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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

الحمد رب العالمين والصالة والسالم على سييد المرسيلين وعليى  ليح و يحمح ن معيين  

 ومن تمعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 نما بعد :

السيماوي  برسيال  محميد  يلى هللا علييح وسيلم ه ونمير  فإن هللا تعالى قد ختم الرساالت 

}قُْل يَا نَيَُّها النَّاُس إِنِِي َرُسيوُل ِهِ إِلَيْيُمْم َ ِميع يا الَّيِ    بتمليغها للناس  ميعا ه قال تعالى :

يِيِ  لَحُ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض ال إِلَحَ إاِلَّ ُهَو يُْحيِي َويُِميُت فَآِمنُواْ بِالِلِ  َوَرُسوِلِح النَّمِِيِ األُِمِ

 . ( سورة األعراف158الَِّ   يُْؤِمُن بِالِلِ َوَكِلَماتِِح َواتَّمِعُو ُ لَعَلَُّمْم تَْهتَدُوَن{ )

وكان مما  ل إليح الجهاد في سميل هللا تعالى هو نن نخير الناس بيين اليالإ إميا امسيالم  

ضييول لنمييام امسييالم مييج دفييج الج ييي  ه وإمييا ولهييم مييا لنييا وعليييهم مييا علينييا ه وإمييا الخ

ِ ه ف الحرب إِذَا  - يلى هللا علييح وسيلم-عَْن ُسلَْيَماَن ْبِن بَُرْيدَةَ َعْن نَبِيِح قَاَل َكاَن َرُسوُل هَّ

ا َعلَى َ ْيٍش نَْو َسيِريٍَّ  نَْوَ يا ُ  َر نَِمير  ِ َوَميْن َمعَيحُ ِميَن ا فيينَمَّ ْْيَوَّللا هَّ َ يتِِح بِت ْلُمْسيِلِميَن َخا َّ

ا الُمَّ قَاَل  ِ » َخْير  ِ قَياتِلُوا َمي فيياْغيُ وا بِاْسيِم هَّ ِ اْغيُ وا وَ َسيمِيِل هَّ الَ تَغُلُّيوا َوالَ ْن َكفَيَر بِياللَّ

يِرِكيَن فَياْدُعُهْم إِلَي ِْ َِ ِميَن اْلُم ِْييَت َعيدُوَّ ْْتُلُيوا َوِلييد ا َوإِذَا لَ ى الَيالَِإ تَْغِدُروا َوالَ تَْمثُلُوا َوالَ تَ

َِ فَاْقمَيْل ِميْنُهْم َوُكيعَّ َعيْنُهْم الُيمَّ اْدُعُهيْم إِلَيى اِمْسيالَِم  -نَْو ِخالٍَل  -ِخَصاٍل  فَأَيَّتُُهنَّ َما نََ ابُو

ِل ِميييْن دَاِرِهيييْم إِلَيييى دَاِر  َِ فَاْقمَيييْل ِميييْنُهْم َوُكيييعَّ َعيييْنُهْم الُيييمَّ اْدُعُهيييْم إِلَيييى التََّحيييوُّ فَيييإِْن نََ يييابُو

 َهاِ ِريَن َونَْخمِْرُهْم نَنَُّهْم إِْن فَعَلُوا ذَِلَك فَلَُهْم َما ِلْلُمَهاِ ِريَن َوَعلَْيِهْم َميا َعلَيى اْلُمَهياِ ِرينَ اْلمُ 

لُوا ِمْنَها فَأَْخمِْرُهْم نَنَُّهْم يَُمونُيوَن َكيأَْعَراِب اْلُمْسيِلِميَن يَْجيِرَّللا َعلَيْيِهْم حُ   ْميمُ فَإِْن نَبَْوا نَْن يَتََحوَّ

 ِ إاِلَّ نَْن يَُجاِهيدُوا  شيي  والفيي اْلغَنِيَميِ   فيييَْجِرَّللا َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َوالَ يَُموُن لَُهيْم  ال  هَّ

َِ فَاْقمَْل ِمْنُهْم َوُكعَّ َعيْنُهْم فَيإِ  ْن ُهيْم َمَج اْلُمْسِلِميَن فَإِْن ُهْم نَبَْوا فََسْلُهُم اْلِجْ يَ َ فَإِْن ُهْم نََ ابُو

ِ نَبَيوْ  يي َ هَّ َِ نَْن تَْجعَييَل لَُهيْم ِذمَّ ِ َوقَياتِْلُهْم. َوإِذَا َحاَ ييْرَت نَْهيَل ِحْصييٍن فَيأََرادُو ا فَاْسيتَِعْن بِيياللَّ

ي َ  تَيَك َوِذمَّ ي َ نَمِيِِيِح َولَِميِن اْ عَيْل لَُهيْم ِذمَّ ِ َوالَ ِذمَّ ي َ هَّ َك نَْ يَحابِ  َوِذمَّ َ نَمِيِِِح فَالَ تَْجعَيْل لَُهيْم ِذمَّ

ي َ َرُسييولِ  ِ َوِذمَّ ي َ هَّ ِح. فَيإِنَُّمْم نَْن تُْخِفيُروا ِذَمَمُميْم َوِذَميَم نَْ يَحابُِمْم نَْهيَوُن ِميْن نَْن تُْخِفيُروا ِذمَّ

 ِ ِ فَيالَ تُْنيِ ْلُهْم َعلَيى ُحْميِم هَّ َِ نَْن تُْنيِ لَُهْم َعلَيى ُحْميِم هَّ َوإِذَا َحاَ ْرَت نَْهَل ِحْصٍن فَأََرادُو

ِ فِيِهْم نَْم الَ    .1نخر ح مسلم  «َولَِمْن نَْنِ ْلُهْم َعلَى ُحْمِمَك فَإِنََّك الَ تَْدِرَّللا نَتُِصيُب ُحْمَم هَّ
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ْميَان إِذَا لَْم َوفِي َهِ ِ  اْلَمِلَمات ِمْن اْلَحِديث فََوائِد ُمْجَمج َعلَْيَها ه َوِهَي تَْحِريم اْلغَدْر ه َوتَْحِريم اْلغُلُول ه َوتَحْ  ِريم قَتْل الِصِ

ْفق بِ يَُْاتِلُ  َْْوَّللا هَّ تَعَالَى ه َوالِرِ َمام نَُمَراَ  ُ َوُ يُوشح بِتَ أَتْمَاِعِهْم ه َوتَْعِريفهْم وا ه َوَكَراَه  اْلُمثْلَ  ه َواْستِْحمَاب َوِ يَّ  اْمِ

 ْم . َوَما يُْمَر  َوَما يُْستََحِب .َما يَْحتَاُ وَن فِي َغْ وهْم ه َوَما يَِجب َعلَْيِهْم ه َوَما يَِحِل لَُهْم ه َوَما يَْحُرم َعلَْيهِ 

ِرِكيَن فَادُْعُهْم إِلَى الاََلإ ِخَصال نَْو خِ  ِْ ِْيت َعدُِوِ ِمْن اْلُم اَلل فَأَيَّتهنَّ َما نََ ابُوِ قَْولح َ لَّى هَّ َعلَْيِح َوَسلََّم : ) َوإِذَا لَ

ل ِمْن فَاْقمَْل ِمْنُهْم ه َوُكعَّ َعْنُهْم ه الُمَّ اُدُْعُهْم إِ  ْساَلم ه فَإِْن نََ ابُوِ فَاْقمَْل ِمْنُهْم َوُكعَّ َعْنُهْم ه الُمَّ اُدُْعُهْم إِلَى التََّحوُّ لَى اْمِ

 دَارهْم (

ْساَلم ( َهَم َا ُهَو فِي َ ِميج نَُسخ َ ِحيح ُمْسِلم ) الُمَّ اُدُْعُهْم ( قَاَل اْلَْ  َرِضَي  -اض اِضي ِعيَ قَْولح : ) الُمَّ اُدُْعُهْم إِلَى اْمِ

َواب فِي ِكتَاب نَبِي ُعمَيْ  -هَّ َعْنحُ  َوايَ  ) اُدُْعُهْم ( بِإِْسَْاِط ) الُمَّ ( َوقَدْ َ اَ  بِإِْسَْاِطَها َعلَى الصَّ د ه َوفِي : َ َواب الِرِ

رَها ه َوقَاَل اْلَماِزِر ُّ : لَْيَسْت ) الُمَّ ( ُهنَا َزائِدَة ه ُسنَن نَبِي دَاُودَ َوَغْيرهَما ؛ أِلَنَّحُ تَْفِسير ِلْلِخَصاِل الثَّاَلإ ه َولَْيَسْت َغيْ 

 بَْل دََخْلت اِلْستِْفتَاحِ اْلَماَلم َواأْلَْخ  .

ل ِمْن دَارهْم إِلَى دَار اْلُمَهاِ ِريَن ه َونَ  نَُّهْم إِْن فَعَلُوا ذَِلَك ْخمِْرُهْم نَ قَْولح َ لَّى هَّ َعلَْيِح َوَسلََّم : ) الُمَّ اُدُْعُهْم إِلَى التََّحوُّ

لُوا ِمْنَها فَأَْخمِرْ  ُهْم نَنَُّهْم َيُمونُوَن َكأَْعَراِب فَلَُهْم َما ِلْلُمَهاِ ِريَن ه َوَعلَْيِهْم َما َعلَى اْلُمَهاِ ِريَن ه فَإِْن نَبَْوا نَْن يَتََحوَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3 

لْد كانوا يْولون كما قال ربعي بن عامر , وح يفي  بين محصين , والمغييرة بين شيعم  , 

د واحيد فيي الالالي   ميعا  لرستم قائد  يش الفيرس فيي الْادسيي  , وهيو يسيألهم واحيدا  بعي

نيام متوالي  , قميل المعركي :ما الي    يا  بميم و فيميون الجيواب:هللا ابتعثنيا لنخيرج مين 

شا  من عمادة العماد إليى عميادة هللا وحيد  . ومين ضييق اليدنيا إليى سيعتها . ومين  يور 

فميين قملييح منييا قملنييا منييح  خلْييح,األدييان إلييى عييدل امسييالم . . فأرسييل رسييولح بدينييح إلييى 

 2ومن نبى قاتلنا  حتى نفضي إلى الجن  نو المفر" . ونرضح.وتركنا   عنح,نا ور ع

 وحييد ,يْيير فيييح سييل ان هللا   خيير,وليْيييم عالمييا   العييالم,لْييد  ييا  هيي ا الييدين ليغييير و ييح 

وال  -بمعنيي "العميادة " الِيامل  -عالميا  يعميد فييح هللا وحيد   ال واغيت.ويم ل سل ان 

من عمادة العماد إلى عميادة هللا  -من شا   -الما  يخرج هللا فيح ع العميد.يعمد معح نحد من 

وحد  . عالما  يولد فيح "امنسان" الحر المريم النميع . . المتحرر من شيهوتح وهيوا  , 

 تحرر  من العمودي  لغير هللا .

                                                                                                                                             

َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ه َواَل يَُمون لَُهْم فِي اْلغَنِيَم  َواْلفَْي  َشْي  إاِلَّ نَْن  اْلُمْسِلِميَن ه يَْجِر  َعلَْيِهْم ُحْمم هَّ الَِّ   يَْجِر 

 يَُجاِهدُوا َمَج اْلُمْسِلِميَن (

انُوا َكاْلُمَهاِ ِريَن قَْملهْم فِي ذَِلَك كَ َمْعنَى َه َا اْلَحِديث : نَنَُّهْم إِذَا نَْسلَُموا اُْستُِحبَّ لَُهْم نَْن يَُهاِ ُروا إِلَى اْلَمِدينَ  ه فَإِْن فَعَلُوا 

فِي اْلمَاِديَ  ِمْن َغْير ِهْجَرة  اِْستِْحَْاق اْلفَْي  َواْلغَنِيَم  َوَغْير ذَِلَك ه َوإاِلَّ فَُهْم نَْعَراب َكَسائِِر نَْعَراب اْلُمْسِلِميَن السَّاِكنِينَ 

ْساَلم ه َكاة إِْن  َواَل َغْ و ه َفتَْجِر  َعلَْيِهْم نَْحَمام اْمِ َواَل َحِق لَُهْم فِي اْلغَنِيَم  َواْلفَْي  ه َوإِنََّما َيُمون لَُهْم نَِصيب ِمْن ال َّ

ْن اَل َحِق لَحُ فِي اْلفَ  دَقَات ِلْلَمَساِكيِن َونَْحوهْم ِممَّ َِّافِِعِي : الصَّ  ْي  ِلْْلَْ نَاِد ه قَاَل : َواَل َكانُوا بِِصفَِ  اِْستِْحَْاقَها ه قَاَل ال

دَقَات ِمْن اْلفَْي  ه َواْحتَجَّ بَِه َا اْلَحِديث ه َوقَاَل َمالِ  دَقَات ه َواَل نَْهل الصَّ ك َونَبُو َحِنيفَ  : يُْعَ ى نَْهل اْلفَْي  ِمْن الصَّ

ا اْلَحِديث َمْنُسوخ ه قَاَل : َوإِنََّما َكاَن اْلَمااَلِن َسَوا  َويَُجوز َ ْرف ُكِل َواِحد ِمْنُهَما إِلَى النَّْوَعْيِن ه َوقَاَل نَبُو ُعمَْيد : َه َ 

ْساَلم ِلَمْن لَْم يَُهاِ ر الُمَّ نُِسَخ ذَِلَك بَِْْوِلِح تَعَالَى : } َونُولُوا اأْلَْرَحامِ  ل اْمِ َبْعُضُهْم نَْولَى بَِمْعٍض { َوَه َا  َه َا اْلُحْمم فِي نَوَّ

 م لَحُ .الَِّ   اِدََّعا ُ نَبُو ُعمَْيد اَل يَُسلَّ 

 ْم َوُكعَّ َعْنُهْم (قَْولح َ لَّى هَّ َعلَْيِح َوَسلََّم : ) فَإِْن ُهْم نَبَْوا فََسْلُهْم اْلِجْ يَ  ه فَإِْن ُهْم نََ ابُوِ فَاْقمَْل ِمْنهُ 

ا يَْستَِدِل بِِح َماِلك َواأْلَْوَزاِعيُّ َوُمَوافُِْوُهَما فِي َ َواز نَْخ  اْلِجْ يَ  ِمْن ُكِل َكافِر َعَربِيًّا َكاَن نَْو َعَجِميًّا ِكتَاِبيًّا نَْو  َه َا ِممَّ

ِرِكي اْلعََرب  -َرِضَي هَّ تَعَالَى َعْنحُ  -َمُجوِسيًّا نَْو َغْيرهَما ه َوقَاَل نَبُو َحنِيفَ   ِْ : تُْؤَخ  اْلِجْ يَ  ِمْن َ ِميج اْلُمفَّار إاِلَّ ُم

َِّافِعِ  ا ه َويَْحتَِج بَِمْفُهوِم  يَ  اْلِجْ يَ َوَمُجوسهْم ه َوقَاَل ال ْْمَل إاِلَّ ِمْن نَْهل اْلِمتَاب َواْلَمُجوس َعَرب ا َكانُوا نَْو َعَجم    ِي : اَل يُ

ل َه َا اْلَحِديث َعلَى نَنَّ اْلُمَراد بِأَْخِ  اْلِج ْ  نَْهل اْلِمتَاب ؛ أِلَنَّ اِْسم يَ  ه َوبَِحِديِث : " ُسنُّوا ِبِهْم ُسنَّ  نَْهل اْلِمتَاب " َويُتَأَوَّ

َحابَ  . َواْختَلَفُوا فِي قَ  ا ِعْند الصَّ ِرِ يُْ لَق َعلَى نَْهل اْلِمتَاب َوَغْيرهْم ه َوَكاَن تَْخِصيصهْم َمْعلُوم  ِْ دْر اْلِجْ يَ  ه اْلُم

ِْير َِّافِِعِي : نَقَلَِها ِدينَار َعلَى اْلغَنِِي َوِدينَار َعلَى اْلفَ ا فِي ُكِل َسنَ  ه َونَْكثَرَها َما يََْج بِِح التََّراِضي ه َوقَاَل  فََْاَل ال نَْيض 

ا َعلَى نَْهل اْلِفضَّ  ه َوقَاَل نَبُو َحِنيفَ  َرِضَي هَّ تَعَالَى  -  َماِلك : ِهَي نَْرَبعَ  دَنَاِنير َعلَى نَْهل ال ََّهب ه َونَْربَعُوَن ِدْرَهم 

ط نَْربَعَ   -َرِضَي هَّ تَعَالَى َعْنحُ  -وفِيِِيَن َونَْحَمد َوَغْير  ِمْن اْلمُ  -َعْنحُ  ا ه َواْلُمتََوِسِ : َعلَى اْلغَنِِي الََمانِيَ  َونَْربَعُوَن ِدْرَهم 

ََِر . ِْير ااِلْنَا َع ُروَن ه َواْلفَ ِْ  َوِع

 َ َرادُوِ نَْن تَْجعَل لَُهْم ِذمَّ  هَّ َوِذمَّ  نَِميِح ه فاََل تَْجعَل لَُهْم قَْولح َ لَّى هَّ َعلَْيِح َوَسلََّم : ) َوإِذَا َحاَ ْرت نَْهل ِحْصن فَأ

تك َوِذمَّ  نَْ َحابك ه فَإِنَُّمْم إِْن تُْخِفُروا ِذَممُمْم  َوِذَمم نَْ َحابُمْم نَْهَون ِمْن نَْن ِذمَّ  هَّ َوِذمَّ  َنمِيِح ه َولَِمْن اِْ عَْل لَُهْم ِذمَّ

 ِذمَّ  هَّ َوِذمَّ  َرُسولح َ لَّى هَّ َعلَْيِح َوَسلََّم ( تُْخِفُروا

ُ ل إِذَا نََْْضت مَّ  ُهنَا : اْلعَْهد ه ) تُْخِفُروا ( : بَِضِمِ التَّا  ه يَُْال : نََخفَْرت الرَّ َعْهد  ه َوَخفَْرتح نَِمْنتح  قَاَل اْلعُلََما  : ال ِِ

َِْها ه َويَْنتَِهك ُحْرَمتهَ َوَحَمْيتح ه قَالُوا : َوَه َا نَهْ  ا ي تَْنِ يح نَْ  : اَل تَْجعَل لَُهْم ِذمَّ  هَّ فَإِنَّحُ قَدْ يَْنُْضَها َمْن اَل يَْعِرف َح

 بَْعض اأْلَْعَراب َوَسَواد اْلَجْيش .

تُْنِ لُهْم َعلَى ُحْمم هَّ فاََل تُْنِ لُهْم َعلَى ُحْمم هَّ ه قَْولح َ لَّى هَّ َعلَْيِح َوَسلََّم : ) َوإِذَا َحاَ ْرت نَْهل ِحْصن فَأََرادُوِ نَْن 

 َولَِمْن نَْنِ ْلُهْم َعلَى ُحْممك ؛ فَإِنَّك اَل تَدِْر  نَتُِصيُب ُحْمم هَّ فِيِهْم نَْم اَل (

ا َعلَى النَِّ يح َوااِلْحتِيَاط ه َوِفيِح ُحجَّ  ِلَمْن يَُْول : لَْيَس ُكِل ُمْجتَِهد ُمِصيم ا ه بَْل اْلُمِصيب َواِحد ه َوُهَو  َه َا النَّْهي نَْيض 

أَنَّ اْلُمَراد نَنَّك اَل تَأَْمن ِمْن اْلُمَوافِق ِلُحْمِم هَّ تَعَالَى فِي نَْفس اأْلَْمر ه َوقَدْ يُِجيب َعْنحُ اْلَْائِلُوَن بِأَنَّ ُكِل ُمْجتَِهد ُمِصيب بِ 

 بِِخاَلِف َما َحَمْمت ه َوَه َا اْلَمْعنَى ُمْنتٍَع بَْعد النَّمِِي َ لَّى هَّ َعلَْيِح َوَسلََّم . نَْن يَْنِ ل َعلَيَّ َوْحي
/  11)ج  -( و موسوع  الدفال عن رسول هللا  لى هللا عليح وسلم 268/ ص  2)ج  -تاريخ الرسل والملوِ - 2
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ى  ا  ه ا الدين ليْيم قاعدة:"نشهد نن ال إلح إال هللا" التي  ا  بها كل نمي إلى قومح علي

حاكمييي  ال نن تمييون ال ن ال إلييح إال هللا ليييس لهييا مييدلوالمييدار التيياريخ المِيير  وشييهادة ن

, كما نن لح الحاكمي  العليا في نمام المون سيوا  . فهيو الميتحمم العليا هلل في حياة المِر

 في المون والعماد بْضائح وقدر  , وهو المتحمم في حياة العماد بمنهجح وشريعتح . . 

ه   الْاعدة ال يعتْد المسلم نن هلل شريما  في خليق الميون وتيدبير  وتصيريفح  وبنا  على

. وال يتلْيى الِيرائج والْيوانين , والْييم بالِعائر التعمدي  إالِ هلل وحيد ; وال يتْدم المسلم 

والموازين , والعْائد والتصورات إال من هللا , وال يسمح ل اغوت من العمييد نن ييدعي 

 3ي  من ه ا كلح مج هللا .حق الحاكمي  في ش

ه اليم بعيد ذليك تدين في عهيد الصيديق رضيي هللا عنيحونول ما بدن بح ن حابح قتال المر 

نرسل الصديق رضي هللا عنح  يوشا لفتح العراق وفارس و يوشا لفتح الِام وغيرهيا 

 –يعني قتال فارس والروم  –

يا بَعَيَث نَبُيو بَْميٍر  َ اِلُح ْبُن َكْيَساَن قَيالَ  حدالنيَعِن اْبِن إِْسَحاَق  ُ َعْنيحُ يَِ ييدَ  رضيي: لَمَّ هَّ

َِّيياِم َعلَييى ُرْبييجٍ ِمييَن األَْربَييالِ َخييَرَج نَبُييو بَْمييٍر  ُ َعْنييحُ َمعَييحُ  رضيييْبييَن نَبِييى ُسييْفيَاَن إِلَييى ال هَّ

يى فََْياَل يَِ ييدُ : يَيا َخِليفَي ُ َرُسيو ِِ يا نَْن تَْرَكيَب يُوِ يِح َويَِ ييدُ َراِكيبو َونَبُيو بَْميٍر يَْم ِ إِمَّ ِل هَّ

ا نَْن نَْنِ َل. فََْاَل : َما نَْنَت بِنَاِزٍل َوَما نَنَيا بَِراِكيٍب  َسيمِيِل  فييَهيِ ِ   خ يا نَْحتَِسيُب  إنييَوإِمَّ

وا  ْْدَُموَن بِالَد ا تُْؤتَيْوَن فِيَهيا بِأَْ ينَاٍف ِميَن ال َّعَياِم فََسيمُّ ِ يَا يَِ يدُ إِنَُّمْم َستَ ِلَهيا هَّ َ َعلَيى نَوَّ هَّ

ييا قَييْد َحمَُسييوا نَْنفَُسييُهْم  ييَواِمجِ  فيييَواْحَمييدُو ُ َعلَييى  ِخِرَهييا َوإِنَُّمييْم َسييتَِجدُوَن نَْقَوام  َهييِ ِ  الصَّ

َِّييْيَ اُن َعلَييى رُ  ييا قَييِد اتََّخيي َ ال وِسييِهْم ؤفَيياتُْرُكوُهْم َوَمييا َحمَُسييوا لَييحُ نَْنفَُسييَهْم َوَسييتَِجدُوَن نَْقَوام 

ا َوالَ اْمَرنَة  َوالَ َوِلييد  مَ  ا َهِرم  ْْتُلُوا َكمِير  ََِّماِمَس َ فَاْضِربُوا تِْلَك األَْعنَاَق َوالَ تَ ا َْاِعدَ يَْعنِى ال

ييَرنَّ بَِهيَميي   إاِلَّ ِلنَْفييجٍ َوالَ تُْحيي ِْ بُييوا ُعْمَران ييا َوالَ تََْ َّعُييوا َشييَجَرة  إاِلَّ ِلنَْفييجٍ َوالَ تَْع قَنَّ رِ َوالَ تَُخِرِ

ُ َمييْن يَْنُصيي ُر ُ نَْحييال  َوالَ تُْغِرقَنَّييحَ َوالَ تَْغييِدْر َوالَ تَُمثِِييْل َوالَ تَْجييمُْن َوالَ تْغَّلُييُل َولَيَْنُصييَرنَّ هَّ

َ َونُْقِرئُيَك السَّيالََم الُيمَّ اْنَصيَرَف. َ قَِوَّللاٌّ َعِ يي و نَْسيتَْوِدُعَك هَّ ر يح ) نخَوُرُسلَحُ بِاْلغَْيِب إِنَّ هَّ

 4الميهْي في السنن الممرَّللا (

ولييم يييتمَّ فييتح الِييام والعييراق إال فييي عهييد عميير بيين الخ يياب رضييي هللا عنييح ه فمييان   

ونها بح افيرها ه ومنها ما يسمى بالِروط العمريي   ي ودهم بالتعليمات الم لوب  ه فينف

امسيالمي   ه والتي رواها نهل الِام خا   ألنها قد حدالت بالِامه وقد عملت بها األم 

  يال بعد  يل ألن فيها تفصيال  كامال  ألحمام نهل ال م  في امسالم 

 5قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا :

يا قَيِدَم  ِ  لَمَّ مَّ ُ َعْنحُ الَّتِي َشَرَطَها َعلَى نَْهِل ال ِِ فَْصلو فِي ُشُروِط ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب َرِضَي هَّ

َِّاَم وشارطهم بِ  ُ َعيْنُهْم َوَعلَْييِح اْلعََميُل ِعْنيدَ ال َمْحَضِر ِمْن اْلُمَهاِ ِريَن َواأْلَْنَصاِر َرِضَي هَّ

ُ َعلَْيييِح َوَسييلَّمَ  ِ َ ييلَّى هَّ ييِ  اْلُمْسييِلِميَن ِلَْييْوِل َرُسييوِل هَّ } َعلَييْيُمْم بُِسيينَّتِي َوُسيينَِّ  اْلُخلَفَيياِ  :نَئِمَّ

اِشِديَن ِمْن بَْعِد  تَ  َمسَُّموا بَِها َوَعضُّوا َعلَْيَها بِالنََّواِ ِ  َوإِيَّاُكْم َوُمْحداَلَاِت اأْلُُميوِر ؛ فَيإِنَّ الرَّ

                                                 
 (178/ ص  1)ج  -في ظالل الْر ن - 3
 (  وهو  حيح رسل18614( برقم)90/ ص  9)ج  -رَّللا للميهْي وفي ذيلح الجوهر النْي السنن المم - 4
 (445/ ص  6)ج  -مجمول فتاوَّللا ابن تيمي  - 5
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ُكلَّ ُمْحداَلٍَ  بِْدَع و َوُكلَّ بِْدَعٍ  َضاَللَ و {
ُ َعلَْيِح َوَسلََّم  6 اْقتَدُوا بِاللَّي َْيِن ِميْن » :َوقَْولُحُ َ لَّى هَّ

 .7«ُعَمَر بَْعِدَّللا نَبِى بَْمٍر وَ 

ُ َعلَْيِح َوَسيلََّم الَّيِ يَن اَل يَْجتَِمعُيوَن   ِ َ لَّى هَّ أِلَنَّ َه َا َ اَر إْ َماع ا ِمْن نَْ َحاِب َرُسوِل هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسيلَّمَ  ِ َوُسنَِّ  نَمِيِِِح َ لَّى هَّ . َوَهيِ ِ   َعلَى َضاَللٍَ  َعلَى َما نََْلُو ُ َوفَِهُمو ُ ِمْن ِكتَاِب هَّ

ُُِّروُط َمْرِويَّ و ِمْن ُوُ وٍ  ُمْختََصَرةٍ َوَمْمُسوَطٍ  .  ....ال

================ 

 موقف المعاصرين من الشروط العمرية

 نما موقع المعا رين من ه   الِروط فعلى  را  مختلف  :

 رفض هذه الشروط جملة وتفصيال   -الرأي األول

 لفَّهم ه ال ين تأالروا بالفمر الغربي وحضارتح العفن  وهو رن  العلمانيين ومن لعَّ  

 وهم ال ين يرون و وب فصل الدين عن الحياة  

منافي  لروح امسالم ولحري  التدين التيي نقرهيا امسيالم  -حسب زعمهم-فه   الِروط 

ْشدُ ِمَن اْلغَِيِ فَمَ  بْولح تعالى : يِن قَد تَّمَيََّن الرُّ ْن يَْمفُيْر بِال َّياُغوِت َويُيْؤِمن }الَ إِْكَرا َ فِي الدِِ

 ( سيورة المْيرة256بِالِلِ فََِْد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ اْلُوالََْْى الَ انِفَصاَم لََها َوِهُ َسيِميجو َعِلييمو{ )
8 

                                                 
الَنِى َخاِلدُ ْبُن ( َحدَّالَنَا نَْحَمدُ ْبُن َحْنمٍَل َحدَّالَنَا اْلَوِليدُ ْبُن ُمْسِلٍم َحدَّالَنَا الَْوُر ْبُن يَِ يدَ قَاَل َحدَّ  4609سنن نبى داود  برقم) - 6

ْحَمِن ْبُن َعْمٍرو السُّلَِمىُّ َوُحْجُر ْبُن ُحْجٍر قَاالَ نَتَْينَا اْلِعْربَاَض بْ  ْن نََ َل فِيِح َمْعدَاَن قَاَل َحدَّالَنِى َعْمدُ الرَّ َن َساِريَ َ َوُهَو ِممَّ

َِ ِلتَْحِملَُهْم قُْلَت الَ نَ  ْْتَمِِسيَن. )َوالَ َعلَى الَِّ يَن إِذَا َما نَتَْو َِ َزائِِريَن َوَعائِِديَن َوُم ِ دُ َما نَْحِملُُمْم َعلَْيِح( فََسلَّْمنَا َوقُْلنَا نَتَْينَا

 ِ ْت ِمْنَها ذَاَت يَْوٍم الُمَّ نَْقمََل َعلَْينَا فََوَعَمنَا َمْوِعَم   بَِليغَ   ذََرفَ  - لى هللا عليح وسلم-فََْاَل اْلِعْربَاُض َ لَّى بِنَا َرُسوُل هَّ

لٍ فََماذَا تَعْ   ُمَودِِ
ِ َكأَنَّ َهِ ِ  َمْوِعَم ُ َْْوَّللا » َهدُ إِلَْينَا فََْاَل اْلعُيُوُن َوَوِ لَْت ِمْنَها اْلُْلُوُب فََْاَل قَائِلو يَا َرُسوَل هَّ نُوِ يُمْم ِبتَ

يًّا فَإِنَّحُ َمنْ  ِِ ِ َوالسَّْمجِ َوال َّاَعِ  َوإِْن َعْمد ا َحمَ ا فَعَلَْيُمْم بُِسنَِّتى َوُسنَِّ  اْلُخلَفَاِ   هَّ يَِعْش ِمْنُمْم َبْعِدَّللا فََسيََرَّللا اْختاِلَف ا َكِثير 

وا َعلَْيَها بِالنََّواِ ِ  َوإِيَّاُكْم َوُمْحداَلَاِت األُُموِر فَإِنَّ  اِشِديَن تََمسَُّموا بَِها َوَعضُّ َوُكلَّ بِدَْعٍ    ُكلَّ ُمْحداَلٍَ  بِدَْع و اْلَمْهِديِِيَن الرَّ

 النوا   :  مج نا   وهو نقصى األضراس -وهو حديث  حيح .« َضالَلَ و 
 ( وهو حديث  حيح 4023سنن الترم َّللا  برقم) - 7
إن بعض المغرضين من نعدا  امسالم يرمونح بالتناقض ; في عمون ننح فرض بالسيع , في الوقت ال   قرر  - 8

بعضهم اآلخر فيتماهر بأنح يدفج عن امسالم ه   التهم  ; وهو يحاول في خمث نن  فيح:نن ال إكرا  في الدين . . نما

يخمد في حس المسلم روح الجهاد ; ويهون من شأن ه   األداة في تاريخ امسالم وفي قيامح وانتِار  . ويوحي إلى 

األداة !وذلك كلح في  ورة نن ال ضرورة اليوم نو غدا لالستعان  به    -ب ريق ملتوي  ناعم  ماكرة  -المسلمين 

 من يدفج التهم  الجارح  عن امسالم ! . .

وهؤال  وهؤال  كالهما من المستِرقين ال ين يعملون في حْل واحد في حرب امسالم , وتحريع منهجح , وقتل 

وال    منوا  إيحا اتح الموحي  في حس المسلمين , كي يأمنوا انمعاإ ه ا الروح , ال   لم يْفوا لح مرة في ميدان !

واطمأنوا من  نن خدرو  وكملو  بِتى الوسائل , وكالوا لح الضربات الساحْ  الوحِي  في كل ممان ! ونلْوا في 

خلد المسلمين نن الحرب بين االستعمار وبين وطنهم ليست حرب عْيدة نبدا تْتضي الجهاد ! إنما هي فْط حرب 

 عي للجهاد !نسواق وخامات ومراك  وقواعد . . ومن الم فال دا

لْد انتضى امسالم السيع , وناضل و اهد في تاريخح ال ويل . ال ليمر  نحدا على امسالم ولمن ليمفل عدة 

 نهداف كلها تْتضي الجهاد .

 اهد امسالم نوال ليدفج عن المؤمنين األذَّللا والفتن  التي كانوا يسامونها ; وليمفل لهم األمن على ننفسهم ونموالهم 

)والفتن  نشد من  -في الج   الثاني  -وقرر ذلك الممدن العميم ال   سلع تْرير  في ه   السورة وعْيدتهم . 

الْتل( . . فاعتمر االعتدا  على العْيدة وامي ا  بسممها , وفتن  نهلها عنها نشد من االعتدا  على الحياة ذاتها . 

كان المؤمن مأذونا في الْتال ليدفج عن حياتح وعن فالعْيدة نعمم قيم  من الحياة وفق ه ا الممدن العميم . وإذا 

مالح , فهو من باب نولى مأذون في الْتال ليدفج عن عْيدتح ودينح . . وقد كان المسلمون يسامون الفتن  عن عْيدتهم 

في  ويؤذون , ولم يمن لهم بد نن يدفعوا ه   الفتن  عن نع  ما يملمون . يسامون الفتن  عن عْيدتهم , ويؤذون فيها

مواطن من األرض شتى . وقد شهدت األندلس من بِاع  التع يب الوحِي والتْتيل الجماعي لفتن  المسلمين عن 

دينهم , وفتن  ن حاب الم اهب المسيحي  األخرَّللا ليرتدوا إلى المثلم  , ما ترِ نسمانيا اليوم وال ظل فيها لإلسالم ! 
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 تضعيف خبر الشروط العمرية  –الرأي الثاني 

 وهؤال  ليسوا  نفا واحداه بل ن ناف مختلف   

 فْد ضعع ه ا الحديث في إروا  الغليل  ر الدين األلباني رحمه هللاالشيخ ناص -أولهم

                                                                                                                                             

ت المْدس وما حولح بِاع  الهجمات الصليمي  التي لم تمن وال للم اهب المسيحي  األخرَّللا ذاتها ! كما شهد بي

مو ه  إال للعْيدة وام هاز عليها ; والتي خاضها المسلمون في ه   المن ْ  تحت لوا  العْيدة وحدها فانتصروا 

فيها ; وحموا ه   المْع  من مصير األندلس األليم . . وما ي ال المسلمون يسامون الفتن  في نر ا  المناطق 

الِيوعي  والوالني  والصهيوني  والمسيحي  في ننحا  من األرض شتى . . وما ي ال الجهاد مفروضا عليهم لرد 

 الفتن  إن كانوا حْا مسلمين !

فْد  ا  امسالم بأكمل تصور للو ود  -بعد تْرير حري  العْيدة  -و اهد امسالم الانيا لتْرير حري  الدعوة 

الحياة .  ا  به ا الخير ليهديح إلى المِري  كلها ; ويملغح إلى نسماعها وإلى قلوبها . والحياة , وبأرقى نمام لت وير 

فمن شا  بعد الميان والمالغ فليؤمن ومن شا  فليمفر . وال إكرا  في الدين . ولمن ينمغي قمل ذلك نن ت ول العْمات 

  . ونن ت ول الحوا   التي تمنج الناس نن من طريق إبالغ ه ا الخير للناس كاف  ; كما  ا  من عند هللا للناس كاف

يسمعوا ونن يْتنعوا ونن ينضموا إلى موكب الهدَّللا إذا نرادوا . ومن ه   الحوا   نن تمون هناِ نمم طاغي  في 

األرض تصد الناس عن االستمال إلى الهدَّللا وتفتن المهتدين نيضا . فجاهد امسالم ليح م ه   النمم ال اغي  ; 

اما عادال يمفل حري  الدعوة إلى الحق في كل ممان وحري  الدعاة . . وما ي ال ه ا الهدف قائما , وليْيم ممانها نم

 وما ي ال الجهاد مفروضا على المسلمين ليملغو  إن كانوا مسلمين !

و اهد امسالم الالثا ليْيم في األرض نمامح الخاص ويْرر  ويحميح . . وهو وحد  النمام ال   يحْق حري  

تجا  نخيح امنسان ; حينما يْرر نن هناِ عمودي  واحدة هلل الممير المتعال ; ويلغي من األرض عمودي   امنسان

المِر للمِر في  ميج نشمالها و ورها . فليس هنالك فرد وال طمْ  وال نم  تِرل األحمام للناس , وتست لهم عن 

لهم على السوا  , وإليح وحد  يتجهون بال اع   طريق التِريج . إنما هنالك رب واحد للناس  ميعا هو ال   يِرل

والخضول , كما يتجهون إليح وحد  باميمان والعمادة سوا  . فال طاع  في ه ا النمام لمِر إال نن يمون منف ا 

لِريع  هللا , موكال عن الجماع  للْيام به ا التنفي  . حيث ال يملك نن يِرل هو ابتدا  , ألن التِريج من شأن 

ي  وحدها , وهو ممهر األلوهي  في حياة المِر , فال يجوز نن ي اولح إنسان فيدعي لنفسح مْام األلوهي  وهو األلوه

 واحد من العميد !

ه   هي قاعدة النمام الرباني ال    ا  بح امسالم . وعلى ه   الْاعدة يْوم نمام نخالقي نميع تمفل فيح الحري  

امسالم , وتصان فيح حرمات كل نحد حتى ال ين ال يعتنْون امسالم ,  لمل إنسان , حتى لمن ال يعتنق عْيدة

وتحفظ فيح حْوق كل مواطن في الوطن امسالمي نيا كانت عْيدتح . وال يمر  فيح نحد على اعتناق عْيدة امسالم , 

 وال إكرا  فيح على الدين إنما هو المالغ .

ويْرر  ويحميح . وكان من حْح نن يجاهد ليح م النمم الماغي   اهد امسالم ليْيم ه ا النمام الرفيج في األرض 

بغير  -التي تْوم على عمودي  المِر للمِر , والتي يدعي فيها العميد مْام األلوهي  وي اولون فيها وظيف  األلوهي  

نن يسحْها ولم يمن بد نن تْاومح تلك النمم الماغي  في األرض كلها وتنا مح العدا  . ولم يمن بد ك لك  -حق 

امسالم سحْا ليعلن نمامح الرفيج في األرض . . الم يدل الناس في ظلح نحرارا في عْائدهم الخا   . ال يل مهم إال 

بال اع  لِرائعح اال تماعي  واألخالقي  واالقتصادي  والدولي  . نما عْيدة الْلب فهم فيها نحرار . ونما نحوالهم 

ا وفق عْائدهم ; وامسالم يْوم عليهم يحميهم ويحمي حريتهم في العْيدة الِخصي  فهم فيها نحرار , ي اولونه

 ويمفل لهم حْوقهم , ويصون لهم حرماتهم , في حدود ذلك النمام .

وما ي ال ه ا الجهاد مقام  ه ا النمام الرفيج مفروضا على المسلمين: )حتى ال تمون فتن  ويمون الدين هلل( . . فال 

 يد في األرض , وال دينون  لغير هللا . .تمون هناِ نلوه  للعم

لم يحمل امسالم السيع إذن ليمر  الناس على اعتناقح عْيدة ; ولم ينتِر السيع على ه ا المعنى كما يريد بعض 

نعدائح نن يتهمو  ! إنما  اهد ليْيم نماما  منا يأمن في ظلح ن حاب العْائد  ميعا , ويعيِون في إطار  خاضعين 

 عتنْوا عْيدتح .لح وإن لم ي

وكانت قوة امسالم ضروري  لو ود  وانتِار  واطمئنان نهلح على عْيدتهم , واطمئنان من يريدون اعتناقح على 

ننفسهم . وإقام  ه ا النمام الصالح وحمايتح . ولم يمن الجهاد نداة قليل  األهمي  , وال معدوم  الضرورة في حاضر  

 يوحوا للمسلمين ! . . ومستْملح كما يريد نخمث نعدائح نن

 (وانمر كتابنا المفصل في شرح  ي  ال إكرا  في الدين  40/ ص  1)ج  -في ظالل الْر ن 
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قلت : وإسناد  ضعيع  دا مين ن يل يحييى بين عْمي  فْيد قيال  حيث قال عْب الحديث :

ابين معييين : ليييس بِيي . وفييي رواييي  : كي اب خميييث عييدو هللا . وقيال المخييار  : منميير 

    9الحديث . وقال نبو حاتم : يفتعل الحديث .

 10ابن عساكر وغير   المتهم عندتح نن للحديث طرقا نخرَّللا ليس فيها ه ا وفا

مج نن ضعع السيند ال  الموضولهدون النمر في  –تْليدا لح  –وتابعح عدد من طالبح  

 يْتضي بالضرورة ضعع المتن كما هو معلوم !!!

ون بْول شيخ امسالم ابن تيمي  رحميح هللا وبْيول تلميي   ال ميار امميام بالرغم ننهم يحتجُّ

 ابن قيم الجوزي  رحمح هللا هوالل ان نالمتا ه   الرواي  بْوة !!!!

ننَّ هي ا الحيديث ليم يضيعفح نحيد مين األئمي   -ومن قليد  -وفات الِيخ نا ر رحمح هللا  

 -كما سيمر  –السابْين ه كما نشار ل لك السممي في فتاوا  

 الواقييج الميير واألليييم ه لعييله وذلييك تحييت وطييأة هيي ا  جميااف فقهاااه اله يمااة -وثااانيهم 

نعدا  امسالم يرضوا عنهم وعين المسيلمين ه وفياتهم ننهيم لين يرضيوا عينهم ميا داميوا 

َّمَِج ِملَّيتَُهْم قُيْل إِنَّ  } مسلمين ه قال تعالى : َولَن تَْرَضى َعنَك اْليَُهودُ َوالَ النََّصاَرَّللا َحتَّى تَت

َِ ِميَن اْلِعْليِم َميا لَيَك ِميَن ِهِ ِمين ُهدَّللَا ِهِ ُهَو اْلُهدَّللَا َولَئِِن اتَّمَعْ  َت نَْهَوا ُهم بَْعيدَ الَّيِ   َ يا 

 ( سورة المْرة120{ ) َوِلِيٍ َوالَ نَِصيرٍ 

قوم زعميوا نن هي   الِيروط ليم يعميل بمثيير منهيا سيابْا فيدلَّ ذليك عليى عيدم  -والالثهم 

  حتها !!!

 نو معارض  لح !!!!ننها ال تصح ألنها لم ترد في الْر ن المريم  -ورابج

 ننها ال تصح ألنح غير متواترة  -وخامس

وإنميا شياعت  األولهننها ال تصح لمونها لم تمن معروف  فيي الْيرن الهجير   -وسادس

 ومعنى ه ا ننها من اخترال الفْها  ألسماب معين  !!!! ذلكهبعد 

 رأي من أثبتها من المحدثين وهم أصناف  :-الرأي الثالث

ه وذليك لميي يمهيروا امسيالم بأنيح ديين  ه اإلسالم وخاصاة النصاار وهم أعدا -األول

 )) الشااروط العمريااة   غييير إنسيياني ه وال يصييلح للت ميييق اليييوم ه ولييو وضييعنا  مليي  

خا ي  -على النت وبحثنا عنهيا  لو يدنا عِيرات المواقيج التيي تنضيح بالسيم ال عياف 

 حول ه   الِروط ....  -مواقج األقماط في مصر

قال : هي تنْسم لْسمين قسيم ملي م ألهيل ال مي   أن بعض الفقهاه بعد أن أثبتها -الثاني

فييي هيي   الِييروط ه لمييي يْولييوا ألعييدا   -وهييي األهييم –ه وقسييم  خيير غييير مليي م لهييم 

امسالم : نحن لسنا بمل مين بمل ه   الِيروط ه فييممن التخفيع مين كثيير منهيا هوهي ا 

   التْسيم ممتدل ال ن ل لح 

هااي ماان باااا السياسااة  -مااف تسااليمنا بصااحتها –قااالوا : هااذه الشااروط  قااوم -الثالااث

ي األمر األخ  بها ويممن لح تركها ه ولمين ال سيند لست مل م  فيممن لويول الشرعية ،

 لهم تاريخيا على  ح  ه ا ال عم

                                                 
 (104/ ص  5)ج  -إروا  الغليل في تخريج نحاديث منار السميل  - 9

 انمرها بتخريج الحديث في الماب األول - 10
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 –وهييم الْليي  الْليليي  ميين هيي   األميي   –قييوم فييتح هللا علييى نبصييارهم وبصييائرهم  -الرابييج

وا : هي محمم  غير قابل  للنسخ ه ويجب العمل بمْتضاها متى ما تيوفرت فأكدوها وقال

 المروف واألحوال ....

 وه ا هو الحق وما بعد الحق إال الضالل  

يعنيي  -وشارطهم:  - اعنه ال كراآلنع  -ويمفينا قول شيخ امسالم ابن تيمي  رحمح هللا 

ِر ِميْن اْلُمَهياِ ِريَن َواأْلَْنَصياِر بَِمْحَضي -نمير المؤمنين عمر بن الخ اب رضيي هللا عنيح 

ِ  اْلُمْسِلِميَن ...... ُ َعْنُهْم َوَعلَْيِح اْلعََمُل ِعْندَ نَئِمَّ  َرِضَي هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسيلََّم الَّيِ يَن اَل يَْجتَِمعُيوَن   ِ َ لَّى هَّ أِلَنَّ َه َا َ اَر إْ َماع ا ِمْن نَْ َحاِب َرُسوِل هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم .َعلَى ضَ  ِ َوُسنَِّ  نَمِيِِِح َ لَّى هَّ  ....اَللٍَ  َعلَى َما نََْلُو ُ َوفَِهُمو ُ ِمْن ِكتَاِب هَّ

لْد كان علماؤنا األولون نتْى ونعلم ونحمم منا بمثيير ه وميا نحين سيوَّللا مت فليين عليى 

 موائدهم

================ 

 طريقتي في العمل :

 ه الم كان العمل على الِمل التالي : حول ه ا الموضولبتمهيد هام  بدنت ه ا المتاب

تخريج الحديث من مصادره ، وبيان أناه حاديث صاحيد قاد تلقتاه األماة  --الباا األول

 بالقبول في كافة العصور 

 وأح ااام القاارآنمفصاال ماان كتااه الفقااه بشاا ل الشااروط العمريااة شاارح  -الباااا الثاااني

  القديمة

 الخالصة في أح ام أهل الذمة ، من الموسوعة الفقهية  ذكر -الباا الثالث

 ذكر شرح العالمة ابن القيم رحمه هللا لهذه الشروط  -الباا الرابف

 موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا من أهل الذمة بيان  -الباا الخامس

 ذكر بعض أقوال أهل العلم المعاصرين  -الباا السادس

 من أمرنا وال ننخدع بأحد من هؤاله المه ومين كل ذلك لن ون على بينة  

 علما أن كثيرا من المعاصرين قد  كتبوا في هذا الموضوع  الخطير  

 ول نها فاي األللاه كتابااد تادل علاى ماد  ها يمتهم النفساية أماام الحضاار  ال ربياة 

فلجئااوا ىلااى فلساافة التبرياار والتفلاام ماان األح ااام الشاارعية الثابتااة بال تاااا  ،العفنااة

 وهللا المستعان   ،والسنة ليرضى عنهم القوم 

َّمِييْج نَْهييَواَ  الَّييِ يَن ال   َِ َعلَييى َشييِريعٍَ  ِمييَن اأْلَْمييِر فَاتَّمِْعَهييا َوال تَت قييال تعييالى : ) الُييمَّ َ عَْلنَييا

ِ َشْيئا  َوإِنَّ المَّياِلِميَن بَ 18يَْعلَُموَن( ) ْعُضيُهْم نَْوِليَياُ  بَْعيٍض (   ) إِنَُّهْم لَْن يُْغنُوا َعْنَك ِمَن هَّ

ِْيَن( )الجاالـي : ُ َوِليُّ اْلُمتَّ  (   19و118َوهَّ

وليس هناليك مين  يعلمون.وهم ا يتمحض األمر . فإما شريع  هللا . وإما نهوا  ال ين ال 

وال طرييق وسيط بيين الِيريع  المسيتْيم  واألهيوا  المتْلمي  ; وميا يتيرِ  الاليث,فرض 

 ليحمم األهوا  فمل ما عداها هوَّللا يهفو إليح ال ين ال يعلمون ! نحد شريع  هللا إال 

يحي ر رسيولح  يلى هللا علييح وسيلم نن يتميج نهيوا  الي ين ال يعلميون ,  -سمحانح  -وهللا 

فهييم ال يغنييون عنييح ميين هللا شيييئا  . وهييم يتولييون بعضييهم بعضييا  . وهييم ال يملمييون نن 

 هيو ميوال : )إنهيم لين يغنيوا عنيك مين يضرو  شيئا  حين يتولى بعضهم بعضيا  , ألن هللا

 هللا شيئا  , وإن المالمين بعضهم نوليا  بعض . وهللا ولي المتْين( . . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 9 

وإن ه   اآلي  مج التي قملها لتعين سميل  احب اليدعوة وتحيدد  , وتغنيي فيي هي ا عين 

كل قيول وعين كيل تعلييق نو تفصييل:)الم  علنياِ عليى شيريع  مين األمير فاتمعهيا , وال 

ج نهوا  ال ين ال يعلمون . إنهم لين يغنيوا عنيك مين هللا شييئا  , وإن الميالمين بعضيهم تتم

 نوليا  بعض , وهللا ولي المتْين( . . 

إنها شريع  واحدة هي التيي تسيتحق هي ا الو يع , وميا عيداها نهيوا  منمعهيا الجهيل . 

 وعلى  احب الدعوة نن يتمج الِريع  وحدها , ويدل األهوا  كلها . 

ح نال ينحييرف عيين شييي  ميين الِييريع  إلييى شييي  ميين األهييوا  . فأ ييحاب هيي   وعلييي

 األهوا  نعج  من نن يغنوا عنح من هللا  احب الِريع  . 

عليح فمعضهم ولي لمعض . وهيم يتسياندون فيميا بيينهم ضيد  ياحب الِيريع   إلبوهم 

رباطيح فال يجوز نن يأمل في بعضهم نصرة لح نو  نوحا  عن الهوَّللا ال   يربط بيينهم ب

 . ولمنهم نضعع من نن يؤذو  . وهللا ولي المتْين .

 ونين والي  من والي  و 

يتيولى بعضيهم بعضيا  ; مين  ياحب شيريع  يتيوال  هللا .  ونين ضيعاف  هيال مهازييل 

 11ولي المتْين و

============ 

ِ َوالَِّ يَن َمعَحُ نَِشدَّا  َعلَى اْلمُ قال تعالى :  ُسوُل هَّ دو رَّ َحمَّ فَّاِر ُرَحَما  بَْينَُهْم تَيَراُهْم ُركَّع يا }مُّ

ْن ناَلَيِر السُّيُجوِد ذَِليَك َميثَلُُهْم  ِ َوِرْضَوان ا ِسيَماُهْم فِي ُوُ وِهِهم ِمِ َن هَّ د ا يَْمتَغُوَن فَْضال  ِمِ ُسجَّ

نِجيِل َكَ ْرلٍ نَْخَرَج َشْ أَ ُ فَآَزَر ُ فَ  اْستَْغلََظ فَاْسيتََوَّللا َعلَيى ُسيوقِِح فِي التَّْوَراةِ َوَمثَلُُهْم فِي اْمِ

ْغِفيرَ  ياِلَحاِت ِميْنُهم مَّ ُ الَّيِ يَن  َمنُيوا َوَعِملُيوا الصَّ اَل ِليَِغيَظ بِِهيُم اْلُمفَّياَر َوَعيدَ هَّ رَّ ة  يُْعِجُب ال ُّ

ا{ ) ا َعِميم   ( سورة الفتح29َونَْ ر 

 و خر دعوانا نن الحمد هلل رب العالمين 

 وكتمح 

 الْر ن والسن  الماحث في 

 علي بن نايع الِحود  

 م  2004/ 6/ 27الموافق  هـ  1425 مادَّللا األولى  9

 م 12/9/2007هـ الموافق ل 1428شعمان لعام  30وتم تعديلح  بتاريخ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (403/ ص  6)ج  -( وفي ظالل الْر ن 432/ ص  1)ج  -في ظالل الْر ن  - 11
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 تمهيد حول هذا الموضوع

 

 سبه تأليف هذا ال تاا

من رن  في قناة  الج ييرة  وكيان حيول عيدم اعتي ار  لمرنامج نكثر 12ْد استمعت اليومل

 المنيس  للمسلمين عن الحروب الصليمي  واعت ارها لليهود دون المسلمين

وكان ممثل المنيس   نبو زيد نحد الحاقدين ) النصارَّللا ( من نصارَّللا العرب  والثاني    

  .فهمي هويد  

صيليمي  هيم المسيلمون الي   وكان مما نالار  ذاِ الصيليمي الحاقيد نن سيمب الحيروب ال 

 طمْوا الِروط العمري  على النصارَّللا وهي على حد زعمح شروط ظالم  و ائرة 

فهمي هوييد  فسيارل وقيال ليح : إن هي   الِيروط  (!!! الداعية اإلسالمي ال بير) فْام 

 تمثل امسالم   م عون فيها  كما ننها ال

 وبرر مْدم المرنامج ) سامي حداد ( ذلك بْولح : 

عل ذليك مين بياب السياسي  الِيرعي  ن  نن رد  كيان خييرا مين رد عالمي  العصير  ) ل 

 فهمي هويد  (

إميا باختييار  هوه ا إن دل على شي  فإنح يدل على مدَّللا تفلت هؤال  من نحمام الدين   

الفتيياوَّللا واآلرا  الِيياذة التييي تناسييب هييواهم نو ال عيين بالنصييوص نو ال عيين بالتيياريخ 

 امسالمي  

 رضى عنهم الغرب ) المنتصر اليوم على المسلمين  ( كل ذلك لي

 ومن الم نسمج لهؤال  كل يوم فتوة عجيم  وقوال نِازا  

( نن التنازل عن     من امسالم هو تنازل عين الميل ألن  لت ريبيونوفات هؤال  ) ا 

ال   يْمل التنازل فلن ينتهي طلب العدو إال عين م ييد مين التنيازل حتيى ال يمْيى شيي  

 .ازل عنح يتن

============= 

 13اله يمة النفسية التي يعاني منها العصرانيون

                                                 
 م 204قلت : كان ه ا في نوائل عام  - 12
 اله يم  النفسي  .. وفْح المرحل  " مجل  الميان " - 13

 عمد الع ي  عمد هللا الحسيني
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اله يم  النفسي  سْوط حضار  ال يضاهيح نول  خر من اله ائم العسمري  التْليدي ه وخ ورتها تممن في كونها 

 قمل نن تمون استعمارا  لخيرات األرض ومْدراتها.استعمارا  للعْول والْلوبه 

ِ غيرتهاه  وعلى شدة وقج االستعمار العسمر  إال ننح وسيل  قوي  ميْاظ األم  من غفلتهاه وتْوي  لُحمتهاه وتحرُّ

 وإحيا  حمِيتها الديني ه وفي النهاي  طال ه ا االستعمار نم قصر فإن مصير  الرحيل.

لغل في نفوس معمم نبنا  األم  دون نن يدركوا نالر  وخ ر ؛ بل دون نن يِعروا نما االستعمار النفسي فيتغ

 بإ ابتهم بح!

وألالر ه ا الغ و النفسي فْد ف نت بعض الدول إلى نهميتح حتى غدا عنصرا  مهما  في الحمالت الفمري  وامعالمي  

 يدوم اليأس.المو ه  للدول المغ ِوة نالنا  الصراعات الحضاري ه كي يدب فيها الوهن و

 من نسمابها: ■

لعل من نهم نسماب ه   اله يم  النفسي  التي ن ابت األم  في مْتل وندَّللا إلى ضعفها ووهنهاه بُعد كثير من 

المسلمين عن دينهم و هلهم بحْيْتحه ومرارة الواقج ال   يعيِونحه وخ الن المسلمين بعضهم بعضا ه وعدم 

هم ألسماب المد والج ر في تاريخ نمتهمه وعدم إلمامهم بعوامل النصر اتحادهم نمام قوة نعدائهمه وعدم إدراك

واله يم ه وتأالرهم بوسائل امعالم المو ه  إليهم التي يحرص الغرب من خاللها على إبراز ننِ تح العسمري  

لخار يه وقدراتح الحربي  واستعراض نسلحتح وتْنيتح المت ورةه وإشهار اكتِافاتح العلمي  وغ و  حتى للفضا  ا

ونحو ذلك من األمور التي تُع ز ممانتح وتوهن غير  وتوحي لح بالعج  واليأسه بامضاف  إلى ما يرونح من هيمن  

نعدائهم على معمم المنممات والمنوِ والهيئات الرسمي  واستغاللها مخضال الدول امسالمي  وإخضال بعضها 

 ة والتدخل العسمر  إذا ل م األمر.بالعْوبات والمْاطعات االقتصادي ه ونحيانا  بالْو

مثل ه   األمور مجتمع  ولِدت ه ائم نفسي  متتابع ه كان الغرب يهدف إليها ويغ يها بِتى وسائلح امعالمي  

 والسياسي  واالقتصادي ه ليستمر التخديره ويدوم الخنول.

ميين ـ ال ين نكدوا ه   اله يم  وتجاوز األمر قن رتح ونالَّر ر ج ذلك الصدَّللا في بعض نبنا   لدتنا ـ االنه ا

وع زوها؛ بمتاباتهم وتحليالتهم االنه امي  في الصحع والمجالت والفضائيات بثنائهم الممالغ فيح على الغرب 

وحضارتح وقيمح وقوتح وديمْراطيتحه وننح إنما سي ر على ه   األم  بسمب ضعفها وتخلفها في الجوانب العلمي  

 تْني  فحسب.والسياسي  واالقتصادي  وال

ومج مصداقي  بعض تلك التحليالت ظاهريا ؛ لمونها نعراضا  للمرض الحْيْي ال   تعانيح نمتنا؛ إال نن نولئك 

المتاب والمحللين  علوها نمراضا  مستْل  ينمغي نن يتجح إليها العالج مماشرةه وذهلوا ذهوال  نعمى عن )السمب 

تلهام تعاليم الْر نه وتو يهات السنَّ ه واستْرا  التاريخه األساس( في نِو  تلك األعراضه وحادوا عن اس

ومعرف  السنن الجاري ه والنواميس الِرعي ه حول نسماب ضعع األم  امسالمي  والمخرج منهاه ولم يت رقوا إلى 

وضهم ذلك من قريب نو بعيده لعدم إدراكهم ألبجديات تلك المسائله ولجهلهم بفْح اله يم  التي حلِت باألم ه ولخ

في نمـــور ال يملمــون ندواتهـاه ولتصدرهم لْضايا ال عالق  لتخصصاتهم فيما يتحدالون عنح نو يمتمون فيحه 

 وللهوَّللا والحْد ال   يُمنِح بعض نولئك له ا الدين.

ولْلسع فإن ذلك ال رح الماد  المتمرره قد نالر على ق ال عريض من شماب المسلمينه وكان سمما  في  رفهم 

هم له ا الدينه وإ اب  غيرهم باليأس والْنوطه ون مح بعضهم اآلخر )يُسْط( تْصير  ونخ ا   على عن عودت

غير ه ويخرج نفسح من مغمِ  مسؤولي  ضعع نمتح وهوانهاه فع لوا طاقاتهم وقدراتهمه بل و ميج نسلحتهم 

ال يملمون شيئا  لموا ه  تلك الْوة المعنوي  األخرَّللا؛ فهم برنيهم ـ وكما فهمو  من نولئك المحللين االنه اميين ـ 

الْاهرة؛ حتى ن مح كثير منهم يعتْد نن ه ا الواقج السيي نمر ال مفر عنح وشر ال بد منحه فأ يموا به يم  نفسي  

محم  ه ون محــوا ال يؤمنـون وال يعتمـدون وال ي مئنون وال يثْونه إال بالْوة المادي  فحسبه وغدوا ينمرون 

  الغالب والمغلوبه و نت األم   الار تلك اله يم  النفسي  المحم  ه وهو ما تعيِح اليوم بمل إلى الغرب بنفسي

 مآسي الواقج ومرارتح.

 من  الار اله يم  النفسي : ■

ال يحتاج المر  إلى كمير تأمل ليدرِ إلى ن  مدَّللا نالرت ه   اله يم  النفسي  في واقج نمتح؛ فهي ال تعاني من 

ر ه   اله يم  التي دمرت معنوياتهاه وح مت دوافعهاه ونحم ت ت لعاتهاه ون ابتها شي  كمعاناتها من  الا

بالضعع والهوانه ونلْت بنفسها في نحضان عدوهاه ومِمنتح من كيانهاه ودانت لح بالتمعي ه والوال  التامه وانْادت 

  ننح قد زال لدَّللا معمم لح مستسلم  دون ن  مْاوم  ت كره حيث تِعر بمرارة العج  والْهر واليأس إلى در 

المسلمين ني  بارق  نمل في نهض  حضاري   ديدة نو مستْمل مِرق واعده فتحْق لعدوها ما نراد من السي رة 

 على معمم نفرادها نفسيا ه ومن الم الْافيا  وسياسيا  واقتصاديا  بل وسلوكيا .

على نمتح دون نن يصاب بحِر   يصعب وإنح ليصعب على المسلم نن يُِِخص اآلالار المترتم  لله يم  النفسي  

معها موا ل  حديثحه ومن يُتابج وسائل امعالم واالتصال المختلف ه يجد نن األمـ  امســالمي  بلغت ـ بسمب 

عج ها ويأسها ـ حـدا  ال م يد عليح من ال ل والهوانه حتى إنح ال يماد يو د عضو من نعضائهاه إال وفيح  رح 

 يُهانه وحرمات تنتهكه ونراٍض تغتصب.ين فه ودم يثعبه وشعب 
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(ه ون محنا نعيش على هامش العالم وفي ذيل الْائم ه 1وو لت نوضال نمتنا إلى منتهى )االنح اط والتخلع()

وتداعت علينا األمم المافرة كما تداعى األكل  إلى قصعتهاه وتسل وا علينا من كل  انبه ون محنا نعيش عصر 

يوشك نن تداعى عليمم األمم كما تداعى »بْولح:  - لى هللا عليح وسلم -المص فى  )الغثائي ( التي نخمر عنها

األكل  على قصعتها. قالوا: نَو من قل  نحن يومئ  يا رسول هللا؟ قال: اله ننتم يومئ  كثيره ولمنمم غثا  كغثا  

 (.2«)السيل

 ه معمم دُولهم ضعيف  تعاني الفساد وتِمو نعــم! مليــار ومئتا مليــون مسلمه ولمن ال وزن ألكثرهـــم وال قيم

 الفْره ونكثر شعوبهم مسمين  تعاني الجهل وتِمو الْهر.

و نت األم   الار اله يم  النفسي  التي تعايِت معها سنين طويل ه ولم تست ج معمم دولها الخروج منها حتى اآلن؛ 

 (.3لته فاستُميحت)بل ولم تم ل ما يوحي بمجرد المحاول ه فْعدت واستسلمت وتخلفت وذ

 فْح الضعع والْوة: ■

الْوة المادي  ـ في كل زمان وممان ـ هي إحدَّللا دعائم األمم والدوله وال ينمغي التهوين من شأنها نو التِميك في 

نالرها؛ فهي سمب من األسمابه واألخ  باألسماب وا ب شرعيه وطلب النصر من دون ب ل الغاي  الْصوَّللا في 

 ـ عمـث باألســمابه وتع يلح تع يـل لحممتح سمحانــح؛ فاهلل ـ تعالى ـ  عل لل ير والمهائم امعداد ـ حسب سنن هللا

ُعدة ونسلح  تدفج عنها الِرور كالمخلب والمفر والنابه وخلق لآلدمي عْال  يْود  إلى حمل األسلح  ويهديح إلى 

 (.4حممتح) التحصن باألبني  والدروله ومن عِ ل نعم  هللا في ترِ السمب فْد عِ ل

فال نحد يْلل من نالر الْوة المادي  وشدة الحا   إليها؛ إال نن الممالغ  في الحديث عنهاه وإشعار شماب األم  نن ما 

هم فيح من ال ل والهوانه إنما هو بسمب ضعع قوتهم المادي ه ونن طريق النهوض والخروج من الهوان ال   حـِل 

لى تلك الْوة ومجارات الغرب في تْدمح العلمي والتْني حتى يصمح لنا قوة بأمتهم إنما يممن ـ فْط ـ في الحصول ع

تضاهي قوتحه ونحو ذلك من المفاهيم الخاطئ  التي ولِدت المثير من السلميات المتعددة. فمامضاف  إلى كون ذلك 

وم الْوة والموازن  المفهوم خ أ محضا  يخالفح التاريخ والواقجه وكونح انحرافا  كميرا  في التصور الصحيح لمفه

بينها وبين الْوة الروحي  ـ كما سيأتي ـ فهو نيضا   رف لِماب األم  عن واقج نمتهم من حيث بُعد كثير من 

المسلمين عن دينهم وعدم إشعارهم بأالر ذلك في ضعع نمتهم وهوانهاه كما نن التركي  على الْوة المادي  و علها 

سب؛ تع يل للْوة الروحي  التي تمتلمها األم ه وتغييب لها في نفوس المخرج الوحيد ألزم  األم  وهوانها فح

نبنائها بالرغم من نهميتها ونالرها الممير في تغيير نفوسهم وإحيا  روحهم وإعادة الثْ  إليهمه كما نن التركي  على 

تهم مرة نخرَّللا؛ إذ إن الْوة المادي  فحسب استمرار له يمتهم النفسي  وزيادةو ليأسهم وقنوطهم من إمماني  نهض  نم

األم  امسالمي  اآلن ال تملك ذلك التفوق الماد  ال   تضاهي بح ما تملمح الدول الغربي ؛ فهم قد سـمْونا في هــ ا 

المضمار سمْا  واسعا ه وليس من المنتمر ولو بعد عدة قرون نن نجاريهم في ه ا الجانب فضال  عن التفوق عليهم ـ 

 ـ.إال نن يِا  هللا تعالى 

ومج نهمي  الْوة المادي  وضرورة العناي  بهاه إال نن نمتنا تمتلك من مْومات الْوة والنهض  ما هو نهم من الْوة 

ل نن  المادي  المحت ه تمتلك الْوة اميماني ه وكانت السمب األول في نهضتها وع ها في ذلك الوقته وهو ما نؤِمِ

 يمون سمما  في نهضتنا وع تنا مرة نخرَّللا.

قصد من ه ا التْليل من شأن الْوة المادي ه نو نن نيأس ونْنط من إمماني  امتالكهاه نو نن نُسلِم ونستسلم وال ن

ألعدائنا لعدم مجاراتهم في قوتهم المادي ه بل ال بد من السعي الجاد لإلعداد واالهتمام بالنواحي العلمي  والتْني  

سعناه ولمن ال بو فها )امكسير( ال   سيعيد لنا الع ة والهيم  والعسمري  والحربي ه ونن نم ل فيها غاي   هدنا وو

المفْودةه وإنما بو فها )م لما ( لعمارة األرض واستخالفهاه و )ضرورة( ذاتيـ  لو ودنا وتْدمناه و )حا  ( ملح  

 (.1لل ِب عن ديننا وموا ه  عدونا)

مادي ه وعمارة األرضه وإعداد الْوةه فْال ـ سمحانح ـ: وهللا ـ تعالى ـ نمرنا ب لك ونو ب علينا العناي  بالنواحي ال

ُكْم{ ] ِ َوَعدُوَّ بَاِط اْلـَخْيِل تُْرِهمُوَن بِِح َعدُوَّ هَّ ةٍ َوِمن ِرِ ن قُوَّ ا اْستََ ْعتُم ِمِ [ه فاهلل نمرنا 60األنفال: }َونَِعدُّوا لَُهم مَّ

(ه 2«)ن  مهما نممنمم»بن كثير ـ رحمح هللا ـ: بامعداد ولمن حسب االست اع ه والمْصود ب لك كما يْول ا

وامعداد حسب االست اع  ـ مـج اميمان ـ من نسماب النصر ال من نسماب اله يم . وحينما ذكر هللا ـ سمحانح ـ 

الْوة فْد نطلْها دون قيده وفي ذلك نيضا  دالل   ريح  على نن الْوة نسمي ه فال يُِترط التمافؤ فيهاه فضال  عن نن 

 مون لدينا قوة نعمم مما لدَّللا العدو.ي

ول ا يجب عدم االستسالم للعدو وإيْاف المْاوم  ) هاد الدفج(ه إذا احتل بلدا  من بالد المسلمينه بحج  عدم كفاي  

امعداده ليْوم العدو بعد ذلك بابتالل ديار المسلمين بلدا  بعد  خره فال بد من الدفج حسب االست اع . يْول شيخ 

نما قتال الدفج عن الحرم  والدين فوا ب إ ماعا ؛ فالعــدو الصائل ال   يفسد »بن تيمي  ـ رحمح هللا ـ: امسالم ا

 (.3«)الدين والدنيا ال شي  نو ب بعد اميمان من دفعحه فال يِترط لح شرطه بل يُدفج بحسب امممان

ِِ عدَم قدرتهم على الجهاده فليس ش رطا  نن يمون ذلك عمر نساليب قتالي ه وإنما وإذا رنَّللا علماُ  نهِل بلِد النازلِ 

عمر وسائل كثيرة: علمي ه نو ا تماعي ه نو دعوي ه نو إغاالي ه نو إعالمي  وهو األهم ـ واألهم  دا  ـ في ه ا 
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العصره ونحو ذلك مما يحتا ح نهل كل بلد؛ فهم األدرَّللا بحسابات المصالح والمفاسده والضرورات الِرعي  التي 

 تُْدر بْدرها.

ومثل تلك الحسابات والضرورات التي لها عالق  بمصير نم  ماه ينمغي نال ينمر  لها  حاد العلما  ونفرادهمه فال 

نحد يؤَمن عليح النْص نو ال لله وإنما ال   يُْدِر الجهاد من عدمحه علماُ  نهل بلد النازل  الراســخون فــي العلمه 

بد نن يمونوا من ال ين لهم خمرة بما عليح نهل الدنيا. يْول شيخ امسالم نهــل الدين الصحيحه وال يمفي ه اه بل ال 

الوا ب نن يُعتمر في نمور الجهاد برن  نهل الدين الصحيح ال ين لهم خمرة بما عليح »ابن تيمي  ـ قدس هللا روحح ـ: 

مه وال برن  نهل الدين ال ين ال نهل الدنياه دون نهل الدنيا ال ين يغلب عليهم النمر في ظاهر الدين؛ فال يؤخ  برنيه

 (.4«)خمرة لهم في الدنيا

 ومِمل  كثير من المسلمين اليوم في نمرتهم للْوة المادي ه ننهم ما بين ُمِِرق وُمغِرب:

فمعضهم يهِون من الْوة المادي  ويْلل من نالرها والعمل على امتالكهاه لدر   نن بعضهم يرَّللا قولح ـ تعالى ـ:  -

بَاِط اْلـَخْيِل{ ]األنفال: }َونَِعدُّوا لَ  ةٍ َوِمن ِرِ ن قُوَّ ا اْستََ ْعتُم ِمِ ِ 60ُهم مَّ [ ويتناسى ما بعدها: }تُْرِهمُوَن بِِح َعدُوَّ هَّ

ُكْم{ ]األنفال:   [ فغفلوا عن الغرض من إعداد الْوةه وهو إرهاب العدو.60َوَعدُوَّ

الرهاه وعلِق الْتح بها واعتماد  عليهاه حتى  عل بعضهم وبعضهم اآلخره ضِخم قضي  الْوة المادي  وبالغ في ن -

االلتفات »من الْوة المادي  إلها  يؤتي الملك من يِا  وين عح عمن يِا . يْول شيخ امسالم ابن تيمي  ـ رحمح هللا ـ: 

الملي  إلى األسماب شرِ في التوحيده ومحُو األسماب نن تمون نسمابا  نْصو في العْله وامعراض عن األسماب ب

 (.5«)قَدْح في الِرل

والتوازن في النمر إلى الْوة المادي  نمر م لوب؛ فهي سمب وإن كانت من نهم األسماب إال ننح ينمغي عدم 

-االعتماد عليهاه وانمر وتأمل  الار التعلق واالعتماد على السمب: ما نتائجح وعواقمح؟ لْد كان  حاب  رسول هللا 

غ وة يِاركون فيها نقل عددا  وُعدِة من عدوهمه وكان اعتمادهم بالنصر على هللا ـ في كل  - لى هللا عليح وسلم 

تعالى ـ وحد ه فمان النصر حليفهم والفوز رديفهمه عدا معرك  واحدة هي معرك  )حنين( شاركوا فيها وكانوا نكثر 

ه فاعتمدوا ـ في المداي  ـ على ذلكه حتى قال قائلهم:  َِ ه فوكلهم هللا ـ تعالى ـ إلى «قل  لن نُهَ م اليوم من»عددا 

ِ  }َويَْوَم ُحنَْيٍن إذْ نَْعَجمَتُْمْم َكثَْرتُُمْم فَلَْم تُْغِن َعنُمْم َشْيئ   َ ا َوَضاقَْت َعلَْيُمُم السمب ال   اعتمدوا عليحه فلم يُغن عنهم شيئا

ْدبِِريَن{ ]التوب :   [.25األَْرُض بَِما َرُحمَْت الُمَّ َولَّْيتُم مُّ

م  رسال ه نستمد قوتنا وع تنا من ديننا نوال ه وإذا كان هللا ـ تعالى ـ قد نمرنا بإعداد الْوة المادي ه فْد نمرنا فنحن ن

قمل ذلك بإعداد الْوة اميماني ه فال ينمغي االعتماد عليها فحسب؛ وما قيم  اميمان حينئٍ  إذا كان م لوبا  منا ـ كما 

كْوة العدوه ونال نْاتلح حتى نمااللح في الْوةه فالمسأل  توازن ال إفراط وال  ي عم بعض االنه اميين ـ نن نعد قوة

تفريطه وإذا كان امعداد الماد  )مهِما ( وهو ك لك؛ فإن امعداد الروحي وال اد اميماني )نهمُّ( ونْولى. فمن المسلِم 

 بح نن المْدمات إذا  ِحته نعْمها نتائج مثمرة بإذن هللا.

لى نن حرك  التاريخ ال تخضج للعوامل المادي  فحـسب؛ وإال فما كان لموســـى نن يصارل والِواهد تدل ع

ومن  من معح  - لى هللا عليح وسلم -فـرعــــونه وال للضعفا  نن يْاوموا المستمدين من المستعمرينه وال لمحمد 

ق األعدا  في  نن يْاتلوا قريِا  والْمائل العربي  وفارس والروم. ولوال الخيانات لما سْط )العراق( حتى وإن تفوَّ

العدد والعدةه وبالرغم من تلك الْوة الْاهرة؛ فإن المْاوم  العراقي  ما زالت  امدة الابت ه ولو تممنت من امتالِ 

ن فِئَ  ٍ  )بعض( ننوال األسلح  التي يمتلمها العدو لما بْي نولئك األعدا  يوما  واحدا  في بلدهم. قال ـ تعالى ـ: }َكم ِمِ

ابِِريَن{ ]المْرة:  ُ َمَج الصَّ ِ َوهَّ  [.249قَِليلٍَ  َغلَمَْت فِئَ   َكثِيَرة  بِإذِْن هَّ

ومن يستْرئ التاريخ يجد فيح ما يمدد التِاؤم ويرفج اليأس وي رل الثْ  ويُ كي األمل؛ فليـس شــرطا  نن األمـم 

 ا كانت ممافئ  لهم نو نقوَّللا عددا  وعدة منهم.المؤمن  باهلل ال تتفوق وال تنتصر على نعدائها إال إذ

بنو إسرائيله كانوا يعيِون في مصره وكانت بالنسم  لهم بيئ  قاتم  خانْ ه قد نطمْت عليهم كل امطماقه وسدت 

في و وههم المناف  واألبواب؛ فهم يعيِون في حاضر شْيه ومستْمل مملمه وقل  عدد وعدةه وفْر وذل ه وفي 

ٍِ لفلسف  األسمابه ومن ق األشيا : نراد ظل ه   المروف ي ولد موسى ـ عليح السالم ـ ووالدتح وحياتح كلها تحٍدِ

فرعون نال يولد فُولده ونراد نال يعيش فعاش. يعيش في  ندوق خِمي مسدوده وفي ما  النيل الفائضه وينِأ عند 

مريم ه وي و ونح إحدَّللا بناتهمه وير ج عدو قاهره وُسخرة ظالم ه ال قوة تدافج وال دول  تحمي؛ فيجد الضياف  ال

بأهلح فيلفُّح الليل المملم وال ريق الموحشه وتتمخض زو ح في لب لها نارا  تص لي بهاه فيجد نورا  يسعد بح بنو 

إسرائيله ويهتد  بح العالمه ي لب النجدة والمدد المرنة واحدةه فيجد النجدة والمدد لإلنساني  كلهاه ويمرم بالنموة 

 ه ويدخل على فرعون في نُبهتح وسل انحه وفي ملئح ونعوانح. وهمـ ا يهلك فرعون وقومح )األغنيـا  والرسال

َِاِرَق األَْرِض  َوَمغَاِربََها األقويا ( ويملك بنو إسرائيل )الضعفا  الفْرا (: }َونَْوَرالْنَا اْلَْْوَم الَِّ يَن َكانُوا يُْستَْضعَفُوَن َم

ْرنَا َما َكاَن يَْصنَُج فِْرَعْوُن َوقَ  الَّتِي بَاَرْكنَا فِيَها ْت َكِلَمُت َرِبَِك اْلـُحْسنَى َعلَى بَنِي إْسَرائِيَل بَِما َ مَُروا َودَمَّ ْوُمحُ َوَما َوتَمَّ

 [.137َكانُوا َيْعِرُشوَن{ ]األعراف: 

؟! وما سر انتصار والسؤال ال   ي رح نفسح: ما هي )الْوة( التي قهر بها موسى )نعمم قوة( في عصر  ومصر 

 (؟1بني إسرائيل على نعدائهم؟! وما )سالحهم( ال   وا هوا بح العدو الْاهر الماسر)
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وماذا لو كان موسى ـ عليح السالم ـ يفمر تفمير كثير من المسلمين اليومه ويستعرض امممانات والْوة التي يملمها 

حض ه هل كان سيوا ح فرعون ويدخل معح في هو وقومحه ويوازنها بما يملمح فرعون و ند ه بنمرة مادي  م

 حرب ال هوادة فيها؟!

 ومثال  خر: نر و نيضا  نن يمون في ذكر  ما يمدد اليأس وي رل األمل والثْ :

فاألم  العربي  كانت نم  موغل  في التخلع والضعع والهوان واالنح اط في معمم الميادين والمجاالته السياسي  

 سلوكي  والحربي .والعْدي  واال تماعي  وال

ومن كان ه ا شأنهم فإنهم ال يفمرون وال يحلمون حتى في المنام بالهجوم على الدول المجاورة فضال  على 

االنتصار عليهاه حتى إن فارس والروم )الدول العممى في ذلك الوقت( لم تفمرا مجرد تفمير في فتح الج يرة 

 وهوان نهلها عليهم. واالستيال  عليهاه وذلك لْل  خيراتها ومواردهاه

ه فجا   - لى هللا عليح وسلم -ولمن هللا ـ تعالى ـ امتن على تلك األم  بأن بعث فيهم خاتم ننميائح ورسلح محمدا  

إليهم وعندهم من الفساد والهوان والمعد عن الف رة ما ذُكره وفي ظل سنوات معدودةه تغيرت حالهمه وانْلمت 

يل الجارف يفتحون ويْهرونه بثياب مرقع ه وسيوف بالي ه على خيل بعضها نمورهمه فخر وا من   يرتهم كالس

 عاري ؛ فما لمثوا نن ملموا الدنياه وانْلب رعاة الِاة وامبل إلى ساس  ألرقى األمم.

ه   الْوة الْاهرة بعد ذلك الضعع المخ  ه وه ا االنْالب الهائل في  ميج الميادين والمجاالته اعتمر  

 بيون لغ ا  من نلغاز التاريخه بل رنوا نن ه ا الحدإ هو نغرب ما وقج في التاريخ امنساني كلح.المؤرخون الغر

 لماذا سمو  لغ ا ؟

ألنهم قالوا: إن العادة  رت نن الغلم  واالنتصار للدول بسمب نمرين: إما كثرة عدد نو قوة عتاده واألم  العربي  في 

 وة عتاد.ذلك الوقت لم تمن تملك ال كثرة عدد وال ق

 نما مسأل  العدد:

فملنا نعلم ننح ليس هناِ معرك  شارِ فيها المسلمون إال وهم نقل عددا  وعدة: بدر ـ نحد ـ األح اب ـ المريسيج ـ 

مؤت ... إلخه عدا معرك  واحدةه كان المسلمون فيها نكثر عددا  وعدة وهي معرك  ُحنينه وقد سمق نن ذكرنا ما 

ى كثرتهم فلن تغن عنهم شيئا . كل ذلك ليُِعرهــم ـ ومن بعدهم إلى قيام الساع  ـ نن حصل فيها من اعتمادهم عل

المسلمين ال ينمغي نن يتعلْوا بأ  سمب من األسماب المادي ه ال بمثرتهمه وال بْوتهمه وإنما بإسالمهم وإيمانهم 

 وتوكلهم على ربهم والْتهم بح نوال .

 نما مسأل  قوة العتاد:

ونوا متْدمين في ذلك الوقت بأ  نول من ننوال السالحه والجيش لم يمن منمما ه إنما هم مجموع  فالمسلمون لم يم

من المت وعين يجه ون ننفسهم بأنفسهم حتى إن بعضهم كان يسمج مناد  الجهاد فيخرج وما معــح شـــي ه ال 

َِ ِلتَحْ  نَْعيُنُُهْم رمــح وال ســـيع وال مركب }َوال َعلَى الَِّ يَن إذَا َما نَتَْو ِملَُهْم قُْلَت ال نَِ دُ َما نَْحِملُُمْم َعلَْيِح تََولَّْوا وَّ

 (. ومج ذلك اكتسحوا العالم المعروف كلح.1[)92تَِفيُض ِمَن الدَّْمجِ َحَ ن ا ناَلَّ يَِجدُوا َما يُنِفُْوَن{ ]التوب : 

ع في طريق دعوتح؟ وما سر انتصار المسلمين من وق - لى هللا عليح وسلم -فما هي الْوة التي قهر بها الرسول 

في معمم الغ وات التي شاركوا فيها ونخضعوا نعمم قوتين في عهدهم )فارس والروم( تحت حممهم وسيادتهم؟ 

 وما سالحهم ال   وا هوا بح  ميج نعدائهم ال ين كانوا يفوقونهم عددا  وعدة؟

ر المسلمين نعرف نن اميمان هو السمب ال   ع  بح والجواب: ليس لغ ا  وال يحتاج لمثير تأمل؛ فنحن معِ

 المسلمون وسادوا.

ومن بعد  من  حابتح المرام يفمرون تفمير كثير من  - لى هللا عليح وسلم -وتصوروا ماذا لو كان الرسول 

ي  لو قال المسلمين اليوم ويوازنون ما يملمونح بما يملمح نعداؤهم من الْوة المادي  فحسب؟ وما كان مصير امنسان

المسلمون في ذلك الوقت: ال حــول لنا وال قوة في مْارع  تلك الْمائل والدوله وال ينمغي نن نْاتلهم حتى نملك مثل 

 ما يملمون من كثرة العدد وقوة العتاد؟

 لو قالوا مثل ذلكه فهل كانوا سيُخضعون العالم في ذلك الوقت تحت نفوذهم وسل انهم؟

ضعع نمتناه وذلهاه وهوانهاه وتسلط نعدائها عليهاه ليس ألنها متخلف  علميا  وتْنيا  وأل ل ذلك كلحه فإن سمب 

وحربيا  وعسمريا  ـ وإن كان ل لك نالر وال شك ـ إال نن السمب ـ الرئيس ـ لضعفها وتخلفها هو بعدها عن دينهاه وما 

وهو المرض الحْيْي ال   تعانيح  تخلفها في النواحي العلمي  وغير  من المجاالت إال نعراض للمعد عن الدينه

نمتناه وكان السمب األول في ضعفها وهوانهاه وهو عْوب  من العْوبات املهي  لمعد األم  عن دينها. يْول شيخ 

وحيث ظهر المفاره فإنما ذاِ ل نوب المسلمين التي نو مت نْص إيمانهمه الم إذا »امسالم ابن تيمي  ـ رحمح هللا ـ: 

انهم نصرهم هللاه وإذا كان في المسلمين ضعع وكان عدوهم مستمهرا  عليهمه كان ذلك لتفري هم تابوا بتمميل إيم

 (.2«)في ندا  الوا مات باطنا  وظاهرا ه وإما لعدوانهم بتعد  الحدود باطنا  وظاهرا  

 ه ا الدين الْويم. ول ا فإنح ال مخرج من الحال  المتردي  واألوضال المأساوي  التي تعيِها نمتناه إال بالر ول إلى

 اله يم  النفسي  دا  عضال لم يتسلط على إنسان إال نودَّللا بحه وال على نم  إال ساقها إلى الفنا .
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ونمتنا اليوم ال تعاني من شي  كمعاناتها من  الار ه   اله يم  التي دمرت معنوياتهاه وحِ مت دوافعهاه ونحم ت 

بنفسها في نحضان عدوهاه ومِمنتح من كيانهاه ودانت لح بالتمعي   ت لعاتهاه ون ابتها بالضعع والهوان؛ حيث نلْت

والوال  التامه وانْادت لح مستسلم  دون ن  مْاوم  ت كره حيث تِعر بمرارة العج  والْهر واليأسه إلى در   ننح 

دو ما قد زال لدَّللا معمم المسلمين ني  بارق  نمل في نهض  حضاري   ديدةه نو مستْمل مِرق واعده فتحْق للع

 نراد من السي رة على كثير من نفراد ه   األم  نفسيا  ومن الَم الْافيا  وسياسيا  واقتصاديا  وسلوكيا .

 حتى ال نيأس: ■

في عصور مضت دانت الْوة والغلم  لْلم  امسالمي  واستمرت قرونا  طويل ه وحينما بدن المسلمون بالتخلي عن 

 ت الْوة والغلم  لغيرهم.دينهم بدن الضعع يدب في نو الهم حتى دان

وحينما استمملت نمريما نسماب النصر من الْوة وإقام  العدل وندا  الحْوق وعدم الملم لرعاياها؛ دانت لهم الْوة 

نمور الناس »حسب سنن هللا الجاري  فــي التممين واالســتخالف. يْــول شـيخ امسالم ابن تيمي  ـ رحمح هللا ـ: 

عدل ال   فيح االشتراِ في ننوال امالمه نكثر مما تستْيم مج الملم في الحْوق وإن لم تِترِ تستْيم في الدنيا مج ال

 (.3«)في إالمه وله ا قيل: إن هللا يْيم الدول  العادل  وإن كانت كافرةه وال يْيم المالم  وإن كانت مسلم 

السْوط وال واله بعد نن فْدت  واليوم بدنت تتعالى األ وات وترتفج من عْال  نمريما قمل غيرهمه مح رين من

نمريما تلك الخا ي ه ون مح الملم وامرهاب واالستمداد وانتهاِ حْوق اآلخرين والجور والغ رس ه سم  من 

نهم سماتها. وستسْط حتما  كل دول  تجعل من الملم واالستمداد والْهر وامرهاب منهجا  لها وممدن  من ممادئهاه 

ي  ووفق سنن  اري ه قال ـ تعالى ـ: }َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك اْلَُْرَّللا َحتَّى يَْمَعَث فِي فالمون يسير حسب نواميس شرع

َها َرُسوال  َيتْلُو َعلَْيِهْم  يَاِتنَا َوَما ُكنَّا ُمْهِلِمي اْلَُْرَّللا إالَّ َونَْهلَُها َظاِلـُموَن{ ]الْصص:   [.59نُِمِ

سيحدإ إن عا ال  نو   ال ه وال   نهلك عادا  األولى والمود فما نبْىه  وليس المهم متى سيحدإ ذلك؛ إنما المهم ننح

[ه ونمتنا 31قادر على نن يهلك َمْن دونهمه ونن يسلط عليهم  ندا  من  ند  }َوَما َيْعلَُم ُ نُودَ َربَِِك إالَّ ُهَو{ ]المدالر: 

ه ا الجيل نو ال   بعد ه والنصر متى استمملت نسماب النصر والتممين فإنها حتما  ستعود قوي  ع ي ةه في 

وعد بفتح فارس والِام واليمنه  - لى هللا عليح وسلم -والتممين ليس شرطا  نن يرا  الداعي  بعينح؛ فالرسول 

بسنين. فدعوة هللا ال بد نن تعلوه ودين هللا ال بد نن ينتصر  - لى هللا عليح وسلم -ولمن ذلك لم يتحْق إال بعد وفاتح 

 . - لى هللا عليح وسلم -ْول ه ا ُ  افا ؛ وإنما هو عْيدة نستْيها من كتاب ربنا وسن  نمينا ويسوده وال ن

 المد والج ر في تاريخ المسلمين: ■

نقول ه ا بعد نن بلغ اليأس والْنوط وامحماط ـ من عودة ه   األم  إلى مجدها ـ منتها  عند ق ال عريض من 

ن ضععه إنما هو مرحل  سمق نن مر بها ما هو نشد ضراوة ونعنع المسلمينه ونسوا نن ما تمر بح األم  م

شراس ؛ فْد تعرضت من قمل وعلى امتداد تاريخها ال ويل لمحاوالت عديدة للْضا  عليها واستئصال شأفتها 

وإبعادها عن دينها ومصدر ع هاه ولمنها في كل مرة كانت تْوم من  ديده بع يم  نقوَّللا وشميم  نشده ومن 

يخ نمتناه يجد ننح كان بين مد و  ر؛ فمتى كانت األم  قوي  بدينها وحْْت نسماب النصر عِ ت يستْرئ تار

 وسادته ومتى ضعع تمسمها بح ذلِت واستمانته وإليك مصداق ذلك:

 لى هللا -ه كانت األم  في ع  وسؤدده وقوة ومنع ه وحينما توفي  - لى هللا عليح وسلم -قمل وفاة الرسول  -

ه مرت األم  بأزم  عصيم ه ومرحل  خ يرة؛ حيث َعُمَم الخ به واشتد المربه وظهر مدِعو  -عليح وسلم 

النموةه وامتنج قوم عن ندا  ال كاةه وارتد من ارتد من العربه حتى إنح لم يمق للجمع  مْام في بلد سوَّللا في مم  

الليل  الم يرة الِاتي ه لفْد نميهمه  كالغنم في»والمدين ه ون مح حال المسلمين كما يْول عروة ـ رضي هللا عنح ـ: 

إن »حتى ُو د من المسلمين من بلغ بح اليأس نن قال ألبي بمر ـ رضي هللا عنح ـ: « وقل  عددهمه وكثرة عدوهم

 (.1«)هؤال  ُ ل المسلمين والعرب على ما ترَّللا قد انْصت بكه وليس ينمغي لك نن تفرق عنك  ماع  المسلمين

 أس قد بلغ منتها ه من كان يمن نن تْوم للمسلمين قائم  مرة نخرَّللا؟!في ظل تلك األوضاله والي

ولمن نبا بمر ـ رضي هللا عنح ـ لم يعتر  اليأسه ولم يتملمح الْنوطه وإنما وا ح ه   األحداإه وه   الململ ه وه   

ونعاد للمسلمين  النمماته بإيمان راسخه وع يم  الابت ه وتفاؤل عميمه حتى المت وحارب مدعي النموة والمرتدينه

 قوتهمه وللخالف  هيمتهاه ولليائسين تفاؤلهم.

هـ باستماح  مم  417وفي الْرن الرابج الهجر  من كان يمن نن تْوم لإلسالم قائم ه حينما قام الْرام   في عام 

معم  حيث نهموا نموال الحجاجه وقتلوا في رحابها وشعابها وفي المسجد الحرام بل وفي  وف ال»يوم التروي ! 

خلْا  كثيرا ه و لس نميرهم نبو طاهر ـ لعنح هللا ـ على باب المعم ه والر ال تُصرل من حولحه والسيوف تعمل في 

الناس في المسجد الحرام وفي الِهر الحرام وفي يوم التروي  ال   هو من نشرف األيامه وهو يْول: ننا هللا وباهلل 

أن يُْلج الحجر األسوده وقال: نين ال ير األبابيله نين الحجارة من سجيل؟! نناه ننا نخلق الخلق ونفنيهم نناه الم نمر ب

 (.2«)الم قلج الحجر األسود ونخ و  حين راحوا معهم إلى بالدهمه فممث عندهم )االنتين وعِرين( سن 

ل إلى وتأمل ن  ذل  ومهان  كانت تعصع بالمسلمين في ذلك الوقت: الحجر األسود يُْلج من ممانح ال اهره ويُحم

بلد الْرام   ويمضي عندهم االنين وعِرين عاما  قمل نن يعيدو  بأنفسهمه واألم  امسالمي  كلها ال تست يج نن 

 تجتمج السترداد حجرها األسود!
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وبعد ه   الحادال  المأساوي ه التي لم تتمرر في تاريخ امسالم والمسلمينه قل لي بربك: هل من مجال للمْارن  بين 

 سلمين في ذلك العصر من الضعع وال ل والمهان ه وما نمر بح في ه ا الوقت من نزمات؟ما مر على الم

 ومج ذلك فْد عاد المسلمون مرة نخرَّللاه ونهضوا من كموتهم و حوا من غفوتهمه وعادوا كأقوَّللا ما يمونون.

لصليمي  من وفي نواخر الْرن الخامس الهجر ه من كان يمن نن تْوم للمسلمين قائم  لما تدفْت الجيوش ا -

نوروبا بأسرها على الخالف  امسالمي ه في تسج حمالت  ليمي  شرس ه فْتلوا وطمسوا معالم الحضارةه 

واستعملوا  ميج مماهر االض هاد والعنعه واستولوا على كثير من المالد امسالمي ه ونُغلق المسجد األقصى ولم 

ب )قرنا ( من ال مانه حتى ظن كثير من المسلمين في تُْم فيح  مع  وال  ماع ه ووضعت الصلمان فوقح ما يْار

ذلك الوقته نالَّ نمل في انتصار المسلمين على الصليميينه ونالَّ ر ا  في رد نرض فلس ين مج المسجد األقصى 

 إلى حوزة المسلمينه وال سيما بعد نن فتموا في األنفسه وذبحوا من المسلمين في يوم واحد نكثر من )سمعين نلفا (.

ي ظل ه   المروفه من كان يمن نن ه   المالد ستتحرر في يوم ماه على يد الم ل ) الح الدين األيوبي( في ف

 معرك  ح ين الحاسم ه ويصمح للمسلمين من الع ة والْوة والسيادة ما شِرف التاريخ امنساني.

كموتهمه واستردوا المسجد  ومرة نخرَّللا.. لم ييأس المسلمون ولم يْن وا من رحم  هللا؛ فْد عادوا ونهضوا من

األقصى بعد نن رفج النصارَّللا الصلمان فوقح ومنعوا المسلمين من الصالة فيح نو مجرد دخولح قراب  )قرن( من 

ال مان. بينما يصاب اليوم كثير من المسلمين باليأس والْنوط وفْد األمل بالملي  من مجرد التفمير في إمماني  

 رغم ننح لم يمض على احتاللح سوَّللا سنوات معدودة. استرداد المسجد األقصى مرة نخرَّللا

وإذا كان المسلمون في ذلك الوقت ـ وحالهم كانت نشد مرارة من حالنا ـ قد نهضوا بعد تلك المموة؛ فاألم  اليوم 

قادرة بعون هللا تعالىه الم بالجهود المنتمرة من نهل الصالح وام الحه نن تعود من  ديد؛ وإرها اُت ذلك تمدو 

 األفق واضح   لي  بعون هللا تعالى.في 

وفي الْرن السابج الهجر ه من كان يمن نن تْوم للمسلمين قائم ه لما خِرب المغول العالم امسالميه ونهموا  -

ِْيَمه وفتموا باألنفس واألعراض فتما  ذريعا ه حتى قيل إن  ماال  ونهرامات عالي  نقامها هوالكو  األمواله وداسوا ال

لمسلمين؛ حيث كانوا في غاي  الهمجي  والوحِي ه فمانوا يْتلون كل من يْابلهم دون تفرق ه فْتلوا من  ما م ا

العلما  والمِايخ والمهول والنسا  والولدانه ونحرقوا المسا د ودور المتبه وح موا كثيرا  من معالم الحضارة 

وقد اختلع الناس في كمي  »ذلك الغ و فْال:  امسالمي . وقد ذكر ابن كثير ـ رحمح هللا ـ عدد قتلى المسلمين إالر

من قُتِل بمغداد من المسلمين في ه   الوقع ه فْيل المانمائ  نلعه وقيل نلع نلع والمانمائ  نلعه وقيل بلغت الْتلى 

 (.1«)نلفي نلع نفس

ن ذكر الحادال  لْد بْيت عدة سنين ُمْعِرضا  ع»وبلغ من شدة الحدإه نن المؤرخ ابن األالير ـ رحمح هللا ـ قال: 

استعماما  لهاه كارها  ل كرهاه فأنا نُقدِم إليح ر ال  ونُؤخر نخرَّللا؛ فمن ال   يسَهل عليح نن يمتب نعي امسالم 

 (.2«)والمسلمين؟ ومن ال   يهون عليح ذكر ذلك؟ فيا ليت نمي لم تلدنيه ويا ليتني متُّ قمل ه ا وكنت نسيا  منسيا  

بعد ه ا ـ ستْوم لها قائم ه نو ننها ستتحرر في يوم من األيام على يد الم ل المْدام من كان يمن نن بالد امسالم ـ 

 (.3)ق  ( في معرك  عين  الوت الحاسم ه ويعود المسلمون إلى سابق عهدهم)

ومرة نخرَّللا.. هل من مجال للمْارن  بين ما حصل للمسلمين في ذلك الوقت من الْتل وامي ا  والتنميله بتلك 

 ك الوحِي  وتلك الِراس  وذلك العدد الممير من الْتلىه وبين ما يحصل للمسلمين في ه ا الوقت!الصورة وتل

ومج ذلك كلح فْد نهضوا من كموتهم و ححوا خ أهم وعادوا إلى ربهمه فمنوا حضارتهم ووا لوا مسيرة 

 فتوحاتهم بمل قوة والمات.

لوقت عسمريا ه إال ننها لم تُه م نفسيا ؛ فْد ظل كثير من ومن عجائب التاريخ وفرائد ه ننح مج ه يم  األم  في ذلك ا

المسلمين معت ين بدينهم مستمسمين بحه لدر   ننهم نالَّروا بالغالب ولم يؤالر بهمه على خالف العادة؛ إذ  رت نن 

 المغلوب مجمول على التأالر بالغالبه إال نن ال   حصل هو عمس ما  رت عليح تلك العادةه فدخل الغالب بدين

المغلوبه وه ا من غرائب التاريخ امنساني. وفي ه ا دالل  على نن األم  وإن ُه مت عسمريا  إال نن كثيرا  منهم 

لم ينه موا نفسيا ه ولم يفْدوا األمله ولم يصابوا باليأس وامحماط كما ن يب بح كثير من المسلمين اليوم. فْد  حا 

تهمه وعادوا إلى دينهم فعاد لهم الع  والتممين مرة نخرَّللاه بعد نبنا  ذلك الجيل من غفلتهم واستيْموا من غفو

 معرك  عين  الوت المِهورة.

وفي الْرن الرابج عِر الهجر  المنصرمه من كان يمن نن امسالم سيعود من  ديده وقد نُ يب المسلمون بعدة  -

لخالف  امسالمي  على يد الهالك طعنات لو ُو هت لغير  من األديان ل اب واندرس؛ ففي ذلك الْرن: سْ ت دول  ا

نتاتورِه ون مح يُنادَّللَا بالعصمي  والْومي ه واستُعمرت الدول امسالمي  وقُسمت بين دول الغربه وعمت الملوَّللا 

واالفتنان بالحضارة الغربي  حتى ن مح المثْفون ينادون بضرورة اللحاق بركب تلك الحضارة واالنضوا  تحت 

ومرهاه ما يُحمد منها وما يُعاب. نما العْائد فْد ن محت ال رق الصوفي  هي السائدة  لوائها بخيرها وشرهاه حلوها

حتى عم المالم والجهل والمدل والخرافات ال نقول بعض نوطان المسلمينه بل معممهاه وعاد الدين غريما  كما 

غ اليأس منتها  في إمماني  بدنه وغابت معمم معالمح التِريعي  حتى كاد يندرس في معمم الملدان امسالمي ه وبل
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هيا نمثيال هيؤال  فيإنهم عنيدما بسمب اله يم  النفسي  التي يعياني منإال ذلك  إنهم ما قالوا

 ه يم  المسلمين  وتسلط المفار والفجار عليهم  قالوا ما قالوا وفعلوا ما فعلوا    ر وا

ْْتُلُوَن نَْنفَُسُمْم َوتُْخِرُ وَن فَِريْا  ِميْنُمْم ِميْن قال تعالى عن نمثال هؤ  ال  : ) الُمَّ نَْنتُْم َهُؤالِ  تَ

مو َعلَي الِْم َواْلعُْدَواِن َوإِْن يَأْتُوُكْم نَُساَرَّللا تُفَادُوُهْم َوُهَو ُمَحيرَّ ْيُمْم ِديَاِرِهْم تََماَهُروَن َعلَْيِهْم بِاأْلِ

                                                                                                                                             

عودة امسالم من  ديد لدَّللا المْي  الماقي  من المستمسمين بحه بل ظن كثير منهم نن امسالم لن تْوم لح قائم  مرة 

 نخرَّللا.

ولمن هللا ـ تعالى ـ بعث ه   األم  من  ديده وبدن الناس يعودون إلى دين هللا نفوا ا ه وبدنت األم  تنهض بعد 

 ك ونلمس مماهر  في  وانب كثيرة ومجاالت عديدة بحمد هللا تعالى.الغفل ه نرَّللا ذل

 من بِائر النصر: ■

إن مما يسر الخاطر ويفرح الْلب ويُْو  األمل في إمماني  عودة ه   األم  إلى سابق ع ها ومجدهاه ما نرا  من 

 اآلالار الملموس  للصحوة التي بدنت تؤتي نُكلها ونتنفس المرها ونستنِق عميرها.

   الصحوة نتاج طميعي مخفاقات متمررة وه ائم متتابع  عاشتها األم ه ول ا فْد ولدت وترعرعت وهي ه

متع ِ  لع  امسالم وتممينحه بعد نن ُ ربت  ميج الِعارات الرنان  ولم تفرز إال النمسات المتعددةه وتمالب 

 األعدا  عليها من كل  انب.

داي  تحول كمير في عْول كثير من شماب األم  امسالمي ؛ حيث تركت مه ب1967وقد كانت ه يم  نو نمس  يونيو 

تلك اله يم   الارا  مو ع  في نفوس ما لمثت نن تجلت على شمل  حوة عارم  بين طلم  الجامعاته الم امتدت 

 وبسرع  لتعمر عن نفسها في مماهر كثيرة ومجاالت عديدة بين  ميج المسلمين في شتى ننحا  العالم.

إيجابيات ه   الصحوة قائم  ملموس ه تنمو وت داد مج تْادم األيام والسنين؛ فْد فرضت نفسها على  وما ت ال

األحداإ العالمي  برمتهاه ون محت هِما  عالميا ه تُفِرح األ دقا  وتؤرق األعدا ه وتُْام من ن لها المؤتمراته 

كار  يخ ط لوندها وإ هاضها؛ فهي نكمر وتُعْد بسممها اللْا اته ما بين محب يسعى م الحها وتْويمهاه و

مِرول حضار  نهضو  في العالم المعا ره وإن كانت المراتها ظاهرة ملموس ه إال ننها حتما  ستؤتي نُكلها 

 وسيتم  ني المرها بصورة نكمر في الْادم من األ يال الالحْ  بإذن هللا تعالى.

  له ا الدينه حيث عِمت بفضل هللا ـ تعالى ـ الصحوة ولعل من نهم مماهر المراتها ما نرا  من العودة الجماعي

ربول العالم امسالمي كلحه بل تجاوزت إلى ربول المعمورةه حتى ن محت المنائس تُِترَّللا وتُحِول إلى مسا د 

 للعمادة.

ون محنا نرَّللا ونسمج عن ممتسمات ومستجدات ما كان نحد يمنها قمل بضج سنواته من انتِار الوسائل الدعوي  

 ربوي  المختلف  من فضائيات و حع ومجالت إسالمي ه ن محت تتماالر وتتوالد بمثرة العائدين إلى هللا.الت

وه   األم  ما ت ال ُحملى بالممِراته وهي قادرة بعـون هللا ـ تعالى ـ على النهوض والعودة من  ديد إلى سابق 

 ع ها ومجدهاه ولعل مما يُمِر ب لك:

ركات والنْابات واألح اب غير امسالمي ه والْ  الناس في المْابل باألح اب تتابج سْوط الِعارات والح -

 والمنممات والحمومات امسالمي .

ظهور نطفال الحجارة في فلس ين والعراق والفلمين وكِميره والِيِانه ونفغانستان وغيرها في وسائل امعالم  -

 خرَّللا.المختلف  وهم يحملون المصحع في يد والمندقي  في اليد األ

 مود المْاوم  العراقي  واستمرار الماتهاه بل وتجدد قوتها شهرا  بعد  خر وسن  بعد نخرَّللاه ولوال الخيانات  -

وخ الن األ حاب لما سْ ت العراق ـ ابتدا  ـ به   السهول  حتى وإن تفوقت نمريما في العدد والعدةه ولو تممنت 

 لمها نمريما لما بْي نولئك األعدا  يوما  واحدا  في بلدهم.المْاوم  من امتالِ )بعض( ننوال األسلح  التي تمت

ولعل من نهم الممِرات التي تدل دالل  واضح  على  حوة ه   األم ه تنامي العمل امسالمي في معمم دول  -

  العالم وقيامح بدور بارز في نِر رسالتحه وهو األمر ال    عل حمومات العالم تْع نمامح بْوة للحد منح ومحاول

ُ ُمتِمُّ نُوِرِ  َولَْو كَ  ِ بِأَْفَواِهِهْم َوهَّ ِر َ اْلَمافُِروَن * تجفيع منابعح بدعوَّللا محارب  امرهاب. }يُِريدُوَن ِليُْ ِفئُوا نُوَر هَّ

ِرُكوَن{]الصع: ُهَو الَِّ   نَْرَسَل َرُسولَحُ بِاْلُهدَّللَا َوِديِن اْلـَحِقِ ِليُْمِهَر ُ َعلَى الِدِيِن ُكِلِِح َولَْو َكرِ  ِْ  [.9 - 8 َ اْلـُم

والمِائر بحمد هللا كثيرةه وال يممن امحاط  بها نو حصر مماهرهاه وإنما هي نمثل  ونماذج تحيي األمل وتدفج 

اليأس؛ فاألم  مع ا ه والفأل م لوبه والخير في ه   األم  إلى قيام الساع ه والثْ  باهلل ـ تعالى ـ هي مْدم  

معنوي  في كل نم  هي التي تدفج شمابها ور الها إلى تحْيق الم يد من االنتصارات الخالدة في النصره والْوة ال

كل زمان وممان. وما تمر بح نمتنا اليوم من الضربات المتتابع  والصفعات المو ع ه ما هي إال إرها ات ممِرة 

ومجدها. فإن المالم كلما  لنهض  األم  و حوتها من غفلتهاه وعودتها مرة نخرَّللا إلى دينها ومصدر ع ها

احلولك وادلهِم فإن ورا  األفق نورا ه وفي حضن المون شمس ساطع ه وكلما اشتد غلس الليل اقترب ميــالد 

 النهاره وشــدة ظلمــ  الليل دليل علـى قرب انمالج الفجــر.
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بِمَْعِض اْلِمتَاِب َوتَْمفُيُروَن بِيمَْعٍض فََميا َ يَ اُ  َميْن يَْفعَيُل ذَِليَك ِميْنُمْم إاِلَّ إِْخَراُ ُهْم نَفَتُْؤِمنُوَن 

يا تَعْ  ُ بِغَافِيٍل َعمَّ ِْيَاَمِ  يَُردُّوَن إِلَى نََشدِِ اْلعَ َاِب َوَما هَّ َملُيوَن( ِخْ  و فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َويَْوَم اْل

 (   85)المْرة:

 ( 9) َودُّوا لَْو تُْدِهُن فَيُْدِهنُوَن( )الْلم: وقال تعالى :

فهي المساوم  إذن , وااللتْا  في منتصع ال رييق . كميا يفعليون فيي التجيارة . وفيرق 

 بين االعتْاد والتجارة كمير ! 

فصياحب العْييدة ال يتخليى عين شيي  منهيا ; ألن الصيغير منهيا كيالممير . بيل لييس فيي 

حْيْ  واحدة متمامل  األ  ا  . ال ي يج فيهيا  ياحمها نحيدا العْيدة  غير وكمير . إنها 

 , وال يتخلى عن شي  منها نبدا . 

وما كان يممن نن يلتْي امسالم والجاهلي  فيي منتصيع ال رييق , وال نن يلتْييا فيي ن  

طريق . وذلك حال امسالم مج الجاهلي  في كل زمان وممان .  اهلي  األمس و اهليي  

الغد كلها سوا  . إن الهوة بينها وبيين امسيالم ال تعمير , وال تْيام عليهيا  اليوم , و اهلي 

قن رة , وال تْمل قسم  وال  ل  . وإنما هو النضال الماميل الي   يسيتحيل فييح التوفييق 

 ! 

وقييد وردت روايييات شييتى فيمييا كييان يييدهن بييح المِييركون للنمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم 

م وتسيفيح عميادتهم , نو يتيابعهم فيي شيي  مميا هيم ليدهن لهم ويلين ; ويتيرِ سيب  لهيته

 عليح ليتابعو  في دينح , وهم حافمون ما  و وههم نمام  ماهير العرب ! 

 على عادة المساومين الماحثين عن ننصاف الحلول ! 

ولمن الرسول  لى هللا عليح وسلم كيان حاسيما فيي موقفيح مين دينيح , ال ييدهن فييح وال 

دين نليييين الخليييق  انميييا ونحسييينهم معاملييي  ونبيييرهم بعِييييرة يليييين . وهيييو فيميييا عيييدا الييي

ونحر هم على اليسر والتيسير . فأما الدين فهو الدين ! وهو فيح عنيد تو ييح ربيح:)فال 

 ت ج المم بين( ! 

ولم يساوم  لى هللا عليح وسلم فيي دينيح وهيو فيي نحيرج المواقيع العصييم  فيي ممي  . 

تخ فييون ويعيي بون ويييؤذون فييي هللا نشييد وهييو محا يير بدعوتييح . ون ييحابح الْالئييل ي

امي ا  وهم  ابرون . ولم يسمت عن كلمي  واحيدة ينمغيي نن تْيال فيي و يو  األقوييا  

المتجمرين , تأليفا لْلوبهم , نو دفعا ألذاهم . ولم يسيمت كي لك عين إيضياح حْيْي  تميس 

 العْيدة من قريب نو من بعيد 

رسيول هللا  يلى هللا علييح  بادَّللا" فلما  روَّللا ابن هِام في السيرة عن ابن إسحاق قال:

فيميا  -وسلم قومح بامسالم . و دل بح كما نمر  هللا , لم يمعد منح قومح ولم يردوا عليح 

حتى ذكر  لهيتهم وعابهيا . فلميا فعيل ذليك نعمميو  ونياكرو  , ون معيوا خالفيح  -بلغني 

وحيدب عليى  -فون إال من عصيم هللا تعيالى مينهم بامسيالم وهيم قلييل مسيتخ -وعداوتح 

رسول هللا  لى هللا عليح وسلم عمح نبو طالب ومنعح , وقام دونح , ومضيى رسيول هللا 

  لى هللا عليح وسلم على نمر هللا ممهرا ألمر  , ال يرد  عنح شي  . " 

" فلما رنت قريش نن رسول هللا  لى هللا عليح وسلم ال يعتمهم مين شيي  ننميرو  علييح 

م , ورنوا نن عمح نبا طالب قد حدب عليح وقام دونيح فليم يسيلمح من فراقهم وعيب  لهته

لهم , مِى ر ال من نشراف قريش إلى نبيي طاليب . . عتمي  وشييم  ابنيا ربيعي  , ونبيو 

سفيان بن حرب بن نمي  . ونبيو المختير  واسيمح العياص بين هِيام . واألسيود بين عميد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 19 

الحمم" والولييد بين  نبايمنى الم لب بن نسد . ونبو  هل "واسمح عمرو بن هِام وكان 

المغيرة , ونميح ومنمح ابنا الحجاج بن عامر . . نو من مِى منهم . . فْالوا:يا نبيا طاليب 

. إن ابن نخييك قيد سيب  لهتنيا , وعياب ديننيا , وسيفح نحالمنيا , وضيلل  با نيا , فإميا نن 

فيح ; فنمفيميح ! تمفح عنا وإما نن تخلي بيننا وبينح , فإنك على مثل ما نحن عليح مين خال

 فْال لهم نبو طالب قوال رفيْا , وردهم ردا  ميال , فانصرفوا عنح . 

" " ومضى رسول هللا  لى هللا عليح وسيلم عليى ميا هيو علييح:يمهر ديين هللا , وييدعو 

إليح . الم شر  األمر بينح وبينهم حتى تماعدوا وتضاغنوا , ونكثرت قريش ذكر رسيول 

وت امروا فيح . وحض بعضهم بعضا عليح . الم إنهيم مِيوا إليى هللا  لى هللا عليح وسلم 

نبي طالب مرة نخرَّللا . فْالوا لح:يا نبا طالب , إن لك سنا وشرفا ومن لي  فينيا . وإنيا قيد 

استنهيناِ مين ابين نخييك فليم تنهيح عنيا ; وإنيا وهللا ال نصيمر عليى هي ا:من شيتم  بائنيا , 

عنا نو ننازلح وإياِ في ذلك حتيى يهليك نحيد وتسفيح نحالمنا , وعيب  لهتنا , حتى تمفح 

نو كمييا قالوالييح . . الييم انصييرفوا عنييح . فعمييم علييى نبييي طالييب فييراق قومييح  -الفييريْين 

وعداوتهم , ولم ي ب نفسا بإسالم رسول هللا  لى هللا عليح وسلم لهم وال خ النح . قيال 

, نن قريِييا  ابيين إسييحق:وحدالني يعْييوب بيين عْميي  بيين المغيييرة بيين األخيينس , ننييح حييدإ

حين قالوا ألبي طالب ه   المْال  بعث إلى رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم فْيال ليح:يا 

بن نخي . إن قومك قيد  يا وني فْيالوا لي:كي ا وكي ا "للي   كيانوا قيالوا ليح" فيأبق عليي 

وعلى نفسك , وال تحملني من األمير مياال نطييق . قيال:فمن رسيول هللا  يلى هللا علييح 

بدا لعمح فيح بدا  , وننح خاذلح ومسلمح وننح قد ضيعع عين نصيرتح والْييام  وسلم ننح قد

معح . قال:فْال رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم:" ييا عيم وهللا ليو وضيعوا الِيمس فيي 

يمينييي والْميير فييي يسييار  علييى نن نتييرِ هيي ا األميير حتييى يمهيير  هللا نو نهلييك فيييح مييا 

هللا عليح وسلم فممى . الم قام . فلما وليى نيادا  تركتح " . . قال:واستعمر رسول هللا  لى 

نبييو طالييب فْال:نقمييل يييا بيين نخييي . قال:فأقمييل عليييح رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم 

 فْال:اذهب يا بن نخي فْل ما نحممت , فوهللا ال نسلمك لِي  نبدا " . 

تخليى فه    ورة من إ رار النمي  لى هللا عليح وسلم على دعوتح في اللحمي  التيي 

عنح فيها عمح . حاميح وكافيح , و خر حصن من حصون األرض يمنعح المتربصين بيح 

 المت امرين فيح ! 

ه   هي  ورة قوي  رائع   ديدة فيي نوعهيا مين حييث حْيْتهيا , ومين حييث  يورها 

 وظاللها ومن حيث عماراتها ونلفاظها . . . 

ي  قوة ه   العْيدة . فيهيا مصيداق  ديدة  دة ه   العْيدة , رائع  روع  ه   العْيدة , قو

 قول هللا العميم:)وإنك لعلى خلق عميم( . 

و ييورة نخييرَّللا رواهييا كيي لك ابيين إسييحق , كانييت فييي مسيياوم  مماشييرة ميين المِييركين 

لرسول هللا  لى هللا عليح وسلم بعد إذ نعيياهم نمير  , ووالميت كيل قميلي  عليى مين نسيلم 

 منها تع بح وتفتنح عن دينح . 

حق:وحدالني ي ييد بين زيياد , عين محميد بين كعيب الْرظيي , قال:حيدالت نن قال ابن إسي

عتم  بن ربيع  وكان سيدا , قال يوما وهو  الس فيي نياد  قيريش , ورسيول هللا  يلى 

هللا علييح وسيلم  ييالس فيي المسييجد وحيد :يا معِير قييريش . نال نقيوم إلييى محميد فأكلمييح 

ا  ويمع عنيا و وذليك حيين نسيلم ونعرض عليح نمورا لعلح يْمل بعضها فنع يح نيها ش
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حمي ة , ورنوا ن يحاب رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم ي ييدون ويمثيرون . فْالوا:ييا 

نبا الوليد قم إليح فملمح . فْام إليح عتم  حتى  لس إليى رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم 

,  فْال:يا بن نخيي . إنيك منيا حييث علميت:من السي   فيي العِييرة والمميان فيي النسيب

وإنك قد نتيت قومك بأمر عميم , فرقت بح  ماعتهم , وسفهت بح نحالمهيم , وعميت بيح 

 لهتهم وديينهم , وكفيرت بيح مين مضيى مين  بيائهم . فاسيمج منيي نعيرض علييك نميورا 

تنمر فيها , لعلك تْمل منها بعضها . قال:فْال لح رسول هللا  لى هللا علييح وسيلم:" قيل 

ل:يا بن نخي . إن كنت إنما ترييد بميا  ئيت بيح مين هي ا األمير يا نبا الوليد نسمج " . . قا

ماال  معنا لك من نموالنا حتى تمون نكثرنا ماال . وإن كنت إنما تريد بح شرفا سيودناِ 

علينا حتى ال نْ ج نميرا دونيك . وإن كنيت ترييد بيح ملميا ملمنياِ علينيا , وإن كيان هي ا 

طلمنا لك ال يب وبي لنا فييح نموالنيا حتيى  ال   يأتيك رئيا ترا  ال تست يج رد  عن نفسك

 -نو كميا قيال ليح  -نمرئك منح , فإنح ربميا غليب التيابج عليى الر يل حتيى ييداوَّللا منيح ! 

حتى إذا فرغ عتم  ورسول هللا  لى هللا عليح وسلم يستمج منح قال:" نقد فرغيت ييا نبيا 

هللا اليرحمن اليرحيم .  الوليد و " قال:نعم . قال:" فاستمج مني " . قال:نفعل . فْال: بسيم

حم . تن يل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت  ياتح قر نيا عربييا لْيوم يعلميون . بِييرا 

ون يرا فأعرض نكثرهم فهم ال يسمعون . وقالوا:قلوبنا في نكن  مما تيدعونا إلييح , وفيي 

م  ذاننييا وقيير , وميين بيننييا وبينييك حجيياب , فاعمييل إننييا عيياملون . قل:إنمييا ننييا بِيير مييثلم

يييوحى إلييي ننمييا إلهمييم إلييح واحييد فاسييتْيموا إليييح واسييتغفرو  وويييل للمِييركين . . .( الييم 

مضى رسول هللا  لى هللا عليح وسلم فيها يْرؤها عليح . فلما سمعها منيح عتمي  ننصيت 

لها , ونلْى يديح خلع ظهير  معتميدا عليهيا يسيمج منيح . اليم انتهيى رسيول هللا  يلى هللا 

منها فسجد . الم قال . " قد سمعت يا نبا الوليد ما سيمعت . فأنيت عليح وسلم إلى السجدة 

وذاِ " . . فْييام عتميي  إلييى ن ييحابح , فْييال بعضييهم لمعض:نحلييع بيياهلل لْييد  ييا كم نبييو 

الوليييد بغييير الو ييح اليي   ذهييب بييح . فلمييا  لييس إليييهم قالوا:مييا ورا ِ يييا نبييا الوليييد و 

قييط , وهللا مييا هييو بالِييعر , وال  قييال:ورائي نننييي سييمعت قييوال وهللا مييا سييمعت مثلييح

بالسييحر , وال بالمهانيي  , يييا معِيير قييريش نطيعييوني , وا علوهييا بييي , وخلييوا بييين هيي ا 

الر ل وبين ما هو فيح , فياعت لو  , فيوهللا ليميونن لْوليح الي   سيمعت منيح نميأ عمييم . 

   فإن تصمح العرب فْد كفيتميو  بغييركم . وإن يمهير عليى العيرب فملميح ملمميم , وعي

ع كم , وكنتم نسعد النياس بيح . قالوا:سيحرِ وهللا ييا نبيا الولييد بلسيانح . قال:هي ا رنييي 

 فيح , فا نعوا ما بدا لمم . . 

وفي رواي  نخيرَّللا نن عتمي  اسيتمج حتيى  يا  الرسيول  يلى هللا علييح وسيلم إليى قوليح 

ورا تعالى:)فإن نعرضوا فْل:نني رتمم  ياعْ  مثيل  ياعْ  عياد والميود( . . فْيام مي ع

فوضج يد  على فم رسول هللا  لى هللا عليح وسلم يْول:ننِيدِ هللا واليرحم ييا محميد ! 

 وذلك مخاف  نن يْج الن ير . وقام إلى الْوم فْال ما قال ! 

وعلى ني  حال فه    ورة نخرَّللا من  ور المساوم  . وهي ك لك  ورة مين  يور 

يستمج إلى عتم  حتيى يفيرغ مين  الخلق العميم . تمدو في ندبح  لى هللا عليح وسلم وهو

قولح الفارغ ال   ال يسيتحق االنتميا  مين مثيل محميد  يلى هللا علييح وسيلم فيي تصيور  

لْييم هيي ا المييون , وفييي مي انيح للحييق ولعييرض هيي   األرض . ولمين خلْييح يمسييك بييح ال 

يْاطج وال يتعجل وال يغضب وال يضجر , حتيى يفيرغ الر يل مين مْالتيح , وهيو مْميل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 21 

يْول في هدو :" نقد فرغت يا نبا الوليد و " زيادة في اممال  والتوكيد . إنهيا  عليح . الم

 ال مأنين  الصادق  للحق مج األدب الرفيج في االستمال والحديث . . 

 وهما معا بعض دالل  الخلق العميم . 

و ورة الالثي  للمسياوم  فيميا روا  ابين اسيحق قيال: " واعتيرض رسيول هللا  يلى هللا 

األسيود بين الم ليب بين نسيد ابين عميد  -فيميا بلغنيي  -م وهيو ي يوف بالمعمي  عليح وسيل

الع َّللا والوليد بن المغيرة , ونمي  بن خلع , والعاص بن وائيل السيهمي . وكيانوا ذو  

نسنان في قومهم . فْالوا:يا محمد , هلم فلنعمد ميا تعميد , وتعميد ميا نعميد , فنِيترِ نحين 

مد خيرا مما نعمد كنا قد نخي نا بحمنيا منيح , وإن كيان وننت في األمر . فإن كان ال   تع

ما نعمد خيرا مما تعميد كنيت قيد نخي ت بحميك منيح ! فيأن ل هللا تعيالى فيهم:)قل:ييا نيهيا 

 المافرون . ال نعمد ما تعمدون( :السورة كلها . . 

وحسم هللا المساوم  المضيحم  بهي   المفا يل  الجازمي  . وقيال لهيم الرسيول  يلى هللا 

 ) المالل(ح وسلم ما نمر  ربح نن يْول . . . علي

 

============ 

 المفاصلة التامة بيننا وبين ال فار

 وقال تعالى : 

( َواَل 3( َواَل نَْنيتُْم َعابِيدُوَن َميا نَْعمُيدُ )2( اَل نَْعمُيدُ َميا تَْعمُيدُوَن )1قُْل يَا نَيَُّها اْلَمافُِروَن )}  

سييورة  (6( لَُميْم ِديينُُمْم َوِلييَي ِدييِن )5( َواَل نَْنيتُْم َعابِييدُوَن َميا نَْعمُييدُ )4نَنَيا َعابِيدو َمييا َعمَيْدتُْم )

 المافرون  {

 مفا ل  كامل  شامل  , وتمي  واضح دقيق . . إنها  

ولْد كانت ه   المفا ل  ضروري  ميضاح معالم االخيتالف الجيوهر  الماميل , الي   

 رييق . االخيتالف فيي  يوهر االعتْياد , يستحيل معح اللْا  على شيي  فيي منتصيع ال

 ون ل التصور , وحْيْ  المنهج , وطميع  ال ريق . 

 إن التوحيد منهج , والِرِ منهج  خر . . وال يلتْيان . .

إليى هللا وحيد  ال شيريك ليح . ويحيدد  -ميج الو يود كليح  -التوحيد منهج يتجح بامنسيان  

ريعتح , وقيمح وموازينح , و دابيح ونخالقيح , الجه  التي يتلْى منها امنسان , عْيدتح وش

وتصوراتح كلها عن الحياة وعن الو ود . ه   الجه  التي يتلْى المؤمن عنها هيي هللا , 

هللا وحد  بال شريك . ومن الم تْوم الحياة كلها على ه ا األساس . غيير متلمسي  بالِيرِ 

 في ني   ورة من  ور  الماهرة والخفي  . . وهي تسير . . 

 وه   المفا ل  به ا الوضوح ضروري  للداعي  . وضروري  للمدعوين . . 

إن تصورات الجاهلي  تتلمس بتصورات اميمان , وبخا   في الجماعات التيي عرفيت 

العْيدة من قمل الم انحرفت عنها . وه   الجماعات هي نعصى الجماعات على اميميان 

ف . نعصيى مين الجماعيات التيي ال في  ورتح المجردة من الغمش وااللتوا  واالنحرا

تعرف العْيدة ن يال . ذليك ننهيا تمين بنفسيها الهيدَّللا فيي الوقيت الي   تتعْيد انحرافاتهيا 

وتتلوَّللا ! واخيتالط عْائيدها ونعمالهيا وخليط الصيالح بالفاسيد فيهيا , قيد يغير  الداعيي  

 .  نفسح باألمل في ا ت ابها إذا نقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد .

 وه ا امغرا  في منتهى الخ ورة ! 
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إن الجاهلي   اهلي  , وامسالم إسالم . والفارق بينهما بعيد . والسميل هيو الخيروج عين 

الجاهلي  بجملتها إلى امسالم بجملتح . هو االنسالخ من الجاهلي  بميل ميا فيهيا والهجيرة 

 إلى امسالم بمل ما فيح . 

داعييييي  وشييييعور  بيييياالنع ال التييييام عيييين ونول خ ييييوة فييييي ال ريييييق هييييي تمييييي  ال

الجاهلي :تصيييورا ومنهجيييا وعميييال . االنعييي ال الييي   ال يسيييمح بااللتْيييا  فيييي منتصيييع 

ال رييييق . واالنفصيييال الييي   يسيييتحيل معيييح التعييياون إال إذا انتْيييل نهيييل الجاهليييي  مييين 

  اهليتهم بمليتهم إلى امسالم . 

 ال ريق . . ال ترقيج . وال ننصاف حلول . وال التْا  في منتصع 

 مهما ت يت الجاهلي  ب   امسالم , نو ادعت ه ا العنوان ! 

وتمي  ه   الصورة في شعور الداعي  هو حجر األساس . شعور  بأنح شيي   خير غيير 

هييؤال  . لهييم دييينهم ولييح دينييح , لهييم طييريْهم ولييح طريْييح . ال يملييك نن يسييايرهم خ ييوة 

ريْيح هيو , بيال مداهني  وال ني ول عين واحدة في طيريْهم . ووظيفتيح نن يسييرهم فيي ط

 قليل من دينح نو كثير ! 

وإال فهي المرا ة المامل  , والمفا ل  التام  , والحسم الصريح . .)لمم دينمم ولي ديين( 

 . . 

وما نحوج الداعين إلى امسالم اليوم إلى ه   المرا ة وه   المفا ل  وه ا الحسم . . ما 

ون امسيالم مين  دييد فيي بيئي   اهليي  منحرفي  , وفيي نحو هم إلى الِعور بيأنهم ينِيئ

ننيياس سييمق لهييم نن عرفييوا العْيييدة , الييم طييال عليييهم األمييد )فْسييت قلييوبهم وكثييير ميينهم 

 فاسْون( . . 

 وننح ليس هناِ ننصاف حلول , وال التْا  في منتصع ال ريق , 

كاليدعوة إليييح وال إ يالح عييوب , وال ترقييج منياهج . . إنميا هيي اليدعوة إليى امسيالم 

 نول ما كان , الدعوة بين الجاهلي  . والتمي  المامل عن الجاهلي  . .

)لمم دينمم ولي دين( . . وه ا هو ديني:التوحيد الخالص ال   يتلْيى تصيوراتح وقيميح , 

 وعْيدتح وشريعتح . . كلها من هللا . .

 دون شريك . . 

 كلها . . 

 في كل نواحي الحياة والسلوِ .  

هيي   المفا يل  . سيييمْى الغييمش وتمْيى المداهنيي  ويمْييى الليمس ويمْييى الترقيييج . . وبغيير 

والدعوة إلى امسالم ال تْوم على ه   األسس المدخول  الواهن  الضعيف  . إنهيا ال تْيوم 

 إال على الحسم والصراح  والِجاع  والوضوح . . . 

 ل()المالوه ا هو طريق الدعوة األول:)لمم دينمم ولي دين( . .

============== 

وكذلك قد فاد هاؤاله المنها مين ) المبهاورين بحضاار  ال ارا العفناة   أنهام مهماا  

قدموا من تنازالد فلن تعتاذر ال نيساة للمسالمين عان الحاروا الصاليبية أبادا ألن هللا 

 تعالى يقول عنهم :
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َّمِيجَ  ِ ُهيَو اْلُهيدَّللَا  )  َولَْن تَْرَضى َعْنَك اْليَُهودُ َوال النََّصياَرَّللا َحتَّيى تَت ِملَّيتَُهْم قُيْل إِنَّ ُهيدَّللَا هَّ

ِ ِمييْن َوِلييِيٍ َوال نَِصيييٍر(  َِ ِمييَن اْلِعْلييِم َمييا لَييَك ِمييَن هَّ َولَييئِِن اتَّمَْعييَت نَْهييَواَ ُهْم بَْعييدَ الَّييِ   َ يياَ 

 (   120)المْرة:

هم هيو فتلك هيي العلي  األ ييل  . لييس الي   ينْصيهم هيو المرهيان ; ولييس الي   ينْصي

االقتنال بأنك على الحق , ونن ال    ا ِ من ربك الحق . ولو قدمت إليهم ما قيدمت , 

 ولو توددت إليهم ما توددت . .

 لن يرضيهم من ه ا كلح شي  , إال نن تتمج ملتهم وتترِ ما معك من الحق .  

. هي    إنها العْدة الدائم  التي نرَّللا مصداقها فيي كيل زميان ومميان . . إنهيا هيي العْييدة

حْيْ  المعرك  التي يِنها اليهود والنصارَّللا في كل نرض وفي كل وقت ضد الجماع  

 المسلم  . . 

إنها معرك  العْيدة هي المِموب  بين المعسمر امسالمي وهي ين المعسيمرين اللي ين قيد 

يتخا مان فيما بينهما ; وقد تتخا م شيج المل  الواحدة فيما بينهيا , ولمنهيا تلتْيي دائميا 

 ي المعرك  ضد امسالم والمسلمين ! ف

إنهييا معركيي  العْيييدة فييي  ييميمها وحْيْتهييا . ولميين المعسييمرين العييريْين فييي العييداوة 

شتى , في خمث وممير  نعالمالإلسالم والمسلمين يلونانها بألوان شتى , ويرفعان عليها 

ت رايي  وتوري  . إنهم قد  ربوا حماس  المسيلمين ليدينهم وعْييدتهم حيين وا هيوهم تحي

العْيدة . ومن الم استدار األعدا  العريْون فغييروا اعيالم المعركي  . . ليم يعلنوهيا حربيا 

خوفيا مين حماسي  العْييدة و يِيانها . إنميا نعلنوهيا باسيم  -على حْيْتهيا  -باسم العْيدة 

األرض , واالقتصاد , والسياس  , والمراكي  العسيمري  . . وميا إليهيا . ونلْيوا فيي رول 

 ن الغافلين منا نن حماي  العْيدة قد  ارت حماي  قديم  ال معنى لها ! المخدوعي

 وال يجوز رفج رايتها , وخوض المعرك  باسمها . فه   سم  المتخلفين المتعصمين ! 

ذلييك كييي يييأمنوا  يِييان العْيييدة وحماسييتها . . بينمييا هييم فييي قييرارة نفوسهم:الصييهيوني  

 ميعيا يخوضيون المعركي   -الِييوعي  العالميي  بإضياف   -العالمي  والصيليمي  العالميي  

نوال وقمل كل شي  لتح يم ه   الصخرة العاتي  التي ن حوهيا طيويال , فيأدمتهم  ميعيا 

 !!! 

إنها معرك  العْيدة . إنهيا ليسيت معركي  األرض . وال الغلي  . وال المراكي  العسيمري  . 

رض فيييي نفوسيييهم دفيييين . وال هييي   الراييييات الم يفييي  كلهيييا . إنهيييم ي يفونهيييا علينيييا لغييي

ليخدعونا عن حْيْ  المعرك  وطميعتهيا , فيإذا نحين خيدعنا بخيديعتهم لنيا فيال نليومن إال 

 -سيمحانح  -ننفسنا . ونحن نمعد عن تو يح هللا لنميح  لى هللا عليح وسيلم وألمتيح , وهيو 

 ن دق الْائلين: )ولن ترضى عنك اليهود وال النصارَّللا حتى تتمج ملتهم( 

 ثمن الوحيد ال   يرتضونح . وما سوا  فمرفوض ومردود ! ف لك هو ال

 ولمن األمر الحازم , والتو يح الصادق: )قل:إن هدَّللا هللا هو الهدَّللا( . . 

على سميل الْصر والحصر . هدَّللا هللا هو الهدَّللا . وما عدا  ليس بهدَّللا . فال براح منيح 

مسيياوم  فييي شييي   , وال فمياِ عنييح , وال محاوليي  فييح , وال ترضييي  علييى حسيابح , وال

منح قليل نو كثير , ومن شا  فلييؤمن , ومين شيا  فليمفير . وحي ار نن تمييل بيك الرغمي  

 في هدايتهم وإيمانهم , نو  داقتهم ومودتهم عن ه ا الصراط الدقيق . 

 )ولئن اتمعت نهوا هم بعد ال    ا ِ من العلم ما لك من هللا من ولي وال نصير( 
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 ه ا الْ ج الجازم , وبه ا الوعيد الرعيب . . به ا التهديد المف ل , وب

 ولمن و لنمي هللا ورسولح وحميمح المريم ! 

 إنها األهوا  . .

 إن ننت ملت عن الهدَّللا . .  

 هدَّللا هللا ال   ال هدَّللا سوا  . . 

 وهي األهوا  التي تْفهم منك ه ا الموقع ; وليس نْص الحج  وال ضعع الدليل . 

لهيوَّللا يتليون كتيابهم حيق تالوتيح , ومين اليم يؤمنيون بيالحق وال ين يتجردون مينهم مين ا

 ال   معك ; فأما ال ين يمفرون بح فهم الخاسرون , ال ننت وال المؤمنون ! 

)ال ين  تيناهم المتاب يتلونح حق تالوتح . نولئك يؤمنون بيح . ومين يمفير بيح فأولئيك هيم 

 الخاسرون( . . 

 هللا عليييى النييياس فيييي هييي ا الو يييود و ون  خسيييارة بعيييد خسيييارة اميميييان , نعميييم  ال  

 )المالل(

============== 

 وفاتهم أن ال فار ال عهد لهم وال ذمة  قال تعالى :  

 (   100) نََوُكلََّما َعاَهدُوا َعْهدا  نَمَ َ ُ فَِريقو ِمْنُهْم بَْل نَْكثَُرُهْم ال يُْؤِمنُوَن( )المْرة:

 وفي الظالل :

تحت الجمل , ونمي وا عهيودهم ميج ننمييائهم مين بعيد , ونخييرا وقد نخلفوا ميثاقهم مج هللا 

نميي  فريييق ميينهم عهييدهم اليي   نبرمييو  مييج النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم نول مْدمييح إلييى 

المدين  ; وهيو العهيد الي   وادعهيم فييح بِيروط معيني  , بينميا كيانوا هيم نول مين نعيان 

لفتنيي  فييي الصييع المسييلم , علييح نعييدا   ; ونول ميين عيياب دينيي  , وحيياول بييث الفرقيي  وا

 مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليح . . 

وبئس هي من خل  في اليهود ! تْابلها في المسيلمين خلي  نخيرَّللا عليى النْييض , يعلنهيا 

رسول هللا  لى هللا عليح وسلم في قولح " المسلمون تتمافأ دمياؤهم , وهيم ييد عليى مين 

 سواهم يسعى ب متهم ندناهم " . .

م ندناهم , فال يخيس نحد بعهد  إذا عاهد , وال ينْض نحيد عْيد  إذا نبيرم , يسعى ب مته 

وهيو  -رضيي هللا عنيح  -وهو قائيد لجييش عمير  -رضي هللا عنح  -ولْد كتب نبو عميدة 

الخليف  يْول:إن عمدا نمن نهل بلد بالعراق . وسألح رنيح . فمتب إلييح عمير:إن هللا عميم 

 ى تفوا . .الوفا  , فال تمونون نوفيا  حت

 فوفوا لهم وانصرفوا عنهم . .  

وه   سم  الجماعي  المريمي  المتماسيم  المسيتْيم  . وذليك فيرق ميا بيين نخيالق اليهيود 

 الفاسْين ونخالق المسلمين الصادقين . 

)ولما  ا هم رسول من عند هللا مصدق لميا معهيم , نمي  فرييق مين الي ين نوتيوا المتياب 

 م ال يعلمون( . . كتاب هللا ورا  ظهورهم كأنه

وكان ه ا ممهرا من مماهر نْض فريق لمل عهد يعاهدونح . فلْيد كيان ضيمن الميثياق 

اليي   نخيي   هللا عليييهم , نن يؤمنييوا بمييل رسييول يمعثييح , ونن ينصييرو  ويحترمييو  . فلمييا 

 ا هم كتاب من عند هللا مصدق لما معهم , خاسوا بي لك العهيد , ونمي  فرييق مين الي ين 

ب كتيياب هللا ورا  ظهييورهم , يسييتو  فييي هيي ا النميي  كتيياب هللا اليي   معهييم , نوتييوا المتييا
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وال   يتضيمن المِيرَّللا بهي ا النميي وقيد نمي و  , والمتياب الجدييد ميج النميي الجدييد وقيد 

 نم و  نيضا ! 

وفي اآلي  ما فيها من سخري  خفي  , يحملها ذلك النص على نن ال ين نوتوا المتياب هيم 

 ورا  ظهييورهم . فلييو كييانوا هييم المِييركين األميييين لمييان نميي هم اليي ين نميي وا كتيياب هللا

 لمتاب هللا ورا  ظهورهم مفهوما !

ولمنهم هم ال ين نوتوا المتاب . هم ال ين عرفوا الرساالت والرسل . هم ال ين اتصيلوا  

 بالهدَّللا ورنوا النور . . 

 وماذا  نعوا و إنهم نم وا كتاب هللا ورا  ظهورهم !

عييا ننهييم  حييدو  وتركييوا العمييل بييح , وننهييم نبعييدو  عيين مجييال تفميييرهم والمْصييود طم 

وحييياتهم . ولميين التعمييير المصييور ينْييل المعنييى ميين دائييرة اليي هن إلييى دائييرة الحييس ; 

ويمثل عملهم بحرك  مادي  متخيل  , تصور ه ا التصرف تصويرا بِعا زرييا , ينضيح 

بسييو  األدب والْحيي  ; ويييدل  بييالمنود والجحييود , ويتسييم بالغلميي  والحماقيي  , ويفيييض

الخيييال يتملييى هيي   الحركيي  العنيفيي  . حركيي  األيييد  تنميي  كتيياب هللا ورا  المهييور . . 

 )المالل(

*************** 

وفاتهم أنهام قاد يرضاون المسالمين ) ىذا كاان المسالمون أقويااه مرهاوبي الجاناه    

  بأفواههم وتأبى قلوبهم ذلك

يَْمَهُروا َعلَْيُمْم ال يَْرقُمُوا فِيُمْم إاِِل  َوال ِذمَّ   يُْرُضيونَُمْم بِيأَْفَواِهِهْم  قال تعالى : ) َكْيَع َوإِنْ  

 ( 8َوتَأْبَى قُلُوبُُهْم َونَْكثَُرُهْم فَاِسُْوَن( )التوب :

إن المِركين ال يدينون هلل بالعمودي  خالص  , وهم ك لك ال يعترفيون برسيال  رسيولح . 

 ال  عهد عند هللا وعند رسولح وفميع يجوز نن يمون لهؤ

إنهييم ال يوا هييون بامنمييار والجحييود عمييدا مييثلهم , وال منهجييا ميين منيياهج العميييد ميين  

نمثالهم . إنما هم يوا هون بالجحود خيالْهم ورازقهيم ; وهيم يحيادون هللا ورسيولح بهي ا 

 الجحود إبتدا  . .

 فميع يجوز نن يمون لهم عهد عند هللا وعند رسولح و  

 هي الْضي  التي يثيرها ه ا السؤال االستنمارَّللا . .  ه  

 وهي قضي  تنصب على ممدن التعاهد ذاتح ; ال على حال  معين  من حاالتح . . 

وقد يستِمل على ه ا بأنح كانيت للمِيركين عهيود فعيال ; وبعيض هي   العهيود نمير هللا 

  في المدين  . عهيود ميج بالوفا  بها . وننح قد وقعت عهود سابْ  من  قيام الدول  المسلم

اليهود وعهود مج المِركين . وننح وقج عهد الحديمي  في السن  السادسي  للهجيرة . ونن 

النصوص الْر ني  في سور سابْ  كانت تجي  ه   العهود ; وإن كانت تجي  نمي ها عنيد 

 خوف الخيان  . . 

ا , فمييع إذن نبيحيت فإذا كان ممدن التعاهد مج المِركين هو ال   يرد عليح امنميار هني

 تلك العهود وقامت حتى ن ل ه ا االستنمار األخير لممدن التعاهد و! 

وه ا االستِمال ال معنى لح في ظل الفهم الصيحيح ل ميعي  المينهج الحركيي امسيالمي 

ال   نسلفنا الحديث عنح في م الج ه   السورة وفي م الج سيورة األنفيال قملهيا . . لْيد 

موا هي  للواقيج فيي حينيح بوسيائل ممافئي  ليح ; نميا الحميم النهيائي  كانت تلك المعاهدات
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فهييو ننييح ال ينمغييي نن يمييون للمِييركين عهييد عنييد هللا وعنييد رسييولح . . كانييت نحمامييا 

مرحلي  في طريق الحرك  امسالمي  التي تستهدف ابتيدا  نال يميون فيي األرض شيرِ 

 باهلل ; ونن تمون الدينون  هلل وحد  . . 

امسالم هدفيح هي ا مني  نول ييوم وليم يخيدل عنيح نحيدا . فيإذا كانيت الميروف  ولْد نعلن

الواقعي  تْضي بأن يدل من يسالمونح ابتدا  من المِركين ليتفرغ لمن يها مونيح ; ونن 

يوادل من يريدون موادعتح في فترة من الفترات . ونن يعاهد من يرييدون معاهدتيح فيي 

مي  عين هدفيح النهيائي األخيير ; كميا ننيح ال يغفيل مرحل  من المراحل . فإنح ال يغفيل لح

عن نن ه   الموادعات والمعاهدات من  انب بعض المِركين موقوت  مين  يانمهم هيم 

ننفسهم . وننهم البد مها مو  ومحاربو  ذات يوم ; وننهم لن يتركو  وهم يسيتيْنون مين 

 موا هتح . . هدفح ; ولن يأمنو  على ننفسهم إال ريثما يستعدون لح ويستديرون ل

ولْد قال هللا للمسلمين مني  نول األمير: )وال ي اليون يْياتلونمم حتيى ييردوكم عين ديينمم 

 إن است اعوا( . . وهي قول  األبد التي ال تتخصص ب من وال بيئ  !

 وقول  الحق التي ال تتعلق بمرف وال حال  !  

  العهييود . اليي ين لييم بإتمييام عهييود ذو -سييمحانح  -ومييج اسييتنمار األ ييل , فْييد نذن هللا 

ينْصييوا المسييلمين شيييئا ولييم يميياهروا عليييهم نحييدا إلييى مييدتها , مييج اشييتراط نن تمييون 

من المسلمين مْيدة باستْام  ذو  العهود عليهيا:  -في ه   المدة  -االستْام  على العهد 

حيب )إال ال ين عاهدتم عند المسجد الحيرام , فميا اسيتْاموا لميم فاسيتْيموا لهيم , إن هللا ي

 المتْين( . 

وهؤال  ال ين تِير اآلي  إلى معاهيدتهم عنيد المسيجد الحيرام ليسيوا طائفي  نخيرَّللا غيير 

 التي ورد ذكرها من قمل في قولح تعالى:

)إال ال ين عاهدتم من المِركين الم لم ينْصيوكم شييئا وليم يمياهروا علييمم نحيدا فيأتموا 

 إليهم عهدهم إلى مدتهم , إن هللا يحب المتْين( . .

 كما فهم بعض المفسرين المحدالين . .  

فهي طائف  واحدة ذكرت نول مرة بمناسم  عموم المرا ة وإطالقها , الستثنائها مين هي ا 

العموم . وذكرت مرة الاني  بمناسم  استنمار ممدن التعاهد ذاتيح ميج المِيركين مخافي  نن 

 يمن نن ه ا الحمم الم لق فيح نسخ للحمم األول . .

وحب هللا للمتْين هنا وهناِ بنصها للدالل  على نن الموضيول واحيد .  وذكرت التْوَّللا 

كميا نن اليينص الثيياني مممييل للِييروط المي كورة فييي اليينص األول . ففييي األول اشييتراط 

استْامتهم في الماضي , وفي الثاني اشيتراط اسيتْامتهم فيي المسيتْمل . وهيي دقي  بالغي  

 بضم النصين الواردين في الموضيول ال تلحظ إال -كما نسلفنا  -في  ياغ  النصوص 

 الواحد , كما هو ظاهر ومتعين . 

الييم يعييود السييتنمار ممييدن التعاهييد بأسييمابح التاريخييي  والواقعييي  ; بعييد اسييتنمار  بأسييمابح 

 العْيدي  واميماني  ; ويجمج بين ه   وتلك في اآليات التالي : 

, يرضييونمم بييأفواههم وتييأبى  )كيييع و وإن يمهييروا عليييمم ال يرقمييوا فيييمم إال وال ذميي 

قلوبهم ونكثرهم فاسْون , اشتروا بآيات هللا المنا قليال فصدوا عين سيميلح , إنهيم سيا  ميا 

 كانوا يعملون . ال يرقمون في مؤمن إال وال ذم  , ونولئك هم المعتدون( . . 
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كيييع يمييون للمِييركين عهييد عنييد هللا وعنييد رسييولح , وهييم ال يعاهييدونمم إال فييي حييال 

م عن التغلب عليمم . ولو ظهروا علييمم وغلميوكم لفعليوا بميم األفاعييل فيي غيير عج ه

مراعاة لعهد قائم بينهم وبيينمم , وفيي غيير ذمي  يرعونهيا لميم ; نو فيي غيير تحيرج وال 

 ت مم من فعل يأتونح معمم !

فهييم ال يرعييون عهييدا , وال يْفييون كيي لك عنييد حييد فييي التنميييل بمييم ; وال حتييى الحييدود  

ف عليها فيي الميئي  والتيي يي مون ليو تجاوزوهيا . فهيم لِيدة ميا يمنونيح لميم مين المتعار

المغضا  يتجاوزون كل حيد فيي التنمييل بميم , ليو ننهيم قيدروا علييمم . مهميا يمين بيينمم 

وبينهم مين عهيود قائمي  . فلييس الي   يمينعهم مين ن  فعيل شيائن معميم نن تميون بيينمم 

 ْدرون عليمم وال يغلمونمم ! . . وبينهم عهود ; إنما يمنعهم ننهم ال ي

يرضييونمم بييأفواههم بييالْول اللييين والتميياهر بالوفييا   -وننييتم نقويييا   -وإذا كييانوا اليييوم 

بالعهد . فإن قلوبهم تنغل عليمم بالحْد ; وتيأبى نن تْييم عليى العهيد ; فميا بهيم مين وفيا  

 لمم وال ود ! 

فصدوا عن سيميلح . إنهيم سيا  ميا كيانوا )ونكثرهم فاسْون . اشتروا بآيات هللا المنا قليال 

 يعملون( . 

وهيي ا هييو السييمب األ يييل لهيي ا الحْييد الييدفين عليييمم , وإضييمار عييدم الوفييا  بعهييودكم , 

 من كل تحرج ومن كل ت مم . . -لو قدروا  -واالن الق في التنميل بمم 

لتيي  يا تهم إنح الفسوق عن دين هللا , والخروج عن هدا  , فلْيد  اليروا عليى  ييات هللا ا 

المنا قليال من عرض ه   الحياة الدنيا يستمسمون بح ويخافون فوتح . وقد كانوا يخيافون 

نن يضيج عليهم امسالم شيئا من مصالحهم ; نو نن يملفهيم شييئا مين نميوالهم ! فصيدوا 

عن سميل هللا بسمب شرائهم ه ا الثمن الْليل بآيات هللا .  دوا ننفسيهم و يدوا غييرهم 

 ننهم نئم  المفر [ . . ] فسيجي  

نمييا فعلهييم هيي ا فهييو الفعييل السييي  اليي   يْييرر هللا سييو   األ يييل: )إنهييم سييا  مييا كييانوا 

 يعملون !( . . 

الييم إنهييم ال يضييمرون هيي ا الحْييد ألشخا ييمم ; وال يتمعييون تلييك الخ يي  المنمييرة معمييم 

 ب واتمم . .

 مسلم . .إنهم يض غنون الحْد لمل مؤمن ; ويتمعون ه ا المنمر مج كل  

 إنهم يو هون حْدهم وانتْامهم له   الصف  التي ننتم عليها . .  

 لإليمان ذاتح . 

. كمييا هييو المعهييود فييي كييل نعييدا  الصييفوة الخالصيي  ميين نهييل هيي ا الييدين , علييى مييدار 

التاريخ والْيرون . . فمي لك قيال السيحرة لفرعيون وهيو يتوعيدهم بأشيد ننيوال التعي يب 

تيينْم منييا إال نن  منييا بآيييات ربنييا لمييا  ا تنييا( . . وكيي لك قييال  والتنميييل والتْتيييل: )ومييا

رسول هللا  لى هللا عليح وسلم ألهل المتاب بتو ييح مين ربيح: )قل:ييا نهيل المتياب هيل 

تنْمييون منييا إال نن  منييا بيياهلل و( وقييال سييمحانح عيين ن ييحاب األخييدود اليي ين نحرقييوا 

لع ي  الحميد( . فاميمان هو سيمب النْمي  المؤمنين:)وما نْموا منهم إال نن يؤمنوا باهلل ا

, ومن اليم هيم يضي غنون الحْيد لميل ميؤمن , وال يراعيون فييح عهيدا وال يتي ممون مين 

 يرقمون في مؤمن إال وال ذم  , ونولئك هم المعتدون . .  منمر: ال

 فصف  االعتدا  ن يل  فيهم . .
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بييالوقوف فييي و هييح ; تمييدن ميين نْ يي  كييرههم لإليمييان ذاتييح و ييدودهم عنييح ; وتنتهييي  

وتربصهم بالمؤمنين ; وعيدم مراعياتهم لعهيد معهيم وال  يل  ; إذا هيم ظهيروا علييهم ; 

ونمنييوا بأسييهم وقييوتهم . وعندئيي  يفعلييون بهييم األفاعيييل غييير مييراعين لعهييد قييائم , وال 

 متحر ين وال مت ممين من منمر يأتونح معهم . . وهم  منون . . ! 

 ؤمنون ه   الحال الواقع  من المِركين: الم يمين هللا كيع يْابل الم

)فييإن تييابوا ونقيياموا الصييالة و تييوا ال كيياة فييإخوانمم فييي الييدين , ونفصييل اآليييات لْييوم 

يعلمون . وإن نمثوا نيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينمم فْاتلوا نئمي  المفير إنهيم ال 

 نيمان لهم لعلهم ينتهون( . . 

بصييون بهييم ; وال يْعييد هييؤال  األعييدا  عيين الفتييك إن المسييلمين يوا هييون نعييدا  يتر

بالمسلمين بال شفْ  وال رحم  إال عج هم عين ذليك . ال يْعيدهم عهيد معْيود , وال ذمي  

 مرعي  , وال تحرج من م م  , وال إبْا  على  ل  . . 

وورا  ه ا التْرير تاريخ طويل , يِهد كلح بأن ه ا هو الخط األ يل الي   ال ينحيرف 

 زائل , الم يعود فيأخ  طريْح المرسوم !  إال ل ارئ

ه ا التاريخ ال ويل مين الواقيج العمليي ; بامضياف  اليى طميعي  المعركي  المحتومي  بيين 

مينهج هللا اليي   يخييرج النياس ميين العمودييي  للعمياد ويييردهم إلييى عميادة هللا وحييد  , وبييين 

 مناهج الجاهلي  التي تعمد الناس للعميد . . 

 ركي امسالمي بتو يح من هللا سمحانح , به ا الحسم الصريح: يوا هح المنهج الح

)فييإن تييابوا ونقيياموا الصييالة و تييوا ال كيياة فييإخوانمم فييي الييدين ونفصييل اآليييات لْييوم 

 يعلمون( . . 

)وإن نمثوا نيمانهم من بعد عهيدهم وطعنيوا فيي ديينمم فْياتلوا نئمي  المفير إنهيم ال نيميان 

 لهم لعلهم ينتهون( . . 

ول فيما دخل فيح المسلمون , وتوب  عما مضى من الِيرِ واالعتيدا  . وعندئي  فإما دخ

يصييفح امسييالم والمسييلمون عيين كييل مييا لْييوا ميين هييؤال  المِييركين المعتييدين ; وتْييوم 

الوشيييج  علييى نسيياس العْيييدة , ويصييمح المسييلمون الجييدد إخوانييا للمسييلمين الْييدامى ; 

 من الْلوب ! ويسْط ذلك الماضي كلح بمسا اتح من الواقج و

 )ونفصل اآليات لْوم يعلمون( . . 

 فه   األحمام إنما يدركها ويدرِ حممتها ال ين يعلمون وهم المؤمنين . 

وإما نمث لما يمايعون عليح مين اميميان بعيد اليدخول فييح , وطعين فيي ديين المسيلمين . 

لهم ; لعلهم حينئي  فهم إذن نئم  في المفر , ال نيمان لهم وال عهود . وعندئ  يمون الْتال 

 نن يثوبوا إلى الهدَّللا . .

كما سمق نن قلنا:إن قيوة المعسيمر المسيلم وغلمتيح فيي الجهياد قيد تيرد قلوبيا كثييرة إليى  

الصواب ; وتريهم الحق الغالب فيعرفونح ; ويعلميون ننيح إنميا غليب ألنيح الحيق ; وألن 

ا نبلغهييم ميين نن هللا ورا   قييوة هللا ; ونن رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم  ييادق فيميي

غالب هو ورسلح . فيْودهم ه ا كلح إلى التوب  والهدَّللا . ال كرها وقهرا , ولمين اقتناعيا 

 بالْلب بعد رؤي  واضح  للحق الغالب . كما وقج وكما يْج في كثير من األحايين . 

مين الميؤمنين . ليتمِيع لنيا  -عليى ميدَّللا التياريخ  -إن علينا نن نتتمج موقع المِركين 

 مدَّللا الحْيْي له   النصوص الْر ني  ; ولنرَّللا الموقع بماملح على مدار التاريخ: ال
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فأما في الج يرة العربي  فلعل ذلك معلوم من نحداإ السيرة المِهورة . ولعيل فيي هي ا 

الج   من المالل وحد  ما يمفي لتصوير مواقع المِيركين مين هي ا اليدين ونهليح مني  

 ى ه   الفترة التي توا هها نصوص ه   السورة . األيام األولى للدعوة في مم  حت

وحْيْيي  إن المعركيي  ال ويليي  األمييد لييم تميين بييين امسييالم والِييرِ بْييدر مييا كانييت بييين 

امسالم ونهل المتاب من اليهيود والنصيارَّللا . ولمين هي ا ال ينفيي نن موقيع المِيركين 

 : من المسلمين كان دائما هو ال   تصور   يات ه ا المْ ج من السورة

 كيع وإن يمهروا عليمم ال يرقموا فيمم إال وال ذم  ! 

يرضييونمم بييأفواههم وتييأبى قلييوبهم , ونكثييرهم فاسييْون . اشييتروا بآيييات هللا المنييا قليييال 

فصدوا عن سيميلح , إنهيم سيا  ميا كيانوا يعمليون . وال يرقميون فيي ميؤمن إال وال ذمي  , 

 ونولئك هم المعتدون . . 

لدائم للمِركين ونهل المتاب من المسلمين . فأما نهيل المتياب لْد كان ه ا هو الموقع ا

فندل الحديث عنهم إلى موعد  في المْ ج الثاني من السورة ; ونما المِركون فْد كيان 

 ه ا دنبهم من المسلمين على مدار التاريخ . . 

هي   وإذا نحن اعتمرنا نن امسالم لم يمدن برسال  محمد  يلى هللا علييح وسيلم إنميا خيتم ب

موقييع المِييركين ميين كييل رسييول وميين كييل رسييال  ميين قمييل إنمييا يمثييل  الرسييال  . ونن

موقييع الِييرِ ميين دييين هللا علييى امطييالق ; فييإن نبعيياد المعركيي  تترامييى ; ويتجلييى 

الموقع على حْيْتح ; كما تصور  تلك النصوص الْر ني  الخالدة , عليى ميدار التياريخ 

 المِر  كلح بال استثنا  ! 

المِييركون مييج نييوح , وهييود , و ييالح , وإبييراهيم , وشييعيب , وموسييى , ميياذا  يينج 

وعيسييى , عليييهم  ييلوات هللا وسييالمح والمييؤمنين بهييم فييي زمييانهم و الييم ميياذا  يينج 

 المِركون مج محمد  لى هللا عليح وسلم والمؤمنين بح ك لك و . . 

 إنهم لم يرقموا فيهم إال وال ذم  متى ظهروا عليهم وتممنوا منهم . . 

 وماذا  نج المِركون بالمسلمين نيام الغ و الثاني للِرِ على نيد  التتار و 

الم ما يصنج المِركون والملحدون اليوم بعد نربع  عِر قرنا بالمسلمين فيي كيل مميان 

 و . . .

 إنهم ال يرقمون فيهم إال وال ذم  , كما يْرر النص الْر ني الصادق الخالد . .  

ار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامي  التيي سيجلتها عندما ظهر الوالنيون التت

الروايات التاريخي  والتي نمتفي فيهيا بمْت فيات سيريع  مين تياريخ "المدايي  والنهايي  " 

  : 656البن كثير فيما روا  من نحداإ عام 

خ "ومالوا على الملد فْتلوا  ميج من قدروا عليح من الر يال والنسيا  والوليدان والمِياي

والمهول والِمان . ودخل كثير من الناس في اآلبار , ونماكن الحِيوش , وقنيى الوسيخ 

, وكمنوا ك لك نياما ال يمهيرون . وكيان الجماعي  مين النياس يجتمعيون إليى الخانيات , 

ويغلْون عليهم األبواب , فتفتحها التتار , إما بالمسير وإميا بالنيار , اليم ييدخلون علييهم , 

عيالى األممني  , فيْتليونهم باألسي ح  , حتيى تجير  الميازييب مين فيهربون مينهم إليى ن

كي لك فيي المسيا د والجواميج واليربط .  -فإنا هلل وإنا إلييح را عيون  -الدما  في األزق  

ولم ينج منهم نحد سوَّللا نهل ال م  مين اليهيود والنصيارَّللا ومين التجيأ إلييهم , وإليى دار 

تجار نخ وا نمانا ب لوا عليح نميواال   يلي  الوزير ابن العلْمي الرافضي , وطائف  من ال
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حتى سلموا وسلمت نموالهم . وعادت بغداد بعد ما كانت  نس المدن كلهيا كأنهيا خيراب 

 , ليس فيها إال الْليل من الناس , بوقوعح:وهم في خوف و ول وذل  وقل  . . 

ْيل المانمائي  "وقد اختلع الناس في كمي  من قتل بمغداد من المسلمين في ه   الوقع  . ف

فإنيا هلل وإنيا إلييح را عيون ,  -نلع . وقيل:نلع نلع . وقيل:بلغت الْتلى نلفي نلع نفيس 

وكان دخولهم إلى بغداد في نواخر المحيرم .  -وال حول وال قوة إال باهلل العلي العميم . 

 وما زال السيع يْتل نهلها نربعين يوما . . 

المييؤمنين يييوم األربعييا  رابييج عِيير  ييفر , وكييان قتييل الخليفيي  المستعصييم بيياهلل نمييير 

وعفى قمر  , وكان عمر  يومئ  ستا ونربعين سن  ونربعي  نشيهر . وميدة خالفتيح خميس 

عِرة سن  والماني  نشهر ونيام . وقتل معح وليد  األكمير نبيو العمياس نحميد , وليح خميس 

سين   وعِرون سن  . الم قتل ولد  األوسط نبو الفضل عمدالرحمان ولح الالإ وعِيرون

 , ونسر ولد  األ غر ممارِ ونسرت نخواتح الثالإ فاطم  وخديج  ومريم . . 

"وقتل نستاذ دار الخالف  الِيخ محيي الدين يوسع ابن الِيخ نبي الفيرج ابين الجيوز  

, وكييان عييدو الييوزير ;وقتييل نوالد  الثالال :عمييدهللا وعمييدالرحمن وعمييدالمريم , ونكييابر 

م الدويييدار الصييغير مجاهييد الييدين نيمييك , وشييهاب الييدين الدوليي  واحييدا بعييد واحييد . ميينه

سليمان شا  , و ماع  من نميرا  السين  ونكيابر المليد . . وكيان الر يل يسيتدعى بيح مين 

دار الخالف  من بني العماس , فيخرج بأوالد  ونسائح , في هب إلى مْمرة الخالل , تجيا  

مين بناتييح و واريييح . . وقتييل المنميرة , فييي بح كمييا تيي بح الِياة , ويؤسيير ميين يختييارون 

شيخ الِيوخ مؤدب الخليف   در الدين علي ابن النيار . وقتل الخ ما  واألئمي  وحملي  

 الْر ن . وتع لت المسا د والجماعات والجمعات مدة شهور بمغداد . . 

"ولمييا انْضييى األميير المْييدر , وانْضييت األربعييون يومييا , بْيييت بغييداد خاوييي  علييى 

نحد إال الِاذ من الناس , والْتليى فيي ال رقيات كأنهيا التليول , وقيد عروشها , ليس بها 

سييْط عليييهم الم يير , فتغيييرت  ييورهم , وننتنييت ميين  يييفهم الملييد , وتغييير الهييوا  , 

فحصل بسممح الوبا  الِديد حتى تعدَّللا وسرَّللا في الهوا  إليى بيالد الِيام , فميات خليق 

اس الغيال  والوبيا  والفنيا  وال عين كثير من تغير الجو وفساد الريح , فا تمج عليى الني

 وال اعون . فإنا هلل وإنا إليح را عون . . 

"ولمييا نييود  بمغييداد باألمييان , خييرج ميين تحييت األرض ميين كييان بالم ييامير والْنييى 

والمْيابر كيأنهم الميوتى إذا نمِيوا مين قميورهم ; وقيد ننمير بعضيهم بعضيا , فيال يعيرف 

الوبيا  الِيديد . فتفيانوا وتالحْيوا بمين سيمْهم مين الوالد ولد  , وال األخ نخا  , ونخي هم 

 الْتلى . . " الخ الخ . 

ه    يورة مين الواقيج التياريخي , حينميا ظهير المِيركون عليى المسيلمين فليم يرقميوا 

فيهم إال وال ذم  . فهل كانت  ورة تاريخي  من الماضي المعيد الموغل في الملميات , 

 اختص بها التتار في ذلك ال مان و 

  ! كال

 إن الواقج التاريخي الحديث ال تختلع  ور  عن ه   الصورة ِ ! . . 

إن ما وقج من الوالنيين الهنود عند انفصال باكستان ال يْل شيناع  وال بِياع  عميا وقيج 

 من التتار في ذلك ال مان المعيد . .
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ربريي  ممن نف عتهم الهجمات الم -إن الماني  ماليين من المها رين المسلمين من الهند  

قيد و يل مينهم  -المتوحِ  على المسلمين الماقين في الهند فيآالروا الهجيرة عليى المْيا  

 إلى نطراف باكستان الالال  ماليين فْط !

نما المالييين الخمسي  الماقيي  فْيد قضيوا بيال ريق . . طلعيت علييهم العصيابات الهنديي   

عليهيا نياس مين المميار فيي الوالني  المنمم  المعروف  للدول  الهنديي   ييدا والتيي يهييمن 

الحموم  الهندي  , ف بحتهم كيالخراف عليى طيول ال رييق , وتركيت  ثيثهم نهميا لل يير 

عليى ميا  ينعح التتيار  -إن ليم تي د  -والوحش , بعد التمثيل بها بمِاع  منمرة , ال تْل 

 بالمسلمين من نهل بغداد ! . . . 

ب الْ ييار اليي   نْييل المييوظفين نمييا المأسيياة المِييع  المروعيي  المنمميي  فمانييت فييي ركييا

المسلمين في ننحا  الهند إلى باكستان , حييث تيم االتفياق عليى هجيرة مين يرييد الهجيرة 

من الموظفين المسلمين في دوائر الهند إليى باكسيتان وا تميج فيي هي ا الْ يار خمسيون 

نلييع موظييع . . ودخييل الْ ييار بالخمسييين نلييع موظييع فييي نفييق بييين الحييدود الهندييي  

ني  يسييمى ] مميير خيميير [ . . وخييرج ميين الناحييي  األخييرَّللا وليييس بييح إال نشييال  الماكسييتا

مم ق  متناالرة في الْ ار ! . . لْد نوقفت العصابات الهندي  الوالني  المدربي  المو هي  , 

الْ ار في النفق . ولم تسيمح ليح بالمضيي فيي طريْيح إال بعيد نن تحيول الخمسيون نليع 

 موظع إلى نشال  ودما  ! . . 

قول هللا سمحانح: )كيع وإن يمهروا عليمم ال يرقموا فيمم إال وال ذمي ( . . وميا  و دق

 ت ال ه   الم ابح تتمرر في  ور شتى . 

الم ماذا فعل خلفا  التتار في الصين الِيوعي  وروسيا الِيوعي  بالمسيلمين هنياِ و . . 

بمعدل ملييون فيي . لْد نبادوا من المسلمين في خالل ربج قرن ست  وعِرين مليونا . . 

 السن  . .

وما ت ال عملييات امبيادة ماضيي  فيي ال رييق . . ذليك غيير وسيائل التعي يب الجهنميي  

التييي تِْييعر لهولهييا األبييدان . وفييي هيي ا العييام وقييج فييي الْ ييال الصييينيمن التركسييتان 

المسلم  ما يغ ي على بِاعات التتار . . لْد  يي  بأحيد ال عميا  المسيلمين , فحفيرت 

رة في ال ريق العام . وكلع المسلمون تحت وطأة التع يب وامرهياب , نن ييأتوا لح حف

بفضالتهم اآلدمي  ] التي تتسلمها الدول  من األهالي  ميعا لتسخدمها فيي السيماد مْابيل 

مييا تصييرفح لهييم ميين ال عييام !!! [ فيلْوهييا علييى اليي عيم المسييلم فييي حفرتييح . . وظلييت 

 ق في الحفرة على ه ا النحو حتى مات ! العملي  الالال  نيام والر ل يختن

ك لك فعلت يوغسالفيا الِيوعي  بالمسيلمين فيهيا . حتيى نبيادت مينهم مليونيا مني  الفتيرة 

التي  ارت فيهيا شييوعي  بعيد الحيرب العالميي  الثانيي  إليى الييوم . وميا تي ال عملييات 

ر ياال ونسيا  فيي  التيي مين نمثلتهيا المِيع  إلْيا  المسيلمين -امبادة والتع يب الوحِي 

"مفارم" اللحوم التي تصنج لحوم ] المولوبيع [ ليخر يوا مين الناحيي  األخيرَّللا عجيني  

 ماضي  إلى اآلن !!!  -من اللحم والعمام والدما  

وما يجير  فيي يوغسيالفيا يجير  فيي  مييج اليدول الِييوعي  والوالنيي  . . اآلن . . فيي 

 ه ا ال مان . . 

ع وإن يمهروا عليمم ال يرقموا فييمم إال وال ذمي  و( .)ال ويصدق قول هللا سمحانح: )كي

 يرقمون في مؤمن إال وال ذم  , ونولئك هم المعتدون( . . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 32 

إنهييا لييم تميين حاليي  طارئيي  وال وقتييي  فييي الج يييرة العربييي  . ولييم تميين حاليي  طارئيي  وال 

نيون ييدينون وقتي  في بغداد . . إنهيا الحالي  الدائمي  ال ميعيي  الحتميي  ; حيثميا و يد مؤم

بالعمودي  هلل وحد  ; ومِركون نو ملحيدون ييدينون بالعموديي  لغيير هللا . فيي كيل زميان 

 وفي كل ممان . 

وإن كانيت قيد ن ليت لموا هي  حالي  واقعي  فيي الج ييرة ,  -ومن الم فإن تلك النصوص 

 إال ننها نبعد مدَّللا في ال ميان -وعنت بالفعل تْرير نحمام التعامل مج مِركي الج يرة 

والممان . ألنها توا ح مثل ه   الحال  دائما في كل زميان وفيي كيل مميان . واألمير فيي 

تنفيي ها إنميا يتعليق بالمْيدرة عليى التنفيي  فيي مثيل الحالي  التيي نفي ت فيهيا فيي الج ييرة 

العربييي  , وال يتعلييق بأ ييل الحمييم وال بأ ييل الموقييع اليي   ال يتمييدل علييى ال مييان . . 

 )المالل(

============== 

 أقول :

وما يجري اآلن في العالم اإلسالمي من قتل وتدمير ونهه وسله لخيراد المسالمين  

) من قبل ) اليهود والنصار    أمام شاشاد التلفا   العالمياة دون حسايه وال رقياه  

لهو  أكبر شاهد على سقوط تلاك الادعواد الجباناة الخاا ر   البعياد  عان اإلساالم بعاد 

 المشرقين  

فال اال متفااى علااى القضاااه علينااا ماان أمري ااا حتااى  ، فاار كلااه ملااة واحااد كمااا أن ال

 استراليا  ول ن أعين المبهورين بال را وعفنه ال يبصرون 

 قال تعالى :

َِّخي ُوا اْليَُهيودَ َوالنََّصياَرَّللا نَْوِليَياَ  بَْعُضيُهْم نَْوِليَياُ  بَْعيٍض َوَميْن   )  يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُيوا ال تَت

َ ال يَْهِد  اْلَْْوَم المَّاِلِميَن( )المائدة:يَتَوَ   ( 51لَُّهْم ِمْنُمْم فَإِنَّحُ ِمْنُهْم إِنَّ هَّ

 بعضهم نوليا  بعض . .

 إنها حْيْ  ال عالق  لها بال من . . 

 ألنها حْيْ  نابع  من طميع  األشيا  . .  

 تاريخ . .  إنهم لن يمونوا نوليا  للجماع  المسلم  في ن  نرض وال في ن 

 وقد مضت الْرون تلو الْرون ترسم مصداق ه   الْول  الصادق  . . 

لْد ولي بعضيهم بعضيا فيي حيرب محميد  يلى هللا علييح وسيلم والجماعي  المسيلم  فيي 

 المدين  وولي بعضهم بعضا في كل فجاج األرض , على مدار التاريخ . . 

األرض إال ميا قيرر  الْير ن الميريم ولم تختل ه   الْاعدة مرة واحدة ; ولم يْج في ه   

 , في  يغ  الو ع الدائم , ال الحادإ المفرد . . 

 واختيار الجمل  االسمي  على ه ا النحو . .

 بعضهم نوليا  بعض . . 

 ليست مجرد تعمير ! 

 إنما هي اختيار مْصود للدالل  على الو ع الدائم األ يل !  

ا . . فإنيح إذا كيان اليهيود والنصيارَّللا بعضيهم الم رتب على ه   الحْيْ  األساسي  نتائجه

نوليا  بعض فإنح ال يتوالهم إال من هو منهم . والفرد ال   يتيوالهم مين الصيع المسيلم 
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, يخلييج نفسييح ميين الصييع ويخلييج عيين نفسييح  ييف  هيي ا الصييع "امسييالم" وينضييم إلييى 

 الصع اآلخر . ألن ه   هي النتيج  ال ميعي  الواقعي : 

 فإنح منهم( . . )ومن يتولهم منمم 

وكان ظالما لنفسح ولدين هللا وللجماع  المسلم  . . وبسمب من ظلمح هي ا يدخليح هللا فيي 

زمييرة اليهييود والنصييارَّللا اليي ين نع يياهم وال   . وال يهديييح إلييى الحييق وال يييرد  إلييى 

 الصع المسلم: )إن هللا ال يهد  الْوم المالمين( . . 

لمسلم  في المدين  . ولمنح تحي ير لييس ممالعيا فييح . لْد كان ه ا تح يرا عنيفا للجماع  ا

فهو عنيع . نعم ; ولمنح يمثل الحْيْ  الواقع  . فما يممن نن يمينح المسيلم وال   لليهيود 

الم يمْى لح إسيالمح وإيمانيح , وتمْيى ليح عضيويتح  -وبعضهم نوليا  بعض  -والنصارَّللا 

 منوا . . فه ا مفرق ال ريق . . في الصع المسلم , ال ين يتولى هللا ورسولح وال ين  

وما يممن نن يتميج حسم المسلم في المفا ل  المامل  بين  وبين كل من ينهج غير مينهج 

امسالم ; وبينح وبين كل مين يرفيج رايي  غيير رايي  امسيالم ; اليم يميون فيي وسيعح بعيد 

مييا نول  -الضييخم  التييي تسييتهدف  ذلييك نن يعمييل عمييال ذا قيميي  فييي الحركيي  امسييالمي 

إقامي  نميام واقعيي فيي األرض فرييد ; يختليع عين كيل األنممي  األخيرَّللا ;  -تستهدف 

 ويعتمد على تصور متفرد ك لك من كل التصورات األخرَّللا . . 

إن اقتنال المسلم إلى در   اليْين الجازم , ال   ال نر ح  فيح وال تردد , بأن دينيح هيو 

سيال  محميد  يلى هللا علييح وسيلم وبيأن بعيد ر -الدين الوحيد الي   يْمليح هللا مين النياس 

منهجح ال   كلفح هللا نن يْيم الحياة عليح , منهج متفرد ; ال نمير ليح بيين سيائر المنياهج 

; وال يمميين االسييتغنا  عنييح بميينهج  خيير ; وال يمميين نن يْييوم مْامييح ميينهج  خيير ; وال 

دون سيوا  ; وال تصلح الحيياة المِيري  وال تسيتْيم إال نن تْيوم عليى هي ا المينهج وحيد  

يعفيح هللا وال يغفير ليح وال يْمليح إال إذا هيو بي ل  هيد طاقتيح فيي إقامي  هي ا المينهج بميل 

  وانمح:

وال فيي  -االعتْادي  واال تماعي  ; ليم ييأل فيي ذليك  هيدا , وليم يْميل مين منهجيح بيديال 

وليم يخليط بينيح وبيين ن  مينهج  خير فيي تصيور اعتْياد  , وال فيي  -    منح  يغير 

مام ا تماعي , وال في نحمام تِريعي  , إال ما اسيتمْا  هللا فيي هي ا المينهج مين شيرائج ن

 من قملنا من نهل المتاب . . 

ال   يدفعح لالض الل  -وحد   -إن اقتنال المسلم إلى در   اليْين الجازم به ا كلح هو 

  , بعييب  النهييوض بتحْيييق ميينهج هللا اليي   رضيييح للنيياس ; فييي و ييح العْمييات الِيياق

والتميياليع المضييني  , والمْاوميي  العنيييدة , والميييد النا ييب , واأللييم اليي   يميياد يجيياوز 

 ال اق  في كثير من األحيان . .

مما هو قائم في األرض من  اهلي  . . سيوا   -وإال فما العنا  في نمر يغني عنح غير   

ب , نو فييي كانييت هيي   الجاهلييي  ممثليي  فييي والنييي  الِييرِ , نو فييي انحييراف نهييل المتييا

 املحاد السافر . . 

بييل مييا العنييا  فييي إقاميي  الميينهج امسييالمي , إذا كانييت الفييوارق بينييح وبييين منيياهج نهييل 

 المتاب نو غيرهم قليل  ; يممن االلتْا  عليها بالمصالح  والمهادن  و 

إن اليي ين يحيياولون تمييييج هيي   المفا ييل  الحاسييم  , باسييم التسييامح والتْريييب بييين نهييل 

ن السماوي  , يخ ئون فهم معنى األديان كما يخ ئون فهم معنى التسيامح . فاليدين األديا
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هييو الييدين األخييير وحييد  عنييد هللا . والتسييامح يمييون فييي المعييامالت الِخصييي  , ال فييي 

 التصور االعتْاد  وال في النمام اال تماعي . .

ل دينييا إال امسييالم , إنهيم يحيياولون تمييييج اليْيين الجييازم فييي نفيس المسييلم بييأن هللا ال يْمي

وبأن علييح نن يحْيق مينهج هللا الممثيل فيي امسيالم وال يْميل دونيح بيديال ; وال يْميل فييح 

ه ا اليْين ال   ينِئح الْر ن المريم وهو يْرر: )إن الدين عند هللا  -ولو طفيفا  -تعديال 

 امسالم( . . 

 )ومن يمتغ غير امسالم دينا فلن يْمل منح( . . 

 نن يفتنوِ عن بعض ما نن ل هللا إليك( . .  )واح رهم

 )يا نيها ال ين  منوا ال تتخ وا اليهود والنصارَّللا نوليا  . .

 بعضهم نوليا  بعض ومن يتولهم منمم فإنح منهم( . .  

 وفي الْر ن كلم  الفصل . . وال على المسلم من تميج المتميعين وتمييعهم له ا اليْين ! 

ك الحالي  التيي كانيت واقعي  ; والتيي يني ل الْير ن مين ن لهيا ويصور السياق الْر ني تل

بهيي ا التحيي ير: )فتييرَّللا اليي ين فييي قلييوبهم مييرض يسييارعون فيييهم , يْولييون نخِييى نن 

 تصيمنا دائرة( . . 

روَّللا ابن  رير , قال:حدالنا نبو كرييب , حيدالنا إدرييس , قال:سيمعت نبيي , عين ع يي  

الحيارإ بين الخيي رج إليى رسييول هللا بين سيعد . قال: ييا  عميادة بين الصييامت مين بنييي 

  لى هللا عليح وسلم فْال: 

يا رسول هللا . إن ليي ميوالي مين يهيود كثيير عيددهم ; وإنيي نبيرن إليى هللا ورسيولح مين 

والييي  يهييود , ونتييولى هللا ورسييولح . فْييال عمييد هللا بيين نبييي ] رنس النفيياق [:إنييي ر ييل 

رسول هللا  لى هللا عليح وسيلم لعميد هللا  نخاف الدوائر . ال نبرن من والي  موالي . فْال

بن نبي:" يا نبا الحماب . ما بخلت بح من والي  يهود على عميادة ابين الصيامت فهيو ليك 

دونييح " ! قال:قييد قملييت ! فييأن ل هللا عيي  و ييل: )يييا نيهييا اليي ين  منييوا ال تتخيي وا اليهييود 

 والنصارَّللا نوليا ( . . . 

ا يونس بين بميير , حيدالنا عثميان بين عميد اليرحمن وقال ابن  رير . "حدالنا هناد , حدالن

عن ال هر  , قال:لما انه م نهل بيدر قيال المسيلمون ألولييائهم مين اليهود:نسيلموا قميل 

نن يصيممم هللا بيوم مثل يوم بدر . فْال مالك بين الصييع:نغركم نن ن يمتم ره يا مين 

علييمم ليم يمين لميم ييد  قريش , ال علم لهم بالْتال و نما لو ن ررنا الع يم  نن نستجمج

نن تْاتلونا . فْال عمادة بين الصيامت:يا رسيول هللا إن نولييائي مين اليهيود كانيت شيديدة 

ننفسهم , كثيرا سالحهم , شديدة شوكتهم . وإني نبرن إلى هللا ورسيولح مين واليي  يهيود , 

هيود . إنيي وال مولى لي إال هللا ورسولح . فْال عمد هللا بن نبي:لمني ال نبرن مين واليي  ي

ر ل ال بد لي منهم . فْال رسول هللا  لى هللا عليح وسلم:" يا نبا الحمياب نرنييت الي   

 نفست بح من والي  يهود على عمادة ابن الصامت و فهو لك دونح ! " فْال:إذن نقمل . . 

قال محمد بن إسحق:فمانت نول قميل  من اليهود نْضت ما بينها وبين رسيول هللا  يلى 

وسلم بنو قينْال . فحيدالني عا يم بين عمير بين قتيادة . قال:فحا يرهم رسيول  هللا عليح

 -هللا  لى هللا عليح وسلم حتى ن لوا عليى حمميح . فْيام إلييح عميدهللا بين نبيي بين سيلول 

 -وكييانوا حلفييا  الخيي رج  -فْال:يييا محمييد نحسيين فييي مييوالي  -حييين نممنيي  هللا ميينهم 

فْال:ييا محميد نحسين فيي  -ليح وعلى  ليح وسيلم  لى هللا ع -قال:فأب أ عليح رسول هللا 
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موالي . قال:فيأعرض عنيح . قال:فأدخيل ييد  فيي  ييب درل رسيول هللا  يلى هللا علييح 

وسلم فْال لح رسول هللا  لى هللا عليح وسلم:" نرسلني " وغضب رسول هللا  لى هللا 

وهللا ال  عليييح وسييلم حتييى رنوا لو هييح ظلييال . الييم قييال:" ويحييك ! نرسييلني " . قييال:ال

نرسييلك حتييى تحسيين فييي مييوالي . نربعمائيي  حاسيير , والالالمائييح دارل , قييد منعييوني ميين 

األحمر واألسود , تحصدهم في غيداة واحيدة و إنيي اميرؤ نخِيى اليدوائر . قيال . فْيال 

 رسول هللا  لى هللا عليح وسلم:" هم لك " . . 

ن الوليد بين عميادة بين قال محمد بن إسحق:فحدالني نبي إسحق بن يسار , عن عمادة , ع

الصامت , قال:لما حاربيت بنيو قينْيال رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم تِيمث بيأمرهم 

عمدهللا بن نبى وقام دونهم ; ومِيى عميادة بين الصيامت إليى رسيول هللا  يلى هللا علييح 

وسييلم وكييان نحييد بنييي عييوف بيين الخيي رج . لييح ميين حلفهييم مثييل اليي   لعمييد هللا بيين نبييي 

رسول هللا  لى هللا عليح وسلم وتمرن إلى هللا ورسولح مين حلفهيم , وقال:ييا فجعلهم إلى 

رسول هللا نبرن إلى هللا ورسولح من حلفهم , ونتولى هللا ورسولح والمؤمنين , ونبيرن مين 

حلع المفار وواليتهم . ففيح وفي عمدهللا بن نبي ن لت اآليي  فيي المائيدة: )ييا نيهيا الي ين 

ود والنصارَّللا نوليا  , بعضهم نوليا  بعيض( إليى قوليح:)ومن يتيول  منوا ال تتخ وا اليه

 هللا ورسولح وال ين  منوا فإن ح ب هللا هم الغالمون( . 

وقال امميام نحمد:حيدالنا قتيمي  بين سيعيد , حيدالنا يحييى بين زكرييا بين نبيى زييادة , عين 

ج محميد بين إسييحاق , عين ال هير  , عيين عيودة , عيين نسيام  بين زيييد , قال:"دخليت ميي

رسول هللا  لى هللا علييح وسيلم عليى عميدهللا بين نبيى نعيود  , فْيال ليح النميي  يلى هللا 

عليح وسلم " قد كنت ننهاِ عن حب يهود " فْال عمدهللا:فْيد نبغضيهم نسيعد بين زرارة 

 فمات . . ] ونخر ح نبو داود من حديث محمد بن إسحق [ 

كانت واقع  في المجتمج المسيلم ;  فه   األخمار في مجموعها تِير إلى تلك الحال  التي

والمتخلفيي  عيين األوضييال التييي كانييت قائميي  فييي المدينيي  قمييل امسييالم ; وكيي لك عيين 

التصورات التي لم تمن قد حسمت في قضي  العالقات التي يممن نن تْوم بين الجماعي  

حيدإ المسلم  واليهود والتي ال يممن نن تْوم . . غير نن ال   يلفت النمير ننهيا كلهيا تت

عيين اليهييود , ولييم يجييى   ذكيير فييي الوقييائج للنصييارَّللا . . ولميين اليينص يجمييل اليهييود 

والنصييارَّللا . . ذلييك ننييح بصييدد إقاميي  تصييور دائييم وعالقيي  دائميي  ونوضييال دائميي  بييين 

الجماع  المسلم  وسائر الجماعات األخرَّللا , سوا  من نهل المتاب نو من المِركين ] 

 كما سيجي  في سياق ه ا الدرس [ . .

ومج اختالف مواقع اليهود من المسلمين عن مواقع النصارَّللا فيي  ملتهيا فيي العهيد  

النمو  , ومج إشارة الْر ن المريم في موضج  خر من السيورة إليى هي ا االخيتالف فيي 

قولييح تعييالى: لتجييدن نشييد النيياس عييداوة لليي ين  منييوا اليهييود واليي ين نشييركوا , ولتجييدن 

 الوا:إنا نصارَّللا . . . الخ. . نقربهم مودة لل ين  منوا ال ين ق

 -مج ه ا االختالف ال   كان يومي اِ , فيإن الينص هنيا يسيو  بيين اليهيود والنصيارَّللا 

كمييا يسييو  اليينص الْييادم بييينهم  ميعييا وبييين المفييار . . فيمييا يخييتص بْضييي  المحالفيي  

والوال  . ذلك نن ه   الْضي  ترتم  على قاعدة نخرَّللا الابت  . هي:نن ليس للمسلم وال  

وال حلييع إال مييج المسييلم ; وليييس للمسييلم وال  إال هلل ولرسييولح وللجماعيي  المسييلم  . . 
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ويستو  بعد ذلك كل الفرق في ه ا األمير . . مهميا اختلفيت ميواقفهم مين المسيلمين فيي 

 بعض المروف . . 

وهييو يضييج للجماعيي  المسييلم  هيي   الْاعييدة العاميي  الحازميي   -سييمحانح  -علييى نن هللا 

ن علمح يتناول ال ميان كليح , ال تليك الفتيرة الخا ي  مين حيياة رسيول هللا الصارم  , كا

  لى هللا عليح وسلم ومالبساتها الموقوت  . .

وقد نظهر التاريخ الواقج فيما بعد نن عدا  النصارَّللا له ا الدين وللجماع  المسلم  فيي  

قيع نصيارَّللا معمم بْال األرض لم يمن نقل من عيدا  اليهيود . . وإذا نحين اسيتثنينا مو

العرب ونصارَّللا مصير فيي حسين اسيتْمال امسيالم , فإننيا نجيد الرقعي  النصيراني  فيي 

الغرب , قد حملت لإلسالم في تاريخهيا كليح مني  نن احتميت بيح مين العيداوة والضيغن , 

وشنت عليح من الحرب والميد , ما ال يفترق عن حرب اليهود وكييدهم فيي ن  زميان ! 

ا اسييتْمال المهييا رين المسييلمين واسييتْمال امسييالم , حتييى الحمِيي  التييي نحسيين عاهلهيي

عادت فإذا هي نشد حربا على امسالم والمسلمين من كل نحد ; ال يجاريهيا فيي هي ا إال 

 اليهود . . 

يعلم األمر كلح . فوضج للمسلم ه   الْاعيدة العامي  . بغيض النمير  -سمحانح  -وكان هللا 

ن ل فيهيا ومالبسياتها الموقوتي  ! وبغيض النمير عن واقج الفترة التي كان ه ا الْر ن يت

 عما يْج مثلها في بعض األحيان هنا وهناِ إلى  خر ال مان . 

يلْيون  -ولو ننهيم ليسيوا مين امسيالم فيي شيي   -وما ي ال امسالم وال ين يتصفون بح 

من عنت الحرب المِموب  عليهم وعلى عْييدتهم مين اليهيود والنصيارَّللا فيي كيل مميان 

 ألرض , ما يصدق قول هللا تعالى:)بعضهم نوليا  بعض( . . على س ح ا

وما يحتم نن يتدرل المسلمون الواعون بنصييح  ربهيم لهيم . بيل بيأمر  الجيازم , ونهييح 

الْاطج ; وقضائح الحاسم في المفا يل  الماملي  بيين نولييا  هللا ورسيولح , وكيل معسيمر 

  خر ال يرفج راي  هللا ورسولح . . 

ليع المسيلم نن يْييم عالقاتيح بالنياس  ميعيا عليى نسياس العْييدة . فيالوال  إن امسالم يم

والعدا  ال يمونان في تصور المسلم وفي حركتح على السوا  إال في العْيدة . . ومن اليم 

بيين المسيلم وغيير المسيلم ; إذ ننهميا ال يممين  -وهو التنا ر  -ال يممن نن يْوم الوال  

 . نن يتنا را في مجال العْيدة . 

كمييا يتصييور بعييض السيي ج منييا وبعييض ميين ال يْييرنون  -وال حتييى نمييام املحيياد مييثال 

 وكيع يتنا ران وليس بينهما نساس مِترِ يتنا ران عليح و  -الْر ن ! 

إن بعييض ميين ال يْييرنون الْيير ن , وال يعرفييون حْيْيي  امسييالم ; وبعييض المخييدوعين 

 نيضا . .

 لحاد كلح إلحاد !يتصورون نن الدين كلح دين ! كما نن ام 

وننح يممن إذن نن يْع "التدين" بجملتح في و ح املحاد . ألن املحاد ينمر اليدين كليح  

 , ويحارب التدين على امطالق . . 

ولميين األميير ليييس كيي لك فييي التصييور امسييالمي ; وال فييي حييس المسييلم اليي   يتيي وق 

بهي   العْييدة , مقامي  النميام امسالم إال من يأخ   عْيدة , وحرك   امسالم . وال يت وق

 امسالمي . 
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إن األمر في التصور امسالمي وفي حس المسلم واضح محيدد . . اليدين هيو امسيالم . 

. 

 وليس هناِ دين غير  يعترف بح امسالم . .  

 يْول ه ا . يْول: )إن الدين عند هللا امسالم( . .  -سمحانح  -ألن هللا 

م دينيا فلين يْميل منيح( . . وبعيد رسيال  محميد  يلى هللا ويْول: )ومين يمتيغ غيير امسيال

 عليح وسلم لم يعد هناِ دين يرضا  هللا ويْملح من نحد إال ه ا "امسالم" . . 

في  ورتح التي  ا  بها محمد  لى هللا عليح وسلم وما كان يْمل قميل بعثي  محميد مين 

قمييل بعثيي  عيسييى عليييح  النصييارَّللا لييم يعييد اآلن يْمييل . كمييا نن مييا كييان يْمييل ميين اليهييود

 السالم , لم يعد يْمل منهم بعد بعثتح . . 

لييس  -بعد بعثح محمد  لى هللا عليح وسيلم  -من نهل المتاب  -وو ود يهود ونصارَّللا 

معنا  نن هللا يْمل منهم ما هيم علييح ; نو يعتيرف لهيم بيأنهم عليى ديين إلهيي . . لْيد كيان 

 ذلك قمل بعث  الرسول األخير . .

 إال امسالم . . -في التصور امسالمي وفي حس المسلم  -بعثتح فال دين  نما بعد 

 وه ا ما ينص عليح الْر ن نصا غير قابل للتأويل . .  

 إن امسالم ال يمرههم على ترِ معتْداتهم واعتناق امسالم . .

هم ألنح )ال إكرا  في الدين( ولمن ه ا ليس معنا  ننيح يعتيرف بميا هيم علييح "دينيا  وييرا 

 على دين" . . 

 ومن الم فليس هناِ  مهح تدين يْع معها امسالم في و ح املحاد !

 هناِ "دين" هو امسالم . . 

 وهناِ "ال دين" هو غير امسالم . . 

 الم يمون ه ا الالدين . .  

علييى والنيتهييا . نو  باقييي ن ييلها والنييي  عْيييدةعْيييدة ن ييلها سييماو  ولمنهييا محرفييح , نو 

 ألديان . . إلحادا  ينمر ا

 تختلع فيما بينها كلها . . 

 ولمنها تختلع كلها مج امسالم . وال حلع بينها وبين امسالم وال وال  . . 

ميا  -كما سمق  -والمسلم يتعامل مج نهل المتاب هؤال  ; وهو م الب بإحسان معاملتهم 

فييمن  عليى خيالف فْهيي -لم يؤذو  في الدين ; ويمياح ليح نن يتي وج المحصينات مينهن 

تعتْد بألوهي  المسيح نو بنوتح , وفيمن تعتْد التثليث نهيي كتابييح تحيل نم مِيرك  تحيرم 

و واز النماح , لييس  المعامل وحتى مج األخ  بممدن تحليل النماح عامح . . فإن حسن  -

معناها الوال  والتنا ر في الدين ; وليس معناها اعتراف المسلم بأن ديين نهيل المتياب 

محميد  يلى هللا علييح وسيلم هيو ديين يْمليح هللا ; ويسيت يج امسيالم نن يْيع  بعد بعثي  -

 واحدة لمْاوم  املحاد !   معح في  مه

إن امسييالم قييد  ييا  ليصييحح اعتْييادات نهييل المتيياب ; كمييا  ييا  ليصييحح اعتْييادات 

 المِركين والوالنيين سوا  . 

يْميل هللا غيير  مين النيياس ودعياهم إليى امسيالم  ميعيا  , ألن هي ا هييو "اليدين" الي   ال 

 ميعا  . ولما فهم اليهود ننهم غير مدعوين إليى امسيالم , وكمير علييهم نن ييدعوا إلييح , 

  ابههم الْر ن المريم بأن هللا يدعوهم إلى امسالم , فإن تولوا عنح فهم كافرون ! 
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يين سيوا  والمسلم مملع نن يدعوا نهل المتاب إلى امسالم , كما يدعو الملحدين واليوالن

. وهو غير مأذون في نن يمر  نحدا  من هؤال  وال هؤال  على امسالم . ألن العْائيد ال 

تنِأ في الضمائر بامكرا  . فامكرا  في الدين فوق ننح منهيي عنيح , هيو كي لك ال المير  

 لح . 

بعد بعثي  محميد  يلى هللا علييح  -وال يستْيم نن يعترف المسلم بأن ما عليح نهل المتاب 

 وسلم هو دين يْملح هللا . .

 الم يدعوهم مج ذلك إلى امسالم ! . . 

إنح ال يمون مملفا  بدعوتهم إلى امسالم إال على نسياس واحيد ; هيو ننيح ال يعتيرف بيأن  

 ما هم عليح دين . وننح يدعوهم إلى الدين . 

  نو تنا ير وإذا تْررت ه   المديهيح , فإنح ال يمون من ْيا  مج عْيدتح إذا دخل فيي وال

للتممييين للييدين فييي األرض , مييج ميين ال يييدين بامسييالم . إن هيي   الْضيييح فييي امسييالم 

 قضيح اعتْاديح إيمانيح . كما ننها قضيح تنميميح حركيح ! 

من ناحيح ننها قضيح إيمانيح اعتْاديح نحسب نن األمر قد  ار واضحا  بهي ا المييان اذ  

بعدم قيام وال  بين المسيلمين ونهيل  الْاطع  ني الْر نسلفنا  , وبالر ول إلى النصوص 

 المتاب . 

ومن ناحي  ننها قضي  تنميمي  حركيي  األمير واضيح كي لك . . فيإذا كيان سيعي الميؤمن 

وهييو الميينهج اليي   ييينص عليييح  -كلييح ينمغييي نن يتجييح إلييى إقاميي  ميينهج هللا فييي الحييياة 

ت و وانيب هي ا المينهج , امسالم كما  ا  بح محمد  لى هللا علييح وسيلم بميل تفصييال

 وهي تِمل كل نِاط امنسان في الحياة . . 

فميع يممن إذن نن يتعاون المسلم في ه ا السعي مج من ال يؤمن بامسالم دينا ومنهجا 

إن ليم تمين معاديي  لإلسيالم  -ونماما وشريع  ; ومن يتجح في سعيح إلى نهداف نخيرَّللا 

إذ امسيالم ال يعتيرف بهيدف وال عميل  -م ونهدافح فهي على األقل ليست نهداف امسال

)والي ين كفيروا نعميالهم كرمياد  -ال يْوم على نساس العْيدة مهما بيدا فيي ذاتيح  يالحا 

 اشتدت بح الريح في يوم عا ع( . . 

وامسالم يملع المسلم نن يخلص سعيح كلح لإلسالم . . وال يتصور إمميان انفصيال نيي  

لمسلم عن امسالم . . ال يتصيور إمميان هي ا إال مين   ئي  في السعي اليومي في حياة ا

ال يعرف طميع  امسالم وطميع  المنهج امسالمي . . وال يتصور نن هناِ  وانيب فيي 

الحياة خار   عن ه ا المنهج يممن التعاون فيها مج من يعاد  امسيالم , نو ال يرضيى 

ميييا ي لميييح اليهيييود  مييين المسيييلم إال نن يتيييرِ إسيييالمح , كميييا نيييص هللا فيييي كتابيييح عليييى

 والنصارَّللا من المسلم ليرضوا عنح ! . . 

 إن هناِ استحال  اعتْادي  كما نن هناِ استحال  عملي  على السوا  . . 

ولْد كان اعتي ار عميدهللا بين نبيي بين سيلول , وهيو مين الي ين فيي قليوبهم ميرض , عين 

قوليح:إنني ر يل مسارعتح وا تهاد  في الوال  ليهيود , واالستمسياِ بحلفيح معهيا , هيي 

 نخِى الدوائر !

إني نخِى نن تدور علينا الدوائر ونن تصيمنا الِدة , ونن تني ل بنيا الضيائْ  . . وهي    

 الحج  هي عالم  مرض الْلب وضعع اميمان . . 
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فالولي هو هللا ; والنا ر هو هللا ; واالستنصار بغيير  ضيالل  , كميا ننيح عميث ال الميرة 

 لح . . 

ول , هييي حجيي  كييل بيين سييلول علييى مييدار ال مييان ; وتصييور  هييو ولميين حجيي  ابيين سييل

 تصور كل منافق مريض الْلب , ال يدرِ حْيْ  اميمان . . 

وك لك نفر قلب عمادة بن الصيامت مين وال  يهيود بعيد ميا بيدا مينهم ميا بيدا . ألنيح قليب 

مؤمن فخلج وال  اليهود وق ف بح , حيث تلْا  وضم عليح  در  وعض عليح بالنوا ي  

عمييدهللا بيين نبييى بيين سييلول ! إنهمييا نهجييان مختلفييان , ناشييئان عيين تصييورين مختلفييين , 

وعن شعورين متماينين , ومثل ه ا االخيتالف قيائم عليى ميدار ال ميان بيين قليب ميؤمن 

 وقلب ال يعرف اميمان ! 

ويهيييدد الْييير ن المستنصيييرين بأعيييدا  ديييينهم , المتيييألمين علييييهم , المنيييافْين الييي ين ال 

  اعتْادهم وال وال هم وال اعتمادهم . . يخلصون هلل

يهددهم بر ا  الفتح نو نمر هللا ال   يفصل في الموقع ; نو يمِع المستور من النفياق 

 . 

)فعسييى هللا نن يييأتي بييالفتح نو نميير ميين عنييد  , فيصييمحوا علييى مييا نسييروا فييي ننفسييهم 

 نادمين( . 

الفتح بمعنى الفصل نو عند مجيي  سوا  كان هو فتح مم  نو كان  -عند الفتح  -وعندئ  

ينييدم نولئييك اليي ين فييي قلييوبهم مييرض , علييى المسييارع  واال تهيياد فييي وال   -نميير هللا 

اليهيود والنصييارَّللا وعلييى النفيياق الي   انمِييع نميير  , وعندئيي  يعجيب اليي ين  منييوا ميين 

 حال المنافْين , ويستنمرون ما كانوا فيح من النفاق وما  اروا إليح من الخسران ! 

)ويْييول اليي ين  منوا:نهييؤال  اليي ين نقسييموا بيياهلل  هييد نيمييانهم إنهييم لمعمييم و حم ييت 

 نعمالهم , فأ محوا خاسرين !( . . 

ولْد  ا  هللا بيالفتح يوميا , وتمِيفت نواييا , وحم يت نعميال , وخسيرت فئيات . ونحين 

مييا علييى وعييد ميين هللا قييائم بييأن يجييي  الفييتح , كلمييا استمسييمنا بعييروة هللا وحييد  ; وكل

نخلصنا الوال  هلل وحد  . وكلميا وعينيا مينهج هللا , ونقمنيا علييح تصيوراتنا ونوضياعنا . 

وكلما تحركنا في المعرك  عليى هيدَّللا هللا وتو يهيح . فليم نتخي  لنيا ولييا إال هللا ورسيولح 

 ) المالل(وال ين  منوا . 

================ 

 وقال تعالى :   

(  )  َوالَّييِ يَن َكفَييُروا بَْعُضييُهمْ  نَْوِليَيياُ  بَْعييٍض إاِلَّ تَْفعَلُييو ُ تَُمييْن فِتْنَيي و فِييي اأْلَْرِض َوفََسييادو َكمِيييرو

 (   73)ألنفال:

إنما تمثل الحلْي   -على يد محمد رسول هللا  لى هللا عليح وسلم  -إن الدعوة امسالمي  

. وهي    األخيرة في سلسل  اليدعوة ال ويلي  إليى امسيالم بْييادة موكيب الرسيل الميرام .

الدعوة على مدار التاريخ المِر  كانت تستهدف نمرا  واحدا :هو تعريع النياس بيإلههم 

 -الواحد وربهم الحيق ; وتعمييدهم ليربهم وحيد  ونمي  ربوبيي  الخليق . . وليم يمين النياس 

ينميرون مميدن األلوهيي  ويجحيدون و يود  -فيما عدا نفرادا  معيدودة فيي فتيرات قصييرة 

هم كيانوا يخ ئيون معرفي  حْيْي  ربهيم الحيق , نو يِيركون ميج هللا  لهي   هللا المت  ; إنما

نخرَّللا:إما في  ورة االعتْاد والعمادة ; وإما في  ورة الحاكميي  واالتميال ; وكالهميا 
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شرِ كاآلخر يخرج بح الناس من دين هللا , ال   كانوا يعرفونح على يد كل رسول , اليم 

ن إلى الجاهلي  , التي نخير هم منهيا , ويعيودون ينمرونح إذا طال عليهم األمد , ويرتدو

 إلى الِرِ باهلل مرة نخرَّللا . .

 إما في االعتْاد والعمادة , وإما في االتمال والحاكمي  , وإما فيها  ميعا . .  

 ه   طميع  الدعوة إلى هللا على مدار التاريخ المِر  . .

 إنها تستهدف)امسالم( . . 

وإخرا هم من عمادة العماد إلى عميادة هللا وحيد  , بيإخرا هم  إسالم العماد لرب العماد ; 

من سل ان العماد وحياكميتهم وشيرائعهم وقييمهم وتْالييدهم , إليى سيل ان هللا وحاكميتيح 

 وشريعتح وحد  في كل شأن من شؤون الحياة . . 

وفي ه ا  ا  امسالم على يد محمد  لى هللا عليح وسلم , كميا  يا  عليى نييد  الرسيل 

 مرام قملح . . ال

 ا  ليرد الناس إلى حاكمي  هللا كِأن المون كلح ال   يحتو  النياس ; فيجيب نن تميون 

السل   التي تنمم حياتهم هي السل   التي تنمم و ود  ; فال يِ وا هم بمينهج وسيل ان 

وتدبير غيير المينهج والسيل ان والتيدبير الي   يصيرف الميون كليح . بيل الي   يصيرف 

هم في غيير الجانيب امراد  مين حيياتهم . فالنياس محموميون بْيوانين و ودهم هم ننفس

ف ري  من  نج هللا في نِيأتهم ونميوهم و يحتهم ومرضيهم , وحيياتهم وميوتهم ; كميا 

هييم محمومييون بهيي   الْييوانين فييي ا تميياعهم وعواقييب مييا يحييل بهييم نتيجيي  لحييركتهم 

هي ا كليح ; كميا ننهيم ال يملميون االختياري  ذاتها ; وهم ال يملمون تغيير سن  هللا بهم فيي 

 تغيير سن  هللا في الْوانين الموني  التي تحمم ه ا المون وتصرفح . . 

ومن الم ينمغي نن يثوبوا إلى امسالم في الجانب امراد  مين حيياتهم ; فيجعليوا شيريع  

هللا هييي الحاكميي  فييي كييل شييأن منِييؤون هيي   الحييياة , تنسيييْا  بييين الجانييب امراد  فييي 

م والجانييب الف يير  , وتنسيييْا  بييين و ييودهم كلييح بِيي ريح هيي ين وبييين الو ييود حييياته

 الموني . . 

ولمن الجاهلي  التي تْوم على حاكمي  المِر للمِر , والِ وذ به ا عين الو يود الميوني 

; والتصييادم بييين ميينهج الجانييب امراد  فييي حييياة امنسييان والجانييب الف يير  . . هيي   

رسول بالدعوة إلى امسالم هلل وحيد  . والتيي وا ههيا رسيول الجاهلي  التي وا هها كل 

 هللا  لى هللا عليح وسلم بدعوتح . .

ه   الجاهلي  لم تمن متمثل  في "نمري  " مجردة . بل ربما نحيانا  لم تمين لهيا "نمريي   

 " على امطالق !

هيي ا  إنمييا كانييت متمثليي  دائمييا  فييي تجمييج حركييي . متمثليي  فييي مجتمييج , خاضييج لْيييادة 

المجتمييج , وخاضييج لتصييوراتح وقيمييح ومفاهيمييح ومِيياعر  وتْاليييد  وعاداتييح , وهييو 

مجتمج عضو  بين نفراد  ذلك التفاعل والتمامل والتناسق والوال  والتعياون العضيو  

للمحافميي  علييى  -بييإرادة واعييي  نو غييير واعييي   -, اليي   يجعييل هيي ا المجتمييج يتحييرِ 

  على عنا ر الخ ر التي تهدد ذليك الو يود وهي ا و ود  ; والدفال عن كيانح والْضا

الميان في ني   ورة من  ور التهديد .  ومن ن يل نن الجاهليي  ال تتمثيل فيي "نمريي  

" مجييردة , ولميين تتمثييل فييي تجمييج حركييي علييى هيي ا النحييو ; فييإن محاوليي  إلغييا  هيي   

نن تتمثيل فيي  - وال يجيد  شييئا   -الجاهلي  , ورد الناس إلى هللا ميرة نخيرَّللا , ال يجيوز 
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والمتمثليي  فييي  تمييون ممافئيي  للجاهلييي  الْائميي  فعييال   "نمرييي  " مجييردة . فإنهييا حينئيي  ال

تجمج حركي عضو  , فضال  على نن تمون متفوق  عليها كميا هيو الم ليوب فيي حالي  

محاول  إلغا  و ود قائم بالفعل , مقام  و ود  خير يخالفيح مخالفي  نساسيي  فيي طميعتيح 

في كلياتح و  ئياتح . بل ال بد له   المحاولي  الجدييدة نن تتمثيل فيي تجميج وفي منهجح و

عضيييو  حركيييي نقيييوَّللا فيييي قواعيييد  النمريييي  والتنميميييي  , وفيييي رواب يييح وعالقاتيييح 

 ووشائجح من ذلك التجمج الجاهلي الْائم فعال  . 

هيييي  -عليييى ميييدار التييياريخ المِييير   -والْاعيييدة النمريييي  التيييي يْيييوم عليهيييا امسيييالم 

باأللوهي  والربوبي  والْوام   -سمحانح  -دة:"شهادة نن ال إلح إال هللا" . ن  إفراد هللا قاع

 والسل ان والحاكمي  . .

إفييراد  بهييا اعتْييادا  فييي الضييمير , وعمييادة فييي الِييعائر , وشييريع  فييي واقييج الحييياة .  

في هي   الصيورة فِهادة نن ال إلح إال هللا , ال تو د فعال ; وال تعتمر مو ودة شرعا  إال 

المتمامل  التي تع يها و ودا   ديا  حْيْيا  يْوم عليح اعتمار قائلها مسلما  نو غيير مسيلم . 

 . 

 ومعنى تْرير ه   الْاعدة من الناحي  النمري  . .

نن تعود حياة المِر بجملتها إلى هللا , ال يْضون هم في ن  شأن من شيؤونها , وال فيي  

عنيد ننفسيهم ; بيل ال بيد لهيم نن ير عيوا إليى حميم هللا فيهيا ن   انب من  وانمهيا , مين 

 ليتمعو  . .

 وحمم هللا ه ا يجب نن يعرفو  من مصدر واحد يملغهم إيا  ; وهو رسول هللا . . 

وه ا يتمثل في ش ر الِهادة الثاني من ركن امسالم األول:"شهادة نن محميدا  رسيول  

 هللا" . 

وهييي تنِييي منهجييا   -مثييل فيهييا امسييالم ويْييوم عليهييا هيي   هييي الْاعييدة النمرييي  التييي يت

كامال  للحياة حين ت مق في شؤون الحيياة كلهيا ; يوا يح بيح المسيلم كيل فيرل مين فيرول 

الحييياة الفردييي  والجماعييي  , فييي داخييل دار امسييالم وخار هييا ; فييي عالقاتييح بييالمجتمج 

 . .  األخرَّللاالمسلم وفي عالقات المجتمج المسلم بالمجتمعات 

لم يمين يمليك نن يتمثيل فيي "نمريي  " مجيردة ; ليعتنْهيا مين  -كما قلنا  -ولمن امسالم 

يعتنْها اعتْادا  وي اولها عمادة ; الم يمْى معتنْوها على هي ا النحيو نفيرادا  ضيمن المييان 

مهميا  -العضو  للتجمج الحركي الجياهلي الْيائم فعيال  . فيإن و يودهم عليى هي ا النحيو 

مين نن ييؤد  إليى "و يود فعليي" لإلسيالم . ألن األفيراد "المسيلمين ال يم -كثر عددهم 

نمريييا " الييداخلين فييي التركيييب العضييو  للمجتمييج الجيياهلي سيييملون مضيي رين حتمييا  

لالسييتجاب  لم الييب هيي ا المجتمييج العضييوي  . سيييتحركون طوعييا  نو كرهييا  , بييوعي نو 

روري  لو يييود  بغيييير وعيييي لْضيييا  الحا يييات األساسيييي  لحيييياة هييي ا المجتميييج الضييي

وسيييدافعون عيين كيانييح ; وسيييدفعون العوامييل التييي تهييدد و ييود  وكيانييح ; ألن المييائن 

 العضو  يْوم به   الوظائع بمل نعضائح سوا  نرادوا نم لم يريدوا . .

ن  نن األفراد "المسيلمين نمرييا " سييملون يْوميون "فعيال" بتْويي  المجتميج الجياهلي  

; وسييملون خالييا حيي  فيي كيانيح تميد  بعنا ير المْيا   ال   يعمليون "نمرييا" مزالتيح

 واالمتداد ! 
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وسييييع ونح كفايييياتهم وخميييراتهم ونِييياطهم ليحييييا ويْيييوَّللا , وذليييك بيييدال مييين نن تميييون 

 حركتهم في اتجا  تْويض ه ا المجتمج الجاهلي , مقام  المجتمج امسالمي ! 

  العْييدة [ فيي تجميج عضيو  ومن الم لم يمن بد نن تتمثل الْاعدة النمري  لإلسيالم ] ن

 حركي من  اللحم  األولى . .

لم يمن بد نن ينِأ تجمج عضو  حركي  خر غير التجمج الجياهلي , منفصيل ومسيتْل  

عيين التجمييج العضييو  الحركييي الجيياهلي اليي   يسييتهدف امسييالم إلغييا   . ونن يمييون 

  لى هللا عليح وسلم محور ه ا التجمج الجديد هو الْيادة الجديدة المتمثل  في رسول هللا

وميين بعييد  فييي كييل قيييادة إسييالمي  تسييتهدف رد النيياس إلييى نلوهييي  هللا وحييد  وربوبيتييح 

ونن يخليج كيل مين يِيهد نن ال إليح إال هللا ونن  -وقوامتح وحاكميتيح وسيل انح وشيريعتح 

ن  التجميج الي    يا   -محمدا رسول هللا وال   من التجمج العضو  الحركي الجاهلي 

فيي نيي   يورة كانيت , سيوا  كانيت فيي  يورة قييادة  -مين قييادة ذليك التجميج و -منح 

ديني  , من المهن  والسدن  والسحرة والعرافين ومن إليهم , نو في  ورة قييادة سياسيي  

وا تماعي  واقتصيادي  كيالتي كانيت لْيريش , ونن يحصير وال   فيي التجميج العضيو  

   . الحركي امسالمي الجديد وفي قيادتح المسلم

لم يمن بد نن يتحْق ه ا من  اللحم  األولى لدخول المسلم في امسالم , ولن ْيح بِيهادة 

نن ال إلح إال هللا ونن محمدا رسول هللا . ألن و ود المجتمج المسيلم ال يتحْيق إال بهي ا . 

ال يتحْق بمجرد قيام الْاعيدة النمريي  فيي قليوب نفيراد مهميا تمليغ كثيرتهم ; ال يتمثليون 

مييج عضييو  متناسييق متعيياون ; لييح و ييود ذاتييي مسييتْل , يعمييل نعضيياؤ  عمييال  فييي تج

علييى تأ يييل و ييود  وتعميْييح وتوسيييعح ; وعلييى  -كأعضييا  المييائن الحييي  -عضييويا  

الدفال عن كيانح ضد العوامل التي تها م و ود  وكيانح . ويعملون في هي ا تحيت قييادة 

نسيْح , وتو هيح لتأ ييل وتعمييق مستْل  عن قييادة المجتميج الجياهلي تينمم تحيركهم وت

 وتوسيج و ودهم امسالمي . ولممافح  ومْاوم  وإزال  الو ود اآلخر الجاهلي . 

 وهم ا و د امسالم . . 

يْوم عليها في نفس اللحمي   -ولمنها شامل   -هم ا و د متمثال في قاعدة نمري  مجمل  

 له ا المجتمج . . تجمج عضو  حركي مستْل منفصل عن المجتمج الجاهلي وموا ح 

 ولم يو د قط في  ورة "نمري  " مجردة عن ه ا الو ود الفعلي . . 

 وهم ا يممن نن يو د امسالم مرة نخرَّللا . . 

وال سميل معادة نِأتح في ظيل المجتميج الجياهلي فيي ن  زميان وفيي ن  مميان , بغيير 

 الفْح الضرور  ل ميع  نِأتح العضوي  الحركي  . 

هيي   النِييأة ونسييرارها الف رييي  ; ونييدرِ معهييا طميعيي  هيي ا الييدين وحييين نييدرِ طميعيي  

 -علييى مييا بينييا فييي مْدميي  سييورة األنفييال فييي الجيي   التاسييج  -وطميعيي  منهجييح الحركييي

ندرِ معح مدلوالت ه   النصوص واألحمام التي نوا هها في ختيام هي   السيورة , فيي 

 -ب مْياتهم  -ا رين المجاهيدين تنميم المجتمج المسلم وتنميم عالقاتح مج المؤمنين المه

وال ين  ووا ونصروا ; وعالقاتح مج ال ين  منوا إليى دار امسيالم التيي تحممهيا شيريع  

هللا وتدبر نمرها الْيادة المسلم  ; وليم ينضيموا إليى المجتميج المسيلم الي   ن يمح يمليك 

و يود  فيي ممي   دارا  يْيم فيها شريع  هللا ; ويحْق فيها و ود  المامل ; بعدما تحْق ليح
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نسميا , بيالوال  للْييادة الجدييدة والتجميج فيي تجميج عضيو  حركيي , مسيتْل ومنفصيل 

 عن المجتمج الجاهلي وموا ح لح به ا الو ود المستْل الممي  . 

و د هؤال  األفراد سوا  فيي ممي  , نو فيي األعيراب حيول المديني  . يعتنْيون العْييدة , 

وم على ه   العْيدة ; وال يدينون فعال دينون  كاملي  ولمنهم ال ينضمون للمجتمج ال   يْ

 للْيادة الْائم  عليح . . 

بميل ننيوال  -وهؤال  لم يعتمروا نعضا  في المجتمج المسلم ; وليم يجعيل هللا لهيم واليي  

ميج هي ا المجتميج , ألنهيم بالفعيل ليسيوا مين المجتميج امسيالمي . وفيي هيؤال   -الوالي  

 منوا ولم يها روا ما لمم من واليتهم من شي  حتيى يهيا روا  ن ل ه ا الحمم: )وال ين

 . وإن استنصروكم في الدين فعليمم النصر , إال على قوم بينمم وبينهم ميثاق( . . 

وميج منهجيح الحركيي  -التيي نسيلفنا  -وه ا الحمم من ْي ومفهوم مج طميع  هي ا اليدين 

المسيلم ; ومين اليم ال تميون بيينهم  الواقعي . فهؤال  األفيراد ليسيوا نعضيا  فيي المجتميج

 وبينح والي  . .

علييى المجتمييج المسييلم تمعييات  -وحييدها  -ولميين هنيياِ راب يي  العْيييدة ; وهيي   ال ترتييب  

تجا  هؤال  األفراد ; اللهم إال نن يعتد  علييهم فيي ديينهم ; فيفتنيوا ميثال  عين عْييدتهم . 

 ا , كييان علييى المسييلمين نن فييي مثييل هيي -فييي دار امسييالم  -فييإذا استنصييروا المسييلمين 

ينصييروهم فييي هيي   وحييدها . علييى شييرط نال يخييل هيي ا بعهييد ميين عهييود المسييلمين مييج 

معسييمر  خيير . ولييو كييان هيي ا المعسييمر هييو المعتييد  علييى نولئييك األفييراد فييي دييينهم 

وعْيدتهم ! ذلك نن األ ل هيو مصيلح  المجتميج المسيلم وخ تيح الحركيي  وميا يترتيب 

د . فهي   لهيا الرعايي  نوال  , حتييى تجيا  االعتيدا  عليى عْيييدة عليهيا مين تعيامالت وعْييو

نولئك ال ين  منيوا , ولمينهم ليم ينضيموا للو يود الفعليي لهي ا اليدين المتمثيل فيي التجميج 

 امسالمي . . 

. . وه ا يع ينا مدَّللا األهميي  التيي يعلْهيا هي ا اليدين عليى التنمييم الحركيي الي   يمثيل 

 و ود  الحْيْي . . 

 ب على ه ا الحمم: )وهللا بما تعملون بصير( . . والتعْي

يييرَّللا مداخلييح ومخار ييح , ومْدماتييح ونتائجييح ,  -سييمحانح  -فمييل عملمييم تحييت بصيير  

 وبواعثح و الار  

وكميا نن المجتمييج المسيلم مجتمييج عضييو  حركيي متناسييق متمافييل متعياون يتجمييج فييي 

 نوليا  بعض( . . وال  واحد , فم لك المجتمج الجاهلي: )وال ين كفروا بعضهم 

كما نسيلفنا . إن المجتميج الجياهلي ال يتحيرِ كيأفراد ; إنميا  -إن األمور ب ميعتها ك لك 

يتحرِ كمائن عضو  , تندفج نعضاؤ  , ب ميعي  و يود  وتموينيح , لليدفال الي اتي عين 

 و ود  وكيانح . فهم بعضهم نوليا  بعض طمعا  وحمما  . .

ههم إال في  ورة مجتميج  خير ليح ذات الخصيائص , ومن الم ال يملك امسالم نن يوا  

ولمن بدر   نعمق ونمتن ونقوَّللا . فأما إذا لم ييوا ههم بمجتميج والؤ  بعضيح ليمعض , 

ألنهم ال يملمون موا ه  المجتميج الجياهلي  -فستْج الفتن  ألفراد  من المجتمج الجاهلي 

ي  على امسيالم بعيد و يود  وتْج الفتن  في األرض عام  بغلم  الجاهل -المتمافل نفرادا  

. ويْج الفساد في األرض ب غيان الجاهلي  على امسيالم ; وطغييان نلوهيي  العمياد عليى 
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نلوهي  هللا ; ووقول الناس عميدا  للعماد مرة نخرَّللا . وهو نفسيد الفسياد: )إال تفعليو  تمين 

 فتن  في األرض وفساد كمير( . . 

 ه ا التح ير تح ير . .  وال يمون بعد ه ا الن ير ن ير , وال بعد

والمسلمون ال ين ال يْيمون و ودهم على نساس التجمج العضيو  الحركيي ذ  اليوال  

تمعي   -فوق ميا يتحمليون فيي حيياتهم ذاتهيا  -الواحد والْيادة الواحدة , يتحملون نمام هللا 

 تلك الفتن  في األرض , وتمع  ه ا الفساد الممير . 

 رر نن اميمان الحق إنما يتمثل في ه   الصورة: الم يعود السياق الْر ني ليْ

)والييي ين  منيييوا وهيييا روا و اهيييدوا فيييي سيييميل هللا والييي ين  ووا ونصيييروا نولئيييك هيييم 

 المؤمنون حْا  لهم مغفرة ورزق كريم( . . 

نولئك هم المؤمنون حْا  . . فه   هي الصورة الحْيْي  التيي يتمثيل فيهيا اميميان . . هي   

 لحْيْي  والو ود الحْيْي له ا الدين . .هي  ورة النِأة ا

إنييح ال يو ييد حْيْيي  بمجييرد إعييالن الْاعييدة النمرييي  ; وال بمجييرد اعتناقهييا ; وال حتييى  

 بمجرد الْيام بالِعائر التعمدي  فيها . .

إن ه ا الدين منهج حيياة ال يتمثيل فيي و يود فعليي , إال إذا تمثيل فيي تجميج حركيي . .  

دة فهيو و يود حمميي , ال يصيمح ] حْيا  [ إال حيين يتمثيل فيي نما و ود  في  ورة عْي

 تلك الصورة الحركي  الواقعي  . . 

 وهؤال  المؤمنون حْا  , لهم مغفرة ورزق كريم . . 

والييرزق ييي كر هنييا بمناسييم  الجهيياد وامنفيياق واميييوا  والنصييرة وتميياليع هيي ا كلييح . . 

 م الرزق المريم . وفوقح المغفرة وهي من الرزق المريم . بل هي نكر

 -الم يلحق بال مْ  األولى من المها رين المجاهدين , كل مين يهيا ر بعيد ذليك ويجاهيد 

إنما ه ا إلحياق فيي  -وإن كانت للسابْين در تهم كما تْرر النصوص الْر ني  األخرَّللا 

اليوال  والعضيوي  فيي المجتميج امسيالمي: )والي ين  منيوا مين بعيد وهيا روا و اهيدوا 

 ك منمم( . . معمم فأولئ

الهجرة قائما  حتى فتح مم  ; حين دانت نرض العرب لإلسالم ولْيادتح   ولْد ظل شرط

, وانتمم الناس في مجتمعح . فال هجرة بعد الفتح ولمن  هياد وعميل . كميا قيال رسيول 

هللا  لى هللا عليح وسلم غير نن ذلك إنما كان في  ول  امسالم األوليى التيي حميم فيهيا 

ا ومييائتي عييام تْريمييا  ; لييم ينْ ييج فيهييا حمييم شييريع  امسييالم , وقيييام الْيييادة األرض نلفيي

 المسلم  على شريع  هللا وسل انح . .

عيين حييياة  -سييمحانح  -فأمييا اليييوم وقييد عييادت األرض إلييى الجاهلييي  ; وارتفييج حمييم هللا  

الناس في األرض , وعادت الحاكميي  إليى ال ياغوت فيي األرض كلهيا , ودخيل النياس 

 -عمادة العماد بعد إذ نخر هم امسالم منها . . اآلن تمدن  ول   ديدة نخرَّللا لإلسيالم  في

كيل نحمامهيا المرحليي  , حتيى تنتهيي إليى إقامي   -فيي التنمييم  -تأخ   -كالجول  األولى 

فيال تعييود هجييرة  -بييإذن هللا  -دار إسيالم وهجييرة ; الييم تمتيد ظييالل امسييالم ميرة نخييرَّللا 

 حدإ في الجول  األولى . .  ولمن  هاد وعمل ; كما

ولْد كانت لفترة المنا  األولى للو ود امسالمي نحمامها الخا   , وتماليفها الخا ي  . 

 . 
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قام الوال  في العْيدة مْام الوال  في الدم , في كل  ور  ونشمالح , وفيي كيل الت اماتيح 

 ومْتضياتح . بما في ذلك امرإ والتمافل في الديات والمغارم . .

فلمييا نن اسييتْر الو ييود امسييالمي بيييوم الفرقييان فييي بييدر عييدلت نحمييام تلييك الفتييرة  

االستثنائي  , الالزم  لعمليي  المنيا  األوليى , الموا هي  لتماليفهيا االسيتثنائي  . وكيان مين 

ولمنييح فييي  -هيي   التعييديالت عييودة التييوارإ والتمافييل فييي الييديات وغيرهييا إلييى الْرابيي  

 دار امسالم:  إطار المجتمج المسلم في

 ونولو األرحام بعضهم نولى بمعض في كتاب هللا . . 

فييال بييأس بعييد اسييتْرار الو ييود الفعلييي لإلسييالم , ميين نولوييي  ذو  الْربييى فييي داخييل 

امطيار العييام . . إن هيي ا يلميي  انمييا  ف ريييا  فيي اليينفس امنسيياني  . وال ضيرر ميين تلمييي  

دام نن ليس هناِ ميا يعيارض هي   المِياعر  المِاعر الف ري  في النفس امنساني  , ما

 من تماليع الو ود امسالمي . .

إن امسيييالم ال يح يييم المِييياعر الف ريييي  ; ولمنيييح يضيييم ها . يضيييم ها لتسيييتْيم ميييج  

فيي إطيار   -الحا ات العليا للو ود امسالمي ; فمتى انْضت ه   الحا ات عاد يلميهيا 

نائي  فيي الحركي  تماليفهيا الخا ي  , التيي العام . ومن اليم تميون ليمعض الفتيرات االسيتث

ليسييت واردة فييي األحمييام النهائييي  لإلسييالم , التييي تحمييم المجتمييج امسييالمي المسييتْر 

 اآلمن في حياتح العادي  . . 

وك لك ينمغي نن نفْح تماليع مرحلي  المنيا  األوليى ; وطميعي  امسيالم العامي  ونحماميح 

 األخرَّللا . . 

 .  إن هللا بمل شي  عليم .

وهو التعْيب المناسب عليى هي   األحميام والتنميميات والمِياعر , وتيداخلها وتنميمهيا 

 وتنسيْها . فهي من العلم المحيط بمل شي  . علم هللا تعالى . . 

 ويْول عليح شآبيب الرحم  : 

وهو يمني األم  المسلم  على ه   الْاعدة وفيق هي ا المينهج ; ويْييم  -وبعد فإن امسالم 

على نساس التجمج العضو  الحركي ; ويجعل   رة ه ا التجميج هيي العْييدة و ودها 

إنما كان يستهدف إبراز "إنساني  امنسان" وتْويتها وتممينها , وإعال ها عليى  مييج  -

الجوانب األخرَّللا في المائن امنساني . وكان يمضي فيي هي ا عليى منهجيح الم يرد فيي 

 كل قواعد  وتعليماتح وشرائعح ونحمامح 

فيي  يفات  -بيل المائنيات الماديي   -ن المائن امنساني يِترِ مج المائنيات الحيوانيي  إ

توهم ن حاب "الجهال  العلمي  ! " مرة بأنح حييوان كسيائر الحييوان ; وميرة بأنيح ميادة 

 كسائر المواد ! 

ولمن امنسان مج اشتراكح في ه   "الصفات" مج الحيوان ومج الميادة ليح "خصيائص" 

كمييا اضيي ر ن ييحاب "الجهاليي  العلمييي  ! "  -  ; وتجعييل منييح كائنييا  فريييدا  تمييي   وتفييرد

نخيرا  نن يعترفوا والحْائق الواقع  تلو  نعنياقهم لييا , فيضي رون لهي ا االعتيراف فيي 

 غير إخالص وال  راح  ! 

يعميد إليى هي   الخصيائص التيي تميي  "امنسيان" وتفيرد   -بمنهجح الرباني  -وامسالم 

 ; فيمرزها وينميها ويعليها . . بين الخالئق 
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وهو حين يجعل   رة العْييدة هيي قاعيدة التجميج العضيو  الحركيي , التيي يْييم عليى 

نساسها و ود األم  المسلم  , إنما يمضيي عليى خ تيح تليك . فالعْييدة تتعليق بيأعلى ميا 

 في "امنسان" من "خصائص" . . 

ال األرض , وال الجنس , وال الليون إنح ال يجعل ه   اآل رة هي النسب , وال اللغ  , و

 , وال المصالح , وال المصير األرضي المِترِ . .

فه   كلها نوا ر يِترِ فيها الحييوان ميج امنسيان . وهيي نشيمح شيي  ونقيرب شيي   

إلى نوا ر الْ يج , وإليى اهتماميات الْ ييج , وإليى الحمييرة والمرعيى والثغيا  الي   

 يتفاهم بح الْ يج ! 

دة التي تفسر لإلنسان و ود  , وو ود ه ا المون مين حوليح تفسييرا  كلييا  ; كميا نما العْي

تفسر لح منِأ و ود  وو ود الميون مين حوليح , ومصيير  ومصيير الميون مين حوليح ; 

وترد  إلى كائن نعلى من ه   المادة ونكمر ونسمق ونبْى , فهي نمر  خر يتعلق بروحيح 

واليي   ينفييرد بييح عيين سييائر الخالئييق ; واليي    وإدراكييح الممييي  لييح ميين سييائر الخالئييق ,

 يْرر "إنسانيتح" في نعلى مراتمها ; حيث يخلع ورا   سائر الخالئق . 

هييي   ييرة حييرة ;  -  ييرة العْيييدة والتصييور والفمييرة والميينهج  -الييم إن هيي   اآل ييرة 

يملك الفرد امنساني اختيارها بمحض إرادتيح الواعيي  . فأميا نوا ير الْ ييج تليك فهيي 

روض  عليح فرضا  , لم يخترهيا وال حيلي  ليح كي لك فيهيا . . إنيح ال يمليك تغييير نسيمح مف

ال   نما  ; وال تغيير الجنس الي   تسلسيل منيح ; وال تغييير الليون الي   وليد بيح . فهي   

كلها نمور قد تْررت فيي حياتيح قميل نن يوليد , ليم يمين ليح فيهيا اختييار , وال يمليك فيهيا 

 حيل  . .

  فييي نرض بعينهييا , ون ْييح بلغيي  بعينهييا بحمييم هيي ا المولييد , وارتماطييح كيي لك مولييد 

ميا داميت هي   هيي نوا ير تجمعيح ميج  -بمصالح ماديي  معيني  ومصيير نرضيي معيين 

كلهييا مسييائل عسيييرة التغيييير ; ومجييال "امرادة الحييرة " فيهييا محييدود . . وميين  -غييير  

 اني . .ن ل ه ا كلح ال يجعلها امسالم هي   رة التجمج امنس

فأمييا العْيييدة والتصييور والفمييرة والميينهج , فهييي مفتوحيي  دائمييا  لالختيييار امنسيياني ,  

ويملك في كل لحم  نن يعلن فيها اختيار  ; ونن يْرر التجمج ال   يرييد نن ينتميي إلييح 

بمامييل حريتييح ; فييال يْيييد  فييي هيي   الحاليي  قيييد ميين لونييح نو لغتييح نو  نسييح نو نسييمح , نو 

ولييد فيهييا , نو المصييالح المادييي  التييي تتحييول بتحييول التجمييج اليي   يريييد  األرض التييي 

 ويختار  . 

 . . وهنا كرام  امنسان في التصور امسالمي . . 

ولْييد كييان ميين النتييائج الواقعييي  الميياهرة للميينهج امسييالمي فييي هيي   الْضييي  ; ومقاميي  

واألرض والليون  التجمج امسيالمي عليى   يرة العْييدة وحيدها , دون نوا ير الجينس

 واللغ  والمصالح األرضي  الْريم  والحدود امقليمي  السخيف  !

ومبييراز "خصييائص امنسييان" فييي هيي ا التجمييج وتنميتهييا وإعالئهييا , دون الصييفات  

 المِترك  بينح وبين الحيوان . .

حيا  كان من النتائج الواقعي  الماهرة له ا المنهج نن ن مح المجتمج المسلم مجتمعيا  مفتو 

لجميييج األ نيياس واألقييوام واأللييوان واللغييات , بييال عييائق ميين هيي   العوائييق الحيوانييي  

 السخيف  ! 
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ونن  يييمت فيييي بوتْييي  المجتميييج امسيييالمي خصيييائص األ نييياس المِيييري  وكفاياتهيييا ; 

وانصهرت في ه   الموتْ  وتماز ت ; وننِأت مركما  عضويا  فائْا  في فترة تعيد نسيميا  

المتليي  العجيميي  المتجانسيي  المتناسييْ  حضييارة رائعيي  ضييخم   قصيييرة ; و يينعت هيي  

تحو  خال   ال اق  المِري  فيي زمانهيا مجتمعي  . عليى بعيد المسيافات وبيط  طيرق 

 االتصال في ذلك ال مان . 

 لْد ا تمج في المجتمج امسالمي المتفوق:

العربيييي والفارسيييي والِيييامي والمصييير  والمغربيييي والتركيييي والصييييني والهنيييد  

رومييياني وامغريْيييي واألندونسيييي وامفريْيييي . . . إليييى  خييير األقيييوام واأل نييياس . وال

وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متماز   متعاون  متناسْ  في بنا  المجتمج امسيالمي 

والحضارة امسالمي  . ولم تمن ه   الحضارة الضيخم  يوميا  ميا "عربيي  " إنميا كانيت 

 ما "قومي  " إنما كانت دائما  "عْيدي  " . دائما  "إسالمي  " . ولم تمن يوما  

ولْد ا تمعيوا كلهيم عليى قيدم المسياواة , وبآ يرة الحيب , وبِيعور الت ليج إليى و هي  

واحدة . . فم لوا  ميعا  نقصى كفاياتهم , ونبيرزوا نعميق خصيائص ن ناسيهم ; و يموا 

حييد اليي   خال يي  تجيياربهم الِخصييي  والْومييي  التاريخييي  فييي بنييا  هيي ا المجتمييج الوا

ينتسمون إليح  ميعا  على قدم المساواة ; وتجمج فيح بيينهم   يرة تتعليق بيربهم الواحيد ; 

وتمرز فيها "إنسانيتهم" وحدها بال عائق . . وه ا ما لم يتجمج قط أل  تجمج  خير عليى 

 مدار التاريخ ! . . 

نيي  ميثال  . لْد كان نشهر تجمج بِر  في التاريخ الْديم هو تجمج امممراطوري  الروما

فْد ضمت بالفعل ن ناسا  متعددة ; ولغات متعددة , ونرضين متعددة . . . ولمن ه ا كليح 

لم يْم على   رة "إنساني  " ولم يتمثل في قيم  عليا كالعْييدة . . لْيد كيان هنياِ تجميج 

طمْييي علييى نسيياس طمْيي  األشييراف وطمْيي  العميييد فييي امممراطورييي  كلهييا ميين ناحييي  , 

وعموديي  سيائر  -بصيف  عامي   -على نساس سييادة الجينس الرومياني  وتجمج عنصر 

 األ ناس األخرَّللا . .

ومن الم لم يرتفج قط إليى نفيق التجميج امسيالمي ; وليم ييؤت الثميار التيي  تاهيا التجميج  

 امسالمي . 

كيي لك قامييت فييي التيياريخ الحييديث تجمعييات نخييرَّللا . . تجمييج امممراطورييي  المري انييي  

 مثال  . . 

 ح كان كالتجمج الروماني ال   هو وريثح !ولمن

تجمعيييا  قومييييا  اسيييتغالليا  ; يْيييوم عليييى نسييياس سييييادة الْوميييي  امنجلي يييي  , واسيييتغالل  

المسييييتعمرات التييييي تضييييمها امممراطورييييي  . . ومثلييييح امممراطوريييييات األوربييييي  

 سي  . .كلها:امممراطوري  األسماني  والمرتغالي  في وقت ما , وامممراطوري  الفرن

 وكلها في ذلك المستوَّللا الهابط المِج المْيت !  

ونرادت الِييييوعي  نن تْييييم تجمعيييا  مييين نيييول  خييير , يتخ يييى حيييوا   الجييينس والْيييوم 

واألرض واللغ  واللون . ولمنها لم تْمح على قاعدة "إنساني  " عام  . إنما نقامتح عليى 

 ر للتجمج الروماني الْديم . . الْاعدة "ال مْي  " . . فمان ه ا التجمج هو الو ح اآلخ
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ه ا تجمج على قاعدة طمْ  "األشراف" ; وذلك تجمج على قاعيدة طمْي  "الصيعاليك" ] 

المروليتريييا [ والعاطفيي  التييي تسييود  هييي عاطفيي  الحْييد األسييود علييى سييائر ال مْييات 

 األخرَّللا ! 

. . فهيو  وما كيان لمثيل هي ا التجميج الصيغير نن يثمير إال نسيون ميا فيي الميائن امنسياني

ابتدا  قائم على نساس إبيراز الصيفات الحيوانيي  وحيدها وتنميتهيا وتممينهيا باعتميار نن 

وهيييي م اليييب  -"الم اليييب األساسيييي  " لإلنسيييان هيييي "ال عيييام والمسيييمن والجييينس" 

 وباعتمار نن تاريخ امنسان هو تاريخ المحث عن ال عام !!!  -الحيوان األولي  

باني في إبراز نخص خصائص امنسان وتنميتها وإعالئهيا لْد تفرد امسالم بمنهجح الر

 في بنا  المجتمج امنساني . .

ومييا ييي ال مفييردا  . . واليي ين يعييدلون عنييح إلييى ن  ميينهج  خيير , يْييوم علييى نييي  قاعييدة  

نخيرَّللا ميين الْييوم نو الجيينس نو األرض نو ال مْيي  . . إلييى  خيير هيي ا النييتن السييخيع هييم 

ين ال يريييدون لهيي ا امنسييان نن يتفييرد فييي هيي ا المييون نعييدا  امنسييان حْييا  ! هييم اليي 

بخصائصح العليا كما ف ر  هللا ; وال يريدون لمجتمعح نن ينتفج بأقصى كفايات ن ناسيح 

وخصائصها وتجاربها في امت اج وتناسق . . وهم في الوقت ذاتح يسيمحون ضيد التييار 

التجمييج علييى مثييل مييا ; ويعملييون ضييد خييط الصييعود امنسيياني ; ليعييودوا بامنسييان إلييى 

تتجميج عليييح "المهييائم" مين الحميييرة والمييْل ! بعيد نن رفعييح هللا إلييى ذليك المْييام المييريم 

 ال   يتجمج فيح على ما يليق نن تتجمج عليح "الناس" ! 

ونعجييب العجييب نن يسييمى التجمييج علييى خصييائص امنسييان العليييا تعصييما  و مييودا  

الحييوان تْيدما  ورقييا  ونهضي  ; ونن ور عي  , ونن يسمى التجمج على مثيل خصيائص 

تْلب الْيم واالعتمارات كلها ; ال لِي  إال للهروب من التجميج عليى نسياس العْييدة . . 

 خصيص  امنسان العليا . . 

 ولمن هللا غالب على نمر  . .

وه   االنتماسات الحيواني  الجاهلي  في حياة المِري  لن يمتيب لهيا المْيا  . . وسييمون  

 د  هللا حتما  . . ما يري

وستحاول المِري  ذات يوم نن تْيم تجمعاتها عليى الْاعيدة التيي كيرم هللا امنسيان بهيا . 

والتييي تجمييج عليهييا المجتمييج المسييلم األول فمييان لييح تفييرد  التيياريخي الفييائق . وسييتمْى 

 ورة ه ا المجتمج تلوح على األفق , تت لج إليها المِري  وهي تحاول مرة نخيرَّللا نن 

ى في ال ريق الصاعد إلى ذلك المرتْى السامي ال   بلغت إليح في يوم من األييام . ترق

 ) المالل(. 

================== 

 وكذلك في دعو  هؤاله التنازلية لن يبقوا من اإلسالم شيه 

 والشروط العمرية مما جر  بها العمل في جميف أمصار اإلسالم  

ة ألايس النباي صالى هللا علياه وسالم يقاول وهي في األصل مستقا  من القرآن والسان 

 عن أمير المؤمنين عمر ما هذا نصه ؟؟؟

ِ (  2964ففييي سيينن نبييي داود )   ييلى هللا عليييح -َعييْن نَبِييى ذَِرٍ قَيياَل َسييِمْعُت َرُسييوَل هَّ

َ َوَضَج اْلَحقَّ َعلَى ِلَساِن ُعَمَر يَُْوُل بِِح » يَُْوُل  -وسلم  ) حيح لغير («.إِنَّ هَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 49 

ِ (  4046)وفي سنن الترم     قَياَل  - يلى هللا علييح وسيلم-َعِن اْبِن ُعَمَر نَنَّ َرُسيوَل هَّ

َ َ عََل اْلَحقَّ َعلَى ِلَساِن ُعَمَر َوقَْلمِِح »  َوقَاَل اْبيُن ُعَميَر َميا نَيَ َل بِالنَّياِس نَْميرو قَيطُّ «. إِنَّ هَّ

قَاَل اْبُن اْلَخ َّاِب فِيِح َشكَّ َخاِرَ ي ُ إاِلَّ نَيَ َل فِييِح اْلُْيْر ُن َعلَيى  فََْالُوا فِيِح َوقَاَل فِيِح ُعَمُر نَوْ 

نَْحِو َما قَياَل ُعَميُر. قَياَل نَبُيو ِعيَسيى َوفِيى اْلمَياِب َعيِن اْلفَْضيِل ْبيِن اْلعَمَّياِس َونَبِيى ذَِرٍ َونَبِيى 

 ) وهو كما قال ( ا اْلَوْ ِح.ُهَرْيَرةَ َوَه َا َحِديثو َحَسنو َ ِحيحو َغِريبو ِمْن َه َ 

يِ  ( 846)وفي مسند نحمد   َعْن َوْهٍب السَُّوائِِىِ قَاَل َخَ مَنَا َعِليىٌّ فََْياَل َميْن َخْييُر َهيِ ِ  األُمَّ

ِ  بَْعدَ نَمِيَِِهيا نَبُي و بَْميٍر الُيمَّ ُعَميُر بَْعدَ نَمِيَِِها فَُْْلُت نَْنَت يَا نَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن. قَاَل الَ َخْيُر َهِ ِ  األُمَّ

 َوَما نُْمِعدُ نَنَّ السَِّمينَ َ تَْنِ ُق َعلَى ِلَساِن ُعَمَر.   وهو حديث  حيح مِهور 

فإذا كان عمر رضي هللا عنح ظالما للنصيارَّللا فمعنيى ذليك نن  مييج المسيلمين ظيالمين 

  . لهم بال خالف

منيسي  (( نحين ال نْيول : بيأن كان مما قالح ذلك الحاقد على امسالم )) ممثل ال ومن المَّ  

 الْر ن ومحمد قد ظلمونا ولمن ال   ظلمنا المسلمون !!!!!

 إنها كلم  حق يراد بها باطل فإذا كان المسلمون ال ين قال هللا تعالى فيهم :   

ٍ  نُْخِرَ ْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِياْلَمْعُروِف َوتَْنَهيْوَن َعيِن اْلُمنْ  ِ ) ُكْنتُْم َخْيَر نُمَّ َميِر َوتُْؤِمنُيوَن بِياللَّ

َولَيييْو  َميييَن نَْهيييُل اْلِمتَييياِب لََمييياَن َخْييييرا  لَُهيييْم ِميييْنُهُم اْلُمْؤِمنُيييوَن َونَْكثَيييُرُهُم اْلفَاِسيييُْوَن( ) ل 

 (   110عمران:

ُسيوُل  ) َوَك َِلَك َ عَْلنَاُكْم نُمَّ   َوَسي ا  ِلتَُمونُيوا ُشيَهدَاَ  َعلَيى النَّياِس َويَُميونَ وقال عنهم :  الرَّ

يْن  ُسيوَل ِممَّ َّمِيُج الرَّ ِْْملَي َ الَّتِيي ُكْنيَت َعلَْيَهيا إاِلَّ ِلينَْعلََم َميْن يَت يَْنَِْليُب َعلَْيُمْم َشِهيدا  َوَما َ عَْلنَيا اْل

ُ ِليُِضيي ُ َوَما َكاَن هَّ ِْمَْيِح َوإِْن َكانَْت لََممِيَرة  إاِلَّ َعلَى الَِّ يَن َهدَّللَا هَّ َ َعلَى َع َج إِيَميانَُمْم إِنَّ هَّ

 (   143بِالنَّاِس لََرُؤوفو َرِحيمو( )المْرة:

) الُيمَّ نَْوَرالْنَيا اْلِمتَياَب الَّيِ يَن اْ يَ فَْينَا ِميْن ِعمَاِدنَيا فَِميْنُهْم َظياِلمو ِلنَْفِسيِح َوِميْنُهْم وقال عينهم : 

 ِ ْْتَِصدو َوِمْنُهْم َسابِقو بِاْلَخْيَراِت بِإِْذِن هَّ  (  32 ذَِلَك ُهَو اْلفَْضُل اْلَممِيُر( )فاطر:ُم

ِْْسيِط َوال يَْجيِرَمنَُّمْم َشينَآُن  وقال عنهم :  ِ ُشيَهدَاَ  بِاْل اِميَن لِلَّ ) يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُوا ُكونُوا قَيوَّ

 َ ُييوا هَّ ْْييَوَّللا َواتَّْ َ َخمِيييرو بَِمييا تَْعَملُييوَن( قَييْوٍم َعلَييى ناَلَّ تَْعييِدلُوا اْعييِدلُوا ُهييَو نَْقييَرُب ِللتَّ  إِنَّ هَّ

 ( 8)المائدة:

فإذا كان المسلمون ال ين ن ل عليهم الْر ن ونكرمهم هللا تعالى به   المرامات ظيالمين  

 .ألهل المتاب فعلى الدنيا السالم 

لى ال عن بديننا وننح ديين مثيالي ونن المسيلمين ليم إفهم إذن ي عنون بالمسلمين ليصلوا 

 .لت موا بح ي

االختياار  اأسااهقاد  مااورسوله صلى هللا عليه وسالم ألنه تعالى  وهذا أكبر طعن باهلل 

 ىذن !!!!!

 ولذا يجه االنتباه ألمثال هذه الدعواد الفاجر  ال اذبة  

 14رحمح هللا :نبو الحسن الندو   العالم  يْول 

"عهيد الْييادة امسيالمي  عن ه   الْييادة الخييرة الفي ة فيي التياريخ كليح , وتحيت عنيوان 

 ":"األئم  المسلمون وخصائصهم": 

                                                 
 (112/ ص  1)ج  -ماذا خسر العالم بانح اط المسلمين  - 14
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"ظهر المسلمون , وت عموا العالم , وع ليوا األميم الم يفي  مين زعامي  امنسياني  التيي 

استغلتها ونسا ت عملها ,وساروا بامنساني  سيرا حثيثا مت نا عادال , وقد تيوفرت فييهم 

دتها وفالحها في ظلهم وتحت قييادتهم . الصفات التي تؤهلهم لْيادة األمم , وتضمن سعا

" نوال:ننهم ن يحاب كتياب مني ل وشيريع  إلهيي  , فيال يْننيون وال يِيترعون مين عنيد 

ننفسييهم . ألن ذلييك منمييج الجهييل والخ ييأ والملييم , وال يخم ييون فييي سييلوكهم وسياسييتهم 

ل ومعاملتهم للناس خمط عِوا  , وقيد  عيل هللا لهيم نيورا يمِيون بيح فيي النياس , و عي

لهم شريع  يحممون بها الناس )نو من كان ميتا فأحيينا  و علنيا ليح نيورا يمِيي بيح فيي 

الناس كمين مثليح فيي الملميات لييس بخيارج منهيا و( وقيد قيال هللا تعالى:)ييا نيهيا الي ين 

 منوا كونوا قوامين هلل شهدا  بالْسط , وال يجرمنمم شنآن قوم على نال تعيدلوا . اعيدلوا 

 , واتْوا هللا إن هللا خمير بما تعملون( . هو نقرب للتْوَّللا 

ننهييم لييم يتولييوا الحمييم والْيييادة بغيير تربييي  خلْييي  وت كييي  نفييس , بخييالف غالييب  -الانييا:

األمم واألفراد ور ال الحموم  في الماضيي والحاضير , بيل ممثيوا زمنيا طيويال تحيت 

, ويأخي هم بال هيد تربي  محمد  لى هللا عليح وسلم وإشرافح اليدقيق , يي كيهم وييؤدبهم 

والورل والعفاف واألمان  واميثار وخِيي  هللا , وعيدم االستِيراف لإلميارة والحيرص 

 عليها . يْول:" إنا وهللا ال نولي ه ا العمل نحدا سألح , نو نحدا حرص عليح " . 

وال ي ال يْيرل سيمعهم:)تلك اليدار اآلخيرة نجعلهيا للي ين ال يرييدون عليوا فيي األرض 

 العاقم  للمتْين( . . وال فسادا و

فمانوا ال يتهافتون على الوظائع والمنا ب , فضال عن نن يرشحوا ننفسهم لإلميارة , 

وي كوا ننفسهم , وينِروا دعاي  لها , وينفْيوا األميوال سيعيا ورا هيا . فيإذا توليوا شييئا 

عيدو  من نمور الناس لم يعدو  مغنما نو طعم  نو المنا لما ننفْوا مين ميال نو  هيد ; بيل 

نمان  في عينْهم , وامتحانيا مين هللا ; ويعلميون ننهيم موقوفيون عنيد ربهيم , ومسيؤولون 

عن الدقيق والجليل , وت كروا دائما قول هللا تعيالى: )إن هللا ييأمركم نن تيؤدوا األمانيات 

إلى نهلها , وإذا حممتم بين الناس نن تحمموا بالعيدل( . . وقوليح . . )وهيو الي    علميم 

 رض , ورفج بعضمم فوق بعض در ات , ليملوكم فيما  تاكم( . . خالئع األ

"الالثا:ننهم لم يمونوا خدم   نس , ورسل شعب نو وطن , يسيعون لرفاهيتيح ومصيلحتح 

وحد  , ويؤمنون بفضلح وشرفح على  ميج الِعوب واألوطيان , ليم يخلْيوا إال ليمونيوا 

ا ليؤسسيوا إممراطوريي  عربيي  حماما , ولم تخلق إال لتمون محموم  لهم . وليم يخر يو

ينعمون ويرتعون فيي ظلهيا , ويِيمخون ويتمميرون تحيت حمايتهيا , ويخر يون النياس 

من حمم الروم والفرس إلى حمم العرب وإلى حمم ننفسهم ! إنما قاموا ليخر يوا النياس 

من عمادة العماد  ميعا إلى عمادة هللا وحد  . كما قال ربعي بين عيامر رسيول المسيلمين 

 مجلس ي د رد:في 

هللا ابتعثنا لنخرج الناس مين عميادة العمياد إليى عميادة هللا وحيد  , ومين ضييق اليدنيا إليى 

 سعتها , ومن  ور األديان إلى عدل امسالم . 

فاألمم عندهم سوا  , والناس عنيدهم سيوا  . النياس كلهيم مين  دم , و دم مين تيراب . ال 

إال بييالتْوَّللا: )يييا نيهييا النيياس إنييا فضييل لعربييي علييى عجمييي , وال لعجمييي علييى عربييي 

 خلْناكم من ذكر وننثى و علناكم شعوبا وقمائل لتعارفوا , إن نكرممم عند هللا نتْاكم( . 
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وقيد ضيرب ابنيح مصيريا  -وقد قال عمر بن الخ اب لعميرو بين العياص عاميل مصير 

لنياس :متيى اسيتعمدتم ا-وافتخر بآبائح قائال:خ ها من ابن األكرمين . فياقتص منيح عمير 

وقد ولدتهم نحرارا نمهاتهم و فليم يمخيل هؤال بميا عنيدهم مين ديين وعليم وتهي يب عليى 

نحيد , ولييم يراعيوا فييي الحمييم وامميارة والفضييل نسيما ولونييا ووطنييا , بيل كييانوا سييحاب  

انتممت المالد وعمت العماد , وغواد  م ن  نالنى عليها السهل واليوعر , وانتفعيت بهيا 

 قمولها و الحها .  المالد والعماد على قدر

حتيى المضي هدة منهيا فيي  -في ظل هؤال  وتحت حممهيم اسيت اعت األميم والِيعوب 

نن تنال نصيمها من الدين والعلم والتهي يب والحمومي  , ونن تسياهم العيرب فيي  -الْديم 

بنا  العالم الجديد , بل إن كثييرا مين نفرادهيا فياقوا العيرب فيي بعيض الفضيائل , وكيان 

 تيجان مفارق العرب وسادة المسلمين من األئم  والفْها  والمحدالين . .  منهم نئم  هم

"رابعييا:إن امنسييان  سييم وروح , وهييو ذو قلييب وعْييل وعواطييع و ييوارح , ال يسييعد 

وال يفلح وال يرقى رقيا مت نا عادال حتى تنميو فييح هي   الْيوَّللا كلهيا نميوا متناسيما الئْيا 

تو د المدني  الصالح  المت  إال إذا سياد وسيط  بها , ويتغ َّللا غ ا   الحا , وال يممن نن

ديني خلْي عْلي  سد  يممن فيح لإلنسان بسهول  نن يملغ كمالح امنساني . وقد نالمتيت 

التجرب  ننح ال يمون ذلك إال إذا ممنت قيادة الحياة وإدارة دف  المدني  بين ال ين يؤمنون 

الدينيي  والخلْيي  , ون يحاب عْيول بالروح والمادة , ويمونيون نمثلي  كاملي  فيي الحيياة 

 سليم  را ح  , وعلوم  حيح  نافع  " . . . 

 إلى نن يْول تحت عنوان:"دور الخالف  الراشدة مثل المدني  الصالح  ": 

"وك لك كان , فلم نعرف دورا من ندوار التياريخ نكميل ون ميل ونزهير فيي  مييج هي   

فْد تعاونت فييح قيوة اليروح واألخيالق  -دور الخالف  الراشدة  -النواحي من ه ا الدور 

واليييدين والعليييم واألدوات الماديييي  فيييي تنِيييئ  امنسيييان الماميييل . وفيييي ظهيييور المدنيييي  

 الصالح  . .

كانت حموم  من نكمر حمومات العالم , وقوة سياسي  مادي  تفوق كل قوة في عصيرها  

ضل  في حياة الناس ونميام , تسود فيها المثل الخلْي  العليا , وتحمم معايير األخالق الفا

الحمم , وت دهر فيها األخالق والفضيل  مج التجارة والصناع  , ويساير الرقيي الخلْيي 

والروحي اتسال الفتوح واحتفال الحضارة , فتْل الجنايات , وتندر الجرائم بالنسم  إلى 

رد , و مساح  المملم  وعدد سمانها ورغم دواعيها ونسمابها , وتحسن عالق  الفيرد بيالف

الفرد بالجماع  , وعالق  الجماع  بالفرد . وهو دور كمالي لم يحلم امنسان بيأرقى منيح 

 , ولم يفترض المفترضون نزهى منح . . " 

ه   بعض مالمح تلك الحْم  السعيدة التي عاشتها المِري  فيي ظيل الدسيتور امسيالمي 

يي  التيي تحملهيا  ماعي  ال   تضج "سورة العصر" قواعد  , وتحت تليك الرايي  اميمان

 اميمان والعمل الصالح والتوا ي بالحق والتوا ي بالصمر . 

فأين منها ه ا الضيال التي تعانيح المِري  اليوم في كل ممان , والخسيار الي   تميو  بيح 

في معركي  الخيير والِير , والعميا  عين ذليك الخيير المميير الي   حملتيح األمي  العربيي  

سالم فمانت لها الْييادة . اليم وضيعت هي   الرايي  فيإذا هيي فيي للمِر يوم حملت راي  ام

ذيل الْافل  . وإذا الْافل  كلها تع و إلى الضيال والخسار . وإذا الراييات كلهيا بعيد ذليك 

للِي ان ليس فيها راي  واحدة هلل . وإذا هي كلها للماطل لييس فيهيا رايي  واحيدة للحيق . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 52 

ا راييي  واحييدة للهييدَّللا والنييور , وإذا هييى كلهييا وإذا هييي كلهييا للعمييا  والضييالل ليييس فيهيي

للخسييار ليييس فيهييا راييي  واحييدة للفييالح ! وراييي  هللا مييا تيي ال . وإنهييا لترتْييب اليييد التييي 

 ترفعها واألم  التي تسير تحتها إلى الخير والهدَّللا والصالح والفالح . 

 ذلك شأن اليربح والخسير فيي هي   األرض . وهيو عليى عممتيح إذا قييس بِيأن اآلخيرة

 ييغير . وهنيياِ . هنيياِ الييربح الحييق والخسيير الحييق . هنيياِ فييي األمييد ال ويييل , وفييي 

الحييياة الماقييي  , وفييي عييالم الحْيْيي  , هنيياِ الييربح والخسيير:ربح الجنيي  والرضييوان , نو 

خسر الجن  والرضوان . هناِ حيث يملغ امنسان نقصى الممال المْدر لح , نو ييرتمس 

يميون حجيرا فيي الْيمي  ودون الحجير فيي الراحي : )ييوم فتهدر  دميتح , وينتهي إلى نن 

 ينمر المر  ما قدمت يدا  ويْول المافر:يا ليتني كنت ترابا( . . 

وهيي   السييورة حاسييم  فييي تحديييد ال ريييق . . إنييح الخسيير . .)إال اليي ين  منييوا وعملييوا 

الصييالحات , وتوا ييوا بييالحق وتوا ييوا بالصييمر( . . طريييق واحييد ال يتعييدد . طريييق 

ميمييان والعمييل الصييالح وقيييام الجماعيي  المسييلم  , التييي تتوا ييى بييالحق وتتوا ييى ا

 بالصمر . وتْوم متضامن  على حراس  الحق م ودة ب اد الصمر . 

إنح طريق واحد . ومن الم كان الير الن مين ن يحاب رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم 

لعصر" الم يسيلم نحيدهما عليى إذا التْيا لم يتفرقا حتى يْرن نحدهما على اآلخر سورة "ا

 اآلخر . . 

لْييد كانييا يتعاهييدان علييى هيي ا الدسييتور املهييي , يتعاهييدان علييى اميمييان والصييالح , 

ويتعاهدان على التوا ي بالحق والتوا يي بالصيمر . ويتعاهيدان عليى ننهميا حارسيان 

 له ا الدستور . 

 ". .ويتعاهدان على ننهما من ه   األم  الْائم  على ه ا الدستور 

 15ويقول السيد عليه الرحمة : 

ولْييد نضييمروا العييدا  لإلسييالم والمسييلمين منيي  اليييوم األول اليي    مييج هللا فيييح األوس 

والخ رج على امسيالم , فليم يعيد لليهيود فيي  يفوفهم ميدخل وال مخيرج , ومني  الييوم 

علييح  ال   تحددت فيح قيادة األم  المسلم  ونمسك ب مامهيا محميد رسيول هللا  يلى هللا

 وسلم فلم تعد لليهود فر   للتسلط ! 

ولْييد اسييتخدموا كييل األسييلح  والوسييائل التييي تفتْييت عنهييا عمْرييي  المميير اليهودييي  , 

ونفادتها من قرون السمي في بابل , والعمودي  في مصر , وال ل فيي الدولي  الرومانيي  . 

التياريخ , فيإنهم  ومج نن امسالم قد وسعهم بعد ما ضاقت بهم الملل والنحيل عليى ميدار

 ردوا لإلسالم  ميلح عليهم نقمح الميد ونألم الممر من  اليوم األول . 

ولْييد نلمييوا علييى امسييالم والمسييلمين كييل قييوَّللا الج يييرة العربييي  المِييرك  ; وراحييوا 

لحرب الجماع  المسلم : )ويْولون لل ين كفروا:هيؤال  نهيدَّللا  يجمعون الْمائل المتفرق 

 .   من ال ين  منوا سميال(

استداروا يميدون لح بيدس  -يوم نن كان الناس مسلمين  -بْوة الحق  امسالمولما غلمهم 

 -لم يسلم مين هي ا اليدس إال كتياب هللا الي   تمفيل بحفميح سيمحانح  -المفتريات في كتمح 

ويميدون لح باليدس بيين  يفوف المسيلمين , وإاليارة الفيتن عين طرييق اسيتخدام حيديثي 
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يس لهم فيح فْح من مسلم  األق ار . ويميدون ليح بتألييب خصيومح العهد بامسالم ومن ل

 األرض . . ننحا عليح في 

حتى انتهى بهم الم اف نن يمونوا في العصر األخيير هيم الي ين يْيودون المعركي  ميج  

; وهم الي ين يسيتخدمون الصيليمي  والوالنيي  فيي  األرضامسالم في كل شمر على و ح 

لي ين يْيميون األوضيال ويصينعون األب يال الي ين يتسيمون ه   الحرب الِامل  , وهم ا

بأسييما  المسييلمين , ويِيينونها حربييا  ييليمي   ييهيوني  علييى كييل  يي ر ميين  يي ور هيي ا 

 الدين ! 

 و دق هللا العميم: )لتجدن نشد الناس عداوة لل ين  منوا اليهود وال ين نشركوا( . . 

ي المديني  ; و ميج بيين اليهيود مين إن ال   نلب األح اب على الدول  المسلم  الناشئ  ف

بنييي قريميي  وغيييرهم ; وبييين قييريش فييي مميي  , وبييين الْمائييل األخييرَّللا فييي الج يييرة . . 

 يهود  . . 

رضيي  -وال   نلب العوام , و مج الِراذم , ونطلق الِائعات , في فتني  مْتيل عثميان 

 وما تالها من النممات . .  -هللا عنح 

 يهود  . . 

وضييج والميي ب فييي نحاديييث رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم وفييي واليي   قيياد حمليي  ال

 الروايات والسير . . 

 يهود  . . 

اليييم إن الييي   كيييان ورا  إاليييارة النعيييرات الْوميييي  فيييي دولييي  الخالفييي  األخييييرة ; وورا  

االنْالبيات التيي ابتيدنت بعيي ل الِيريع  عين الحميم واسييتمدال "الدسيتور" بهيا فيي عهييد 

اليم انتهيت بإلغيا  الخالفي   ملي  عليى ييد  "الم يل" نتياتورِ . . الحميد ,  السل ان عمد

 يهود  . . 

وسائر ما تال ذلك من الحرب المعلن  على طالئج المعث امسيالمي فيي كيل مميان عليى 

 و ح األرض ورا   يهود ! 

 الم لْد كان ورا  الن ع  المادي  املحادي  . .

 يهود  . .  

 ود  . .وورا  الن ع  الحيواني  الجنسي  يه

 وورا  معمم النمريات الهدام  لمل المْدسات والضوابط يهود !  

ولْد كانت الحرب التي شنها اليهيود عليى امسيالم نطيول نميدا , ونعيرض مجياال , مين 

قييديما وحييديثا . . إن  -علييى ضييراوتها  -تلييك التييي شيينها عليييح المِييركون والوالنيييون 

ن عِيرين عاميا فيي  ملتهيا . . وكي لك المعرك  مج مِركي العرب لم تمتد إلى نكثر مي

كانييت المعركيي  مييج فييارس فييي العهييد األول . ونمييا فييي العصيير الحييديث فييإن ضييراوة 

المعركييي  بيييين الوالنيييي  الهنديييي  وامسيييالم ضيييراوة ظييياهرة ; ولمنهيييا ال تمليييغ ضيييراوة 

 الصهيوني  العالمي  . .

كيي  اليهييود مييج ] التييي تعييد الماركسييي  مجييرد فييرل لهييا [ وليييس هنيياِ مييا يماالييل معر 

امسالم في طول األمد وعرض المجال إال معركي  الصيليمي  , التيي سينتعرض لهيا فيي 

 الفْرة التالي  . 

 يْول:  -سمحانح  -فإذا سمعنا هللا 
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 )لتجدن نشد الناس عداوة لل ين  منوا اليهود وال ين نشركوا( . . 

 ويْدم اليهود في النص على ال ين نشركوا . .

الواقج التاريخي , فإننا ندرِ طرفا من حمم  هللا في تْيديم اليهيود الي ين  الم را عنا ه ا 

 نشركوا ! 

إنهم ه   الجمل  النمدة الِريرة , التي ينغل الحْد في  دورها على امسالم وعلى نميي 

 امسالم , فيح ر هللا نميح ونهل دينح منها . .

 لح يوم نن كانوا نهلح ! . .ولم يغلب ه   الجمل  النمدة الِريرة إال امسالم ونه 

 ولن يخلص العالم من ه   الجمل  النمدة إال امسالم يوم يفي  نهلح إليح . . 

=============== 

 ويجه أن نعلم أن الصراع بين الحى والباطل باق ىلى قيام الساعة  

َِّْهِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِيِح قُْل قِتَيا  لو فِييِح َكمِييرو َوَ يدٌّ َعيْن َسيمِيِل قال تعالى : ) يَْسأَلونََك َعِن ال

ِ َواْلِفتْنَ ُ نَْكمَيُر ِمينَ  ِ َوُكْفرو بِِح َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج نَْهِلِح ِمْنحُ نَْكمَُر ِعْندَ هَّ  اْلَْتْيِل َوال هَّ

ُعوا َوَمْن يَْرتَِدْد ِمْنُمْم َعْن ِدينِيِح فَيَُميْت يََ الُوَن يَُْاتِلُونَُمْم َحتَّى يَُردُّوُكْم َعْن ِدينُِمْم إِِن اْستََ ا

َوُهَو َكافِرو فَأُولَئِيَك َحمَِ يْت نَْعَميالُُهْم فِيي اليدُّْنيَا َواآْلِخيَرةِ َونُولَئِيَك نَْ يَحاُب النَّياِر ُهيْم فِيَهيا 

 (   217َخاِلدُوَن( )المْرة:

نما هم المِركون . هم الي ين وقيج العدوان . إ يمدؤواالْتال , ولم  يمدؤواإن المسلمين لم 

منهم الصد عن سيميل هللا , والمفير بيح وبالمسيجد الحيرام . لْيد  ينعوا كيل كمييرة لصيد 

الناس عن سيميل هللا . ولْيد كفيروا بياهلل و عليوا النياس يمفيرون . ولْيد كفيروا بالمسيجد 

الي  عِير الحرام . انتهموا حرمتح ; فآذوا المسيلمين فييح , وفتنيوهم عين ديينهم طيوال الال

عاما قمل الهجرة . ونخر يوا نهليح منيح , وهيو الحيرم الي    عليح هللا  منيا , فليم يأخي وا 

 بحرمتح ولم يحترموا قدسيتح . . 

 وإخراج نهلح منح نكمر عند هللا من الْتال في الِهر الحرام . . 

رتين وفتن  الناس عن دينهم نكمر عند هللا من الْتل . وقد ارتمب المِركون هياتين المميي

فسييْ ت حجييتهم فييي التحييرز بحرميي  الميييت الحييرام وحرميي  الِييهر الحييرام . ووضييح 

موقع المسلمين فيي دفيج هيؤال  المعتيدين عليى الحرميات ; الي   يتخي ون منهيا سيتارا 

 حين يريدون , وينتهمون قداستها حين يريدون ! 

, ال وكييان علييى المسييلمين نن يْيياتلوهم ننييى و ييدوهم , ألنهييم عييادون بيياغون نشييرار 

يرقمون حرم  , وال يتحر ون نمام قداس  . وكيان عليى المسيلمين نال ييدعوهم يحتميون 

 بستار زائع من الحرمات التي ال احترام لها في نفوسهم وال قداس  ! 

لْد كانت كلم  حق يراد بهيا باطيل . وكيان التليويح بحرمي  الِيهر الحيرام مجيرد سيتار 

سيلم  , وإظهارهيا بممهير المعتيد  . . وهيم يحتمون خلفح , لتِويح موقع الجماعي  الم

 المعتدون ابتدا  . وهم ال ين انتهموا حرم  الميت ابتدا  . 

إن امسالم منهج واقعي للحياة , ال يْوم على مثاليات خيالي   امدة في قواليب نمريي  . 

ههيا بعوائْها و واذبها ومالبساتها الواقعي  . يوا  -كما هي  -إنح يوا ح الحياة المِري  

ليْودهييا قيييادة واقعييي  إلييى السييير وإلييى االرتْييا  فييي  ن واحييد . يوا ههييا بحلييول عملييي  

تمييافى  واقعياتهييا , وال ترفييرف فييي خيييال حييالم , ورؤَّللا مجنحيي :ال تجييد  علييى واقييج 

 الحياة شيئا 
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هيييؤال  قيييوم طغييياة بغييياة معتيييدون . ال يْيميييون للمْدسيييات وزنيييا , وال يتحر يييون نميييام 

كل ما تواضيج المجتميج عليى احتراميح مين خليق وديين وعْييدة .  الحرمات , ويدوسون

يْفييون دون الحييق فيصييدون النيياس عنييح , ويفتنييون المييؤمنين ويييؤذونهم نشييد امييي ا  , 

 ويخر ونهم من الملد الحرام ال   يأمن فيح كل حي حتى الهوام ! . . 

نها باسيييم اليييم بعيييد ذليييك كليييح يتسيييترون ورا  الِيييهر الحيييرام , ويْيميييون اليييدنيا ويْعيييدو

الحرمات والمْدسات , ويرفعون ن واتهم:انمروا ها هو ذا محميد ومين معيح ينتهميون 

 حرم  الِهر الحرام ! 

فميع يوا ههم امسيالم و ييوا ههم بحليول مثاليي  نمريي  طيائرة و إنيح إن يفعيل يجيرد 

المسلمين األخيار من السالح , بينما خصومهم المغياة األشيرار يسيتخدمون كيل سيالح , 

  يتورعون عن سالح . . !وال

كال إن امسالم ال يصنج ه ا , ألنح يريد موا ه  الواقج , لدفعح ورفعح . يريد نن ي ييل  

المغي والِر , ونن يْلم نظافر الماطل والضالل . ويرييد نن يسيلم األرض للْيوة الخييرة 

هييا , ويسييلم الْيييادة للجماعيي  ال يميي  . وميين الييم ال يجعييل الحرمييات متيياريس يْييع خلف

المفسييدون المغيياة ال غيياة ليرمييوا ال يمييين الصييالحين المنيياة , وهييم فييي مييأمن ميين رد 

 الهجمات ومن نمل الرماة ! 

إن امسييالم يرعييى حرمييات ميين يرعييون الحرمييات , ويِييدد فييي هيي ا الممييدن ويصييونح . 

ولمنح ال يسمح بأن تتخ  الحرمات متاريس لمين ينتهميون الحرميات , وييؤذون ال يميين 

ن الصييالحين , ويفتنييون المييؤمنين , ويرتممييون كييل منميير وهييم فييي منجيياة ميين , ويْتلييو

 الْصاص تحت ستار الحرمات التي يجب نن تصان ! 

 وهو يمضي في ه ا الممدن على اطراد . .

 إنح يحرم الغيم  . .  

 ولمن ال غيم  لفاسق . .

. وهيو يحيرم فالفاسق ال   يِتهر بفسْح ال حرم  لح يعيع عنهيا الي ين يمتيوون بفسيْح  

 الجهر بالسو  من الْول . ولمنح يستثني )إال من ظلم( . . 

فلح نن يجهر في حق ظالمح بالسو  من الْول , ألنح حق . وألن السموت عن الجهر بيح 

 ي مج المالم في االحتما  بالممدن المريم ال   ال يستحْح ! 

األشيرار المغياة . وال إليى ومج ه ا يمْى امسالم في مستوا  الرفيج ال يتدنى إال مستوَّللا 

 نسلحتهم الخميث  ووسائلهم الخسيس  . . 

إنح فْط يدفج الجماع  المسيلم  إليى الضيرب عليى نييديهم , وإليى قتيالهم وقيتلهم , وإليى 

 ت هير  و الحياة منهم . .

 هم ا  هرة وفي وضح النهار . .  

  , وحيين يت هير و يح وحين تمون الْيادة في األييد  النميفي  ال يمي  المؤمني  المسيتْيم

األرض ممييين ينتهميييون الحرميييات ويدوسيييون المْدسيييات . . حينئييي  تصيييان للمْدسيييات 

 حرمتها كامل  كما نرادها هللا . 

 ه ا هو امسالم . .

 ريحا واضحا قويا دامغا , ال يلع وال يدور ; وال ييدل الفر ي  كي لك لمين يرييد نن  

 يلع من حولح ونن يدور . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 56 

المسييلمين علييى نرض  ييلم  , ال تتييأر ح فيهييا نقييدامهم , وهييم وهيي ا هييو الْيير ن يْييع 

يمضييون فييي سييميل هللا , لت هييير األرض ميين الِيير والفسيياد , وال يييدل ضييمائرهم قلْيي  

 متحر   تأكلها الهوا س وتؤذيها الوساوس . . 

 ه ا شر وفساد وبغي وباطل . .

 ائها الحرمات ! فال حرم  لح إذن , وال يجوز نن يتترس بالحرمات , ليضرب من ور 

وعلى المسلمين نن يمضوا في طريْهم في يْين والْ  ; فيي سيالم ميج ضيمائرهم , وفيي 

 سالم من هللا . . 

ويمضي السياق بعد بيان ه   الحْيْ  , وتمميين هي   الْاعيدة , وإقيرار قليوب المسيلمين 

 ونقدامهم . . 

ان فييي نيييتهم يمضييي فيمِييع لهييم عيين عمييق الِيير فييي نفييوس نعييدائهم , ون ييال  العييدو

 وخ تهم: )وال ي الون يْاتلونمم حتى يردوكم عن دينمم إن است اعوا( . . 

وهيي ا التْرييير الصييادق ميين العليييم الخمييير يمِييع عيين ام ييرار الخميييث علييى الِيير ; 

وعلييى فتنيي  المسييلمين عيين دييينهم ; بو ييفها الهييدف الثابييت المسييتْر ألعييدائهم . وهييو 

عيي  المسييلم  فييي كييل نرض وفييي كييل  يييل . . إن الهييدف اليي   ال يتغييير ألعييدا  الجما

و ود امسالم في األرض هو ب اتح غيظ ورعب ألعدا  ه ا الدين ; وألعيدا  الجماعي  

المسلم  في كل حين إن امسالم ب اتيح ييؤذيهم ويغييمهم ويخييفهم . فهيو مين الْيوة ومين 

حيرب ب اتيح  المتان  بحيث يخِا  كل مم ل , ويرهمح كل باغ , ويمرهح كل مفسيد . إنيح

وبما فيح من حق نبلج , ومن منهج قويم , ومن نميام سيليم . . إنيح بهي ا كليح حيرب عليى 

الماطيييل والمغيييي والفسييياد . ومييين اليييم ال ي يْيييح المم ليييون المغييياة المفسيييدون .ومييين اليييم 

ير دون ألهلح ليفتنوهم عنح , وييردوهم كفيارا فيي  يورة مين  يور المفير المثييرة . 

باطلهم وبغييهم وفسيادهم , وفيي األرض  ماعي  مسيلم  تيؤمن  ذلك ننهم ال يأمنون على

 به ا الدين , وتتمج ه ا المنهج , وتعيش به ا النمام . 

وتتنول وسائل قتال هؤال  األعيدا  للمسيلمين وندواتيح , ولمين الهيدف يميل الابتيا . . نن 

يييردوا المسييلمين الصييادقين عيين دييينهم إن اسييت اعوا . وكلمييا انمسيير فييي يييدهم سييالح 

 انتضوا سالحا غير  , وكلما كلت في نيديهم نداة شح وا نداة غيرها . . 

والخمر الصادق من العليم الخمير قائم يح ر الجماع  المسيلم  مين االستسيالم , وينمههيا 

إلييى الخ يير ; ويييدعوها إلييى الصييمر علييى الميييد , والصييمر علييى الحييرب , وإال فهييي 

 يدفعح ع ر وال ممرر: خسارة الدنيا واآلخرة ; والع اب ال   ال 

ومن يرتدد منمم عن دينح فيمت وهو كافر , فأولئك حم ت نعمالهم فيي اليدنيا واآلخيرة 

 ونولئك ن حاب النار هم فيها خالدون . . 

والحموط مأخوذ من حم ت الناق  إذا رعت مرعى خميثا فانتفخت اليم نفْيت . . والْير ن 

لحسيي والميدلول المعنيو  . . يت يابق يعمر به ا عن حميوط العميل , فيت يابق الميدلول ا

تضخم العمل الماطل وانتفاخ ممهر  , وهالكح فيي النهايي  وبيوار  . . ميج تضيخم حجيم 

 الناق  وانتفاخها الم هالكها في النهاي  به ا االنتفاخ ِ ! 

 -مهميا بلغيت  -ومن يرتدد عن امسالم وقد ذاقح وعرفح ; تحت م يارق األذَّللا والفتني  

 قرر  هللا لح . . ه ا مصير  ال   

 حموط العمل في الدنيا واآلخرة . الم مالزم  الع اب في النار خلودا . 
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إن الْلب ال   ي وق امسالم ويعرفح , ال يممن نن يرتد عنح ارتدادا حْيْيا نبيدا . إال إذا 

فسد فسادا ال  الح لح . وه ا نمر غيير التْيي  مين األذَّللا الميالغ الي   يتجياوز ال اقي  . 

نن يْي نفسيح بالتمياهر , ميج  -حين يتجاوز الع اب طاقتح  -رحيم . رخص للمسلم فاهلل 

بْا  قلمح الابتا على امسالم م مئنا باميمان . ولمنح لم ييرخص ليح فيي المفير الحْيْيي , 

 وفي االرتداد الحْيْي , بحيث يموت وهو كافر . . 

 والعياذ باهلل . . 

 ميان . . لييس لمسيلم عي ر فيي نن يخنيج للعي اب وه ا التحي ير مين هللا قيائم إليى  خير ال

والفتن  فيترِ دينح ويْينح , ويرتيد عين إيمانيح وإسيالمح , وير يج عين الحيق الي   ذاقيح 

 وعرفح . . 

وهناِ المجاهدة والمجالدة والصمر والثمات حتيى ييأذن هللا . وهللا ال يتيرِ عمياد  الي ين 

معوضييييهم خيرا:إحييييدَّللا  يؤمنييييون بييييح , ويصييييمرون علييييى األذَّللا فييييي سييييميلح . فهييييو

 الحسنيين:النصر نو الِهادة . 

وهناِ رحمتح التي ير وها مين ييؤذون فيي سيميلح ; ال يييئس منهيا ميؤمن عيامر الْليب 

 باميمان:

)إن ال ين  منوا وال ين ها روا و اهدوا فيي سيميل هللا نولئيك ير يون رحمي  هللا , وهللا 

 غفور رحيم( . . 

 يخيمح هللا نبدا . . ور ا  المؤمن في رحم  هللا ال 

ولْد سمج نولئك النفير المخليص مين الميؤمنين المهيا رين هي ا الوعيد الحيق , فجاهيدوا 

و ييمروا , حتييى حْييق هللا لهييم وعييد  بالنصيير نو الِييهادة . وكالهمييا خييير . وكالهمييا 

 رحم  . وفازوا بمغفرة هللا ورحمتح:

 )وهللا غفور رحيم( . .  

 16وهو هو طريق المؤمنين . . 

=============== 

فاه ومشردين في األرض فال يعني ذلاك أن عوىذا كان المسلمون ال يمل ون شيئا وض 

 يتنازل المسلمون عن دينهم وال عن ج ه منه  أبدا مهما أصابهم من محن وشدا د 

 وال فار يقولون لنا دا ما و كل العصور كما قال تعالى :  

 َمنُوا اتَّمِعُيوا َسيمِيلَنَا َوْلنَْحِميْل َخَ ايَياُكْم َوَميا ُهيْم بَِحياِمِليَن ِميْن  ) َوقَاَل الَِّ يَن َكفَُروا ِللَِّ ينَ   

 ( 12َخَ ايَاُهْم ِمْن َشْيٍ  إِنَُّهْم لََماِذبُوَن( )العنمموت:

 17يقول السعدي رحمه هللا : 

يخمر تعالى عن افترا  المفار ودعوتهم للميؤمنين إليى ديينهمه وفيي ضيمن ذليكه تحي ير 

منين من االغترار بهم والوقول في ممرهمه فْال: } َوقَاَل الَِّ يَن َكفَُروا ِللَّيِ يَن  َمنُيوا المؤ

اتَّمِعُوا َسيمِيلَنَا { فياتركوا ديينمم نو بعضيح واتمعونيا فيي ديننياه فإننيا نضيمن لميم األمير } 

بَِحيياِمِليَن ِمييْن  َوْلنَْحِمييْل َخَ ايَيياُكْم { وهيي ا األميير ليييس بأيييديهمه فلهيي ا قييال: } َوَمييا ُهييمْ 

َخَ ايَاُهْم ِمْن َشْيٍ  { ال قلييل وال كثيير. فهي ا التحميله وليو رضيي بيح  ياحمحه فإنيح ال 

                                                 
 (206/ ص  1)ج  -( وفي ظالل الْر ن 31/ ص  1)ج  -في ظالل الْر ن  - 16
 (627/ ص  1)ج  -تفسير السعد   - 17

This file was downloaded from QuranicThought.com



 58 

يفيييد شيييئاه فييإن الحييق لِله وِه تعييالى لييم يمميين العمييد ميين التصييرف فييي حْييح إال بييأمر  

 وحممحه وحممح } نن الَّ تَِ ُر َواِزَرةو ِوْزَر نُْخَرَّللا { 

} َوَما ُهيْم بَِحياِمِليَن ِميْن َخَ ايَياُهْم ِميْن َشيْيٍ  { قيد يتيوهم منيح نيضياه نن ولما كان قولح: 

لييس علييهم إال ذنيمهم الي    -ونحيوهم ممين دعيا إليى باطليح-المفار الداعين إلى كفرهم 

ارتممو ه دون ال نب ال   فعلح غيرهمه ولو كانوا متسممين فييحه قيال: ]مخميرا عين هي ا 

 الوهم[ 

نَّ ناَلَْْييالَُهْم { ن : نالْييال ذنييوبهم التييي عملوهييا } َوناَلَْْيياال  َمييَج ناَلَْْيياِلِهْم { وهييي } َولَيييَْحِملُ 

ال نوب التي بسممهم ومن  رائهمه فال نب ال   فعلح التابج ]لميل مين التيابج[ه والمتميول 

حصتح منحه ه ا ألنح فعلح وباشر ه والمتمول ]ألنح[ تسمب في فعليح ودعيا إلييحه كميا نن 

إذا فعلها التابج ليح ن رهيا بالمماشيرةه ولليداعي ن ير  بالتسيمب. } َولَيُْسيأَلُنَّ يَيْوَم  الحسن 

ا َكانُوا يَْفتَُروَن { من الِر وت يينحه ]وقولهم[ } َوْلنَْحِمْل َخَ ايَاُكْم {  ِْيَاَمِ  َعمَّ  اْل

ُ ِليُمَيَِِن لَُمْم َويَْهِديَُمْم ويقول تعالى عنهم :   ُسنََن الَِّ يَن ِمْن قَيْمِلُمْم َويَتُيوَب َعلَيْيُمْم } يُِريدُ هَّ

َِّيَهَواِت نَْن تَمِ  َّمِعُيوَن ال ُ يُِرييدُ نَْن يَتُيوَب َعلَيْيُمْم َويُِرييدُ الَّيِ يَن يَت ُ َعِليمو َحِمييمو * َوهَّ يلُيوا َوهَّ

ُ نَْن يَُخفَِِع َعْنُمْم َوُخِلَق اْمِ  ا * يُِريدُ هَّ  { 28 - 26ْنَساُن َضِعيف ا { }النسا  َمْيال  َعِميم 

يتل ع مج عماد  ; فيمين لهم حمم  تِريعاتح لهم , وي لعهم عليى ميا  -سمحانح  -إن هللا 

وهيو ييرفعهم  -سيمحانح  -في المنهج ال   يريد  لحياتهم مين خيير ويسير . إنيح يميرمهم 

رعح لهييم ; وليْييول إلييى هيي ا األفييق . األفييق اليي   يحييدالهم فيييح , ليمييين لهييم حمميي  مييا يِيي

 لهم:إنح يريد:نن يمين لهم . . 

 )يريد هللا ليمين لمم( . . 

يريد هللا ليمِع لمم عن حممتح ; ويريد لمم نن تروا ه   الحمم  , ونن تتيدبروها , ونن 

تْملوا عليها مفتوحي األعين والعْول والْلوب ; فهي ليست معمييات وال نلغيازا ; وهيي 

 غاي  ; وننتم نهل مدراِ حممتها ; ونهل لمييان هي   الحممي  ليست تحمما ال عل  لح وال

 لمم . . 

وهييو تمييريم لإلنسييان , يييدرِ مييدا  ميين يحسييون حْيْيي  األلوهييي  وحْيْيي  العمودييي  , 

 فيدركون مدَّللا ه ا التل ع المريم .

 )ويهديمم سنن ال ين من قملمم( . .  

وهيو مينهج الابيت فيي ن يولح , فه ا المنهج هيو مينهج هللا الي   سينح للميؤمنين  ميعيا . 

 موحد في ممادئح , م رد في غاياتح ونهدافح . . 

هو منهج العصم  المؤمن  من قمل ومن بعد . ومنهج األم  الواحدة التي يجمعهيا موكيب 

 اميمان على مدار الْرون . 

بيي لك يجمييج الْيير ن بييين المهتييدين إلييى هللا فييي كييل زمييان وممييان ; ويمِييع عيين وحييدة 

فييي كييل زمييان وممييان ; ويييربط بييين الجماعيي  المسييلم  والموكييب اميميياني ميينهج هللا 

المو ول , في ال ريق الالحب ال ويل . وهي لفت  تِعر المسيلم بحْيْي  ن يلح ونمتيح 

 ومنهجح وطريْح . . 

إنح من ه   األم  المؤمن  باهلل , تجمعهيا   يرة المينهج املهيي , عليى اخيتالف ال ميان 

وطان ; واأللوان وترب ها سن  هللا المرسيوم  للميؤمنين فيي كيل والممان , واختالف األ

  يل , ومن كل قميل . 
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 )ويتوب عليمم( . . 

 يمين لمم ويهديمم سنن ال ين من قملمم , ليرحممم . . . -سمحانح  -فهو 

ليأخ  بيدكم إلى التوب  من ال لل , والتوب  من المعصيي  . ليمهيد لميم ال رييق , ويعيينمم 

 فيح . . على السير 

 )وهللا عليم حميم( . . 

فعن العلم والحمم  تصدر ه   التِريعات . ومن العلم والحمم  تجيي  هي   التو يهيات 

. العلم بنفوسمم ونحوالمم . والعليم بميا يصيلح لميم وميا يصيلحمم . والحممي  فيي طميعي  

 المنهج وفي ت ميْاتح على السوا  . . 

 ين يتمعون الِهوات نن تميلوا ميال عميما( . . )وهللا يريد نن يتوب عليمم ويريد ال 

وتمِييع اآلييي  الواحييدة الْصيييرة عيين حْيْيي  مييا يريييد  هللا للنيياس بمنهجييح وطريْتييح , 

وكيل مين يحييد  -وحْيْ  ما يريد  بهم ال ين يتمعون الِهوات , ويحيدون عين مينهج هللا 

و الجييد واالسييتْام  فليييس هنالييك إال ميينهج واحييد هيي -عيين ميينهج هللا إنمييا يتمييج الِييهوات 

وااللتيي ام , وكييل مييا عييدا  إن هييو إال هييوَّللا يتمييج , وشييهوة ت ييال , وانحييراف وفسييوق 

 وضالل . 

 فماذا يريد هللا بالناس , حين يمين لهم منهجح , ويِرل لهم سنتح و

إنح يريد نن يتوب عليهم . يريد نن يهديهم . يرييد نن يجنيمهم الم اليق . يرييد نن يعيينهم  

 في المرتْى الصاعد إلى الْم  السامْ  .  على التسامي

وماذا يريد ال ين يتمعيون الِيهوات , وي ينيون للنياس منيابج ومي اهب ليم ييأذن بهيا هللا , 

ولييم يِييرعها لعميياد  و إنهييم يريييدن لهييم نن يميلييوا ميييال عميمييا عيين الميينهج الراشييد , 

 والمرتْى الصاعد وال ريق المستْيم . 

  توا هيح اآلييات السيابْ :ميدان تنمييم األسيرة ; وت هيير وفي ه ا الميدان الخاص الي 

المجتمييج ; وتحديييد الصييورة النميفيي  الوحيييدة , التييي يحييب هللا نن يلتْييي عليهييا الر ييال 

والنسا  ; وتحريم ميا عيداها مين الصيور , وتمِييعها وتْميحهيا فيي الْليوب والعييون . . 

 يريد  ال ين يتمعون الِهوات و في ه ا الميدان الخاص ما ال   يريد  هللا وما ال   

فأمييا مييا يريييد  هللا فْييد بينتييح اآليييات السييابْ  فييي السييورة . وفيهييا إرادة التنميييم , وإرادة 

 الت هير , وإرادة التيسير , وإرادة الخير بالجماع  المسلم  على كل حال . 

ني , نو ونما ما يريد  ال ين يتمعيون الِيهوات فهيو نن ي لْيوا الغرائي  مين كيل عْيال:دي

 نخالقي , نو ا تماعي . .

يريدون نن ين لق السعار الجنسيي المحميوم بيال حيا   وال كيابح , مين ن  ليون كيان .  

السعار المحموم ال   ال يْر معح قلب , وال يسمن معح عصب , وال ي مئن معيح بييت , 

وال يسييلم معييح عييرض , وال تْييوم معييح نسييرة . يريييدون نن يعييود اآلدميييون ق عانييا ميين 

المهائم , ين و فيها ال كران على امناإ بال ضيابط إال ضيابط الْيوة نو الحيلي  نو م ليق 

 الوسيل  ! 

في ه ا الوضيج  -كل ه ا الدمار , وكل ه ا الفساد , وكل ه ا الِر باسم الحري  , وهي 

 ليست سوَّللا اسم  خر للِهوة والن وة !  -

  , وهو يحي رهم ميا يرييد  لهيم الي ين وه ا هو الميل العميم ال   يح ر هللا المؤمنين إيا

يتمعون الِهوات . وقد كانوا يم لون  هدهم لرد المجتميج المسيلم إليى الجاهليي  فيي هي ا 
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المجال األخالقي , ال   تفوقوا فيح وتفردوا بفعل المينهج املهيي الْيويم النمييع . وهيو 

بْي مين الحيوا   فيي  ذاتح ما تريد  اليوم األقالم الهاب   واأل ه ة المو ه  لتح يم ما

المجتميييج دون االن يييالق المهيميييي , الييي   ال عا يييم منيييح , إال مييينهج هللا , حيييين تْييير  

 العصم  المؤمن  في األرض إن شا  هللا . 

واللمس  األخيرة في التعْيب تتيولى بييان رحمي  هللا بضيعع امنسيان , فيميا يِيرعح ليح 

ومراعياة اليسير فيميا يِيرل ليح , من منهج ونحمام . والتخفيع عنح ممين يعليم ضيعفح , 

 ونفي الحرج والمِْ  والضرر والضرار . 

 )يريد هللا نن يخفع عنمم , وخلق امنسان ضعيفا( . . 

فأمييا فييي هيي ا المجييال اليي   تسييتهدفح اآليييات السييابْ  , ومييا فيهييا ميين تِييريعات ونحمييام 

رة , وتنمييم وتو يهات , فإرادة التخفييع واضيح  ; تتمثيل فيي االعتيراف بيدوافج الف ي

االستجاب  لها وتصريع طاقتها في المجال ال يب المأمون المثمر , وفي الجيو ال ياهر 

النميع الرفيج ; دون نن يملع هللا عماد  عنتا في كمتها حتى المِْ  والفتني  ; ودون نن 

 ي لْهم ك لك ينحدرون في االستجاب  لها بغير حد وال قيد . 

لح المنهج املهي لحياة المِير كلهيا فيإرادة التخفييع تميدو ونما في المجال العام ال   يمث

كيي لك واضييح  ; بمراعيياة ف ييرة امنسييان , وطاقتييح , وحا اتييح الحْيْييي  ; وإطييالق كييل 

 طاقاتح الماني  . ووضج السياج ال   يْيها التمدد وسو  االستعمال ! 

شياق مجهيد .  -وبخا   في عالقات الجنسيين  -وكثيرون يحسمون نن التْيد بمنهج هللا 

 واالن الق مج ال ين يتمعون الِهوات ميسر مريح !

 وه ا وهم كمير . . . 

فييي كييل تصييرف ;  -والليي ة وحييدها  -فييإطالق الِييهوات ميين كييل قيييد ; وتحيير  الليي ة  

واقصا  "الوا ب" ال   ال ممان لح إذا كانت الل ة وحيدها هيي الحميم األول واالخيير ; 

ن في عالم امنسان على ميا ي ليب مين مثيل هي ا االلتْيا  وقصر الغاي  من التْا  الجنسي

في عالم المهائم ; والتجرد في عالقات الجنسيين مين كيل قييد نخالقيي , ومين كيل التي ام 

 ا تماعي . . 

إن هيي   كلهييا تمييدو يسييرا وراحيي  وان القييا . ولمنهييا فييي حْيْتهييا مِييْ  و هييد والْليي  . 

 عْابيل مؤذي  مدمرة ماحْ  .  -فرد  بل في حياة كل -وعْابيلها في حياة المجتمج 

والنمر إلى الواقج فيي حيياة المجتمعيات التيي "تحيررت ! " مين قييود اليدين واألخيالق 

 والحيا  في ه   العالق  , يمفي ملْا  الرعب في الْلوب . لو كانت هنالك قلوب ! 

يمي  . لْد كانت فوضى العالقات الجنسي  هي المعول األول ال   ح يم الحضيارات الْد

ح م الحضارة امغريْي  وح م الحضارة الروماني  وح م الحضارة الفارسي  . وهي   

الفوضييى ذاتهييا هييي التييي اخيي ت تح ييم الحضييارة الغربييي  الراهنيي  ; وقييد ظهييرت  الييار 

التح يم شمح كامل  في انهيارات فرنسا التي سمْت في ه   الفوضى ;وبدنت ه   اآلالار 

 لترا , وغيرها من دول الحضارة الحديث  . تمهر في نمريما والسويد وانج

وقد ظهرت  الار ه   الفوضى في فرنسا مممرة , مما  علها تركج على نقيدامها فيي كيل 

إليى الييوم , وهيي فيي طريْهيا إليى االنهييار التيام , كميا  1870حرب خاضتها من  سن  

لحيرب تدل  ميج الِواهد . وه   بعض األمارات التيي نخي ت تميدو ونضيح  مين بعيد ا

 العالمي  األولى: 
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"إن نول ما قد  ير عليى الفرنسييين تممين الِيهوات منهم:اضيمحالل قيواهم الجسيدي  , 

وتييدر ها إلييى الضييعع يومييا فيومييا . فييإن الهييياج الييدائم قييد نوهيين نعصييابهم ; وتعمييد 

الِهوات يماد يأتي على قوة  مرهم و ليدهم ; وطغييان األميراض السيري  قيد ن حيع 

ئييل الْييرن العِييرين ال ييي ال حمييام الجيييش الفرنسييي يخفضييون ميين بصييحتهم . فميين نوا

مستوَّللا الْوة والصح  المدني  الم لوب في المت وعي  للجنيد الفرنسيي , عليى فتيرة كيل 

بضج سنين . ألن عدد الِمان الوافين بالمستوَّللا السابق من الْوة والصح  ال يي ال يْيل 

 -ن , يدلنا كدالل  مْيياس الحيرارة ويندر في األم  على مسير األيام . . وه ا مْياس نمي

على كيفي  اضمحالل الْوَّللا الجسدي  فيي األمي  الفرنسيي  . ومين  -في الصح  والتدقيق 

نهييم عوامييل هيي ا االضييمحالل:األمراض السييري  الفتاكيي  . يييدل علييى ذلييك نن كييان عييدد 

ت الجنود ال ين اض رت الحموم  إلى نن تعفيهم من العمل , وتمعث بهم إلى المستِيفيا

, فييي السيينتين األوليييين ميين سييني الحييرب العالمييي  األولييى , لمييونهم مصييابين بمييرض 

 نديا في  ن واحيد فيي  242ال هر  , خمس  وسمعين الفا . وابتلي به ا المرض وحد  

 -حيال هي   األمي  المائسي  فيي الوقيت الي   كانيت فييح  -بياهلل  -المن  متوس   . وتصور 

حياة والموت , فمانيت نحيوج ميا تميون إليى مجاهيدة في المضيق الحرج بين ال -بجانب 

كييل واحييد ميين نبنائهييا المحيياربين لسييالمتها وبْائهييا . وكييان كييل فرنييك ميين الروتهييا ممييا 

يضن بح ويوفر ; وكانت الحال تدعو إلى ب ل نكثر ميا يممين مين الْيوة والوقيت وسيائر 

لِماب الي ين تع يل نبناؤها ا -بجانب  خر  -األدوات والوسائل في سميل الدفال . وكان 

 الف منهم عن نعمال اليدفال , مين  يرا  انغماسيهم فيي اللي ات ; وميا كفيى نميتهم ذليك 

خسرانا , بل ضيعوا  انما مين اليروة األمي  ووسيائلها فيي عال هيم , فيي تليك األوضيال 

 الحر   . 

"يْول طميب فرنسيي ن اسيي ييدعى اليدكتور ليريح:إنيح يميوت فيي فرنسيا الالاليون نليع 

هر  , وما يتمعح من األمراض المثيرة في كل سن  . وه ا المرض هيو نفتيك نسم  بال 

األميييراض باألمييي  الفرنسيييي  بعيييد حميييى ] اليييدق [ . وهييي    رييييرة ميييرض واحيييد مييين 

 األمراض السري  التي فيها عدا ه ا نمراض كثيرة نخرَّللا " . 

نسييي , واألميي  الفرنسييي  يتنيياقص تعييدادها بِييمل خ ير:ذلييك نن سييهول  تلمييي  الميييل الج

وفوضييى العالقييات الجنسييي  والييتخلص ميين األ نيي  والمواليييد , ال تييدل مجيياال لتمييوين 

األسرة , وال الستْرارها وال الحتمال تمع  األطفال ال ين يوليدون مين االلتْيا  الجنسيي 

 العابر . ومن الم يْل ال واج , ويْل التناسل , وتتدحرج فرنسا منحدرة إلى الهاوي  . 

في األلع هو معدل الر ال والنسا  ال ين يت و ون في فرنسا الييوم . "سمع  نو الماني  

ولك نن تْدر من هي ا المعيدل المينخفض كثيرة النفيوس التيي ال تتي وج مين نهاليهيا . اليم 

ه ا الن ر الْليل مين الي ين يعْيدون الي واج , قيل فييهم مين ينيوون بيح التحصين والتي ام 

غيرض سيوَّللا هي ا الغيرض . حتيى إنيح  المعيِ  المرة الصالح  بل هم يْصيدون بيح كيل

كثيرا ما يميون مين مْا يد زوا هيم نن يحلليوا بيح الوليد النغيل الي   قيد ولدتيح نميح قميل 

 ولدا شرعيا ! النماح ! ويتخ و 

فْد كتب "بول بيورو":من العادة الجاري  في طمْ  العاملين في فرنسا نن الميرنة مينهم  

النمياح , نن الر يل سييتخ  وليدها الي   ولدتيح تأخ  من خدنها ميثاقا قمل نن يعْد بينهميا 

قميييل النمييياح وليييدا شيييرعيا ليييح . و يييا ت اميييرنة فيييي محممييي  الحْيييوق بمدينييي  سيييين 
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فصييرحت:إنني كنييت قييد  ذنييت بعلييي عيين النميياح بييأني ال نقصييد بييال واج إال اسييتحالل 

األوالد اليي ين ولييدتهم نتيجيي  اتصييالي بييح قمييل النميياح . ونمييا نن نعاشيير  ونعيييش معييح 

   , فما كان في نيتيي عنيد ذاِ , وال هيو فيي نيتيي اآلن . ولي لك اعت ليت زو يي ك و

في ن يل اليوم ال   تم فيح زوا نا , وليم نلتيق بيح إليى هي ا الييوم , ألنيي كنيت ال ننيو  

 قط نن نعاشر  معاشرة زو ي  . 

 "قال عميد كلي  شهيرة في باريس لمول بيورد:

اسيتخدام بغيي فيي بييتهم نيضيا . ذليك ننهيم يمليون إن عام  الِماب يريدون بعْد النماح 

مدة عِر سنين نو نكثر يهيمون في نودي  الفجور نحرارا طلْيا  . اليم ييأتي علييهم حيين 

ميين دهييرهم يملييون تلييك الحييياة الِييريدة المتْلْليي  , فيت و ييون بييامرنة بعينهييا , حتييى 

 ت" . يجمعوا بين هدو  الميت وسمينتح , ول ة المخادن  الحرة خارج المي

وهم ا تدهورت فرنسيا . وهمي ا ه ميت فيي كيل حيرب خاضيتها , وهمي ا تتيوارَّللا عين 

مسييرح الحضييارة الييم عيين مسييرح الو ييود يومييا بعييد يييوم . حتييى تحييق سيين  هللا التييي ال 

 تتخلع ; وإن بدت ب يئ  الدوران في بعض األحيان ! 

 بالْياس إلى تعجل امنسان ! 

, نو لم تمهر فيها  الار اليدمار واضيح  بعيد , فهي   نما في الدول التي ال ت ال تمدو فتي  

 نماذج مما يجر  فيها: 

 يْول  حفي ممن زاروا السويد حديثا . . 

بعييد نن يتحييدإ عيين "حرييي  الحييب" فييي السييويد , وعيين الرخييا  الميياد  , والضييمانات 

 اال تماعي  في مجتمعها االشتراكي النموذ ي: 

هيي ا المسييتوَّللا االقتصيياد  الممتيياز ; ونن  "إذا كانييت نقصييى نحالمنييا نن نحْييق للِييعب

ن يل الفوارق بين ال مْات به ا االتجيا  االشيتراكي النيا ح ; ونن نيؤمن الميواطن ضيد 

 كل ما يست يج ن  عْل نن يتصور  من ننوال العْمات في الحياة . . 

 إذا و لنا إلى ه ا الحلم المهيج ال   نسعى بمل قوانا وإممانياتنا إلى تحْيْيح فيي مصير

. . . فهل نرضى نتائجح األخرَّللا و هل نْمل الجانب األسود من ه ا المجتمج المثيالي و 

 هل نْمل "حري  الحب" و الارها الخ يرة على كيان األسرة و 

 "دعونا نتحدإ باألرقام . . " 

"مج و ود كل ه   المِجعات على االسيتْرار فيي الحيياة , وتميوين نسيرة , فيإن الخيط 

 لسويد يميل إلى االنْراض ! . . المياني لعدد سمان ا

مج و ود الدولي  التيي تمفيل للفتياة إعاني  زواج ; اليم تمفيل ل فلهيا الحيياة المجانيي  حتيى 

يتخرج في الجامعي  , فيإن األسيرة السيويدي  فيي ال رييق إليى عيدم إنجياب نطفيال عليى 

 امطالق ! 

نسييم  عييدد "يْابييل هيي ا انخفيياض مسييتمر فييي نسييم  المتيي و ين . وارتفييال مسييتمر فييي 

المواليييد غييير الِييرعمين . مييج مالحميي  نن عِييرين فييي المائيي  ميين المييالغين األوالد 

 والمنات ال يت و ون نبد ا . 

. كانيت  1870"لْد بدن عهد التصنيج . وبيدن معيح المجتميج االشيتراكي فيي السيويد عيام 

النسيم  فيي المائي  , وارتفعيت هي    7فيي ذليك العيام  -غير المت و ات  -نسم  األمهات 
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بعد ذلك ليم نعثير عليهيا . ولمنهيا وال  وامحصا اتفي المائ  .  16إلى  1920في عام 

 شك مستمرة في ال يادة . 

"وقيد ن يرت المعاهيد العلميي  عيدة استفسيارات عين "الحيب الحير" فيي السيويد , فتمييين 

ي سن عالقاتح الجنسي  بدون زواج في سن الثامن  عِرة . والفتاة ف منها نن الر ل تمدن

 سن  لهم عالقات  نسي  !  21في المائ  من الِمان في سن  95الخامس  عِرة . ونن 

في المائ  مين هي    7"وإذا نردنا تفصيالت تْنج الم المين بحري  الحب , فإننا نْول:إن 

في المائ  منهيا  58في المائ  منها مج حميمات ! و 35العالقات الجنسي  مج خ يمات , و

 !  مج  ديْات عابرات

 3"وإذا سجلنا النسب عن عالق  المرنة الجنسي  بالر ل قمل سين العِيرين . و يدنا نن 

فيي  64فيي المائي  منهيا ميج خ ييب ! و  27في المائ  من ه   العالقات ميج نزواج . و 

 المائ  منها مج  ديق عابر ! 

 فييي المائيي  ميين نسييا  السييويد مارسيين عالقييات  نسييي  80"وتْييول األبحيياإ العلمييي :إن 

 في المائ  بْين بال زواج !  20كامل  قمل ال واج و

" وندت حري  الحب ب ميع  الحال إلى ال واج المتأخر , وإلى الخ م  ال ويل  األ يل . 

 مج زيادة عدد األطفال غير الِرعيين كما قلت . 

 "والنتيج  ال ميعي  بعد ذلك نن ي يد تفمك األسرة . .

الحيب" بْيولهم:إن المجتميج السيويد  ينمير نميرة إن نهل السويد يدافعون عن "حري   

 احتْار إلى الخيان  بعد ال واج , كأ  مجتمج متمدن  خر !

وه ا  حيح ال ننمر  ! ولمنهم ال يست يعون الدفال عن االتجا  إليى انْيراض النسيل .  

 الم ال يادة المروع  في نسم  ال الق . 

الم . إن طالق ا واحد ا يحيدإ بيين كيل "إن نسم  ال الق في السويد هي نكمر نسم  في الع

سييت نو سييمج زيجييات , طمْ ييا لإلحصييا ات التييي نعييدتها وزارة الِييؤون اال تماعييي  

كييان  1925بالسييويد . والنسييم  بييدنت  ييغيرة , وهييي مسييتمرة فييي ال يييادة . . فييي عييام 

فيي عيام  104ارتفيج هي ا اليرقم إليى  -نليع مين السيمان  100طالق ا بين كل  26يحدإ 

 .  1954في عام  114, الم ارتفج إلى  1952

ا تحت ضيغط الميروف , بعيد  30"وسمب ذلك نن  في المائ  من ال يجات تتم اض رار 

نن تحمل الفتاة . وال واج بحمم "الضرورة " ال يدوم ب ميع  الحيال كيال واج العياد  . 

ويِييجج علييى ال ييالق نن الْييانون السييويد  ال يضييج نييي  عْميي  نمييام ال ييالق إذا قييرر 

ال و ان ننهما يريدان ال الق . فاألمر سهل  د ا , وإذا طلب نحدهما ال الق . فيإن ن  

 سمب بسيط يْدمح , يممن نن يتم بح ال الق ! 

"وإذا كانت حريي  الحيب ممفولي  فيي السيويد . . فهنياِ حريي  نخيرَّللا يتمتيج بهيا غالميي  

 نهل السويد . . 

 إنها حري  عدم اميمان باهلل !

ي السويد الحركات التحرري  من سيل ان المنيسي  عليى امطيالق . وهي   لْد انتِرت ف 

يا . المدرسيون فيي الميدارس والمعاهيد ييدافعون  الماهرة تسود النيرويج واليدنمرِ نيض 

 عن ه   الحري  ويمثونها في عْول النش  والِماب . 
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بياقي "والجيل الجديد ينحرف . . وهي   ظياهرة  دييدة تهيدد الجييل الجدييد فيي السيويد و

دول اسييمندنافيا . إن افتْييادهم لإليمييان يجييرفهم إلييى االنحييراف , وإلييى امدمييان علييى 

 175المخدرات والخمور . وقد قدر عيدد نطفيال العيائالت التيي لهيا نب ميدمن بحيوالي 

في المائ  من مجمول نطفال العائالت كلهيا . وإقميال الميراهْين  10نلف ا . ن  ما يواز  

 عع . . على إدمان الخمر يتضا

 15إن من يْمض عليهم الموليس السويد  في حال  سمر شديد مين الميراهْين بيين سين 

ييا . وعييادة  15يييواز  الالاليي  نمثييال عييدد المْمييوض عليييهم بيينفس السييمب منيي   17و عام 

الِييرب بييين المييراهْين والمراهْييات تسييير ميين سييي  إلييى نسييون . . ويتمييج ذلييك حْيْيي  

 رهيم  . 

ى سين المليوغ فيي السيويد يتعرضيون الضي رابات عْليي  ! "إن عِر ال ين يصلون إلي

فييي المائيي  ميين مرضيياهم يعييانون ميين اضيي رابات عْلييي   50ويْييول نطمييا  السييويد:إن 

بحريييي  عيييدم اميميييان  تيييالزم نمراضيييهم الجسيييدي  . وال شيييك نن التمييياد  فيييي التمتيييج

إليى  سيضاعع هي   االنحرافيات النفسيي  , وي ييد مين دواعيي تفميك األسيرة . ويْيربهم

 هوة انْراض النسل . . . " 

والحال في نمريما ال تْل عن ه   الحال . وني ر السيو  تتيوالى . واألمي  األمريميي  فيي 

عنفوانها ال تتلفت للن ر . ولمن عوامل التدمير تعميل فيي كيانهيا , عليى اليرغم مين هي ا 

غم مين الروا  الماهر  ; وتعمل بسرع  , مما يِيي بسيرع  اليدمار اليداخلي عليى الير

 كل المواهر الخار ي  !!!

لْييد و ييد اليي ين يميعييون نسييرار نمريمييا وبري انيييا العسييمري  ألعييدائهم , ال ألنهييم فييي   

حا   إلى المال . ولمن ألن بهم ش وذ ا  نسي ا , ناشئ ا من  الار الفوضى الجنسي  السائدة 

 في المجتمج . 

ذات فيرول فيي ميدن  وقمل سنوات وضج الموليس األمريميي ييد  عليى عصياب  ضيخم 

مهمتهييا مسيياعدة  -ن  ميين قميي  ال مْيي  المثْفيي   -شييتى . مؤلفيي  ميين المحييامين واألطمييا  

األزواج وال و ات على ال الق بإيجاد ال وج نو ال و   في حال  تلمس بال نا , وذلك 

ألن بعض الواليات ال ت ال تِترط ه ا الِرط لْمول توقيج ال الق ! ومن اليم يسيت يج 

ار  نن يرفييج دعييوَّللا علييى شييريمح بعييد ضييم ح عيين طريييق هيي   العصيياب  ال ييرف الميي

 متلمس ا , وهي التي نوقعتح في حمائلها ! 

ك لك من المعروف نن هنياِ مماتيب مهمتهيا المحيث عين ال و يات الهاربيات والمحيث 

 عن األزواج الهاربين !

يجيدها  وذلك في مجتمج ال يدر  فيح ال وج إن كيان سييعود فيجيد زو تيح فيي اليدار نم 

قييد طييارت مييج عِيييق ! وال تييدر  ال و يي  إن كييان زو هييا اليي   خييرج فييي الصييماح 

سيعود إليها نم ستخ فح نخرَّللا ن ميل منهيا نو نشيد  اذبيي  ! مجتميج تعييش المييوت فييح 

 في مثل ه ا الْلق ال   ال يدل عصم ا يستريح !!! 

ا يعلن رئيس الواليات المتحدة نن ست  من كل سمع  من شماب  نمريما ليم يعيودوا ونخير 

 يصلحون للجندي  بسمب االنحالل الخلْي ال   يعيِون فيح . 

 وقد كتمت إحدَّللا المجالت األمريمي  من  نكثر من ربج قرن تْول: 
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"عوامييل شييي اني  الالاليي  يحيييط الالوالهييا بييدنيانا اليييوم . وهييي  ميعهييا فييي تسييعير سييعير 

أ يي داد فيي وقاحي  وروا يح بعيد ألهل األرض , نولها:األدب الفاحش الخليج ال   ال يفت

الحرب العالمي  ] األولى [ بسرع  عجيم  . والثاني األفالم السينمائي  التي ال ت كي فيي 

الناس عواطع الحيب الِيهواني فحسيب , بيل تلْينهم دروس يا عمليي  فيي بابيح . والثاليث 

هن , انح اط المستوَّللا الخلْي في عام  النسا  , ال   يمهر في مالبسهن , بل في عيري

وفيي إكثييارهن ميين التييدخين , واخييتالطهن بالر يال بييال قيييد وال التيي ام . . هيي   المفاسييد 

الثالإ فينا إلى ال يادة واالنتِار بتوالي األيام . وال بد نن يميون مآلهيا زوال الحضيارة 

واال تمال النصرانيين وفنا هما  خر األمر . فإن نحن ليم نحيد مين طغيانهيا , فيال  يرم 

ا لتاريخ الرومان , ومن تمعهم من سائر األمم , ال ين قد نوردهيم نن يأتي تار يخنا مِابه 

ه ا االتمال لْلهوا  والِهوات موارد الهلم  والفنا  , مج ما كانوا فيح مين خمير ونسيا  

 , نو مِاغل رقص ولهو وغنا " . 

يا وال   حدإ نن نمريما لم تحد من طغيان ه   العوامل الثالال  , بل استسيلمت لهيا  تمام 

 وهي تمضي في ال ريق ال   سار فيح الرومان ! 

ويمتب  حفي  خر عن مو   انحراف الِماب في نمريما وبري انييا وفرنسيا , ليهيون 

ميين انحييالل شييمابنا ! يْول:انتِييرت مو يي  ام ييرام بييين المييراهْين والمراهْييات ميين 

االنحيراف  شماب نمريما . ونعلين حياكم واليي  نيوييورِ , ننيح سيوف يجعيل عيالج هي ا

 على رنس برنامج ام الح ال   يْوم بح في الوالي : 

وعمييد الحيياكم إلييى انِييا  الميي ارل و "ام ييالحيات" الته يمييي  واألندييي  الرياضييي  . . 

 الخ" 

التي انتِرت بصف  خا   بيين طلمي   -"ولمنح نعلن نن عالج امدمان على المخدرات 

ال ييدخل فيي برنامجيح , وننيح يتيرِ  -!  وطالمات الجامعات ومنها الحِيش والموكايين

 نمر  للسل ات الصحي  ! 

"ونما في انجلترا فْد كثرت في العيامين األخييرين  يرائم االعتيدا  عليى النسيا  وعليى 

الفتيات الصيغيرات فيي طيرق الرييع . وفيي معميم الحياالت كيان المعتيد  نو المجيرم 

ا مراهْ ا . وفي بعضها كان المجرم يعمد إلى خن ق الفتياة نو ال فلي  , وتركهيا  ثي  غالم 

 هامدة , حتى ال تفِي سر  , نو تتعرف عليح , إذا عرضح عليها ر ال الموليس . 

"ومن  شهرين االنين كان شيخ عجوز في طريْح إلى الْري  , عنيدما نبصير عليى  انيب 

ا يضا ج فتاة . .  -وتحت شجرة  -ال ريق   غالم 

بعصا  وز ير  ووبخيح , وقيال ليح:إن ميا يفعليح ال "واقترب الِيخ منهما , ووك  الغالم 

 يجوز ارتمابح في ال ريق العام ! 

 "ونهض الفتى , وركل الِيخ بمل قوتح في ب نح . . . 

 ووقج الِيخ . 

 "وهنا ركلح الفتى في رنسح بح ائح . . .

 واستمر يركلح بْسوة حتى تهِم الرنس !  

 الثالث  عِرة من عمرها ! " "وكان الغالم في الخامس  عِرة , والفتاة في 
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 90وقد قررت لجن  األربع  عِر األمريمي  التي تعنى بمراقم  حال  اليمالد الخلْيي  نن 

في المائ  من الِعب األمريمي مصابون باألمراض السري  الفتاك  ] وذليك قميل و يود 

 المركمات الحديث  من مضادات الحيويات كالمنسلين واالستريمتومايسين ! [ 

 الْاضي لندسي بمدين  "دنفر" ننح من كل حالتي زواج تعرض قضي  طالق ! وكتب 

 وكتب ال ميب العالم العالمي نلمسيس كاريل في كتابح:"امنسان ذلك المجهول": 

"بالرغم من نننا بسميل الْضا  على إسهال األطفال والسل والدفتريا والحميى التيفوديي  

نحالل . فهناِ عدد كمير من نميراض الجهياز . الخ فْد حلت محلها نمراض الفساد واال

 العصمي والْوَّللا العْلي  . . .

ففي بعض واليات نمريما ي يد عدد المجانين ال ين يو دون في المصيحات عليى عيدد  

المرضى المو ودين في  ميج المستِيفيات األخيرَّللا . وكيالجنون , فيإن االضي رابات 

وهي نكثر العنا ر نِاط ا فيي  ليب العصمي  وضعع الْوَّللا العْلي   خ  في االزدياد . 

 التعاس  لْلفراد , وتح يم األسر . .

إن الفسيياد العْلييي نكثيير خ ييورة علييى الحضييارة ميين األمييراض المعدييي  , التييي قصيير  

 علما  الصح  واألطما  اهتمامهم عليها حتى اآلن ! . . 

اعتهيا للي ين ه ا طرف مما تتملفح المِري  الضال  , في  اهليتها الحديث  , مين  يرا  ط

يتمعييون الِييهوات وال يريييدون نن يفيئييوا إلييى ميينهج هللا للحييياة . الميينهج الملحييوظ فيييح 

اليسر والتخفيع على امنسان الضعيع , و يانتح من ن واتح , وحمايتح مين شيهواتح , 

 وهدايتح إلى ال ريق اآلمن , والو ول بح إلى التوب  والصالح وال هارة: 

مم ويريد الي ين يتمعيون الِيهوات نن تميليوا مييال  عميميا . يرييد وهللا يريد نن يتوب علي

 18هللا نن يخفع عنمم وخلق امنسان ضعيفا( .

============= 

علااى المااؤمنين أن يعلمااوا أنااه ال قيمااة لهاام ب ياار دياانهم  وساايبقون فااي آخاار  هكمااا أناا

 ىذا لم يتبعوهالركه 

ِ َ مِ  ِ َعلَيْيُمْم إِْذ ُكْنيتُْم قال تعالى : ) َواْعتَِصُموا بَِحْمِل هَّ قُوا َواْذُكيُروا نِْعَميَت هَّ يعا  َوال تَفَرَّ

أَْنَْي َُكْم نَْعدَا   فَأَلََّع بَْيَن قُلُوبُِمْم فَأَْ مَْحتُْم بِنِْعَمتِِح إِْخَوانا  َوُكْنتُْم َعلَى َشفَا ُحْفيَرةٍ ِميَن النَّياِر فَ 

ُ لَُممْ   (   103 يَاتِِح لَعَلَُّمْم تَْهتَدُوَن( ) ل عمران: ِمْنَها َك َِلَك يُمَيُِِن هَّ

 19: يقول السيد رحمه هللا 

وهي هم ا بدون تحديد تدل الْلب مجتهيدا فيي بلوغهيا  -كما يحق لح نن يتْى  -اتْوا هللا 

كمييا يتصييورها وكمييا ي يْهييا . وكلمييا نوغييل الْلييب فييي هيي ا ال ريييق تمِييفت لييح  فيياق , 

قتيرب بتْيوا  مين هللا , تييْظ شيوقح إليى مْيام نرفيج مميا بليغ , و دت لح نشواق . وكلما ا

 وإلى مرتم  ورا  ما ارتْى . وت لج إلى المْام ال   يستيْظ فيح قلمح فال ينام ! 

 )وال تموتن إال وننتم مسلمون( . . 

والميوت غيييب ال ييدر  إنسييان متييى يدركيح . فميين نراد نال يميوت إال مسييلما فسييميلح نن 

  مسلما , ونن يمون في كل لحمي  مسيلما . وذكير امسيالم بعيد التْيوَّللا يمون من  اللحم

يِي بمعنا  الواسج:االستسالم . االستسيالم هلل , طاعي  ليح , واتماعيا لمنهجيح , واحتماميا 

                                                 
 (95/ ص  2)ج  -(وفي ظالل الْر ن 89/ ص  1)ج  -في ظالل الْر ن  - 18
 (410/ ص  1)ج  -( وفي ظالل الْر ن 61/ ص  1)ج  -في ظالل الْر ن  - 19
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إلى كتابح . وهو المعنى ال   تْرر  السيورة كلهيا فيي كيل موضيج منهيا , عليى نحيو ميا 

 نسلفنا . 

تْييوم عليهييا الجماعيي  المسييلم  لتحْييق و ودهييا وتييؤد  هيي   هييي الركييي ة األولييى التييي 

دورها . إذ ننح بدون ه   الركي ة يمون كل تجمج تجمعا  اهليا . وال يمون هناِ مينهج 

هلل تتجمج عليح نم  , إنما تمون هناِ مناهج  اهليي  . وال تميون هنياِ قييادة راشيدة فيي 

 األرض للمِري  , إنما تمون الْيادة للجاهلي  . 

الركييي ة الثانييي  فهييي ركييي ة األخييوة . . األخييوة فييي هللا , علييى ميينهج هللا , لتحْيييق فأمييا 

 منهج هللا: 

)واعتصييموا بحمييل هللا  ميعييا وال تفرقييوا , واذكييروا نعميي  هللا عليييمم , إذ كنييتم نعييدا  , 

فألع بيين قليوبمم , فأ يمحتم بنعمتيح إخوانيا . وكنيتم عليى شيفا حفيرة مين النيار فأنْي كم 

  لك يمين هللا لمم  ياتح لعلمم تهتدون( . . منها . ك

 فهي نخوة إذن تنمثق من التْوَّللا وامسالم . . 

وليسيت  -ن  عهيد  ونهجيح ودينيح  -من الركي ة األولى . . نساسها االعتصام بحميل هللا 

مجرد تجمج عليى ن  تصيور  خير , وال عليى ن  هيدف  خير , وال بواسي   حميل  خير 

 !  من حمال الجاهلي  المثيرة

 )واعتصموا بحمل هللا  ميعا وال تفرقوا( . . 

هيي   األخييوة المعتصييم  بحمييل هللا نعميي  يمييتن هللا بهييا علييى الجماعيي  المسييلم  األولييى . 

وهي نعم  يهمها هللا لمن يحمهم من عماد  دائما . وهو هنا ي كرهم ه   النعم  . يي كرهم 

 كيع كانوا في الجاهلي  "نعدا " . .

ن األوس والخيي رج فييي المدينيي  نحييد . وهمييا الحيييان العربيييان فييي ومييا كييان نعييدَّللا ميي 

يثيرب . يجاورهميا اليهيود الي ين كيانوا يوقيدون حيول هي   العيداوة وينفخيون فيي نارهيا 

حتى تأكل روابط الحيين  ميعا . ومين اليم تجيد يهيود مجالهيا الصيالح الي   ال تعميل إال 

ييين مين العيرب بامسيالم . . وميا كيان فيح , وال تعيش إال معح . فألع هللا بين قلوب الح

إال امسالم وحد  يجميج هي   الْليوب المتنيافرة . وميا كيان إال حميل هللا الي   يعتصيم بيح 

 الجميج فيصمحون بنعم  هللا إخوانا . 

ومييا يمميين نن يجمييج الْلييوب إال نخييوة فييي هللا , تصييغر إلييى  انمهييا األحْيياد التاريخييي  , 

الِخصييي  والرايييات العنصييري  . ويتجمييج الصييع تحييت  والثييارات الْملييي  , واألطمييال

 لوا  هللا الممير المتعال . 

)واذكروا نعم  هللا عليمم , إذ كنتم نعدا  , فألع بين قلوبمم , فأ يمحتم بنعمتيح إخوانيا( 

 . . 

وي كرهم ك لك نعمتح عليهم في إنْاذهم من النار التي كانوا على وشيك نن يْعيوا فيهيا , 

وبالتيأليع بيين  -الركيي ة األوليى  -ار بهيدايتهم إليى االعتصيام بحميل هللا إنْاذهم من الني

 : -الركي ة الثاني   -قلوبهم , فأ محوا بنعم  هللا إخوانا 

 )وكنتم على شفا حفرة من النار فأنْ كم منها( . 

 والنص الْر ني يعمد إلى مممن المِاعر والروابط:"الْلب" . .

ينفيي  إلييى الممميين العميييق: )فييألع بييين قلييوبمم( فيصييور فييال يْول:فييألع بييينمم . إنمييا  

الْلوب ح م  مؤلف  متآلف  بيد هللا وعلى عهد  وميثاقح . ك لك يرسم الينص  يورة لميا 
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كييانوا فيييح . بييل مِييهدا حيييا متحركييا تتحييرِ معييح الْلييوب: )وكنييتم علييى شييفا حفييرة ميين 

 النار( . . 

بيالْلوب تيرَّللا ييد هللا , وهيي تيدرِ  وبينما حركي  السيْوط فيي حفيرة النيار متوقعي  , إذا

 وتنْ  ! 

وحمل هللا وهو يمتد ويعصيم . و يورة النجياة والخيالص بعيد الخ ير والترقيب ! وهيو 

مِهد متحرِ حي تتمعح الْلوب وا ف  خافْ  , وتمياد العييون تيتمال  مين ورا  األ ييال 

 ! 

األوس وقييد ذكيير محمييد بيين إسييحاق فييي السيييرة وغييير  نن هيي   اآلييي  ن لييت فييي شييأن 

والخ رج . وذلك نن ر يال مين اليهيود مير بميْل مين األوس والخي رج , فسيا   ميا هيم 

عليح من االتفاق واأللف  , فمعث ر ال معح , ونمر  نن يجلس بينهم , وي كر لهم ما كيان 

ميين حييروبهم يييوم "بعيياإ" ! وتلييك الحييروب . ففعييل . فلييم ييي ل ذلييك دنبييح حتييى حميييت 

بعييض , وتثيياوروا , ونييادوا بِييعارهم . وطلمييوا  نفييوس الْييوم , وغضييب بعضييهم علييى

 نسلحتهم . وتوعدوا إلى "الحرة " . .

فملييغ ذلييك النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم فأتيياهم , فجعييل يسييمنهم , ويْييول:" نبييدعوَّللا  

الجاهلييي  وننييا بييين نظهييركم " وتييال عليييهم هيي   اآلييي  , فنييدموا علييى مييا كييان ميينهم , 

 رضي هللا عنهم  وا  لحوا وتعانْوا ونلْوا السالح

 وك لك بين هللا لهم فاهتدوا , وحق فيهم قول هللا سمحانح في التعْيب في اآلي : 

 )ك لك يمين هللا لمم  ياتح لعلمم تهتدون( . 

فه    ورة من  هد يهود لتْ يج حمل هللا بيين المتحيابين فييح , الْيائمين عليى منهجيح , 

 لْيادة المِري  في طريْح . .

لك الميد ال   تميد  يهود دائما للجماع  المسلم  , كلميا تجمعيت عليى ه    ورة من ذ 

ميينهج هللا واعتصييمت بحملييح . وهيي   المييرة ميين المييار طاعيي  نهييل المتيياب . كييادت تييرد 

المسلمين األولين كفارا يضرب بعضهم رقياب بعيض . وتْ يج بيينهم حميل هللا المتيين , 

 اآليات قملها في ه ا السياق . ال   يتآخون فيح مجتمعين . وه    ل  ه   اآلي  ب

ميج ميا قملهيا فيي السيياق  -على نن مدلول اآلي  نوسج مدَّللا من ه   الحادال  . فهي تِيي 

بأنح كانت هناِ حركي  دائمي  مين اليهيود لتم ييق شيمل الصيع المسيلم فيي  -وما بعدها 

مين إطاعي   المدين  , وإالارة الفتن  والفرق  بمل الوسائل . والتح يرات الْر ني  المتواليي 

نهييل المتيياب , وميين االسييتمال إلييى كيييدهم ودسييهم , وميين التفييرق كمييا تفرقييوا . . هيي   

التح يرات تِي بِدة ما كانت تلْا  الجماع  المسلم  من كيد اليهود فيي المديني  , ومين 

 ب رهم لم ور الِْاق والِك والململ  باستمرار . .

دا فيي الصيع المسيلم , فيي كيل وهو دنب يهود فيي كيل زميان . وهيو عملهيا الييوم وغي 

 ممان ! 

فأما وظيف  الجماع  المسلم  التي تْوم على هياتين الركيي تين لميي تينهض بهيا . . هي   

الوظيفييي  الضيييروري  مقامييي  مييينهج هللا فيييي األرض , ولتغلييييب الحيييق عليييى الماطيييل , 

 والمعروف على المنمر , والخير على الِر . .

ت الجماعيي  المسييلم  بيييد هللا وعلييى عينييح , ووفييق هيي   الوظيفيي  التييي ميين ن لهييا ننِييئ 

 منهجح . . 
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فهييي التييي تْررهييا اآلييي  التالييي : )وليييتمن ميينمم نميي  يييدعون إلييى الخييير , وييييأمرون 

 بالمعروف وينهون عن المنمر , ونولئك هم المفلحون( . . 

فال بد من  ماع  تيدعو إليى الخيير , وتيأمر بيالمعروف وتنهيى عين المنمير . ال بيد مين 

سل   في األرض تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عين المنمير . والي   يْيرر 

ننح ال بد من سل   هو مدلول النص الْر ني ذاتح . فهنياِ "دعيوة " إليى الخيير . ولمين 

هناِ ك لك "نمر" بالمعروف . وهناِ "نهي" عن المنمر . وإذا نممن نن يْوم باليدعوة 

 لنهي" ال يْوم بهما إال ذو سل ان . . غير ذ  سل ان , فإن "األمر وا

 ه ا هو تصور امسالم للمسأل  . .

 إنح ال بد من سل   تأمر وتنهى . . 

 سل   تْوم على الدعوة إلى الخير والنهي عن الِر . . 

 سل   تتجمج وحداتها وترتمط بحمل هللا وحمل األخوة في هللا . . 

 تحْيق منهج هللا في حياة المِر . .سل   تْوم على هاتين الركي تين مجتمعتين ل 

وتحْيق ه ا المنهج يْتضي "دعوة " إلى الخير يعرف منها الناس حْيْ  هي ا المينهج .  

 ويْتضي سل   "تأمر" بالمعروف "وتنهى " عن المنمر . . فت ال . .

 وهللا يْول: )وما نرسلنا من رسول إال لي ال بإذن هللا( . . 

مجرد وعظ وإرشاد وبيان . فه ا ش ر . نما الِ ر اآلخر فمنهج هللا في األرض ليس  

فهو الْيام بسل   األمر والنهي , على تحْيق المعروف ونفي المنمر من الحياة المِري  

, و يان  تْاليد الجماع  الخييرة مين نن يعميث بهيا كيل ذ  هيوَّللا وكيل ذ  شيهوة وكيل 

ا كييل امييرَّللا  برنيييح ذ  مصييلح  , وضييمان  هيي   التْاليييد الصييالح  ميين نن يْييول فيهيي

 وبتصور  , زاعما نن ه ا هو الخير والمعروف والصواب ! 

تمليع لييس بيالهين  -من الم  -والدعوة إلى الخير واألمر بالمعروف والنهي عن المنمر 

وال باليسييير , إذا نمرنييا إلييى طميعتييح , وإلييى ا يي دامح بِييهوات النيياس ونيي واتهم , 

وكمريائهم . وفيهم الجمار الغاشيم . وفييهم  ومصالح بعضهم ومنافعهم , وغرور بعضهم

الحيياكم المتسييلط . وفيييهم الهييابط اليي   يميير  الصييعود . وفيييهم المسييترخي اليي   يميير  

االشييتداد . وفيييهم المنحييل اليي   يميير  الجييد . وفيييهم المييالم اليي   يميير  العييدل . وفيييهم 

 المنحرف ال   يمر  االستْام  . . 

, ويعرفييون المنميير . وال تفلييح األميي  , وال تفلييح  وفيييهم وفيييهم مميين ينمييرون المعييروف

المِييري  , إال نن يسييود الخييير , وإال نن يمييون المعييروف معروفييا , والمنميير منمييرا . . 

 وه ا ما يْتضي سل   للخير وللمعروف تأمر وتنهى . .

 وت ال . .  

فيي هللا .  ومن الم فال بد من  ماع  تتالقى على هاتين الركي تين:اميميان بياهلل واألخيوة

لتْييوم علييى هيي ا األميير العسييير الِيياق بْييوة اميمييان والتْييوَّللا الييم بْييوة الحييب واأللفيي  , 

وكلتاهما ضرورة من ضرورات ه ا الدور ال   ناطيح هللا بالجماعي  المسيلم  , وكلفهيا 

بح ه ا التمليع . و عل الْيام بح شري   الفالح . فْال عن ال ين ينهضون بح: )ونولئيك 

 . .  هم المفلحون(

إن قيام ه   الجماع  ضرورة من ضيرورات المينهج املهيي ذاتيح . فهي   الجماعي  هيي 

الوسط ال   يتينفس فييح هي ا المينهج ويتحْيق فيي  يورتح الواقعيي  . هيو الوسيط الخيير 
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المتمافل المتعاون على دعوة الخير . المعروف فيح هو الخير والفضيل  والحق والعيدل 

 رذيل  والماطل والملم . . . والمنمر فيح هو الِر وال

عمل الخير فيح نيسر من عمل الِير . والفضييل  فييح نقيل تمياليع مين الرذيلي  . والحيق 

 فيح نقوَّللا من الماطل . والعدل فيح ننفج من الملم . .

. و يانج الِير فييح يجيد مْاومي  وخي النا . .  نعوانيافاعل الخير فييح يجيد عليى الخيير  

  ومن هنا قيم  ه ا التجمج . .

إنح الميئ  التي ينمو فيها الخير والحق بال كمير  هد , ألن كيل ميا حوليح وكيل مين حوليح 

يعاونح . والتي ال ينمو فيها الِر والماطل إال بعسر ومِْ  , ألن كل ما حوليح يعارضيح 

 ويْاومح . 

والتصيييور امسيييالمي عييين الو يييود والحيييياة والْييييم واألعميييال واألحيييداإ واألشييييا  

 واألشخاص . . 

يختلع في ه ا كلح عن التصيورات الجاهليي  اختالفيا  وهرييا ن ييال . فيال بيد إذن مين 

وسط خاص يعيش فيح ه ا التصور بمل قيمح الخا   . ال بد لح من وسيط غيير الوسيط 

 الجاهلي , ومن بيئ  غير الميئ  الجاهلي  . 

ور , ه ا الوسيط الخياص يعييش بالتصيور امسيالمي ويعييش ليح ; فيحييا فييح هي ا التصي

ويتنفس ننفاسح ال ميعي  في طالقي  وحريي  , وينميو نميو  الي اتي بيال عوائيق مين داخليح 

تؤخر ه ا النمو نو تْاومح . وحين تو د ه   العوائق تْابلهيا اليدعوة إليى الخيير واألمير 

بالمعروف والنهي عن المنمر . وحين تو د الْوة الغاشم  التي تصد عن سميل هللا تجيد 

 منهج هللا في الحياة . من يدافعها دون 

ه ا الوسط يتمثل في الجماع  المسلم  الْائم  على ركي تي اميميان واألخيوة . اميميان 

بييياهلل كيييي يتوحيييد تصيييورها للو يييود والحيييياة والْييييم واألعميييال واألحيييداإ واألشييييا  

واألشخاص , وتر ج إلى مي ان واحد تْوم بح كل ما يعرض لهيا فيي الحيياة , وتتحياكم 

ع  واحدة من عند هللا , وتتجح بوالئها كلح إلى الْيادة الْائم  على تحْييق مينهج إلى شري

 هللا في األرض . . 

واألخييوة فييي هللا . كييي يْييوم كيانهييا علييى الحييب والتمافييل الليي ين تختفييي فييي ظاللهمييا 

مِاعر األالرة , وتتضاعع بهميا مِياعر اميثيار . اميثيار المن ليق فيي يسير , المنيدفج 

 , الم مئن الواالق المرتاح . في حرارة 

عليى هياتين الركيي تين . . عليى  -فيي المديني   -وهم ا قامت الجماعي  المسيلم  األوليى 

وتمثل  فا  في الضيمائر ;  -سمحانح  -اميمان باهلل:ذلك اميمان المنمثق من معرف  هللا 

ن األحيوال . وتْوا  ومراقمتح , واليْم  والحساسي  إلى حد غير معهود إال في النيدرة مي

وعلى الحب . الحب الفياض الرائق , والود . اليود العي ب الجمييل , والتمافيل . التمافيل 

 الجاد العميق . . 

 وبلغت تلك الجماع  في ذلك كلح مملغا , لوال ننح وقج , لعد من نحالم الحالمين ! 

طميعتهيا وقص  المؤاخاة بين المها رين واألنصار قص  من عالم الحْيْي  , ولمنهيا فيي 

 نقرب إلى الرؤَّللا الحالم  ! 

 وهي قص  وقعت في ه   األرض . ولمنها في طميعتها من عالم الخلد والجنان ! 

 وعلى مثل ذلك اميمان ومثل ه   األخوة يْوم منهج هللا في األرض في كل زمان . 
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 ومن الم يعود السياق فيح ر الجماع  المسلم  مين التفيرق واالخيتالف ; ويني رها عاقمي 

الييم تفرقيوا واختلفيوا , فنيي ل هللا  -ميين نهيل المتياب  -الي ين حمليوا نمانيي  مينهج هللا قملهيا 

 الراي  منهم , وسلمها للجماع  المسلم  المتآخي  . .

 فوق ما ينتمرهم من الع اب , يوم تميض و و  وتسود و و :  

هم عي اب عمييم )وال تمونوا كال ين تفرقوا واختلفوا من بعد ما  ا هم المينات ونولئك ل

. يوم تمييض و يو  وتسيود و يو  . فأميا الي ين اسيودت و يوههم:نكفرتم بعيد إيميانمم و 

ف وقوا الع اب بما كنتم تمفرون . ونما الي ين ابيضيت و يوههم ففيي رحمي  هللا هيم فيهيا 

 خالدون( . . 

 وهنا يرسم السياق مِهدا من المِاهد الْر ني  الفائض  بالحرك  والحيوي  . .

وال فييي نو يياف . ولميين يتمثييل فييي  نلفيياظفييي مِييهد هييول . هييول ال يتمثييل فييي فيينحن  

  دميين نحيا  . في و و  وسمات . . 

ه   و و  قد نشرقت بالنور , وفاضت بالمِير , فابيضيت مين المِير والمِاشي  , وهي   

 و و  كمدت من الح ن , وغمرت من الغم , واسودت من المآب  . .

 ما هي فيح . ولمنح الل ل بالتمميت والتأنيب: وليست مج ه ا متروك  إلى  

 )نكفرتم بعد إيمانمم و ف وقوا الع اب بما كنتم تمفرون !( . . 

 )ونما ال ين ابيضت و وههم ففي رحم  هللا هم فيها خالدون( .  

 وهم ا ينمض المِهد بالحياة والحرك  والحوار . . 

 على طريْ  الْر ن . 

  المسييلم  معنييى التحيي ير ميين الفرقيي  واالخييتالف . وهميي ا يسييتْر فييي ضييمير الجماعيي

 ومعنى النعم  املهي  المريم  . .

 باميمان واالئتالف .  

وهميي ا تييرَّللا الجماعيي  المسييلم  مصييير هييؤال  الْييوم ميين نهييل المتيياب , اليي ين تحيي ر نن 

ت يعهم . كي ال تِاركهم هي ا المصيير األلييم فيي العي اب العمييم . ييوم تمييض و يو  , 

 و و  . . وتسود 

ويعْييب علييى هيي ا الميييان لمصييائر الفييريْين تعْيمييا قر نيييا يتمِييى مييج خ ييوط السييورة 

العريضيي  , يتضييمن إالمييات  ييدق الييوحي والرسييال  . و دييي  الجيي ا  والحسيياب يييوم 

الْيام  . والعيدل الم ليق فيي حميم هللا فيي اليدنيا واآلخيرة . وملميي  هللا المفيردة لميا فيي 

 ور ع  األمر إليح في كل حال:  السماوات وما في األرض .

)تلك  يات هللا نتلوها عليك بالحق , وما هللا يريد ظلما للعيالمين . وهلل ميا فيي السيماوات 

 وما في األرض . وإلى هللا تر ج األمور( . . 

 تلك الصور . تلك الحْائق . تلك المصائر . . 

فيما تْرر  مين مميادَّللا  وقييم  تلك  يات هللا وبيناتح لعماد :نتلوها عليك بالحق . فهي حق

; وهي حق فيما تعرضح من مصائر و  ا ات . وهي تتن ل بالحق ممن يمليك تن يلهيا 

; وممن لح الحق في تْرير الْيم , وتْرير المصائر , وتوقيج الجي ا ات . وميا يرييد بهيا 

.  هللا نن يوقج بالعماد ظلما . فهو الحميم العيدل . وهيو الماليك ألمير السيماوات واألرض

ولمل ما في السماوات وميا فيي األرض . وإلييح مصيير األميور . إنميا يرييد هللا بترتييب 
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الجيي ا  علييى العمييل نن يحييق الحييق , ونن يجيير  العييدل , ونن تمضييي األمييور بالجييد 

 الالئق بجالل هللا . . 

 ال كما يدعي نهل المتاب ننهم لن تمسهم النار إال نياما معدودات ! 

============ 

 ال ع   ىال هلل ولرسوله ولمن اتبعهما وأنه  

ةُ  قييال تعييالى : ِ اْلِعيي َّ )  يَُْولُييوَن لَييئِْن َرَ ْعنَييا إِلَييى اْلَمِدينَييِ  لَيُْخييِرَ نَّ اأْلََعيي ُّ ِمْنَهييا اأْلَذَلَّ َولِلَّ

ِْيَن ال يَْعلَُموَن( )المنافْون:  (   8َوِلَرُسوِلِح َوِلْلُمْؤِمنِيَن َولَِمنَّ اْلُمنَافِ

 20: قول السيد رحمه هللاي

رسولح والمؤمنين إليى  انميح , ويضيفي علييهم مين ع تيح , وهيو  -سمحانح  -ويضم هللا 

رسيييولح  -سيييمحانح  -تميييريم هائيييل ال يمرميييح إال هللا ! ون  تميييريم بعيييد نن يوقيييع هللا 

 والمؤمنين معح إلى  وار  . ويْول:ها نحن نوال  ! 

  ي  ! ه ا لوا  األع ا  . وه ا هو الصع الع

و دق هللا . فجعل الع ة  نو اميميان فيي الْليب الميؤمن . العي ة المسيتمدة مين ع تيح 

تعالى . العي ة التيي ال تهيون وال تهين , وال تنحنيي وال تليين . وال ت اييل الْليب الميؤمن 

في نحرج اللحمات إال نن يتضعضيج فييح اميميان . فيإذا اسيتْر اميميان ورسيخ فيالع ة 

 . . معح مستْرة راسخ  

 )ولمن المنافْين ال يعلمون( . . 

 وكيع يعلمون وهم ال يت وقون ه   الع ة وال يتصلون بمصدرها األ يل و 

=============== 

 الع   هلل جميعا

ةَ )  الَِّ يَن يَتَِّخ ُوَن اْلَمافِِريَن نَْوِليَياَ  ِميْن دُوِن اْلُميْؤِمنِيَن نَيَْمتَغُيوَن ِعْنيدَُهُم اْلِعي َّ قال تعالى : 

ِ َ ِميعا ( )النسا : ةَ لِلَّ  (   139فَإِنَّ اْلِع َّ

 21: قال السيد رحمه هللا 

وإذا لييم تتجييرد اليينفس هلل , لييم تتحييرر نبييدا ميين ضييغط الْيييم واألوضييال , والضييرورات 

والمصييالح , والحييرص والِييح . ولييم ترتفييج نبييدا علييى المصييالح والمغييانم , والم ييامج 

تلييك ال القيي  والمراميي  واالسييتعال  التييي يحسييها الْلييب والم ييامح . ولييم تستِييعر نبييدا 

المملييو  بيياهلل , نمييام الْيييم واألوضييال , ونمييام األشييخاص واألحييداإ , ونمييام الْييوَّللا 

 األرضي  والسل ان ون حاب السل ان . . 

 ومن هنا تم ر ب رة النفاق . . 

طيل . وهي ا وما النفاق في حْيْتح إال الضعع عن ام رار على الحق فيي موا هي  الما

الضييعع هييو المييرة الخييوف وال مييج , وتعليْهمييا بغييير هللا ; والمييرة التْيييد بمالبسييات 

 األرض ومواضعات الناس , في ع ل  عن منهج هللا للحياة

اليهيود ; الي ين كيان المنيافْون ييأوون  -عليى األر يح  -والمافرون الم كورون هنا هيم 

 المسلم  شتى الممائد .  عندهم , ويميتون معهم للجماع  إليهم ; ويتخنسون

                                                 
 (219/ ص  7)ج  -( وفي ظالل الْر ن 478/ ص  1)ج  -ر ن في ظالل الْ - 20
 (262/ ص  2)ج  -( وفي ظالل الْر ن 111/ ص  1)ج  -في ظالل الْر ن  - 21
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يسأل في استنمار:لم يتخ ون المافرين نوليا  وهم ي عميون اميميان  - ل  اللح  -وهللا 

و لييم يضييعون ننفسييهم هيي ا الموضييج , ويتخيي ون ألنفسييهم هيي ا الموقييع و نهييم ي لمييون 

 الع ة والْوة عند المافرين و 

يتوال  ; وي لمها عنيد  ; وييرتمن  بالع ة ; فال يجدها إال من -ع  و ل  -لْد استأالر هللا 

 إلى حما  . 

وهميي ا تمِييع اللمسيي  األولييى عيين طميعيي  المنييافْين , و ييفتهم األولييى , وهييي والييي  

المافرين دون المؤمنين , كما تمِيع عين سيو  تصيورهم لحْيْي  الْيوَّللا ; وعين تجيرد 

العيي ة هلل  المييافرين ميين العيي ة والْييوة التييي ي لمهييا عنييدهم نولئييك المنييافْون . وتْييرر نن

 وحد  ; فهي ت لب عند  وإال فال ع ة وال قوة عند اآلخرين ! 

نال إنح لسند واحد للنفس المِري  تجد عند  الع ة , فيإن ارتمنيت إلييح اسيتعلت عليى مين 

دونح . ونال إنها لعمودي  واحدة ترفج النفس المِري  وتحررها . . العمودي  هلل . . فيإن ال 

دت لْيم شتى ; ونشخاص شتى ; واعتمارات شيتى , ومخياوف ت مئن إليها النفس استعم

 شتى . ولم يعصمها شي  من العمودي  لمل نحد ولمل شي  ولمل اعتمار . . 

وإنح إما عمودي  هلل كلها استعال  وع ة وان الق . وإما عمودي  لعمياد هللا كلهيا اسيتخ ا  

 وذل  ونغالل . . 

 ولمن شا  نن يختار . . 

ن بغير هللا وهو مؤمن . وما ي لب الع ة والنصيرة والْيوة عنيد نعيدا  وما يستع  المؤم

هللا وهو يؤمن باهلل . وما نحوج ناسا ممن يدعون امسالم ; ويتسمون بأسيما  المسيلمين 

, وهم يستعينون بأعدَّللا نعدا  هللا في األرض , نن يتدبروا ه ا الْر ن . . إن كانت بهيم 

 رغم  في نن يمونوا مسلمين . . 

 ال فإن هللا غني عن العالمين ! وإ

 ومما يلحق ب لب الع ة عند المفار وواليتهم من دون المؤمنين:

االعتيي از باآلبييا  واأل ييداد اليي ين ميياتوا علييى المفيير ; واعتمييار نن بييينهم وبييين الجيييل 

المسييلم نسييما وقرابيي  ! كمييا يعتيي  نيياس بالفراعنيي  واألشييوريين والفينيْيييين والمييابليين 

 ي  اعت ازا  اهليا , وحمي   اهلي  . . وعرب الجاهل

روَّللا اممام نحمد:حدالنا حسين بن محمد , حدالنا نبو بمر بن عماس . عين حمييد المنيد  

ريحاني :نن النميي  يلى هللا علييح وسيلم قيال: مين انتسيب  نبيىعن عمادة ابن نسي , عن 

 إلى تسع   با  كفار , يريد بهم ع ا وفخرا , فهو عاشرهم في النار . . 

ذلك نن   رة التجمج في امسيالم هيي العْييدة . ونن األمي  فيي امسيالم هيي المؤمنيون 

باهلل من  فجر التاريخ . في كل نرض , وفي كل  يل . وليسيت األمي  مجموعي  األ ييال 

 من الْدم , وال المتجمعين في حي  من األرض في  يل من األ يال . 

============= 

 من قو  فإنهم مه ومون بإذن هللا تعالى  وكذلك فإن ال فار مهما مل وا 

ييُروَن إِلَييى َ َهيينََّم َوبِييئَْس اْلِمَهييادُ( ) ل  قييال تعييالى :   َِ ) قُييْل ِللَّييِ يَن َكفَييُروا َسييتُْغلَمُوَن َوتُْح

 ( 12عمران:

إن ه   اآليات واردة في  يدد خ ياب بنيي إسيرائيل , وتهدييدهم بمصيير المفيار قيملهم 

 يف  عميْ  الدالل  ك لك . .وبعدهم . وفيها لفت  ل 
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 فهو ي كرهم فيها بمصير  ل فرعون . .  

وكان هللا سمحانح قد نهلك  ل فرعون وننجيى بنيي إسيرائيل . ولمين هي ا ال يمينحهم حْيا 

خا ا إذا هم ضيلوا وكفيروا , وال يعصيمهم نن يو يموا بيالمفر إذا هيم انحرفيوا , ونن 

 ما نال  ل فرعون ال ين انجاهم هللا منهم ! ينالوا   ا  المافرين في الدنيا واآلخرة ك

ليْيول لهيم:إن سين  هللا ال تتخليع .  -وهم كفيار  -ك لك ي كرهم مصارل قريش في بدر 

وإنح ال يعصيمهم عا يم مين نن يحيق علييهم ميا حيق عليى قيريش . فالعلي  هيي المفير . 

 وليس ألحد على هللا دال  , وال لح شفاع  إال باميمان الصحيح ! 

ل ين كفيروا لين تغنيي عينهم نميوالهم وال نوالدهيم مين هللا شييئا , ونولئيك هيم وقيود )إن ا

 النار( . . 

واألموال واألوالد ممن  حماي  ووقاي  ; ولمنهما ال يغنيان شييئا فيي ذليك الييوم الي   ال 

 ريب فيح , ألنح ال إخالف لميعاد هللا . وهم فيح: )وقود النار( . .

م كل خصائص "امنسيان" وممي اتيح , ويصيورهم فيي  يورة به ا التعمير ال   يسلمه 

 الح ب والخِب وسائر )وقود النار( . . 

 ال بل إن األموال واألوالد , ومعهما الجا  والسل ان , ال تغني شيا في الدنيا: 

)كييدنب  ل فرعييون واليي ين ميين قييملهم كيي بوا بآياتنييا , فأخيي هم هللا بيي نوبهم , وهللا شييديد 

 العْاب( . . 

و مثل مضيى فيي التياريخ مميرورا , وقصي  هللا فيي هي ا المتياب تفصييال:وهو يمثيل وه

سيين  هللا فييي المميي بين بآياتييح , يجريهييا حيييث يِييا  . فييال نمييان إذن وال ضييمان لمميي ب 

 بآيات هللا . 

وإذن فال ين كفروا وك بوا بدعوة محمد  لى هللا عليح وسلم و ييات المتياب الي   ن ليح 

 ن له ا المصير في الدنيا واآلخرة سوا  . .عليح بالحق , معرضو

ومن الم يلْن الرسول  لى هللا عليح وسلم نن يني رهم هي ا المصيير فيي اليدارين , ونن  

يضييرب لهييم المثييل بيييوم بييدر الْريييب , فلعلهييم نسييوا مثييل فرعييون واليي ين ميين قملييح فييي 

وبيئس المهياد التم يب واألخ  الِديد: )قل لل ين كفروا: ستغلمون وتحِرون إليى  هينم 

. قد كان لمم  ي  في فئتين التْتا:فئ  تْاتل فيي سيميل هللا ونخيرَّللا كيافرة , ييرونهم مثلييهم 

 رن  العين . وهللا يؤيد بنصر  من يِا  . إن في ذلك لعمرة ألولي األبصار( . . 

وقولح تعالى: )يرونهم مثليهم رن  العين( يحتمل تفسيرين:فإما نن يمون ضيمير)يرون( 

ى المفار , وضمير)هم( را عا إلى المسلمين , ويميون المعنيى نن المفيار عليى را عا إل

 كثرتهم كانوا يرون المسلمين الْليلين)مثليهم( . . 

وكان هي ا مين تيدبير هللا حييث خييل للمِيركين نن المسيلمين كثيرة وهيم قلي  , فت ل ليت 

 قلوبهم ونقدامهم . 

ن كانوا ييرون المِيركين)مثليهم( هيم وإما نن يمون العمس , ويمون المعنى نن المسلمي

 ومج ه ا المتوا وانتصروا .  -في حين نن المِركين كانوا الالال  نمثالهم  -

 والمهم هو ر ج النصر إلى تأييد هللا وتدبير  . .

وفي ه ا تخ يل لل ين كفروا وتهديد . كميا نن فييح تثميتيا للي ين  منيوا وتهوينيا مين شيأن  

يْتضيي هي ا  -كما ذكرنا فيي التمهييد للسيورة  -كان الموقع نعدائهم فال يرهمونهم . . و

 وذاِ . . 
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 وكان الْر ن يعمل هنا وهناِ . . 

 وما ي ال الْر ن يعمل بحْيْتح المميرة . وبما يتضمنح من مثل ه   الحْيْ  . .

إن وعييد هللا به يميي  اليي ين يمفييرون ويميي بون وينحرفييون عيين ميينهج هللا , قييائم فييي كييل  

قيائم كي لك فيي كيل لحمي  .  -وليو قيل عيددها  -هللا بنصير الفئي  المؤمني   لحم  . ووعيد

وتوقع النصر على تأييد هللا ال   يع يح من يِا  حْيْ  قائم  لم تنسخ , وسن  ماضيي  

 لم تتوقع . 

وليس على الفئ  المؤمن  إال نن ت مئن إلى ه   الحْيْ  ; وتثق فيي ذليك الوعيد ; وتأخي  

وقها كاملي  ; وتصيمر حتيى ييأذن هللا ; وال تسيتعجل وال تْينط إذا لْلمر عدتح التي في ط

طال عليها األمد المغيب في علم هللا , المدبر بحممتح , المؤ ل لموعد  ال   يحْق هي   

 الحمم  . 

 )إن في ذلك لعمرة ألولي األبصار( . . 

فيالعمرة تمير وال بد من بصر ينمر وبصير تتدبر , لتمرز العمرة , وتعيها الْلوب . وإال 

 22في كل لحم  في الليل والنهار !

============  

نََّك تَقَلُُّه الَِّذيَن َكفَاُروا فِاي اِلابِالِد  )َمتَااعل قَِليالل ثُامَّ َماأَِواُهِم َجَهانَُّم  وقال تعالى :   )ال يَ ُرَّ

     197و196َوبِئَِس اِلِمَهاُد  )آل عمران:

ميين مميياهر النعميي  والو ييدان , وميين مميياهر وتْلييب اليي ين كفييروا فييي الييمالد , ممهيير 

الممان  والسل ان , وهو ممهر يحيك في الْلوب منح شي  ال محال  . يحييك منيح شيي  

فيييي قليييوب الميييؤمنين ; وهيييم يعيييانون الِيييمع والحرميييان , ويعيييانون األذَّللا والجهيييد , 

ميون ويعانون الم اردة نو الجهاد . . وكلها مِْات ونهوال , بينما ن يحاب الماطيل ينع

 ويستمتعون ! . . 

ويحيييك منييح شييي  فييي قلييوب الجميياهير الغافليي  , وهييي تييرَّللا الحييق ونهلييح يعييانون هيي ا 

 العنا  , والماطل ونهلح في منجاة , بل في مسالة !

ويحيك منح شي  في قلوب الضالين المم لين ننفسهم ; في يدهم ضالال وب را ولجا يا  

 في الِر والفساد . 

 هنا تأتي ه   اللمس : 

 )ال يغرنك تْلب ال ين كفروا في المالد . متال قليل . الم مأواهم  هنم وبئس المهاد( . 

 متال قليل . . ينتهي وي هب . .

 نما المأوَّللا الدائم الخالد , فهو  هنم . . 

 وبئس المهاد !  

 وفي مْابل المتال الْليل ال اهب  نات . وخلود . وتمريم من هللا: 

 نهار( . . ) نات تجر  من تحتها األ

 )خالدين فيها( . .

 )ن ال من عند هللا( . . 

 )وما عند هللا خير لْلبرار( . .  
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وما يِك نحد يضج ذلك النصيب في كف  , وه ا النصيب في كف  , نن ميا عنيد هللا خيير 

لْلبرار . وما تمْى في الْلب شمه  في نن كف  الي ين اتْيوا نر يح مين كفي  الي ين كفيروا 

. وميا يتيردد ذو عْيل فيي اختييار النصييب الي   يختيار  ألنفسيهم نوليو في ه ا المي ان 

 األلماب ! 

في موضيج التربيي  , وفيي مجيال إقيرار الْييم األساسيي  فيي التصيور  -سمحانح  -إن هللا 

امسالمي ال يعد المؤمنين هنا بالنصر , وال يعدهم بْهير األعيدا  , وال يعيدهم بيالتممين 

 من األشيا  في ه   الحياة . .  في األرض , وال يعدهم شيئا

مما يعيدهم بيح فيي مواضيج نخيرَّللا , ومميا يمتميح عليى نفسيح ألوليائيح فيي  يراعهم ميج 

 نعدائح . 

إنح يعدهم هنا شيئا واحدا . هو )ما عند هللا( . فهي ا هيو األ يل فيي هي   اليدعوة . وهي   

 هي نْ   االن الق في ه   العْيدة:

حتى رغمي  الميؤمن فيي  -غاي  , ومن كل م مج  التجرد الم لق من كل هدف ومن كل

حتيى هي   الرغمي  يرييد هللا نن يتجيرد  -غلم  عْيدتح وانتصار كلم  هللا وقهر نعيدا  هللا 

منها المؤمنون , ويملوا نمرها إليح , وتتخلص قلوبهم مين نن تميون هي   شيهوة لهيا وليو 

 كانت ال تخصها ! 

 ه   العْيدة:ع ا  ووفا  وندا  . . 

. وبال مْابل من نعراض ه   األرض , وبال مْابل ك لك من نصر وغلم  وتمميين فْط 

 واستعال  . .

 الم انتمار كل شي  هناِ !  

 الم يْج النصر , ويْج التممين , ويْج االستعال  . .

ولمن ه ا ليس داخال في الميع  . ليس    ا من الصفْ  . لييس فيي الصيفْ  مْابيل فيي  

 إال األدا  والوفا  والع ا  . . ه   الدنيا . وليس فيها

 واالبتال  . .  

على ه ا كانت الميع  والدعوة م اردة في ممي  ; وعليى هي ا كيان المييج والِيرا  . وليم 

يميينح هللا المسييلمين النصيير والتممييين واالسييتعال  ; ولييم يسييلمهم مْاليييد األرض وقيييادة 

  : المِري  , إال حين تجردوا ه ا التجرد , ووفوا ه ا الوفا

لرسيول  -رضيي هللا عنيح  -قال محمد بن كعب الْرظي وغير :قال عمد هللا بين رواحي  

هللا  لى هللا عليح وسلم يعني ليل  العْم  ] ونْميا  األوس والخي رج يمايعونيح  يلى هللا 

عليح وسلم على الهجرة إليهم [:اشترط لربيك ولنفسيك ميا شيئت . فْيال:" نشيترط لربيي 

ح شيئا . ونشيترط لنفسيي نن تمنعيوني مميا تمنعيون منيح ننفسيمم نن تعمدو  وال تِركوا ب

ونموالمم " . قال:فما لنيا إذا فعلنيا ذليك و قيال:" الجني  " . . قيالوا:ربح المييج . وال نْييل 

 وال نستْيل . . هم ا . . "الجن  " . . 

 والجن  فْط !

 لم يْل . .  

مميا مينحهم  -. والميال . والرخيا  النصر والع  والوحدة . والْوة . والتممين . والْييادة 

 ف لك كلح خارج عن الصفْ  !  -هللا ون را  على نيديهم 

 وهم ا . . 
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 ربح الميج وال نْيل وال نستْيل . . 

لْد نخ وها  فْ  بين متمايعين ; ننهي نمرها , ونمضي عْدها . ولم تعد هناِ مسياوم  

 حولها ! 

ي ييدها مْالييد األرض , وزميام الْييادة , وهم ا ربى هللا الجماعي  التيي قيدر نن يضيج في

وسلمها األمان  الممرَّللا بعد نن تجردت من كل نطماعها , وكل رغماتها , وكل شيهواتها 

, حتييى مييا يخييتص منهييا بالييدعوة التييي تحملهييا , والميينهج اليي   تحْْييح , والعْيييدة التييي 

فسح فيي نفسيح تموت من ن لها . فما يصلح لحمل ه   األمان  الممرَّللا من بْي لح نرب لن

 23, نو بْيت فيح بْي  لم تدخل في السلم كاف  . 

============ 

ليعلم المؤمنون الصادقون أن ال فار مه وماون وأنناا ساوف ننتصار علايهم فوأخيرا  

 بإن هللا تعالى عندما نرجف ىلى ديننا  ونح مه في جميف شئون حياتنا 

ُ الَّيِ يَن  َمنُييوا   يياِلَحاِت لَيَْسيتَْخِلفَنَُّهْم فِييي اأْلَْرِض قيال تعيالى : ) َوَعييدَ هَّ ِميْنُمْم َوَعِملُيوا الصَّ

لَنَُّهْم ِمي ينَنَّ لَُهيْم ِديينَُهُم الَّيِ   اْرتََضيى لَُهيْم َولَيُمَيدِِ ْن بَْعيِد َكَما اْستَْخلََع الَِّ يَن ِميْن قَيْمِلِهْم َولَيَُمِمِ

ييِرُكوَن بِي ِْ ي َشييْيئا  َوَميْن َكفَييَر بَْعيدَ ذَِلييَك فَأُولَئِيَك ُهييُم اْلفَاِسييُْوَن( َخيْوفِِهْم نَْمنييا  يَْعمُيدُونَنِي ال يُ

 (  55)النور:

ْكِر نَنَّ اأْلَْرَض يَِرالَُهيييا ِعمَييياِدَ  وقيييال تعيييالى :   بُيييوِر ِميييْن بَْعيييِد الييي ِِ ) َولََْيييْد َكتَْمنَيييا فِيييي ال َّ

اِلُحوَن( )  (   105:األنميا الصَّ

اآْلِخَرةُ نَْجعَلَُها ِللَِّ يَن ال يُِرييدُوَن ُعلُيِوا  فِيي اأْلَْرِض َوال فََسيادا  ) تِْلَك الدَّاُر وقال تعالى :  

ِْيَن( )الْصص:  (   83َواْلعَاقِمَ ُ ِلْلُمتَّ

ذليك وعييد هللا لليي ين  منييوا وعملييوا الصييالحات مين نميي  محمييد  ييلى هللا عليييح وسييلم نن 

هيم . ونن يميدلهم مين بعيد يستخلفهم فيي األرض . ونن يممين لهيم ديينهم الي   ارتضيى ل

 خوفهم نمنا . . 

ذلك وعد هللا . ووعد هللا حق . ووعد هللا واقج . ولن يخلع هللا وعد  . . فما حْيْي  ذليك 

 اميمان و وما حْيْ  ه ا االستخالف و 

إن حْيْ  اميمان التي يتحْق بها وعد هللا حْيْ  ضخم  تسيتغرق النِياط امنسياني كليح 

نسياني كلييح . فميا تميياد تسيتْر فييي الْليب حتييى تعلين عيين نفسيها فييي ; وتو يح النِيياط ام

 ورة عمل ونِاط وبنا  وإنِا  مو ح كلح إلى هللا ; ال يمتغي بيح  ياحمح إال و يح هللا 

; وهي طاع  هلل واستسالم ألمر  في الصغيرة والمميرة , ال يمْى معها هوَّللا في الينفس 

ال وهو تمج لما  ا  بح رسول هللا  يلى هللا , وال شهوة في الْلب , وال ميل في الف رة إ

 عليح وسلم من عند هللا . 

فهييو اميمييان اليي   يسييتغرق امنسييان كلييح , بخييواطر نفسييح , وخلجييات قلمييح . ونشييواق 

روحييح , وميييول ف رتييح , وحركييات  سييمح , ولفتييات  وارحييح , وسييلوكح مييج ربييح فييي 

 نهلح ومج الناس  ميعا . . 

 . . يتو ح به ا كلح إلى هللا
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يتمثل ه ا فيي قيول هللا سيمحانح فيي اآليي  نفسيها تعلييال لالسيتخالف والتمميين واألمين:  

)يعمدونني ال يِركون بي شيئا( والِرِ مداخل ونليوان , والتو يح إليى غيير هللا بعميل 

 نو شعور هو لون من نلوان الِرِ باهلل . 

يييدخل فيمييا نميير هللا بييح ذلييك اميمييان ميينهج حييياة كامييل , يتضييمن كييل مييا نميير هللا بييح , و

توفير األسماب , وإعيداد العيدة , واألخي  بالوسيائل , والتهييؤ لحميل األماني  المميرَّللا فيي 

 األرض . . نمان  االستخالف . . 

 فما حْيْ  االستخالف في األرض و 

 إنها ليست مجرد الملك والْهر والغلم  والحمم . .

والتعمير والمنا  ; وتحْيق المينهج  إنما هي ه ا كلح على شرط استخدامح في ام الح 

ال   رسمح هللا للمِري  كي تسير عليح ; وتصل عن طريْح إلى مستوَّللا المميال المْيدر 

 لها في األرض , الالئق بخليْ  نكرمها هللا . 

إن االسيتخالف فيي األرض قيدرة عليى العمييارة وام يالح , ال عليى الهيدم وامفسيياد . 

نينيي  , ال علييى الملييم والْهيير . وقييدرة علييى االرتفييال وقييدرة علييى تحْيييق العييدل وال مأ

بييالنفس المِييري  والنمييام المِيير  , ال علييى االنحييدار بييالفرد والجماعيي  إلييى مييدارج 

 الحيوان ! 

وه ا االستخالف هو ال   وعيد  هللا الي ين  منيوا وعمليوا الصيالحات . . وعيدهم هللا نن 

ليحْْيوا الينهج الي    -لحين قيملهم كما اسيتخلع الميؤمنين الصيا -يستخلفهم في األرض 

نراد  هللا ; ويْييرروا العييدل اليي   نراد  هللا ; ويسيييروا بالمِييري  خ ييوات فييي طريييق 

المميييال المْيييدر لهيييا ييييوم ننِيييأها هللا . . فأميييا الييي ين يملميييون فيفسيييدون فيييي األرض , 

 وينِرون فيها المغي والجور , وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان . .

سييوا مسييتخلفين فييي األرض . إنمييا هييم ممتلييون بمييا هييم فيييح , نو ممتلييى بهييم فهييؤال  لي 

 غيرهم , ممن يسل ون عليهم لحمم  يْدرها هللا . 

 ي  ه ا الفهم لحْيْ  االسيتخالف قوليح تعيالى بعيد : )وليممينن لهيم ديينهم الي   ارتضيى 

ريع الحييياة لهييم( . . وتممييين الييدين يييتم بتممينييح فييي الْلييوب , كمييا يييتم بتممينييح فييي تصيي

وتيييدبيرها . فْيييد وعيييدهم هللا إذن نن يسيييتخلفهم فيييي األرض , ونن يجعيييل ديييينهم الييي   

ارتضى لهم هو ال   يهييمن عليى األرض . وديينهم ييأمر بام يالح , وييأمر بالعيدل , 

ويأمر باالستعال  على شيهوات األرض . وييأمر بعميارة هي   األرض , واالنتفيال بميل 

ومن ر يد , ومن طاق  , مج التو ح بميل نِياط فيهيا إليى هللا  ما نودعها هللا من الروة ,

 . 

 )وليمدلنهم من بعد خوفهم نمنا( . .

ولْيد كيانوا خييائفين , ال ييأمنون , وال يضييعون سيالحهم نبييدا حتيى بعييد هجيرة الرسييول  

  لى هللا عليح وسلم إلى قاعدة امسالم األولى بالمدين  . 

فييي هيي   اآلييي :كان النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم  قييال الربيييج بيين ننييس عيين نبييي العالييي 

ون حابح بممي  نحيوا مين عِير سينين ييدعون إليى هللا وحيد  , وإليى عمادتيح وحيد  بيال 

شريك لح , سرا وهم خائفون ال يؤمرون بالْتال ; حتى نمروا بعد الهجرة إليى المديني  , 

السيالح ويصيمحون فيي  فْدموها , فأمرهم هللا بالْتال , فمانوا بهيا خيائفين , يمسيون فيي
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السالح ; فصمروا على ذلك ميا شيا  هللا . اليم إن ر يال مين الصيحاب  قال:ييا رسيول هللا 

 نبد الدهر نحن خائفون هم ا و

نما يأتي علينا يوم نأمن فيح ونضج عنا السالح و فْال رسول هللا  لى هللا علييح وسيلم  

مم فيي الميْل العمييم ليسيت " لن تصمروا إال يسيرا حتى يجليس الر يل مين -عليح وسلم 

فيييح حديييدة " . وننيي ل هللا هيي   اآلييي  , فييأظهر هللا نميييح علييى   يييرة العييرب , فييأمنوا 

ووضيعوا السيالح . الييم إن هللا قيمض نمييح  ييلى هللا علييح وسيلم فمييانوا كي لك  منيين فييي 

; إمارة نبي بمر وعمر وعثمان . حتى وقعوا فيما وقعوا فيح , فأدخل هللا عليهم الخيوف 

 فاتخ وا الحج ة والِرط , وغيروا فغير بهم . . 

 )ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسْون( . . 

 الخار ون على شرط هللا . ووعد هللا . وعهد هللا . . 

لْييد تحْيييق وعيييد هللا ميييرة . وظيييل متحْْيييا وواقعييا ميييا قيييام المسيييلمون عليييى شيييرط هللا: 

 )يعمدونني ال يِركون بي شيئا( . .

ويعمليون  يالحا . ووعيد  -مين اميميان  -هي  وال مين الِيهوات . ويؤمنيون ال من اآلل 

هللا مي خور لمييل ميين يْييوم علييى الِييرط ميين هي   األميي  إلييى يييوم الْياميي  . إنمييا يم ييى   

النصر واالستخالف والتممين واألمن . لتخلع شرط هللا في  انب من  وانمح الفسييح  

ا انتفعت األم  بالمال  , و ازت االبيتال  , ; نو في تمليع من تماليفح الضخم  ; حتى إذ

 وخافت ف لمت األمن , وذلت ف لمت الع ة , وتخلفت ف لمت االستخالف . .

كل ذلك بوسائلح التي نرادها هللا , وبِروطح التي قررها هللا . . تحْق وعد هللا ال   ال  

 يتخلع , وال تْع في طريْح قوة من قوَّللا األرض  ميعا . 

ى ه ا الوعيد بياألمر بالصيالة وال كياة وال اعي  , وبيأال يحسيب الرسيول ل لك يعْب عل

 لى هللا عليح وسلم ونمتح حسابا لْوة المافرين ال ين يحاربونهم ويحاربون دينهم ال   

 ارتضى لهم: 

)ونقيمييوا الصييالة و تييوا ال كيياة , ونطيعييوا الرسييول لعلمييم ترحمييون . ال تحسييمن اليي ين 

 ومأواهم النار ولمئس المصير( . . كفروا معج ين في األرض . 

 فه   هي العدة . .

االتصال باهلل , وتْويم الْلب بإقام  الصالة . واالسيتعال  عليى الِيح , وت هيير الينفس  

والجماعيي  بإيتييا  ال كيياة . وطاعيي  الرسييول والرضييى بحممييح , وتنفييي  شييريع  هللا فييي 

)لعلمم ترحمون( في األرض مين  الصغيرة والمميرة , وتحْيق النهج ال   نراد  للحياة:

الفسيياد واالنحييدار والخييوف والْلييق والضييالل , وفييي اآلخييرة ميين الغضييب والعيي اب 

 والنمال . 

فإذا استْمتم على النهج , فال عليمم من قوة الميافرين . فميا هيم بمعجي ين فيي األرض , 

ميياممم , وقييوتهم الميياهرة ليين تْييع لمييم فييي طريييق . وننييتم نقويييا  بإيمييانمم , نقويييا  بن

نقوييا  بعيدتمم التيي تسيت يعون . وقيد ال تمونيون فيي مثيل عيدتهم مين الناحيي  الماديي  . 

 ولمن الْلوب المؤمن  التي تجاهد تصنج الخوارق واألعا يب . 

إن امسالم حْيْ  ضيخم  ال بيد نن يتمالهيا مين يرييد الو يول إليى حْيْي  وعيد هللا فيي 

ا فييي تيياريخ الحييياة المِييري  , وهييو يييدرِ تلييك اآليييات . وال بييد نن يمحييث عيين مصييداقه
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شروطها على حْيْتها , قمل نن يتِمك فيها نو يرتاب , نو يستم ى   وقوعها فيي حالي  

 من الحاالت . 

إنييح مييا ميين مييرة سييارت هيي   األميي  علييى نهييج هللا , وحممييت هيي ا اليينهج فييي الحييياة , 

 وارتضتح في كل نمورها . . 

التممين واألمن . وميا مين ميرة خالفيت عين هي ا الينهج إال تحْق وعد هللا باالستخالف و

إال تخلفت في ذيل الْافل  , وذلت , وطرد دينها من الهيمني  عليى المِيري  ; واسيتمد بهيا 

 الخوف ; وتخ فها األعدا  . 

نال وإن وعد هللا قائم . نال وإن شرط هللا معروف . فمن شا  الوعد فليْم بالِرط . ومين 

 24و نوفى بعهد  من هللا 

************* 

 سورة الصافات : قال تعالى و 

(  َوإِنَّ 172(  إِنَُّهيْم لَُهيُم اْلَمنُصييوُروَن  ) 171َولََْيْد َسيمََْْت َكِلَمتُنَيا ِلِعمَاِدنَيا اْلُمْرَسيِليَن  ) }

فََسيييْوَف  (  َونَْبِصيييْرُهمْ 174(  فَتَيييَولَّ َعيييْنُهْم َحتَّيييى ِحييييٍن  ) 173ُ نيييدَنَا لَُهيييُم اْلغَييياِلمُوَن  ) 

(  فَييإِذَا نَييَ َل بَِسيياَحتِِهْم فََسييا  َ ييمَاُح 176(  نَفَمِعَيي َابِنَا يَْسييتَْعِجلُوَن  ) 175يُْمِصييُروَن  ) 

(  َونَْبِصييْر فََسييْوَف يُْمِصييُروَن  ) 178(  َوتَييَولَّ َعييْنُهْم َحتَّييى ِحيييٍن  ) 177اْلُمنيي َِريَن  ) 

ةِ 179 ا يَِصفُوَن  )  (  ُسْمَحاَن َربَِِك َرِبِ اْلِع َّ (  181(  َوَساَلمو َعلَى اْلُمْرَسيِليَن  ) 180َعمَّ

ِ َرِبِ اْلعَالَِميَن  )   {(181َواْلَحْمدُ لِلَّ

والوعييد واقييج وكلميي  هللا قائميي  . ولْييد اسييتْرت  يي ور العْيييدة فييي األرض ; وقييام بنييا  

 بين , وعليى اميمان , على اليرغم مين  مييج العوائيق , وعليى اليرغم مين تمي يب الممي

الرغم من التنمييل باليدعاة والمتمعيين . ولْيد ذهميت عْائيد المِيركين والمفيار . وذهميت 

سيي وتهم ودولييتهم ; وبْيييت العْائييد التييي  ييا  بهييا الرسييل . تسييي ر علييى قلييوب النيياس 

وعْولهم , وتميع تصوراتهم ونفهامهم . وما ت ال على الرغم من كل شي  هي نظهير 

لمِيير فييي ننحييا  األرض . وكييل المحيياوالت التييي بيي لت لمحييو ونبْييى مييا يسييي ر علييى ا

العْائد املهي  التي  ا  بها الرسل , وتغليب ني  فمرة نو فلسف  نخرَّللا قد بيا ت بالفِيل 

. با ت بالفِل حتى في األرض التيي نمعيث منهيا . وحْيت كلمي  هللا لعمياد  المرسيلين . 

 إنهم لهم المنصورون وإن  ند  لهم الغالمون . 

  بصف  عام  . وهي ظاهرة ملحوظ  . في  ميج بْال األرض . في  مييج العصيور ه 

 . 

وهييي كيي لك متحْْيي  فييي كييل دعييوة هلل . يخلييص فيهييا الجنييد , ويتجييرد لهييا الييدعاة . إنهييا 

غالميي  منصييورة مهمييا وضييعت فييي سييميلها العوائييق , وقامييت فييي طريْهييا العراقيييل . 

نييار , وقييوَّللا الدعاييي  واالفتييرا  , وقييوَّللا ومهمييا ر ييد لهييا الماطييل ميين قييوَّللا الحديييد وال

الحييرب والمْاوميي  , وإن هييي إال معييارِ تختلييع نتائجهييا . الييم تنتهييي إلييى الوعييد اليي   

وعييد  هللا لرسييلح . واليي   ال يخلييع ولييو قامييت قييوَّللا األرض كلهييا فييي طريْييح . الوعييد 

 بالنصر والغلم  والتممين . 

كما تمضي ه   المواكب والنجوم فيي  ه ا الوعد سن  من سنن هللا الموني  . سن  ماضي 

دوراتها المنتمم  ; وكما يتعاقب اللييل والنهيار فيي األرض عليى ميدار ال ميان ; وكميا 
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تنمثق الحياة في األرض الميت  ين ل عليها الما  . . ولمنها مرهون  بتْيدير هللا , يحْْهيا 

المحيدودة . ولمنهيا حين يِا  . ولْد تم ى   الارها الماهرة بالْيياس إليى نعميار المِير 

ال تخلع نبدا  وال تتخلع وقد تتحْق في  ورة ال يدركها المِر ألنهم ي لمون الميألوف 

 من  ور النصر والغلم  , وال يدركون تحْق السن  في  ورة  ديدة إال بعد حين ! 

ولْد يريد المِر  ورة معين  من  ور النصر والغلم  لجنيد هللا ونتميال رسيلح . ويرييد 

رة نخييرَّللا نكمييل ونبْييى . فيمييون مييا يريييد  هللا . ولييو تملييع الجنييد ميين المِييْ  هللا  ييو

 وطول األمد نكثر مما كانوا ينتمرون . .

ولْييد نراد المسييلمون قميييل غيي وة بييدر نن تمييون لهييم عييير قييريش ونراد هللا نن تفييوتهم  

. وكيان ميا  الْافل  الرابحي  الهيني  ; ونن يْيابلوا النفيير ونن يْياتلوا ال ائفي  ذات الِيوك 

نراد  هللا هييو الخييير لهييم ولإلسييالم . وكييان هييو النصيير اليي   نراد  هللا لرسييولح و نييد  

 ودعوتح على مدَّللا األيام 

ولْييد يهيي م  نييود هللا فييي معركيي  ميين المعييارِ , وتييدور عليييهم الييدائرة , ويْسييو عليييهم 

وف مين حيولهم االبتال  ; ألن هللا يعدهم للنصر في معرك  نكمر . وألن هللا يهيى  المر

 ليؤتي النصر يومئ  المار  في مجال نوسج , وفي خط نطول , وفي نالر ندوم 

 لْد سمْت كلم  هللا , ومضت إرادتح بوعد  , والمتت سنتح ال تتخلع وال تحيد: 

 )ولْد سمْت كلمتنا لعمادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن  ندنا لهم الغالمون( . 

اطج , وه   الملم  السيابْ  , ييأمر هللا رسيولح  يلى هللا علييح وعند إعالن ه ا الوعد الْ

وسلم نن يتولى عنهم , ويدعهم لوعد هللا وكلمتيح , ويترقيب ليمصيرهم وقيد حْيت علييهم 

 الملم  , ويدعهم ليمصروا ويروا رنَّللا العين كيع تمون: 

ل )فتول عنهم حتى حين . ونبصرهم فسوف يمصرون . نفمعي ابنا يسيتعجلون و فيإذا ني 

 بساحتهم فسا   ماح المن رين . وتول عنهم حتى حين . ونبصر فسوف يمصرون( . . 

فتول عنهم , ونعرض وال تحفلهم ; ودعهم لليوم ال   تراهم فييح وييرون هيم ميا ينتهيي 

إليح وعد هللا فيك وفيهم . وإذا كيانوا يسيتعجلون بعي ابنا , فيياويلهم ييوم يني ل بهيم . فإنيح 

 حهم بما يسو  , وقد قدم لح الن ير . إذا ن ل بساح  قوم  م

ويمييرر األميير بييامعراض عيينهم وامهمييال لِييأنهم والتهديييد الملفييوف فييي ذلييك األميير 

 المخيع:)وتول عنهم حتى حين( . . 

 كما يمرر امشارة إلى هول ما سيمون:)ونبصر فسوف يمصرون( . . 

  25ويدعح مجمال  يوحي بالهول المرهوب . .

============== 

 ننا سوف نفتد عاصمة النصرانية شاهوا أم أبوا بإذن هللا وأ 

ِ َحدَّالَنِى نَبِى َحيدَّالَنَا يَْحيَيى ْبيُن إِْسيَحاَق َحيدَّالَنَا يَْحيَيى 26 روَّللا نحمد في مسند  َحدَّالَنَا َعْمدُ هَّ

ِ ْبييِن َعْمييِرو  ْبييِن اْلعَاِ ييى َوُسييئَِل نَّللَاُّ ْبييُن نَيُّييوَب َحييدَّالَنِى نَبُييو قَمِيييٍل قَيياَل ُكنَّييا ِعْنييدَ َعْمييِد هَّ

. قَيالَ  ِ بُِصْندُوٍق لَحُ ِحلَيقو ال  اْلُْْسَ ْنِ ينِيَّ ُ نَْو ُروِميَّ ُ فَدََعا َعْمدُ هَّ  فَيأَْخَرَج اْلَمِدينَتَْيِن تُْفتَُح نَوَّ

 ِ ِ بَْينََما نَْحُن َحْوَل َرُسوِل هَّ نَْمتُيُب إِْذ  - لى هللا عليح وسيلم-ِمْنحُ ِكتَابا  . قَاَل فََْاَل َعْمدُ هَّ

                                                 
 (194/ ص  6)ج  -( وفي ظالل الْر ن 403/ ص  1)ج  -في ظالل الْر ن  - 25
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 ِ َِ  - لى هللا عليح وسيلم-ُسئَِل َرُسوُل هَّ ال  قُْسيَ ْنِ ينِيَّ ُ نَْو ُروِميَّي ُ نَّللَاُّ اْلَميِدينَتَْيِن تُْفيتَُح نَوَّ

 ِ  :- لى هللا عليح وسلم-فََْاَل َرُسوُل هَّ

ال  »    َ ْنِ ينِيَّ َ. يَْعنِى قُسْ «. َمِدينَ ُ ِهَرْقَل تُْفتَُح نَوَّ

================== 

 

 

 

 

 

 

 

  الباا األول

 تخريج الحديث من مصادره  

  
  27السنن الممرَّللا للميهْيففي   

ِد ْبِن َسيْختَُوْيِح َحيدَّالَنَا  -19186 ِْيحُ نَْخمََرنَا نَبُو اْلَحَسِن : َعِلىُّ ْبُن ُمَحمَّ نَْخمََرنَا نَبُو َطاِهٍر اْلفَ

ْْمَ َ ْبيِن نَبُو بَْمِر ْبُن  بِيُج ْبُن الَْعلٍَب َحدَّالَنَا يَْحيَى ْبُن ُع ِعىُّ َحدَّالَنَا الرَّ يَْعُْوَب ْبِن يُوُسَع اْلُم َِّوِ

ٍف يَيْ ُكُروَن َعيْن  نَبِى اْلعَْييَ اِر َعيْن ُسيْفيَاَن الثَّيْوِرَّللِاِ َواْلَوِلييِد ْبيِن نُيوحٍ َوالسَّيِرَّللِاِ ْبيِن ُمَصيِرِ

ٍف عَ  ْحَمِن ْبِن َغْنٍم قَاَل : َكتَْمُت ِلعَُمَر ْبِن اْلَخ َّياِب َطْلَح َ ْبِن ُمَصِرِ ْن َمْسُروٍق َعْن َعْمِد الرَّ

ِ ُعَمي ِحيِم َهي َا ِكتَيابو ِلعَْميِد هَّ ْحَمِن اليرَّ ِ الرَّ َِّاِم بِْسِم هَّ ُ َعْنحُ ِحيَن َ اِلَح نَْهَل ال َر َرِضَى هَّ

ا قَيِدْمتُْم َعلَْينَيا َسيأَْلنَاُكُم األََمياَن ألَْنفُِسينَا  نَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن ِمْن نََصاَرَّللا َمِدينَِ  َك َا َوَك َا إِنَُّمْم لَمَّ

الَ فِيَميا َوذََراَريِِنَا َونَْمَواِلنَا َونَْهِل ِملَّتِنَا َوَشَرْطنَا لَُمْم َعلَى نَْنفُِسنَا نَْن الَ نُْحِدَإ فِيى َميِدينَتِنَا وَ 

ا وَ  دَ َما َخيِرَب ِمْنَهيا َوالَ نُْحيِيَى َحْولََها دَْير  الَ َكنِيَس   َوالَ قَالَّيَ   َوالَ َ ْوَمعَ َ َراِهٍب َوالَ نَُجدِِ

َما َكاَن ِمْنَها فِى ِخَ ِط اْلُمْسيِلِميَن َونَْن الَ نَْمنَيَج َكنَائَِسينَا نَْن يَْنِ لََهيا نََحيدو ِميَن اْلُمْسيِلِميَن فِيى 

ةِ َواْبيِن السَّيمِيِل َونَْن نُْنيِ َل َميْن َميرَّ بِنَيا ِميَن اْلُمْسيِلِميَن لَْيٍل َوالَ نََهياٍر َونُ  يَج نَْبَوابََهيا ِلْلَميارَّ َوِسِ

ًِّيييا  الاَلاَلَييي َ نَيَّييياٍم نُْ ِعَمُهيييْم َونَْن الَ نُيييْؤِمَن فِيييى َكنَائِِسييينَا َوالَ َمنَاِزِلنَيييا َ اُسوس يييا َوالَ نَْميييتُُم ِغ

نَْوالَدَنَا اْلُْْر َن َوالَ نُْمِهَر ِشْرك ا َوالَ نَْدُعو إِلَْيِح نََحد ا َوالَ نَْمنََج نََحد ا ِميْن  ِلْلُمْسِلِميَن َوالَ نُعَلِِمَ 

ا إِْن قََرابَتِنَا الدُُّخوَل فِى اِمْسالَِم إِْن نََرادَ ُ َونَْن نَُوقَِِر اْلُمْسِلِميَن َونَْن نَُْيوَم لَُهيْم ِميْن َمَجاِلِسينَ

َِمَّحُ بِِهْم فِى َشْىٍ  ِمْن ِلمَاِسِهْم ِميْن قَلَْنُسيَوةٍ َوالَ ِعَماَميٍ  َوالَ نَْعلَيْيِن َوالَ نََرادُوا ُ لُوس   َ ا َوالَ نَت

وَف فَْرِق َشعٍَر َوالَ نَيتََملََّم بَِمالَِمِهيْم َوالَ نَتََمنَّيى بُِمنَياُهْم َوالَ نَْرَكيَب السُّيُروَج َوالَ نَتََْلَّيدَ السُّييُ 

الَحِ َوالَ نَْحِملَحُ َمعَنَا َوالَ نَْنَُْش َخَواتِيَمنَا بِاْلعََربِيَِّ  َوالَ نَمِييَج اْلُخُميوَر َوالَ نَتَّخِ   َ َشْيئ ا ِمَن الِسِ

نَيانِيَر َعلَيى نَْوَسياِطنَ ُِيدَّ ال َّ  ا َونَنْ َونَْن نَُج َّ َمَْاِديَم ُرُ وِسنَا َونَْن نَْلَ َم ِزيَّنَا َحْيثَُما ُكنَّا َونَْن نَ

يلَُب  الَ نُْمِهَر ُ لُمَنَا َوُكتُمَنَا فِى َشْىٍ  ِمْن َطِريِق اْلُمْسِلِميَن َوالَ نَْسَواقِِهْم َونَْن الَ نُْمِهَر الصُّ

َعلَى َكنَائِِسنَا َونَْن الَ نَْضِرَب بِنَياقُوٍس فِيى َكنَائِِسينَا بَيْيَن َحْضيَرةِ اْلُمْسيِلِميَن َونَْن الَ نُْخيِرَج 
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الَ بَاُعوال ا َوالَ نَْرفََج نَْ َواتَنَا َمَج نَْمَواتِنَا َوالَ نُْمِهَر النِِيَراَن َمعَُهيْم فِيى َشيْىٍ  ِميْن َسعَانِين ا وَ 

قِييييِق َميييا َ يييَرَّللا َعلَْييييِح ِسيييَهاُم  َِّخييي َ ِميييَن الرَّ َطِرييييِق اْلُمْسيييِلِميَن َوالَ تَُجييياِوَرُهْم َمْوتَانَيييا َوالَ نَت

ُ  اْلُمْسِلِميَن َونَْن نُْرِشدَ  يا نَتَْييُت ُعَميَر َرِضيَى هَّ اْلُمْسِلِميَن َوالَ نَ َِّلَج َعلَيْيِهْم فِيى َمنَياِزِلِهْم فَلَمَّ

َعْنحُ بِاْلِمتَاِب َزادَ فِيِح : َونَْن الَ نَْضِرَب نََحد ا ِمَن اْلُمْسيِلِميَن َشيَرْطنَا لَُهيْم ذَِليَك َعلَيى نَْنفُِسينَا 

ييا َشييَرْطنَا ُ لَُمييْم فََضييِمنَّا ُ َعلَييى  َونَْهييِل ِملَّتِنَييا َوقَمِْلنَييا َعييْنُهُم األََميياَن فَييإِْن نَْحييُن َخالَْفنَييا َشييْيئ ا ِممَّ

َْاِق. ِِِ  نَْنفُِسنَا فَالَ ِذمَّ َ لَنَا َوقَْد َحلَّ لَُمْم َما يَِحلُّ لَُمْم ِمْن نَْهِل اْلُمعَانَدَةِ َوال

 28وقال ابن كثير رحمه هللا : 

نميير الميؤمنين عمير بين الخ يابه رضيي هللا عنيحه تليك الِيروط وله ا اشترط علييهم 

المعروف  في إذاللهم وتصغيرهم وتحْيرهمه وذلك مما روا  األئم  الحفياظه مين روايي   

عمد اليرحمن بين َغيْنم األشيعر  قيال: كتميت لعمير بين الخ يابه رضيي هللا عنيحه حيين 

  الح نصارَّللا من نهل الِام:

كتاب لعمد هللا عمر نمير المؤمنين من نصيارَّللا مديني  كي ا  بسم هللا الرحمن الرحيمه ه ا

وكيي اه إنمييم لمييا قييدمتم علينييا سييألناكم األمييان ألنفسيينا وذرارينييا  ونموالنييا ونهييل ملتنييا 

ا وال كنيسيي ه وال  وشييرطنا لمييم علييى ننفسيينا نال نحييدإ فييي مييدينتنا وال فيمييا حولهييا دييير 

اه وال نحيييي منهييا مييا كييان خ ييط  قِالييي  وال َ ييْوَمع  راهييبه وال نجييدد مييا خييرب منهيي

المسلمينه ونال نمنج كنائسنا نن ين لها نحد من المسيلمين فيي لييل وال نهياره ونن نوسيج 

نبوابها للمارة وابن السميله ونن ين ل من مر بنا من المسلمين الالالي  نييام ن عمهيمه وال 

ِ ييا للمسييلمينه وال  نعلييم نوالدنييا نييأو  فييي كنائسيينا وال منازلنييا  اسوس يياه وال نمييتم غ

الْر نه وال نمهر شركاه وال ندعو إليح نحد ا؛ وال نمنيج نحيد ا مين ذو  قرابتنيا اليدخول 

فييي امسييالم إن نرادو ه ونن نييوقر المسييلمينه ونن نْييوم لهييم ميين مجالسييينا إن نرادوا 

الجلوسه وال نتِمح بهم في شي  من مالبسهمه في قلنسوةه وال عمام ه وال نعليينه وال 

وال نيييتملم بمالمهيييمه وال نمتنيييي بُمنَييياهمه وال نركيييب السيييروجه وال نتْليييد فيييرق شيييعره 

السيوفه وال نتخ  شيئا من السالحه وال نحملح معناه وال ننْش خواتيمنيا بالعربيي ه وال 

نميج الخميوره ونن نجي  مْياديم ر وسيناه ونن نلي م ِزينيا حيثميا كنياه ونن نِيد ال نيانير 

على كنائسناه ونال نمهر  لمنا وال كتمنا  فيي شيي  على نوساطناه ونال نمهر الصليب 

من طرق المسلمين وال نسواقهمه وال نضرب نواقيسنا في كنائسنا إال ضربا خفيياه ونال 

نرفج ن واتنا بالْرا ة في كنائسنا في شي  مين حضيرة المسيلمينه وال نخيرج شيعانين 

معهم فيي شيي  مين طيرق  وال باعوال اه وال نرفج ن واتنا مج موتاناه وال نمهر النيران

المسلمين وال نسواقهمه وال نجاورهم بموتاناه وال نتخ  من الرقيق ما  رَّللا علييح سيهام 

 المسلمينه ونن نرشد المسلمينه وال ن لج عليهم في منازلهم.

قال: فلما نتيت عمر بالمتابه زاد فيح: وال نضرب نحد ا من المسلمينه شرطنا لمم ذليك 

وقملنا عليح األمانه فإن نحن خالفنا في شيي  مميا شيرطنا  لميم  على ننفسنا ونهل ملتناه

 .َوَوَظْفنا على ننفسناه فال ذم  لناه وقد حل لمم منا ما يحل من نهل المعاندة والِْاق.

 (358/ ص  1)ج  -معجم ابن األعرابي وفي  

ي 357 دُ ْبُن إِْسَحاَق ْبِن نَبِي إِْسَحاَق نَبُو اْلعَمَّاِس الصَّ بِييُج ْبيُن الَْعلَيٍب نَبُيو نا ُمَحمَّ فَّاُر ه نيا الرَّ

ْْمَي َ ْبيِن نَبِيي اْلعَْييَ اِر ه َعيْن ُسيْفيَاَن الثَّيْوِرِ ِ ه َواْلَوِلييِد ْبيِن نُيوحٍ ه  اْلفَْضِل ه نا يَْحيَى ْبُن ُع
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ٍف ه َعييْن َمْسييُروٍق ه َعيينْ  ٍف ه يَييْ ُكُروَن َعييْن َطْلَحيي َ ْبييِن ُمَصييِرِ َعْمييِد  َوالسَّييِرِ ِ ْبييِن ُمَصييِرِ

ُ َعْنيحُ ِحييَن َ يالََح نََصياَرَّللا  ْحَمِن ْبيِن َغيْنٍم قَياَل : َكتَْميُت ِلعَُميَر ْبيِن اْلَخ َّياِب َرِضيَي هَّ الرَّ

ِ ُعَميَر نَِمييِر اْلُميْؤِمنِيَن ِميْن نََصياَرَّللا ِحيِم ه َه َا ِكتَابو ِلعَْميِد هَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َِّاِم : بِْسِم هَّ  ال

ا قَِدْمتُْم َعلَْينَا َسأَْلنَاُكُم اأْلََماَن أِلَْنفُِسنَا َوذََراِريِِنَيا َونَْمَواِلنَيا ه َمِدينَ ِ  َونَْهيِل  َك َا َوَك َا ه إِنَُّمْم لَمَّ

ا وَ  اَل ِملَّتِنَييا َوَشييَرْطنَا لَُمييْم َعلَييى نَْنفُِسيينَا : نَْن اَل نُْحييِدَإ فِييي َمييِدينَتِنَا ه َواَل فِيَمييا َحْولََهييا دَْييير 

دَ َمييا َخييِرَب ِمْنَهييا ه َواَل نُْحيِييَي َمييا َكيياَن  َكنِيَسيي   َواَل قِْملَيي   ه َواَل َ ييْوَمعَ َ َراِهييٍب ه َواَل نَُجييدِِ

ِمْنَها ِميْن ُخَ يِط اْلُمْسيِلِميَن ه َواَل نَْمنَيَج َكنَايَِسينَا نَْن يَْنِ لََهيا نََحيدو ِميَن اْلُمْسيِلِميَن الَياَلَإ لَيَياٍل 

يَم  نُْ ِعُمُهمْ  ًِّا ِلْلُمْسيِلِميَن ه َواَل نُعَلِِ َواَل نُئِْو  فِي َمنَاِزِلنَا َواَل َكنَائِِسنَا َ اُسوس ا ه َواَل نَْمتَُم ِغ

نَْواَلدَنَييا اْلُْييْر َن ه َواَل نُْمِهييَر ِشييْرك ا ه َواَل نَييْدُعو إِلَْيييِح نََحييد ا ه َواَل نَْمنَييَج ِمييْن ذَِو  قََرابَاتِنَييا 

ْسيياَلِم إِْن نََرادُو ُ ه َونَْن نُييَوقَِِر اْلُمْسييِلِميَن ه َونَُْييوَم لَُهييْم ِمييْن َمَجاِلِسيينَا إِذَا الييدُُّخوَل فِيي ي اْمِ

ييمَّحَ بِِهييْم فِييي َشييْيٍ  ِمييْن ِلمَاِسييِهْم فِييي قَلَْنُسييَوةٍ ه َواَل ِعَماَمييٍ  ه َواَل  َِ َ نََرادُوا اْلُجلُييوَس ه َواَل نَت

ْعٍر ه َواَل نَيتََملََّم بَِماَلِمِهيْم ه َواَل نَتََمنَّيى بُِمنَياُهْم ه َواَل نَْرَكيَب السُّيُرَج ه نَْعلَْيِن ه َواَل فَيْرِق َشي

يياَلحِ ه َواَل نَْحِملَييحُ َمعَنَييا ه َواَل نَييْنَُْش َعلَييى  َِّخيي َ َشييْيئ ا ِمييَن الِسِ َواَل نَتََْلَّييدَ السُّيييُوَف ه َواَل نَت

 نَمِيَج اْلُخُموَر ه َونَْن نَُجي َّ َمَْياِدَم ُرُ وِسينَا ه َونَْن نَْليَ َم ِزيَّنَيا َحْييُث َخَواتِيِمنَا بِاْلعََربِيَِّ  ه َواَل 

يِليَب َعلَيى َكنَائِِسينَا َواَل ُكتُمِنَي ُِدَّ َزنَانِيَرنَا َعلَى نَْوَساِطنَا ه َونَْن اَل نُْمِهيَر الصَّ ا َما ُكنَّا َونَْن نَ

ِق اْلُمْسييِلِميَن َواَل نَْسييَواقِِهْم ه َواَل نَْضييِرَب بِنََواقِيِسيينَا فِييي َواَل نَْجِلييَس فِييي َشييْيٍ  ِمييْن ُطييرُ 

َِْراَ ةِ فِيي َكنَائِِسينَا فِيي َشيْيٍ  ِميْن َحْضيَرةِ  َكنَائِِسنَا إاِلَّ َضيْرب ا َخِفيًّيا َواَل نَْرفَيَج نَْ يَواتَنَا بِياْل

ا َواَل نَْرفَييَج نَْ ييَواتَنَا َمييَج َمْوتَانَييا ه َواَل نُْمِهييَر اْلُمْسييِلِميَن ه َواَل نُْخييِرَج َسييعَانِينَا َواَل بَاُعوالَنَيي

النِِيَراَن َمعَُهْم فِي َشْيٍ  ِميْن ُطيُرِق اْلُمْسيِلِميَن َواَل نَْسيَواقِِهْم ه َواَل نَُجياِوَرُهْم بَِمْوتَانَيا ه َواَل 

قِيِق َما َ َرَّللا َعلَْيِح ِسَهاُم اْلُمْسِلِميَن ه  يا نَتَْييُت نَتَِّخ َ ِمَن الرَّ َواَل نَ َِّلَج َعلَْيِهْم فِي َمنَاِزِلِهْم فَلَمَّ

ُعَميَر بِاْلِمتَياِب َزادَ فِييِح : َواَل نَْضيِرَب نََحيد ا ِمييَن اْلُمْسيِلِميَن َشيَرْطنَا ذَِليَك لَُميْم َعلَيى نَْنفُِسيينَا 

ا َشَرْطنَا ُ لَُميْم َعلَيى نَْنفُِسينَا َونَْهِل ِملَّتِنَا َوقَمِْلنَا َعلَْيِح اأْلََماَن ه فَإِْن نَْحُن َخالَفْ  نَا َعْن َشْيٍ  ِممَّ

َْاِق " * ِِِ  َونَْهِل ِملَّتِنَا فَاَل ِذمَّ َ لَنَا ه َوقَْد َحلَّ لَُمْم ِمنَّا َما يَِحلُّ ِمْن نَْهِل اْلُمعَانَدَةِ َوال

 ( النوال : الع ا  واأل ر والثواب1)

 29وقال ابن عساكر رحمه هللا : 

ب ذكر ما اشترط  در ه   األم  عند افتتاح الِام على نهل ال مي  " نخمرنيا نبيو " با  

محمد سهل بن بِر امسفرايني ننمأ نبو الحسن عمد الدائم بن الحسن بن عمد هللا الْ يان 

ننمأ عمد الوهاب بن الحسن المالبي ننا نبو محمد عمد هللا بن نحمد بن زبير نيا محميد بين 

ليي نيا نبيي نيا بِير بين الولييد عين عميد الحمييد بين بهيرام عين إسحاق بن راهوي  الحنم

شهر بن حوشب عن عمد الرحمن بين غينم نن عمير بين الخ ياب كتيب عليى النصيارَّللا 

حين  ولحوا بسم هللا الرحمن الرحيم هي ا كتياب لعميد هللا عمير نميير الميؤمنين رضيي 

ونموالنيا ونهيل ملتنيا  هللا عنح من نصارَّللا نهل الِام إنا سألناِ األميان ألنفسينا ونهالينيا

على نن نؤد  الج ي  عن يد ونحن  اغرون وعلى نن ال نمنج نحيدا مين المسيلمين نن 

ين لوا كنائسنا في الليل والنهار ونضيفهم فيها الالاليا ون عمهيم فيهيا ال عيام ونوسيج لهيم 

نبوابها وال نضرب فيها بالنواقيس إال ضربا خفييا وال ترفيج فيهيا ن يواتنا بيالْرا ة وال 

نيؤو  فيهييا وال فييي شييي ميين منازلنييا  اسوسييا كعييدوكم وال نحييدإ كنيسيي  وال ديييرا وال 

                                                 
 (فما بعدها174 / ص 2)ج  -تاريخ دمِق  - 29

This file was downloaded from QuranicThought.com



 85 

( وال نجدد ما خرب منها وال يْصد اال تمال فيما كان منها مين  1 ومع  وال قالي  ) 

خ ط المسلمين وبين ظهرانيهم وال نمهر شركا وال نيدعو إلييح وال نمهير  يليما عليى 

ين ونسيواقهم وال نيتعلم الْير ن وال نعلميح نوالدنيا كنائسنا وال في شي مين طيرق المسيلم

وال نمنج نحدا من ذ  قراباتنا الدخول في امسالم إن اراد ذلك ونن تج  مْادم رؤوسينا 

ونِد ال نانير في نوساطنا ونل م ديننا وال نتِمح بالمسيلمين فيي لماسيهم وال فيي هيئيتهم 

 وال في 

  _________ 

 قلي    227/  1( في مختصر ابن منمور  1)  

سرو هم وال نْش خيواتيمهم فننِْيها عربييا وال نمتنيي بمنياهم ونن نعممهيم ونيوقرهم  

ونْوم لهم من مجالسنا ونرشدهم في سيملهم وطرقياتهم وال ن ليج فيي منيازلهم وال نتخي  

( المسييلمين وال نميييج  1سييالحا وال سيييفا وال نحملييح فييي حضيير وال سييفر فييي نرض ) 

هر نارا مج موتانا في طيرق المسيلمين وال نرفيج ن يواتنا ميج خمراوال نمهرها وال نم

 نائ هم وال نجاور المسلمين بهم وال نضرب نحدا من المسيلمين وال نتخي  مين الرقييق 

( بيتا  رت عليح سهامهم شرطنا ذلك كلح على ننفسينا ونهيل ملتنيا فيإن خالفنيا  فيال  2) 

 ل الِْاق والمعاندةذم  لنا وال عهد وقد حل لمم منا ما يحل لمم من نه

نخمرنييا نبييو الْاسييم الِييحامي ننمييأ نبييو بميير الميهْييي ننمييأ نبييو محمييد عمييد هللا بيين يوسييع  

( ننيا  3اال مهاني ونخمرنا نبو طالب علي بن عمد الرحمن بين محميد بين نبيي عْييل ) 

نبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الخلعي الِيافعي نيا نبيو محميد عميد اليرحمن بين 

نحاس قاال ننا نبو سعيد نحميد بين محميد بين زيياد بين األعرابيي نيا محميد بين عمر بن ال

إسحاق بن ابي إسحاق نبو العماس الصفار نا الربيج بين العليب نبيو الفضيل نيا يحييى بين 

( عين سيفيان الثيور  والولييد بين نيوح والسير  بين م يرف  4عْم  بن نبي العيي ار ) 

( قال كتميت  5رحمن بن غنم ) ي كرون عن طلح  بن مصرف عن مسروق عن عمد ال

لعمر بن الخ اب حين  الح نصارَّللا الِام بسم هللا الرحمن الرحيم ه ا كتاب لعميد هللا 

عمر نمير المؤمنين من نصيارَّللا مديني  كي ا وكي ا إنميم لميا قيدمتم علينيا سيألناكم األميان 

 ألنفسنا وذرارينا ونموالنا ونهل ملتنا 

  _________ 

" وعلى هامِح : " لعلح نرض " وفيي خيج : " نرض " وهيو ( باال ل : " نرفج  1)  

 ما نالمت 

( باال ل : " حرب " والمثمت عن خيج وفيي مختصير ابين منميور : " وال نتخي   2)  

 من ال ريق ما  رَّللا عليح سهام المسلمين " 

( باال ل : " نبو طالب بن عمد الرحمن بن عْيل بن عْيل " والصيواب ميا نالميت  3)  

  564/  1ع  عن خج والم مو

 ( عن خج وباال ل : العي ار  4)  

 ( عن خج وباال ل عثمان  5)  

وشرطنا لمم على ننفسينا نن ال نحيدإ فيي ميدينتنا وال فيميا حولهيا دييرا وال كنيسي  وال  

قلميي  وال  ييومع  راهييب وال نجييدد مييا خييرب منهييا وال نجنييي مييا كييان منهييا ميين خ ييط 

نحيد مين المسيلمين اليالإ لييال ن عمهيم وال نيؤو  المسلمين وال نمنج كنائسنا نن ين لها 
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في كنائسنا وال في منازلنا  اسوسا وال نمتم غِا للمسلمين وال نعلم نوالدنيا الْير ن وال 

نمهيير شييركا وال نييدعو إليييح نحييدا وال نمنييج ميين ذو  قراباتنييا الييدخول فييي امسييالم إن 

الجلوس وال نتِمح بهم فيي  نرادو  ونن نوقر المسلمين ونْوم لهم من مجالسنا إذا نرادوا

شي من المسلمين من لماسهم في قلنسوة وال عمام  وال نعليين وال فيرق شيعر وال نيتملم 

بمالمهم وال نتمنا بمناهم وال نركب السرج وال نتْلد السيوف وال نتخ  شيئا من السيالح 

دم وال نحملييح معنييا وال نيينْش علييى خواتيمنييا بالعربييي  وال نميييج الخمييور ونن نجيي  مْييا

( حيييث مييا كنييا ونن نِييد زنانيرنييا علييى نوسيياطنا ونن ال  1رؤوسيينا ونن نليي م زينييا ) 

نمهيير الصييليب علييى كنائسيينا ونن ال نمهيير كتمنييا فييي شييي ميين طييرق المسييلمين وال 

نسواقهم وال نضرب نواقيسنا في كنائسنا إال ضربا خفيا وال نرفج ن واتنا بالْرا ة فيي 

( وال نرفيج  2وال نخيرج شيعانينا وال باعوالنيا ) كنائسنا في شيي مين حضيرة المسيلمين 

ن واتنا مج موتانا وال نمهر النيران معهم في شيي مين طيرق المسيلمين ونسيواقهم وال 

نجاورهم بموتانا وال نتخ  من الرقييق ميا  يرَّللا علييح سيهام المسيلمين وال ن ليج علييهم 

سلمين شيرطنا لميم في منازلهم فلما نتيت عمر بالمتاب زاد فيح وال نضرب نحدا من الم

ذلك على ننفسنا ونهل قملتنا وقملنا عليح األميان فيإن نحين خالفنيا عين شيي مميا شيرطنا  

 لمم وضمنا  على ننفسنا فال ذم  لنا وقد حل لمم منا ما يحل ألهل المعاندة في الِْاق

 نخمرنا نبو محمد طاهر بن سهل ننمأ عمد الدائم بن الحسن ننمأ عمد الوهاب المالبي ننمأ 

( نبيو  عفير المسيتملي النيا الربييج  3نبو محمد بن زبر نا محمد بن هِام بن المختر  ) 

 (  4بن العلب الغنو  ) 

  _________ 

 وباال ل وخج : ديننا  227/  1( عن مختصر ابن منمور  1)  

 ( باال ل : " ما عوننا " والمثمت عن خج ومختصر ابن منمور  2)  

/  3اال ل وخج " المحتر  " تحرييع انمير تياريخ بغيداد ( ب 3انمر ما تْدم عنهما )  

361  

( باال ييل وخييج " العنييو  " تحريييع وهيي   النسييم  إلييى غنييي بيين نعصيير ) انميير  4)  

 االنساب ( 

( ننيا نبييو طيياهر الفْييح ننييا نبييو  1ونخمرنيا نبييو الْاسيم الِييحامي ننييا نبيو بميير الجعفييي )  

( نيا  2عْيوب بين يوسيع الم يوعي ) الحسن علي بين محميد بين سيحنوي  نيا نبيو بمير ي

الربيج بن العلب نا يحيى بن عْم  بن نبي العيي ار عين سيفيان الثيور  والولييد بين نيوح 

( ييي كرون عيين طلحيي  بيين مصييرف عيين مسييروق عيين عمييد  3والسيير  بيين مصييرف ) 

الرحمن بن غنم قال كتمت لعمر بن الخ اب حين  الح نهل الِام وقال للمسلمين نهيل 

الرحمن الرحيم ه ا كتاب لعمد هللا عمر نمير المؤمنين من نصارَّللا مديني   الِام بسم هللا

كيي ا وكيي ا إنمييم لمييا قييدمتم علينييا سييألناكم األمييان ألنفسيينا وذرارينييا ونموالنييا ونهييل ملتنييا 

وشرطنا لميم عليى ننفسينا نن ال نحيدإ فيي ميدينتنا وال فيميا حولهيا دييرا وال كنيسي  وال 

ميا خيرب منهيا وال نحييي ميا كيان منهيا فيي خ يط  قالي  وال  يومع  راهيب وال نجيدد

( نحد من المسلمين فيي لييل وال نهيار ونن  4المسلمين ونن ال نمنج كنائسنا نن ين لها ) 

نوسج نبوابها للمارة وابن السميل ونن نن ل من مر بنا من المسلمين الالالي  نييام ن عمهيم 

نا الْر ن ونن ال نمهر شركا  وال نؤو  في منازلنا وال كنائسنا  اسوسا وال نعلم نوالد
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وال ندعو إليح نحدا ونن ال نمنيج نحيدا مين ذو  قراباتنيا اليدخول فيي امسيالم إن نرادو  

ونن نوقر المسلمين ونْوم لهم مين مجالسينا إذا نرادوا الجليوس وال نتِيمح بهيم فيي شيي 

ال نمنيا من لماسهم في قلنسوة وال عمام  وال نعليين وال فيرق شيعر وال نيتملم بمالمهيم و

بمناهم وال نركب السروج وال نتْلد السيوف وال نتخ  شيئا من السيالح وال نحمليح معنيا 

وال ننْش خواتيمنيا بالعربيي  وال نمييج الخميور ونن نجي  مْيادم رؤوسينا ونن نلي م زينيا 

حيث ما كنا ونن نِيد ال نيانير عليى نوسياطنا ونن ال نمهير  يلمنا وكتمنيا فيي شيي مين 

نسواقهم ونن ال نضرب بنواقيسينا فيي كنائسينا إال ضيربا خفييا ونن طرق المسلمين وال 

 ال نرفج ن واتنا بالْرا ة في كنائسنا في شي من حضرة المسلمين ونن ال 

  _________ 

 ( اال ل وخج وفي الم موع  : الميهْي  1)  

 ( ه   النسم  إلى الم وع  وهم  ماع  فرغوا ننفسهم للجهاد والغ و وراب وا في 2)  

 الثغور ) االنساب ( 

 ( مر قريما " م رف " ولعلح تصحيع " مصرف "  3)  

 ( باال ل : " نن ال ين لها " والمثمت عن خج  4)  

نخرج شعانين وال باعوالا ونن ال نرفج ن واتنا مج موتانا وال نمهر النيران معهيم فيي  

لرقييق ميا  يرَّللا شي من طرق المسلمين ونسواقهم وال نجاورهم بموتانا وال نتخي  مين ا

عليييح سييهام المسييلمين ونن نرشييد المسييلمين وال ن لييج زاد الم ييوعي فييي منييازلهم فلمييا 

نتيت عمر بالمتاب زاد فيح وال نضرب نحدا من المسلمين شرطنا لمم ذليك عليى ننفسينا 

( األمان فإن نحن خالفنا عن شي مما شيرطنا  لميم وضيمنا   1ونهل ملتنا وقملنا عليح ) 

 د حل لمم منا ما يحل لمم من نهل المعاندة والِْاقفال ذم  لنا وق

( بن حميد نخمرنا نبو الحسين الخ ييب  3( عن عمد الملك )  2روا  محمد بن حمير )  

ننييا  ييد  نبييو عمييد هللا ننييا نبييو الحسيين علييي بيين الحسيين بيين علييي الربعييي ننييا نبييو الفييرج 

( وهيو عميد  5ل فتيي ) ( نا نبيو العمياس بين ا 4العماس بن محمد بن حسان بن موسى ) 

هللا بن عتاب نا محمد بن محمد بن مصعب المعروف بوحِي نا عمد الوهياب بين نجيدة 

( عين السير  بين  6الحوطي نا محمد بن حمير عن عمد الملك بن حميد بن نبي غني  ) 

مصييرف وسييفيان الثييور  والوليييد بيين روح عيين طلحيي  بيين مصييرف عيين مسييروق بيين 

األشعر  قال كتمت لعمير بين الخ ياب حيين  يالحوا  األ دل عن عمد الرحمن بن غنم

نصييارَّللا الِييام بسييم هللا الييرحمن الييرحيم هيي ا كتيياب لعمييد هللا عميير نمييير المييؤمنين ميين 

نصارَّللا بلد كي ا وكي ا إنميم لميا قيدمتم علينيا سيألناكم األميان ألنفسينا وذرارينيا وموالينيا 

يما حولها دييرا وال كنيسي  ونهل ملتنا وشرطنا على ننفسنا نن ال نحدإ في مدينتنا وال ف

وال قالييي  وال  ييومع  راهييب وال نجييدد مييا خييرب منهييا وال نجييي مييا كييان ميين خ ييط 

 المسلمين وال نمنج كنائسنا 

  _________ 

 ( باال ل : " وقملتنا غلم  االمان " والمثتب عن خج  1)  

 ( باال ل وخج : " حميد " والصواب ما نالمت وسيأتي  2)  

 ال ل " عمد الرحمن " ( عن خج وبا 3)  
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(  5( ك ا باال ل وفي خج العمياس بين محميد بين حسيان بين موسيى بين حسيان )  4)  

 باال ل وخج " الرقي " وقد مر تمرار 

/  3( باال ل وخج " عتمي  " تحرييع والصيواب المثميت والضيمط عين التمصيير  6)  

927  

نبوابها للمارة وابن السيميل من نن ين لها نحد من المسلمين في ليل نو نهار ونن نوسج   

ونن ننيي ل ميين ميير بنييا الالاليي  نيييام ميين المسييلمين ن عمهييم ونن نرشييدهم وال نييؤو  فييي 

كنائسنا وال منازلنا  اسوسا وال نعلم نوالدنا الْر ن ونن ال نمهير شيركا وال نيدعو إلييح 

مين نحدا ونن ال نمنج نحدا من ذو  قرابتنا الدخول في امسالم وال نتِيمح بهيم فيي شيي 

لماسييهم فييي قلنسييوة وال عماميي  وال نعلييين وال فييرق شييعر وال نييتملم بمالمهييم وال نمتنييي 

بمناهم وال نركب السروج وال نتْلد السيوف وال نتخ  شيئا من السيالح وال نحمليح معنيا 

وال ننْش خواتيمنيا بالعربيي  وال نمييج الخميور ونن نجي  مْيادم رؤوسينا ونن نلي م زينيا 

ال نانير على نوساطنا ونن ال نمهر الصليب على كنائسينا ونن ال حيث ما كنا ونن نِد 

نمهر  لمنا وكتمنا في شي من طرق المسيلمين وال نسيواقهم ونن ال نضيرب بنواقيسينا 

فييي كنائسيينا إال ضييربا خفيييا ونن ال نرفييج ن ييواتنا بييالْرا ة فييي كنائسيينا فييي شييي ميين 

 نرفج ن واتنا مج موتانيا وال حضرة المسلمين ونن ال نخرج شعانين وال باعوالا ونن ال

نمهر النيران معهيم فيي شيي مين طيرق المسيلمين ونسيواقهم وال نجياورهم بموتانيا وال 

نتخ  من الرقيق ما  يرَّللا علييح سيهام المسيلمين وال ن ليج علييهم فيي منيازلهم قيال عميد 

الييرحمن فلمييا نتيييت عميير بيين الخ يياب بهيي ا المتيياب زاد فيييح وال نضييرب نحييدا ميين 

طنا ذلك لمم على ننفسنا ونهل ملتنا وقملنا األمان فإن نحن خالفنا عن شيي المسلمين شر

ممييا شييرطنا لمييم وضييمنا علييى ننفسيينا فييال ذميي  لنييا وقييد حييل لمييم مييا حييل ألهييل المعانييدة 

 والِْاق 

نخمرنا نبو محمد طاهر بن سهل ننمأ عمد الدائم الْ ان ننا عمد الوهاب المالبي قال قيال 

ه ا الحديث في كتياب ر يل مين ن يحابنا بدمِيق وذكير ننيح نبو محمد بن زبر ورنيت 

سمعح من محمد بن ميمون بن معاوي  الصوفي ب مري  بإسناد ليس بمِهور ينتهي إليى 

إسماعيل بن مجالد بن سعيد حدالني سفيان الثور  عن طلح  بن مصرف عن مسيروق 

وال نيأتي منهيا ( بن غنم ف كر  ب ولح وقال فيح عند ذكر المنيائس  1عن عمد الرحمن ) 

ما كان في خ ط المسلمين وزاد فيح وال نتِمح بهم فيي شيي فيي لماسيهم فيي قلنسيوة وال 

 ( وال  3( وال نعلين ذات ع ب  )  2عمام  وال سراويل ذات خدم  ) 

  _________ 

 ( باال ل : " عمد الرحيم " تحريع  1)  

 ظ محمم مثل الحلْ  ( عن خج وباال ل " ح م  " والخدم  بالتحريك سير غلي 2)  

( باال ل عرن  والصواب ما نالمت والع ب  : هي طيرف شيراِ النعيل المرسيل  )  3)  

 اللسان ( 

 نمِي إال ب نار من  لد وال يو د في بيت نحدنا سالح إال انتهب  

وما رنيت ه   ال يادة فيما وقج إلينا من عهود عمير بين الخ ياب وو يدتها مرويي  عين 

نخمرنا نبو غالب محمد بن الحسن المصر  ننمأ نبيو الحسين محميد عمر بن عمد الع ي  

بن علي السييرافي ننيا نبيو عميد هللا نحميد بين إسيحاق النهاونيد  نيا نحميد بين عميران نيا 
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موسى بن زكريا نا نبو عمرو خليف  بن خياط المعروف بِماب قال حيدالني عميد هللا بين 

كنائسييهم ومنييازلهم وعلييى  المغيييرة عيين نبيييح قييال  ييالحهم نبييو عميييدة علييى ننصيياف

رؤوسيهم ونن ال يمنعييوا ميين نعيييادهم وال يهييدمون شييئا ميين كنائسييهم  ييالح علييى ذلييك 

 ( 1نهل المدين  ونخ  سائر األرض عنوة ) 

( نبيو الحسين عليي قياال ننيا نبيو  2نخمرنا نبو علي الحسين بن علي بين نشيليها وابنيح )  

مأ نبو الْاسم بن نبي العْب ننيا نبيو عميد الفضل بن الفرات ننمأ نبو محمد بن ابي نصر نن

الملك نحمد بن إبراهيم نا ابن عايي  نيا الولييد بين مسيلم عين نبيي عميرو عين عثميان بين 

عمد األعلى بن سراق  األزد  ننح كان في كتاب  لحهم ه ا كتاب مين خاليد بين الولييد 

شيهد عليى ذليك إني نمنتمم على دمائمم وذراريمم ونموالمم وكنائسمم نن تهدم نو تسمن 

نبو عميدة بن الجراح وي يد بن نبي سفيان وشرحميل بين حسين  قيرنت عليى نبيي محميد 

عمييد المييريم بيين حميي ة السييلمي عيين نبييي محمييد عمييد الع ييي  المتيياني ننمييأ نبييو نصيير بيين 

الجند  وعمد الرحمن بن الحسن بن نبي العْب قاال ننا نبيو الْاسيم عليي بين يعْيوب بين 

الملك نيا ابين عايي  قيال قيال الولييد ونخمرنيي ابين  يابر وغييرهم  نبي العْب ننا نبو عمد

ننهم  الحوهم على من فيها من  ماع  نهلها على   ي  دنيانير مسيماة ال ن ييد علييهم 

إن كثيييروا وال يييينْص مييينهم إن قليييوا ونن للمسيييلمين فضيييول اليييدور والمسييياكن عييينهم 

 ونسواقها ه ا ونحو 

األكفاني وعمد المريم بن حمي ة السيلمي قياال نيا عميد نخمرنا نبو محمد هم  هللا بن نحمد  

 الع ي  بن نحمد ننمأ نبو الْاسم تمام الراز  وعمد الوهاب الميداني 

  _________ 

 حوادإ سن  خمس عِرة باختالف  130( تاريخ خليف  ص  1)  

  569/  1( باال ل : " نستلها ونبيح " تحريع والصواب عن خج والم موع   2)  

نييا نبييو الحييارإ نحمييد بيين محمييد بيين عمييارة الليثييي نييا نحمييد بيين المعلييى بيين ي يييد قيياال ن

( قيال تميام  1األسد  قيال تميام ونخمرنيي نبيو إسيحاق بين سينان نيا نحميد بين المعليى ) 

ونخمرني نبو بمر يحيى بين عميد هللا بين الحيارإ نيا عميد اليرحمن بين عمير الميازني نيا 

هيم نا الوليد عن األوزاعي عن ابن سيراق  ننيح نحمد بن المعلى النا عمد الرحمن بن إبرا

كان في كتاب  لح دمِق ه ا كتاب من خالد بن الولييد ألهيل دمِيق إنيي نمنيتمم عليى 

دمييائمم ونمييوالمم ومسيياكنمم وكنائسييمم نن تهييدم نو تسييمن مييا لييم تحييدالوا حييدالا نو تييؤووا 

ا محميد بين محدالا غيل  قال ننا نحمد بمن المعلى نخمرنيا محميد بين مصيعب الصيور  ني

الممارِ نا الوليد قيال ونخمرنيي ابين  يابر نو غيير  ننهيم  يالحوهم عليى مين فيهيا مين 

 ماع  نهلها على عدة دنانير مسماة ال ي ييد علييهم إن كثيروا وال يينْص مينهم إن قليوا 

ونن للمسلمين فضيول اليدور والمسياكن عينهم ونسيواقها هي ا ونحيو  قيال ونيا نحميد بين 

حمييد بيين إبييراهيم نييا الوليييد بيين عمييد الملييك بيين مسييوح الحرانييي المعلييى نييا نبييو نمييي  م

وإسماعيل بن ر ا  قاال نا سليمان بن ع ا  عن مسلم  بين عميد هللا الجهنيي عين عميح 

قييال لمييا قييدم عميير بيين الخ يياب الِييام كييان فييي شييرطح علييى النصييارَّللا نن يِيياطرهم 

نائسييهم لمسييا د ( ميين ك 2منييازلهم فيسييمن فيهييا المسييلمون ونن يأخيي  الحييي  الْملييي ) 

المسلمين نخمرنا نبو الْاسم هم  هللا بن نحمد بين عمير الحريير  المعيروف بيابن ال مير 

ننا نبو الحسن محمد بن عمد الواحد بن محمد بن  عفر المعروف بيابن زوح الحيرة فيي 
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ذ  الْعدة سن  نربعين ونربعمائ  ننا نبو بمر نحمد بن إبراهيم بن الحسين بين محميد بين 

ة عليح في شوال سن  نربج وستين والالالمائ  نا نبو علي الحسين بن خير بين شاذان قرا 

( الموفيق بين نبيي النعميان ال يائي بحميص نيا نبيو الْاسيم عميد  3 ويرة بن يعيش بن ) 

الرحمن بن يحيى بن نبي النعاس نا عمد هللا بن عمد الجمار الخميائر  نيا الحميم بين عميد 

 نبيح نن عمر بن الخ اب نمر  هللا بن خ اف نا ال هر  عن سالم عن

  _________ 

 ( ما بين معموفتين سْط من اال ل واستدرِ عن خج  1)  

 وباال ل : " الحر العلي "  228/  1( عن خج ومختصر ابن منمور  2)  

 ( ما بين المعموفتين زيادة عن خج وفي الم موع  : حوالرة بدل "  ويرة "  3)  

ل امسييالم ومنييج نن يحييدإ كنيسيي  ونميير نن ال يمهيير نن تهييدم كييل كنيسيي  لييم تميين قميي  

 ليب خار ا من كنيس  إال كسير عليى رنس  ياحمح نخمرنيا نبيو الْاسيم الِيحامي ننيا 

نبو بمر الميهْي ننمأ نبو نصر بن قتادة ننا نبو الفضل محمد بن عميد هللا بين خميروييح نيا 

هللا نيا نيافج عين نسيلم ميولى  نحمد بن نجدة نا محمد بن عمد هللا بن نمير نا نبيي النيا عمييد

عمر ننح نخمر  نن عمر بن الخ اب كتب إلى نمرا  نهل الج يي  نن ال يضيعوا الج يي  

( و ي يتهم نربعيون درهميا عليى نهيل  1إال على من  يرت نو ميرت علييح المواسيي ) 

الورق منهم ونربع  دنانير على نهل ال هب وعليهم نرزاق المسلمين من الحن ي  ميدين 

قساط زيت لمل إنسان كل شهر من كان من نهيل امسيالم ونهيل الج ييرة ومين والالال  ن

( والعسيل شيي  3( ومين اليودِ )  2كان من نهل مصر إردب لمل إنسان وكل شيهر ) 

لييم يحفمييح وعليييهم ميين الميي  التييي كييان يمسييوها نمييير المييؤمنين النيياس شييي لييم نحفمييح 

نهيل العيراق خمسي  عِير  ويضييفون مين ني ل بهيم مين نهيل امسيالم الالالي  نييام وعليى

 اعا لمل إنسان وكان عمر رضي هللا عنح ال يضرب الج ي  على النسا  وكيان يخيتم 

(  4في نعناق ر ال نهل الج ي  نيافج هيو الي   ليم يحفيظ اليودِ والعسيل والمي  بيين ) 

ذلك عمد الرحيم بن سليمان عن عميد هللا بن عمر نخمرنا نبو عمد هللا محميد بين إبيراهيم 

( ننا علي بين منيير بين نحميد  5ر النِابي المْرئ ننا نبو الفرج سهل بن بِر ) بن  عف

( ننيا الْاضيي نبيو ال ياهر محميد بين نحميد بين  6بن الحسن بن علي بن منير الخالل ) 

عمد هللا بن نصر بن بجيير الي هلي نيا عميد هللا بين محميد بين شيميب نيا عليي بين عميد هللا 

ابيي يحيدإ عين حينش عين عمرمي  نن ابين عمياس  المديني نا معتمر بن سليمان سمعت

 سئل هل للعجم نن يحدالوا في نمصار العرب بنيانا 

  _________ 

 ( نراد من بلغ الحمم من المفار وباال ل " المواشي "  1)  

واالردب  229/  1( مييا بييين معمييوفتين زيييادة عيين خييج ومختصيير ابيين منمييور  2)  

 اموس ( مميال ضخم بمصر نربع  وعِرون  اعا ) ق

 ( الودِ : اسم اللحم ودهنح ال   يستخرج منح ) اللسان : ودلك (  3)  

 ( عن خج وباال ل وباال ل : تين  4)  

 ( عن خج وباال ل " بِير "  5)  

 ( عن الم موع  وباال ل وخج " الحالل "  6)  
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بيعي  نو شيئا فْال نيما مصر مصرتح العيرب فلييس للعجيم نن يمنيوا فييح كنيسي  نو قيال  

وال يضربوا فيح ناقوسا وال يِيربوا فييح خميرا وال ييدخلو  خن ييرا ونيميا مصير مصير 

العجم ففتحح هللا على العرب فللعجم ميا فيي عهيدهم وعليى العيرب نن يفيوا لهيم بعهيدهم 

( وابنيح نبيو عليي الحسين قياال ننيا نبيو  1نخمرنا نبو علي الحسين بين عليي بين نشيليها ) 

محمد بن نبي نصر ننا نبو الْاسم بن نبيي العْيب ننيا نحميد بين  الفضل بن الفرات ننا نبو

إبراهيم الْرشي نا محمد بن عاي  نا عمر بن عميد الواحيد عين األوزاعيي حيدالني يحييى 

( حيدالني عميد هللا بين عمير نن عمير  2بن نبي كثير قال حدالني مولى آلل ال بير قيال ) 

يصييلحهم ميين طعييام وعلييع  بيين الخ يياب قضييى علييى نهييل ال ميي  ضييياف  الالاليي  نيييام مييا

دوابهم قال ابن عاي  والنا عمر بن عمد الواحيد قيال سيمعت األوزاعيي يحيدإ قيال كتيب 

عمر بن الخ اب في نهل ال م  نن مين ليم ي يق مينهم فخففيوا عنيح ومين عجي  فيأعينو  

فإنييا ال نريييدهم لعييام وال لعييامين ننييا نبييو الفييرج سييعيد بيين نبييي الر ييا  بيين نبييي منصييور 

( الماتييب  3اها ننييا منصيور بين الحسييين بين عليي بيين الْاسيم بين داود ) اال يمهاني شيف

ونبو طاهر نحمد بن محمود الثْفي قاال ننا نبو بمر بن المْرئ نا نبيو محميد عميد هللا بين 

عمد السالم نا بحر بن نصر نا بِر بن بمير حدالني نبو بمر بن نبي مريم حيدالني حمييب 

ال عمر بين الخ ياب فيي نهيل ال مي  سيموهم ( قال ق 4بن عميد عن ضمرة بن حميب ) 

وال تمنييوهم ونذلييوهم وال تملمييوهم وإذا  معييتمم وإييياهم طريييق فييألجئوهم إلييى نضيييْها 

نخمرنا نبو الحسن علي بن المسلم السلمي الفْيح النا نبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر 

 المْدسي لفما ونبو الْاسم علي بن محمد بن نبي العال  قرا ة 

 _____ ____ 

 ( باال ل وخج : " نستلها " وقد مر  1)  

 ( ما بين معموفتين سْط من اال ل واستدرِ عن خج  2)  

 ( في الم موع  : رواد  3)  

  ندب  230/  1( في مختصر ابن منمور  4)  

( النا محمد بين موسيى بين الحسيين ننميأ نبيو بمير  1عليح قاال ننا نبو الحسن بن عوف )  

حميد بين زنجويي  حيدالني سيليمان بين حيرب عين حمياد بين زييد عين  محمد بن خريم نا

نيييوب عيين نييافج عيين نسييلم قييال كتييب عميير إلييى نمييرا  األ نيياد نن يضييعوا الج ييي  وال 

تضعوا على النسا  وال على الصميان وال تضعوا إال على من  رت علييهم المواسيي ) 

ر ونمير نن يْييم فيي ( على نهل الورق نربعين درهما وعلى نهل الي هب نربعي  دنياني 2

( ميين بيير  4( مييدين نو مييديين )  3رقييابهم وعلييى نهييل الِييام وعلييى نهييل الج يييرة ) 

( من زيت وشي من الودِ ال نحفميح وعليى نهيل مصير إردب مين  5ونربع  نقساط ) 

بيير قييال وشييي ميين العسييل ال نحفمييح وعليييهم كسييوة نمييير المييؤمنين ضييريم  مضييروب  

علييهم ضيياف  المسيلمين الالالي  ي عميونهم مميا وعلى نهيل العيراق خمسي  عِير  ياعا 

يأكلون مما يحل للمسلمين مين طعيامهم فلميا قيدم عمير الِيام شيموا إلييح فْيالوا ييا نميير 

المييؤمنين إنهييم يملفونييا مييا ال ن يييق يملفونييا الييد اج والِييا  فْييال ال ت عمييوهم إال ممييا 

ميد بين سيعيد بين ( نبيو عليي مح 7( لهيم مين طعياممم كتيب إليي )  6تأكلون مما يحل ) 

إبراهيم بين نمهيان اليم نخمرنيا نبيو المركيات عميد الوهياب بين المميارِ األنمياطي ننيا نبيو 

طاهر نحمد بن الحسن بن نحمد قاال ننا نبو علي بن شياذان ننميأ عميد هللا بين إسيحاق بين 
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( ونخمرنا نبو المركات األنمياطي ننميأ طيراد بين محميد ال ينميي ننيا  8إبراهيم المغو  ) 

بن علي بن الحسين بن المادا نا حامد بن محمد بين عميد هللا الهيرو  قياال ننيا عليي نحمد 

 بن عمد الع ي  نا نبو عمد نا هِام بن عمار عن الوليد بن مسلم حدالني ي يد بن 

  _________ 

 ( عن خج وباال ل " عون "  1)  

 ( باال ل : " المواشي " وقد تْدمت  2)  

  ( باال ل وخج " الج ي  3)  

 ( المد  : مميال الهل الِام ومصر يسج خمس  عِر مموكا  4)  

 والمموِ : سال ونصع ) النهاي  (  

 ( الْسط : نصع  ال  5)  

 ( باال ل : " مما ال يحل " والمثمت عن خج بح ف " ال "  6)  

 ( زيادة عن خج  7)  

 ( زيادة عن خج  8)  

عميير بيين الخ يياب اشييترط علييى سييعيد بيين ذ  عضييوان عيين عمييد الملييك بيين عمييير نن  

( وال يحملييوا نخمرنييا نبييو  1ننميياط الِييام للمسييلمين نن يصيييموا ميين المييارهم وتميينهم ) 

منصور عمد الرحمن بن محمد بن عمد الواحد بن زريق ننا نبو الحسين محميد بين عليي 

بن محمد بن المهتد  نا نبو بمر محمد بن يوسع بن محمد بن دوست العالف إميال  نيا 

بن محمد بن إسحاق نا محمد بن عمرو بن نبي مدعور نا إسماعيل بن عليي  ننيا  عمد هللا

( الحسن عن األحنع بن قيس نن عمر بين الخ ياب  2هِام الدستوائي عن قتادة عن ) 

اشييترط علييى نهييل ال ميي  إ ييالح الْنيياطر والضييياف  يييوم وليليي  وإذا قتييل ر ييل ميين 

ي بين نمهيان اليم نخمرنيا نبيو المركيات المسلمين في نرضمم فعليمم ديتح كتب إلي نبيو علي

عمد الوهاب األنماطي قال ننا نبو طاهر نحمد بن الحسن قاال ننا نبو علي بين شياذان ننيا 

عمد هللا بن إسحاق المغو  ونخمرنا نبو المركات ننمأ طيراد بين محميد نيا نحميد بين عليي 

د الع يي  نيا نبيو بن الحسين بن المادا ننمأ حامد بن محميد الهيرو  قياال ننميأ عليي بين عمي

عمد قال وبلغني عن سفيان بن عييني  عين ابين نبيي نجييح قيال سيألت مجاهيدا ليم وضيج 

عمر على نهل الِام الج يي  نكثير مميا وضيج عليى نهيل الييمن قيال لليسيار نخمرنيا نبيو 

محمد طاهر بن سهل ننميأ عميد اليدائم بين الحسين بين عمييد هللا الْ يان ننميأ عميد الوهياب 

هللا بن نحمد بن زبر ننمأ محمد بن عمد الرحمن بن ييونس نيا نبيو نييوب  المالبي ننمأ عمد

( بيين  ييفوان عيين الحمييم بيين عميير  3سييليمان بيين عمييد الييرحمن الدمِييْي نييا يسييرة ) 

الرعينييي قييال كتييب عميير بيين عمييد الع ييي  إلييى نمصييار الِييام ال يمِييين نصييراني إلييى 

د وال يلييمس طيلسييانا وال مفييروق النا ييي  وال يلييمس قمييا  وال يمِييين إال ب نييار ميين  ليي

يلمس سراويال ذات خدم  وال يلمسين نعيال ذات ع بي  وال ييركمن عليى سيرج وال يو يد 

 في بيتح سالحا إال انتهب وهللا تعالى نعلم 

  _________ 

 ( في مختصر ابن منمور : " وتينهم " وفي الم موع  : ونمتهم  1)  

 ( باال ل " بن " تحريع  2)  

 ج : " بسرة " والمثمت والضمط عن تْريب الته يب( باال ل وخ 3)  
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-------------------- 

 30وقال السب ي : 

ِْييِر   ِ  ( نَْنمَأَنَيا َ َماَعي و َعيْن اْبيِن اْلُم مَّ ُ َعْنحُ َعلَى نَْهِل ال ِِ ) بَابو فِي ُشُروِط ُعَمَر َرِضَي هَّ

َِّيْيخِ نَْنمَيأَ نَبُيو  َعْن اْبِن نَاِ ٍر النا نَبُو َرَ اٍ  َونَبُو ُعثَْمانَ  ِحيِم نَنَيا نَبُيو ال قَااَل نَنَا اْبُن َعْمِد اليرَّ

ْْمَي َ ْبيِن نَبِيي اْلعَْييَ اِر َعيْن ُسيْفيَاَن  بِيُج ْبُن الَْعلٍَب َحدَّالَنِي يَْحيَى ْبيُن ُع يَْعلَى اْلَمْوِ ِليُّ النا الرَّ

بِيييجِ ْبييِن نُييوحٍ َوالسَّييِرِ ِ َعييْن طَ  ْلَحيي َ ْبييِن َمْصييِرٍف َعييْن َمْسييُروٍق َعييْن َعْمييِد الثَّييْوِرِ ِ َوالرَّ

َِّاِم : بِْسيِم  ُ َعْنحُ ِحيَن َ الََح نََصاَرَّللا نَْهِل ال ْحَمِن ْبِن َغْنٍم قَاَل : َكتَْمت ِلعَُمَر َرِضَي هَّ الرَّ

ُ َعْنحُ  ِ ُعَمَر َرِضَي هَّ ِحيِم َه َا ِكتَابو ِلعَْمِد هَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ نَِميِر اْلُميْؤِمنِيَن ِميْن نََصياَرَّللا  هَّ

يا قَيِدْمتُْم َعلَْينَيا َسيأَْلنَاُكْم اأْلََمياَن أِلَْنفُِسينَا َوذََراِريِنَيا َونَْمَوالِ  نَيا َونَْهيِل َمِدينَِ  َكي َا َوَكي َا إنَُّميْم لَمَّ

ا َواَل َكنِيَسيي   َواَل  ِملَّتِنَييا َوَشييَرْطنَا لَُمييْم َعلَييى نَْنفُِسيينَا نَْن اَل نُْحييِدَإ فِيَهييا َواَل  فِيَمييا َحْولََهييا دَْييير 

دَ َميا َخيِرَب ِمْنَهيا َواَل نُْحيِيي َميا َكياَن ِمْنَهيا فِيي ُخَ يِط  يَ   َواَل َ يْوَمعَ َ َراِهيٍب َواَل نَُجيدِِ قِالَّ

يَج اْلُمْسِلِميَن َونَْن اَل نَْمنََج َكنَائَِسنَا نَْن يَْنِ لََها نََحدو ِمْن اْلُمْسِلِميَن فِ  ي لَْييٍل َواَل نََهياٍر َونَْن نَُوِسِ

ةِ َواْبِن السَّمِيِل َونَْن نُْنِ َل َميْن َميرَّ بِنَيا ِميْن اْلُمْسيِلِميَن الاََلالَي َ نَيَّياٍم نُْ ِعمَ  ُهيْم َواَل نَْبَوابََها ِلْلَمارَّ

ًِّييا ييَم نَْواَلدَنَييا  نُييْؤِوَ  فِييي َكنَائِِسيينَا َواَل فِييي َمنَاِزِلنَييا َ اُسوس ييا َواَل نَْمييتَُم ِغ ِلْلُمْسييِلِميَن َواَل نُعَلِِ

اْلُْييْر َن َواَل نُْمِهييَر ِشييْرك ا َواَل نَييْدُعو إلَْيييِح َواَل نَْمنَييَج نََحييد ا ِمييْن ذَِو  قََرابَتِنَييا الييدُُّخوَل فِييي 

ْسياَلِم إْذ نََرادُو ُ َونَْن نُييَوقَِِر اْلُمْسييِلِميَن َونَُْييوَم لَُهيْم ِمييْن َمَجاِلِسيينَ ا إذَا نََرادُوا اْلُجلُييوَس َواَل اْمِ

ييمَّحَ بِِهييْم فِييي َشييْيٍ  ِمييْن ِلمَاِسييِهْم فِييي قَلَْنُسييَوةٍ َواَل ِعَماَمييٍ  َواَل نَْعلَييْيِن َواَل فَييْرِق َشييْعٍر َواَل  َِ َ نَت

السُّيُوَف َواَل نَتَِّخ َ َشْيئ ا  ِميْن نَتََملََّم بَِماَلِمِهْم َواَل نَتََمنَّى بُِمنَاُهْم َواَل نَْرَكَب السَّْرَج َواَل نَتََْلَّدَ 

يياَلحِ َواَل نَْحِملَييحُ َمعَنَييا َواَل نَييْنَُْش َعلَييى َخَواتِيِمنَييا بِاْلعََربِيَّييِ  َواَل نَمِيييَج اْلَخْمييَر َونَْن نَُجيي َّ   الِسِ

ُِييدَّ َزنَانِي َرنَييا َعلَييى نَْوَسيياِطنَا َونَْن اَل َمَْيياِديَم ُرُ وِسيينَا َونَْن نَْلييَ َم ِدينَنَييا َحْيييُث َمييا ُكنَّييا َونَْن نَ

ييِليَب َعلَييى َكنَائِِسيينَا َونَْن اَل نُْمِهييَر َ ييِليمَنَا َواَل ُكتُمَنَييا فِييي َشييْيٍ  ِمييْن ُطييُرِق  نُْمِهييَر الصَّ

نَْ يَواتَنَا اْلُمْسِلِميَن َونَْسَواقِِهْم َواَل نَْضِرَب نَاقُوس يا فِيي َكنَائِِسينَا إالَّ َضيْرب ا َخِفيًّيا َواَل نَْرفَيَج 

فِييي َكنَائِِسيينَا فِييي َشييْيٍ  ِمييْن َحْضييَرةِ اْلُمْسييِلِميَن َواَل يَْخييُرَج َسيياُعونَا َواَل بَاُعونَييا َواَل نَْرفَييَج 

نَْ َواتَنَا َمَج َمْوتَانَا َواَل نُْمِهَر النِِيَراَن َمعَُهيْم فِيي َشيْيٍ  ِميْن ُطيُرِق َحْضيَرةِ اْلُمْسيِلِميَن َواَل 

قِيِق َمْن َ يَرْت َعلَْييِح ِسيَهاُم اْلُمْسيِلِميَن َواَل  نَْسَواقِِهمْ  َواَل نَُجاِوَرُهْم بَِمْوتَانَا َواَل نَتَِّخ َ ِمْن الرَّ

 نَ َِّلَج َعلَْيِهْم فِي َمنَاِزِلِهْم .

ُ َعْنحُ بِاْلِمتَاِب َزادَ فِيِح َواَل نَْضِرَب نََحيد ا ِمينْ  ا نَتَْيت ُعَمَر َرِضَي هَّ اْلُمْسيِلِميَن َشيْرُطنَا  فَلَمَّ

يا لَُمْم ذَِلُميْم َعلَيى نَْنفُِسينَا َونَْهيِل ِملَّتِنَيا َوقِْملَتِنَيا َعلَْييِح اأْلََمياُن فَيإِْن نَْحيُن َخالَْفنَيا َعيْن َشيْيٍ   ِممَّ

ي َ لَنَيا ه َوقَيْد َحيلَّ لَُميْم ِمنَّيا َميا يَِحيلُّ لَُميْم ِميْن نَْهيِل  َشَرْطنَا لَُميْم َوَضيِمنَّا َعلَيى نَْنفُِسينَا فَياَل ِذمَّ

َْاِق . ِِِ  اْلُمعَانَدَةِ َوال

ْْمَي َ فَِفييِح َكياَلمو َكثِييرو نََشيدُّ ُ قَيْوُل نَبِي ُُِّروِط ُكلُُّهْم الَِْياتو ِكمَيارو إالَّ يَْحيَيى ْبيُن ُع ي ُرَواةُ َهِ ِ  ال

ُِ اْلَحِديِث َكاَن يَْفتَِعُل اْلَحِديَث . اِزِ ِ َمتُْرو  َحاتٍِم الرَّ

َِْيٍ  .  َوقَاَل يَْحيَى ْبُن َمِعيٍن : لَْيَس بِ

َِْيٍ  . ة  : لَْيَس بِ  َوقَاَل َمرَّ

ة  : لَْيَس بِثٍَِْ  .  َوقَاَل َمرَّ

َِْيٍ  .  َوقَاَل نَبُو دَاُود : لَْيَس بِ
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 َوقَاَل النََّسائِيُّ : لَْيَس بِثٍَِْ  .

 َوقَاَل الدَّاَرقُْ نِيُّ : َضِعيعو .

 َعِدِ ٍ َعامَّ ُ َما يَْرِويِح اَل يُتَابَُج َعلَْيِح .َوقَاَل اْبُن 

 َوذََكَر لَحُ نََحاِديَث لَْيَس َه َا ِمْنَها .

الْمَاِت اَل يَُجوُز ااِلْحتَِجاُج بِِح بَِحاٍل .  َوقَاَل اْبُن ِحمَّاَن : يَْرِو  اْلَمْوُضوَعاِت َعْن اْمِ

 ُر اْلَحِديِث .َوقَاَل اْلمَُخاِر ُّ : َعْن َمْنُصوٍر ُمْنمَ 

َوذََكَر اْلعَُْْيِليُّ َحِديثَيحُ َعيْن َمْنُصيوٍر َعيْن قَيْيٍس ِميْن نَبِيي َحياِزٍم َعيْن نَبِيي ُهَرْييَرةَ فَيإِْن َكياَن 

إْنَميياُر اْلمَُخيياِرِ ِ أِلَْ ييِل َهيي َا فَُهييَو قَِريييبو ه َوقَييْد َرَوَّللا َعْنييحُ يَْحيَييى ْبييُن َسييِعيٍد اْلَْ َّيياُن َهييِ ِ  

ُُِّروطَ  َويَْحيَى اْلَْ َّاُن اَل يَْرِو  إالَّ َعْن الٍَِْ  فَِرَوايَتُحُ َعْنحُ تَْوالِيقو لَحُ َوَرَواَها َعيْن اْلَْ َّياِن  ال

دُ ْبُن اْلُمَصفَّى َوَرَواَها َعْن اْبِن ُمَصفَّى َحْربو ِمْن َمَسائِِلِح َعْن نَْحَمدَ َوإِْسَحاَق َواْلَمتُْن  ُمَحمَّ

دُ َما َخِرَب .ُمَوافِقو ِلَما ذَ   َكْرنَا ُ َوفِيِح اَل نَُجدِِ

ْسينَادِ  ْسينَاِد َواْلَميتِْن َوَكي َِلَك اْبيُن َحيْ ٍم ُمَوافِْ يا فِيي اْمِ ِْييُّ ُمَوافِْ يا فِيي اْمِ  َوَك َِلَك َرَواَهيا اْلمَْيَه

ْض ِلِ ْكِر َشيْيٍ   ْْمَ َ َولَْم يَتَعَرَّ فِييِح َميَج ِسيعَِ  ِحْفيِظ اْبيِن َحيْ ٍم َواْلَمتِْن َوفِي َسنَِدِ  يَْحيَى ْبُن ُع

َوذََكَرَها َخاَلئُِق َك َِلَك ه َوفِي َ ِميِعَها َما َخِرَب َوذََكَرَها َعْمدُ اْلَحِقِ فِي اأْلَْحَماِم َولَيْم يَيْ ُكْر 

ْْمَ َ َواْقتََصَر َعلَى ُسْفيَاَن فََمْن فَْوقَحُ َهَم َا فِي اْلُوْسَ ى َوالمَّ  اِهُر نَنَّحُ ذََكيَر ُ فِيي يَْحيَى ْبُن ُع

ُِّيُروَط  يا َعلَْييِح َوذََكيَر َهيِ ِ  ال اْلُمْمَرَّللا اَل بُدَّ ِمْن ذَِلَك َولَْم نََر فِي َكياَلِم اْبيِن اْلَْ َّياِن اْعتَِراض 

َِّْيُخ نَبُ  وا بَِها ِمْنُهْم ال و َحاِمٍد اْمْسيفَرايِينِِي َهَم َا َ َماَع و ِمْن اْلفََُْهاِ  َوتَلََّْْوَها بِاْلَْمُوِل َواْحتَجُّ

ْطياَلِق يُْحَميُل َعلَيى ُشيُروِط ُعَميَر َكأَنََّهيا َ ياَرْت  َحتَّى َرنَْيت فِي ُكتُِب اْلَحنَابِلَِ  نَنَّحُ ِعْندَ اْمِ

 َمْعُهودَة  َشْرع ا .

َِّْرلِ ِمْن َغْيِر شَ  ِل َوفِي َكاَلِم نَبِي يَْعلَى ِمْنُهْم نَنَّ َما فِيَها يَثْمُُت بِال ْرٍط َوُهَو قَِرييبو ِميْن اأْلَوَّ

َِّيْرلِ   بِال
ا َشْرِعيَّ   َواْشتََرَط ُعَمُر لََها أِلَنََّها الَابِتَ و َوإِْن لَيْم  لَِمنَّحُ نَْحَسُن أِلَنَّحُ يَْجعَُل َهِ ِ  نَْحَمام 

ِ  فِيي ِمييرَ  َِْع اْلغُمَّ ى " َك تََرْط َوُكْنت قَدَّْمت فِي ِكتَابِي اْلُمَسمَّ ِْ يِ  " قَْميَل نَْن تُ مَّ اِإ نَْهيِل ال ِِ

ْلحِ َعلَى اْلِجْ يَيِ  ِلنَْصيَرانِِيٍ  َِّافِِعِيِ فِي اأْلُِمِ ِ فَ َ َما يُْمتَُب فِي الصُّ نََرَّللا اْلَماَلَم ِمْن َكاَلِم ال

ْض ِلْلَمنَيائِِس لَِمييْن ذََكيَر ُشيُروط ا َكثِيييَرة  ِ يدًّا ه َوقَياَل فِييي  ِخِرَهيا ُِّييُروُط  َولَيْم يَتَعَيرَّ فََهيِ ِ  ال

 اَلِزَم و لَحُ َولَنَا فِيِح َوَمْن لَْم يَْرَض بِِح نَمَْ نَا إلَْيِح .

ُِّيُروَط الَّتِيي َعيادَةُ اْلُمْسيِلِميَن  َِّافِِعِيِ نَنَّحُ يَْعيِرُف ال ِْْل َه َا ِمْن َكاَلِم ال َوقُْلت إنِِي قََصْدت بِنَ

َماِن فَيُْحَمُل اأْلَْميُر َعلَيى ُحْميِم َهيِ ِ  نَْن يَْمتُمُوَها َعلَْيِهْم َحتَّى إذَ  ا َ ِهَل اْلَحاَل َكَما فِي َه َا ال َّ

ْساَلِم فََْْد َوافََق َكاَلِمي َكاَلَم َمْن ذََكْرت ِمْن اْلَحنَابِلَِ  . ُُِّروِط أِلَنََّها اْلُمتَعَاَرفَ ُ فِي اْمِ  ال

ييا  َوَرَواَهييا َ َماَعيي و بِأََسييانِيدَ لَييْيَس فِيَهييا ْْمَيي َ لَِمنََّهييا نَْو نَْكثَُرَهييا َضييِعيفَ و نَْيض  يَْحيَييى ْبييُن ُع

ا َوذََكيَر ِمْنيحُ  ِ ْبُن َزْبٍر ُ ْ    َْْوَّللا َوَ َمَج فِيَها اْلَحافُِظ َعْمدُ هَّ َوبِاْنِضَماِم بَْعِضَها إلَى بَْعٍض تَ

يَق ِمْنَهيا ِرَوايَي ِْ يِد ْبيِن ِحْميَيٍر َعيْن َعْميِد اْلَمِليِك ْبيِن اْلَحافُِظ اْبُن َعَساِكَر فِيي تَياِريخِ ِدَم  ُ ُمَحمَّ

ٍف الثَّْوِرِ ِ َواْلَوِليِد َونَْحِوِ  .  ُحَمْيِد ْبِن نَبِي ُغْنيَ  َعْن السَِّرِ ِ ْبِن ُمَصِرِ

َِّاِم .  َوقَْد َرنَْيتَُها فِي ِكتَاِب اْبِن َزْبٍر قَاَل َوَ ْدت َه َا اْلَحِديَث بِال

يِد ْبيِن ُحَمْييٍد فَي ََكَر ُ َوَهيِ ِ  ُمتَابَعَي و ِميْن َعْميِد َرَوا ُ َعْمدُ ا ْلَوهَّاِب ْبُن نَْجدَةَ اْلَحْوِطيُّ َعيْن ُمَحمَّ

دُ ْبُن ِحْميَيرٍ  ْْمَ َ فِي ُشيُوِخِح َوَعْمِد اْلَمِلِك ُمتَّفَقو َعلَْيِح َوُمَحمَّ ِميْن  اْلَمِلِك ْبِن ُحَمْيٍد ِليَْحيَى ْبِن ُع

 اِرِ ِ .ِرَ اِل اْلمُخَ 
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ْْمَ َ لَِميْن فِييِح  َوَه َا ُعْ رو ِلعَْمِد اْلَحِقِ فِي اْقتَِصاِرِ  فِي اْلُوْسَ ى َعلَى ُسْفيَاَن َولَْم يَْ ُكْر اْبُن ُع

ِ ييدَ ِعلَّتَاِن : ) إْحدَاُهَما ( َ َهالَ و بَْيَن اْبِن َزْبٍر َوَعْميدُ اْلَوهَّياِب ْبيُن نَْجيدَةَ ) َوالثَّانِيَي ُ ( اْبيُن يَ 

اٍت َضيعَّفُو ُ َوإِْن َكياَن  يا الَياَلَإ َميرَّ َق َوتََولَّى قََضاَ  ِمْصَر نَْيض  ِْ فِيِح َكاَلمو َوَكاَن قَاِضي ِدَم

 َحافِم ا .

يِد ْبيِن  ا َعْن نَبِيي اأْلَْحيَوِص ُمَحمَّ ا ه َوَرَواَها اْبُن َزْبٍر نَْيض  فَلَْواَل َهاتَاِن اْلِعلَّتَاِن َكاَن َ ِحيح 

ِد ْبِن إْسيَماِعيَل ْبيِن َعيَّياٍش َعيْن نَبِييِح نَنَّ َهي َا اْلِمتَياَب ِميْن ِعيَياِض ْبيِن َغيْنٍم اْلَهيْ  ثَِم َعْن ُمَحمَّ

ِ  ِحْمَص  .  ِلِ مَّ

اجِ َعْن إْسَماِعيَل ْبيِن َعيَّياٍش نَنَّ َغْييَر َواِحيٍد نَْخمَيُرو ُ نَنَّ  َوفِي ِرَوايَِ  َعْمِد اْلُْدُّوِس ْبِن اْلَحجَّ

يا قَيِدْمت بِاَلدَنَيا َطلَْمنَيا إلَْييك اأْلََمياَن إلَيى نَ  ْحَمِن ْبيِن َغيْنٍم إنَّيك لَمَّ ْهَل اْلَجِ يَرةِ َكتَمُوا ِلعَْمِد الرَّ

  ِخِرِ  .

قَاَل اْبُن َزْبٍر َه َا َغلَيطو أِلَنَّ الَّيِ   اْفتَيتََح اْلَجِ ييَرةَ َوَ يالََح نَْهلََهيا ُهيَو ِعيَياُض ْبيُن َغيْنٍم َميا 

ْحَمِن فِي َهي َا اْلَمْوِضيجِ َغلَيطو َونَبُيو ُعمَْييدَةَ ُهيَو الَّيِ    َعِلْمت فِي ذَِلَك اْختِاَلف ا فَِ ْكُر َعْمِد الرَّ

ييَرةَ  َِ ُل َميْن َوِليََهيا ِعيَيياُض ْبيُن َغيْنٍم َوالَّ ُ ُعَميُر فِييي َسينَِ  ِسيتَّ َع فَيتََح ِحْميَص بِياَل َشييِكٍ َونَوَّ

َِياِطَرُهْم فِيي َمنَياِزِلِهْم  َوذََكَر اْبُن َعَساِكرَ  نَنَّحُ َكاَن فِيي ُشيُروِط ُعَميَر َعلَيى النََّصياَرَّللا نَْن يُ

ِْْمِليَّ ِمْن َكنَائِِسِهْم ِلَمَساِ ِد اْلُمْسِلِميَن .  فَيَْسُمَن فِيَها اْلُمْسِلُموَن َونَْن يَأُْخ َ اْلَحيَِِ  اْل

يا نَنَّ نَبَيا عُ  يَق نَْيض  ِْ احِ َكتَيَب ِكتَياَب ُ يْلحٍ َوفِييِح ِمثْيُل َميا فِيي َوفِي تَاِريخِ ِدَم مَْييدَةَ ْبيَن اْلَجيرَّ

ُِ نََحيد ا ِميْن اْلُمْسيِلِميَن إالَّ نَْن يَُميوَن ِلْلُمْسيِلِم نَْميُر التَِِجياَرةِ َونَنْ  ياِر َِ  ِكتَاِب ُعَمَر َوفِيِح َواَل نُ

ا َوَمييْن نُِضيييَع ُكييلَّ ُمْسييِلٍم َعييابِِر َسييمِيِل الاََلالَيي َ نَيَّيياٍم  ييتَُم ُمْسييِلم  ِْ ِمييْن نَْوَسييِط َمييا نَِجييدُ َونَْن اَل نَ

ا فََْْد َخلََج َعْهدَ ُ .  َضَرَب ِمنَّا ُمْسِلم 

ْنييتُُهْم َعلَييى ِدَمييائِِهْم َونَْمييَواِلِهْم  ييَق إنِِييي نَمَّ ِْ َوفِيييِح َعييْن َخاِلييٍد نَنَّييحُ َكتَييَب ِكتَيياَب ُ ييْلحٍ أِلَْهييِل ِدَم

  تُْسَمَن َواَل تُْهدََم فَاْنُمْر إنََّما قَاَل : اَل تُْسَمُن َواَل تُْهدَُم .َوَكنَائِِسِهْم نَْن اَل 

 لَْم يَْلتَِ ْم لَُهْم َشْيئ ا  َخَر .

ِ ْبييِن نَْحَمييدَ َعييْن نَبِييي ُشييَرْحمِيَل  ييِ  أِلَبِييي يَْعلَييى َعييْن َعْمييِد هَّ مَّ َوفِييي ِكتَيياِب َمييا يَْلييَ ُم نَْهييُل ال ِِ

ييي نَبُييو اْليََميياِن َونَبُييو اْلُمِغيييَرةِ َ ِميع ييا نَنَييا إْسييَماِعيُل ْبييُن اْلِحْمِصييِيِ ِعي َسييى ْبييِن َخاِلييٍد النييا َعِمِ

ْحَمِن ْبِن َغيْنٍم إنَّيك  َعيَّاٍش النا َغْيُر َواِحٍد ِمْن نَْهِل اْلِعْلِم قَالُوا َكتََب نَْهُل اْلِحيَرةِ إلَى َعْمِد الرَّ

ا قَِدْمت بِاَلدَنَا َطلَْمنَ ا إلَْيك اأْلََماَن أِلَْنفُِسنَا َونَْهيِل ِملَّتِنَيا َعلَيى نَنَّيا َشيَرْطنَا لَيك َعلَيى نَْنفُِسينَا لَمَّ

يَي   َواَل َ يْوَمعَ َ َراِهيٍب َواَل  ا َواَل قِالَّ نَْن اَل نُْحِدَإ فِي َمِدينَتِنَا َكنِيَس   َواَل فِي َما َحْولََها دَْير 

دَ َما َخِرَب ِمْن َكنَا  ئِِسنَا .نَُجدِِ

ا فِي تَِجاَرةٍ إالَّ نَْن يَِليَي اْلُمْسيلِ  ُِ نََحدو ِمنَّا ُمْسِلم  َِاِر ُُِّروِط َوفِيَها : َواَل يُ ُم َوذََكَر ِمثَْل تِْلَك ال

 نَْمَر التَِِجاَرةِ .

يَرةِ َعْميِد اْلُْيدُّوِس َوفِيِح فِي ِرَسالَِ  اْلَْاِضي نَبِي ُعَمَر َوَحدَّالَنَا ِعيَسى ْبُن َخاِلٍد َعْن نَبِي اْلُمغِ 

اجِ َونَبِي اْليََماِن اْلَحَمِم ْبِن نَيافِجٍ َعيْن إْسيَماِعيَل ْبيِن َعيَّياٍش قَياَل َحيدَّالَنَا َغْييُر َواِحيٍد  ْبِن اْلَحجَّ

يا قَيدِ  ْحَمِن ْبيِن َغيْنٍم إنَّيك لَمَّ ْمت بِاَلدَنَيا ِمْن نَْهِل اْلِعْلِم قَاَل : َكتََب نَْهيُل اْلِحييَرةِ إلَيى َعْميِد اليرَّ

 فَ ََكَر ِمثْلَحُ .

َوفِيِح فََمتََب بِ َِلَك اْبُن َغْنٍم إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب فََمتََب إلَْيِح ُعَمُر نَْن نَْمِض لَُهيْم َميا َسيأَلُو ُ 

ييتَُروا ِمييْن َونَْلَحييَق فِيييِح َحييْرفَْيِن اْشييتََرَطُهَما َعلَييْيِهْم َمييَج َمييا َشييَرُطوا َعلَييى نَْنفُِسييِهْم نَْن  ِْ اَل يَ

ا َعْمد ا فََْْد َخلََج َعْهدَ ُ .  َسمَايَانَا َشْيئ ا َوَمْن َضَرَب ُمْسِلم 
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َِّيْرِط ه َوقَي وِم فِي َمدَائِِن اْلُمْسِلِميَن َعلَى َهي َا ال ْد َونَْنفَ َ اْبُن َغْنٍم ذَِلَك لَُهْم َوِلَمْن نَقَاَم ِمْن الرُّ

 . تََْدََّم َكاَلُم اْبِن َزْبرٍ 

==================== 

/ ص  2)ج  -تيياريخ دمِييق  و 2/248كثييير تفسييير ابيين  ( و  19186)  9/202هييق  

177) 

 صحيـــد ل يرههذا حديث 

 قلت : 

وقد رو  ه ا الحديث من طرق عديدة يْو  بعضها بعضا ويحميم بصيح  الحيديث بيال 

والتييي ذكرهييا ال ييرق التييي ذكرهييا ابيين عسيياكر  هريييب  وذلييك إذا نمرنييا فيهييا  ميعييا

 السممي 

ونما تضعيع الِيخ نا ر لح فإنح لم ي لج إال عليى سيند الميهْيي  الي   فييح يحييى فْيط 

 فحمم عليح بنا  على ذلك 

و ا  قوم وتابعو  دون نن يحاولوا المحث عن طرقح ونسانيد  ه واهتملها فر   فْهيا   

 ليرضوا نعدا  امسالم اله يم  فحمموا عليح بالضعع 

م نن نحدا من نهل العلم السابْين قد ضعع هي ا الحيديث ه وو يود راو وا  فيي وال نعل 

ألن النمر يمون ل رقح ونسانيد  األخيرَّللا ه ولي ا ه بعض نسانيد  ال يسْط االحتجاج بح 

 دون نمير  في كل العصورفْد احتج بح كاف  الفْها  

 31ابن القيم تعليقا على هذا الحديث : العالمة وقال 

ِروط تغني عن إسنادها فيإن األئمي  تلْوهيا بيالْمول وذكروهيا فيي كتيمهم وشهرة ه   ال

واحتجوا بها ولم ي ل ذكر الِروط العمريي  عليى نلسينتهم وفيي كتيمهم وقيد ننفي ها بعيد  

 الخلفا  وعملوا بمو مها.

 تلقته األمة بالقبول قد هو حديثىذا ف

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 الباا الثاني

 عند الفقهاه القدامى شرح الشروط العمرية

 32وفي المحلى : 

                                                 
 (5/ ص  20)ج  -موسوع  كتب ابن الْيم  - 31
 (2702/ ص  1)ج  -( والمحلى باآلالار 263/ ص  5)ج  -المحلى ]مِمول و بالحواشي[  - 32
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ِساَلُم , أَِو السَِّيُف  - 958 َجااُل َوالنَِِّسااُه فِاي ذَِلاَك  -َمِسأَلَةل : َواَل يُِقبَُل ِمِن َكافٍِر ىالَّ اإِلِ الرِِّ

, فَاِإنَُّهِم  َحاَشا أَِهَل اِلِ تَاِا َخاصَّةً , َوُهِم اِليَُهوُد , َوالنََّصاَر  , َواِلَمُجوُس فَقَا ِ  -َسَواهل 

وا َعلَى ذَِلَك َمَف الصَّ َاِر .  ىِن أَِعُطوا اِلِجِ يَةَ أُقِرُّ

ْسياَلُم نَْو السَّيْيعُ   ي   فَاْمِ ا َمْن لَْم يَُمْن ِكتَابِيًّا ِمْن اْلعَيَرِب َخا َّ .  َوقَاَل نَبُو َحنِيفَ َ َوَماِلكو : نَمَّ

ا اأْلََعاِ ُم فَاْلِمتَابِيُّ َوَغْيرُ  يٍد : َهي َا َونَمَّ  ُ َسَوا و , َويَُْرُّ َ ِميعَُهْم َعلَى اْلِجْ يَِ  . قَياَل نَبُيو ُمَحمَّ

ييِرِكيَن َحْيييُث َوَ ييْدتُُموُهْم َوُخيي ُوُهْم َواْحُصييُروُهْم  ِْ ِ تَعَييالَى : } فَيياْقتُلُوا اْلُم بَاِطييلو ِلَْييْوِل هَّ

َكياةَ فََخلُّيوا َسيمِيلَُهْم { , َوقَياَل َواْقعُدُوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَ ٍد فَإِْن تَابُوا َونَقَ  ياَلةَ َو تَيْوا ال َّ اُموا الصَّ

 ُ َم هَّ ُمييوَن َمييا َحييرَّ ِ َواَل بِيياْليَْوِم اآْلِخييِر َواَل يَُحِرِ  تَعَييالَى : } قَيياتِلُوا الَّييِ يَن اَل يُْؤِمنُييوَن بِييالَلَّ

نُوتُوا اْلِمتَاَب َحتَّى يُْعُ يوا اْلِجْ يَي َ َعيْن يَيٍد َوُهيْم َوَرُسولُحُ َواَل يَِدينُوَن ِديَن اْلَحِقِ ِمْن الَِّ يَن 

َ اِغُروَن { فَلَْم يَُخيصَّ تَعَيالَى َعَربِيًّيا ِميْن َعَجِميِيٍ فِيي ِكياَل اْلُحْمَميْيِن .  َوَ يحَّ نَنَّيحُ علييح 

ِمتَاِب , َولَْواَل ذَِلَك َما َخيالََع السالم نََخ َ اْلِجْ يَ َ ِمْن َمُجوِس َهْجٍر ; فََصحَّ نَنَُّهْم ِمْن نَْهِل الْ 

ِ  لى هللا عليح وسلم ِكتَاَب َربِِِح تَعَالَى . فَإِْن ذََكُروا َما ُرِوَ  َعيْن النَّمِيِيِ  يلى  َرُسوُل هَّ

دِِ  إلَْيَهيا هللا عليح وسلم ِمْن قَْوِلِح : } إنََّما نُِريدُُهْم َعلَى َكِلَمٍ  تَيِديُن لَُهيْم بَِهيا اْلعَيَرُب الُيمَّ تُيؤَ 

َرِب اْلعََجُم اْلِجْ يَ َ { فَاَل ُحجَّ َ لَُهْم فِي َه َا ; أِلَنَُّهْم اَل يَْختَِلفُوَن فِي نَنَّ نَْهَل اْلِمتَاِب ِميْن اْلعَي

َخمَيَر لَيْيَس يَُؤدُّوَن اْلِجْ يَ َ , َونَنَّ َمْن نَْسيلََم ِميْن اْلعََجيِم اَل يُيَؤدِِ  اْلِجْ يَي َ . فََصيحَّ نَنَّ َهي َا الْ 

َعلَى ُعُموِمِح , َونَنَّيحُ علييح السيالم إنََّميا َعنَيى بِيأَدَاِ  اْلِجْ يَيِ  بَْعيَض اْلعََجيِم اَل ُكلَُّهيْم , َوبَييََّن 

ِ تَعَالَى ا  تَعَالَى َمْن ُهْم , َونَنَُّهْم نَْهُل اْلِمتَاِب فََْْط . َواْلعََجُب ُكلُّحُ نَنَُّهْم َ عَلُوا قَْوَل هَّ : } فَإِمَّ

يِرِكيَن َحْييُث َوَ يْدتُُموُهْم { َولَيمْ  ِْ ا بَِْْوِلِح تَعَالَى : } فَاْقتُلُوا اْلُم ا فِدَا   { َمْنُسوخ   َمنًّا بَْعدُ َوإِمَّ

ا َوَهي َا يَْجعَلُوا ذَِلَك ُممَيِِن ا ِلَْْوِلِح عليح السالم : } تَُؤدِِ  إلَْيُمْم اْلِجْ يَ َ { َولَيْو قَلَمُيوا أَلََ يابُو

ُل َمي يِن { ؟ فَُْْلنَيا : نَْنيتُْم نَوَّ ُ تَعَيالَى : } اَل إْكيَرا َ فِيي اليدِِ ْن تََحمُّمو بِاْلمَاِطِل . َوقَالُوا : قَياَل هَّ

ْساَل  ْساَلِم , َوإِنَّ اْلُمْرتَدَّ يُْمَر ُ َعلَى اْمِ ِم . َوقَيْد يَُْوُل : إنَّ اْلعََرَب اْلَوالَنِيِِيَن يُْمَرُهوَن َعلَى اْمِ

ْسياَلِم , فََصيحَّ نَنَّ ]  يِرِكي اْلعَيَرِب َعلَيى اْمِ ِْ َ حَّ نَنَّ النَّمِييَّ  يلى هللا علييح وسيلم نَْكيَر َ ُم

ُ تَعَيالَى نَْن نُْمِرَهيحُ , َوُهيْم نَْهيلُ   َهِ ِ  [ اآْليَ َ لَْيَسْت َعلَى َظاِهِرَها َوإِنََّما ِهيَي فِييَمْن نََهانَيا هَّ

َِّيافِِعِيِ , َونَبِيي ُسيلَْيَماَن  -ِب َخا َّ   اْلِمتَا ِ تَعَيالَى التَّْوفِييُق .  -َوقَْولُنَا َه َا ُهيَو قَيْوُل ال َوبِيالَلَّ

ْساَلِم َعلَْيِهْم , َونَْن اَل يُْمِهيُروا َشيْيئ ا ِميْن  - 959 غَاُر ُهَو نَْن يَْجِرَ  ُحْمُم اْمِ َمْسأَلَ و : َوالصَّ

ْساَلمِ  ُكْفِرِهْم , َواَل  ُم فِي ِديِن اْمِ ا يَُحرَّ  ِممَّ

ِ { َوبَنُييو تَْغِلييَب   يُن ُكلُّييحُ لِلَّ قَيياَل َعيي َّ َوَ ييلَّ : } َوقَيياتِلُوُهْم َحتَّييى اَل تَُمييوَن فِتْنَيي و َويَُمييوَن الييدِِ

قَيا  َ تَعَيالَى َوَرُسيولَحُ  يلى هللا علييح وسيلم لَيْم يُفَِرِ بَيْيَن نََحيٍد ِميْنُهْم , َوَغْيُرُهْم َسيَوا و أِلَنَّ هَّ

ييدُ ْبييُن اْلَحَسييِن ْبييِن َعْمييِد  ييغَاَر ُشييُروُط ُعَمييَر رضييي هللا عنييح َعلَييْيِهْم . نَييا ُمَحمَّ َويَْجَمييُج الصَّ

يدُ ْبيُن إْسيَحاَق  اِس  نَا نَبُو اْلعَمَّياِس ُمَحمَّ ِد ْبِن النَّحَّ ْحَمِن ْبُن ُعَمَر ْبِن ُمَحمَّ اْلَواِرِإ نَا َعْمدُ الرَّ

ْْمَيي َ َعييْن نَبِييي ْبيي بِيييُج ْبييُن تَْغِلييَب نَييا يَْحيَييى ْبييُن ُع ييفَّاُر نَييا نَبُييو اْلفَْضييِل الرَّ ِن نَبِييي إْسييَحاَق الصَّ

ْحَمِن ْبيِن  ٍف َعيْن َمْسيُروٍق َعيْن َعْميِد اليرَّ اْلعَْيَ اِر َعْن ُسْفيَاَن الثَّْوِرِ ِ َعْن َطْلَح َ ْبِن ُمَصيِرِ

َِّياِم َوَشيَرَط  َغْنٍم قَاَل : َكتَْمت ِلعَُمرَ  ْبِن اْلَخ َّياِب رضيي هللا عنيح ِحييَن َ يالََح نََصياَرَّللا ال

ا , َواَل َكنِيَسيي   , َواَل قَِليَّيي   َواَل   َعلَييْيِهْم فِيييِح : نَْن اَل يُْحييِدالُوا فِييي َمييِدينَتِِهْم َواَل َمييا َحْولََهييا دَْييير 

دُوا َميا َخيِرَب ِمْنَهي ا , َواَل يَْمنَعُيوا َكنَائَِسيُهْم نَْن يَْنِ لََهيا نََحيدو ِميْن َ ْوَمعَ َ َراِهيٍب , َواَل يَُجيدِِ

ًِّيا ِلْلُمْسيِلِميَن , َواَل  اْلُمْسِلِميَن الاََلَإ لَيَاٍل يُْ ِعُمونَُهْم , َواَل يُْؤُووا َ اُسوس يا , َواَل يَْمتُُميوا ِغ

ْسياَلِم إْن يُعَلُِِموا نَْواَلدَُهْم اْلُْْر َن , َواَل يُْمِهُروا ِشيْرك ا , وَ  اَل يَْمنَعُيوا ذَِو  قََرابَياتِِهْم ِميْن اْمِ
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نََرادُو ُ , َونَْن يُييَوقُِِروا اْلُمْسييِلِميَن , َويَُْوُمييوا لَُهييْم ِمييْن َمَجاِلِسييِهْم إذَا نََرادُوا اْلُجلُييوَس , َواَل 

ييمَُّهوا بِاْلُمْسييِلِميَن فِييي َشييْيٍ  ِمييْن ِلمَاِسييِهْم : فِييي قَلَْنُسييَوةٍ  َِ َ , َواَل ِعَماَمييٍ  , َواَل نَْعلَييْيِن , َواَل  يَت

ا , َواَل   فَييْرِق َشييْعٍر , َواَل يَتََملَُّمييوا بَِميياَلِم اْلُمْسييِلِميَن , َواَل يَتََمنَّييْوا بُِمنَيياُهْم , اَل يَْرَكمُييوا ُسييُر  

ُِيو اَلحِ , َواَل يَْنُْ ا َخيَواتِيَمُهْم بِاْلعََربِيَّيِ  , َواَل يَمِيعُيوا يَتََْلَّدُوا َسْيف ا , َواَل يَتَِّخ ُوا َشْيئ ا ِمْن الِسِ

ُِييدُّوا  وا َمَْيياِدَم ُرُ وِسييِهْم , َونَْن يَْلَ ُمييوا ِزيَُّهييْم َحْيثَُمييا َكييانُوا , َونَْن يَ اْلُخُمييوَر , َونَْن يَُجيي ُّ

نَانِيَر َعلَى نَْوَسياِطِهْم , َواَل يُْمِهيُروا َ يِليم ا َواَل َشيْيئ ا ِميْن ُكتُي مِِهْم فِيي َشيْيٍ  ِميْن ُطيُرِق ال َّ

اْلُمْسِلِميَن , َواَل يَُجاِوُروا اْلُمْسِلِميَن بَِمْوتَاُهْم , َواَل يَْضِربُوا نَاقُوس ا إالَّ َضيْرب ا َخِفيف يا , َواَل 

َِْراَ ةِ فِييي َكنَائِِسييِهْم فِييي َشييْيٍ  ِمييْن َحْضييَرةِ اْلُمْسييِلِميَن َواَل   يُْخِرُ ييوا يَْرفَعُييوا نَْ ييَواتَُهْم بِيياْل

يتَُروا ِميْن  ِْ َسعَانِيَن َواَل يَْرفَعُوا َمَج َمْوتَاُهْم نَْ َواتَُهْم , َواَل يُْمِهُروا النِِييَراَن َمعَُهيْم , َواَل يَ

ي َ لَُهيْم , ا َشَرُطو ُ فَاَل ِذمَّ قِيِق َما َ َرْت َعلَْيِح ِسَهاُم اْلُمْسِلِميَن . فَإِْن َخالَفُوا َشْيئ ا ِممَّ َوقَيْد  الرَّ

ييا : نَْن اَل  ييَْاِق . َوَعييْن ُعَمييَر نَْيض  ِِِ َحييلَّ ِلْلُمْسييِلِميَن ِمييْنُهْم َمييا يَِحييلُّ ِمييْن نَْهييِل اْلُمعَانَييدَةِ َوال

ا , َواَل يَْسيتَْخِدُمو ُ ,  غَاِر نَْن اَل يُْؤذُوا ُمْسيِلم  ٍد : َوِمْن الصَّ يَُجاِوُرونَا بِِخْنِ يٍر . قَاَل نَبُو ُمَحمَّ

 يَتََولَّى نََحدو ِمْنُهْم َشْيئ ا ِمْن نُُموِر السُّْلَ اِن يَْجِر  لَُهْم فِيِح نَْمرو َعلَى ُمْسِلٍم  َواَل 

 وفي الم ني :

َِِّخاذُ الشَِّعِر أَِفَضُل ِمِن ىَزالَتِِه . 106)   33  فَِصلل َواِت

ى الْ   نِْس فََمْميُرو و . َويَُسيمَّ ا َحْليُق بَْعيِض اليرَّ َْيَ َل , ِلَميا ذََكْرنَيا ِميْن َحيِديِث اْبيِن فَْصلو : فَأَمَّ

ُعَمَر , َوَرَوا ُ نَبُو دَاُود , َولَْفُمحُ , } نَنَّ النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم نََهى َعْن اْلَْيَ لِ َوقَياَل 

ييِ  : نَْن يَ  مَّ ييحُ ُكلَّييحُ نَْو دَْعييحُ ُكلَّييحُ { . َوفِييي ُشييُروِط ُعَمييَر َعلَييى نَْهييِل ال ِِ ْْ ْحِلُْييوا َمَْيياِدَم : اْحِل

ا بِِهْم .  َِمِِه   ُرُ وِسِهْم ِليَتََميَُّ وا بِ َِلَك َعْن اْلُمْسِلِميَن . فََمْن فَعَلَحُ ِمْن اْلُمْسِلِميَن َكاَن ُمتَ

مٍ  5675)  ا ُدُخوُل َمِنِ ٍل فِيِه ُصوَر ل , فَلَِيَس بُِمَحرَّ   فَِصلل : فَأَمَّ
34 

ُِ ال  يَجاِدِ  اْلُمْنَميَر فِيي , َوإِنََّما نُبِيَح تَْر دَّْعَوةِ ِمْن نََ ِلِح ُعُْوبَ   ِللدَّاِعي , بِإِْسَْاِط ُحْرَمتِِح ; ِمِ

دَاِرِ  . َواَل يَِجُب َعلَى َمْن َر  ُ فِي َمْنِ ِل الدَّاِعي اْلُخيُروُج , فِيي َظياِهِر َكياَلِم نَْحَميدَ ; فَإِنَّيحُ 

تِْر , لَْم يَُميْن َر َهيا ِحييَن دََخيَل قَاَل , فِي ِرَوايَِ  اْلفَْضِل ْبِن زِ  ا َعلَى الِسِ يَاٍد , إذَا َرنَّللَا ُ َور 

؟ قَاَل : ُهَو نَْسَهُل ِمْن نَْن يَُموَن َعلَى اْلِجيدَاِر . قِييَل : فَيإِْن لَيْم يَيَر ُ إالَّ ِعْنيدَ َوْضيجِ اْلِخيَواُن 

لَْينَا , َولَِمْن إذَا َرنَّللَا َه َا َوبََّخُهْم َونََهياُهْم . يَْعنِيي بَْيَن نَْيِديِهْم , نَيَْخُرُج ؟ فََْاَل : اَل تَُضيِِْق عَ 

َمي   . َوقَياَل نَْكثَيرُ  ه يا , َواَل يََراَهيا ُمَحرَّ  اَل يَْخُرُج . َوَه َا َمْ َهُب َماِلٍك فَإِنَّحُ َكاَن يَْمَرُهَهيا تَنَ ُّ

يَوُر َعلَيى السُّي َِّافِِعِيِ : إذَا َكانَْت الصُّ تُوِر , نَْو َميا لَيْيَس بَِمْوُطيوٍ  , لَيْم يَُجيْ  لَيحُ نَْ َحاِب ال

ُِ الييدَّْعَوةِ  ييا , لََمييا َ يياَز تَييْر م   الييدُُّخوُل ; أِلَنَّ اْلَماَلئَِميي َ اَل تَْدُخلُييحُ , َوأِلَنَّييحُ لَييْو لَييْم يَُمييْن ُمَحرَّ

 علييح وسيلم دََخيَل اْلَمْعمَي َ , فَيَرنَّللَا اْلَواِ مَِ  ِمْن نَْ ِلِح . َولَنَا َميا ُرِوَ  } نَنَّ النَّمِييَّ  يلى هللا

ُ , لََْيْد َعِلُميوا نَ  ِْْسَماِن بِاأْلَْزاَلِم , فََْاَل : قَاتَلَُهْم هَّ نَُّهَميا فِيَها ُ وَرةَ إْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل يَْستَ

َْْسَما بَِها قَطُّ { . َرَوا ُ نَبُيو دَاُود . َوَميا ذََكْرنَيا ِميْن َخمَي ِ نَنَّيحُ دََخيَل بَْيت يا فِييِح َما اْستَ ِر َعْميِد هَّ

يعُوا نَْبيَواَب َكنَائِِسيِهْم  ِ  : نَْن يَُوِسِ مَّ تََماالِيُل , َوفِي ُشُروِط ُعَمَر رضي هللا عنح َعلَى نَْهِل ال ِِ

ةُ بِدََوابِِِهْم , َوَرَوَّللا اْبُن َعائٍِ  فِيي " فُتُيوحِ  َوبِيَِعِهْم , ِليَْدُخلََها اْلُمْسِلُموَن ِلْلَممِيِت بَِها , َواْلَمارَّ

يا , فَيدََعْو ُ  َِّاَم , َطعَام  َِّاِم " , نَنَّ النََّصاَرَّللا َ نَعُوا لَعَُمَر رضي هللا عنح , ِحيَن قَِدَم  ال ال

لنَّياِس , , فََْاَل : نَْيَن ُهَو ؟ قَيالُوا : فِيي اْلَمنِيَسيِ  , فَيأَبَى نَْن يَيْ َهَب , َوقَياَل لَعَِليِيٍ : اْميِض بِا
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فَِليَتَغَدَّْوا . فَ ََهَب َعِليٌّ رضي هللا عنح بِالنَّاِس , فَدََخَل اْلَمنِيَس َ , َوتَغَدََّّللا ُهَو َواْلُمْسيِلُموَن , 

يَوِر , َوقَياَل : َميا َعلَيى نَِمييِر اْلُميْؤِمنِيَن لَيْو دََخيَل فَأََكيَل , َوَهي َا  َوَ عََل َعِليٌّ يَْنُمُر إلَيى الصُّ

ٍم ,  اتِِفَاقو  ِمْنُهْم َعلَى إبَاَحِ  دُُخوِلَها َوفِيَها الصُّوُر , َوأِلَنَّ دُُخوَل اْلَمنَائِِس َواْلمِيَجِ َغْيُر ُمَحيرَّ

ييَوُر , َوَكييْوُن اْلَماَلئَِمييِ  اَل تَْدُخلُييحُ اَل يُوِ ييُب تَْحييِريَم دُُخوِلييِح  فََميي َِلَك اْلَمنَيياِزُل الَّتِييي فِيَهييا الصُّ

ا لَْو َكاَن فِيِح َكْلبو , َواَل يَْحُرُم َعلَْينَا ُ ْحمَ ُ ُرْفٍَْ  فِيَها َ َرسو , َمَج نَنَّ اْلَماَلئَِمي َ َعلَْينَا , َكمَ 

ا لَيحُ َعيْن فِْعِليِح , ُِ اليدَّْعَوةِ ِميْن نَْ ِليِح ُعُْوبَي   ِلفَاِعِليِح , َوَزْ ير   اَل تَْصَحمُُهْم , َوإِنََّما نُبِييَح تَيْر

ُ نَْعلَ   ُم . َوَهَّ

  َمِساأَلَةل : قَااَل : َوىِذَا قَتَاَل اِلَ اافُِر اِلعَِبااَد َعِماًدا , فَعَلَِياِه قِيَمتُاهُ , َويُِقتَاُل ِلنَِقِضااِه  6613) 

اِلعَِهَد يَِعنِي اِلَ افَِر اِلُحرَّ ,
35 

ْْتَيُل بِاْلعَْميِد , ِلفِ   ْْتَُل بِاْلعَْمِد اْلُمْسِلِم ; أِلَنَّ اْلُحرَّ اَل يُ ْْيدَاِن التََّميافُِؤ بَْينَُهَميا , َوأِلَنَّيحُ اَل يَُحيدُّ اَل يُ

ِْْضيِح اْلعَْهيدَ ; فَي ْْتَيُل ِلنَ ْْتَُل بَِْتِْلِح , َكياأْلَِب َميَج اْبنِيِح , َوَعلَْييِح قِيَمتُيحُ , َويُ إِنَّ قَتْيَل بَِْْ فِِح , فَاَل يُ

ُِْض بِييِح اْلعَْهييدُ , بِييدَِليِل َمييا ُروِ  ا بِيياْمَرنَةٍ ُمْسييِلَمٍ  , اْلُمْسييِلِم يَْنييتَ يًّييا َكيياَن يَُسييوُق ِحَمييار  َ  نَنَّ ِذِمِ

نَى , فَُرفَِج إلَيى ُعَميَر رضيي هللا عنيح فََْياَل   فَنََخَسحُ بَِها فََرَماَها , الُمَّ نََرادَ إْكَراَهَها َعلَى الِ ِ

وِط ُعَميَر , نَنَّيحُ َكتَيَب إلَيى َعْميِد َما َعلَى َهي َا َ يالَْحنَاُهْم . فََْتَلَيحُ َوَ يلَمَحُ . َوُرِوَ  فِيي ُشيرُ 

ا َعْمد ا , فََْْد َخلَيَج َعْهيدَ ُ . َوأِلَنَّيحُ  ُُِّروِط : َمْن َضَرَب ُمْسِلم  ْحَمِن ْبِن َغْنٍم : نَْن نَْلِحْق بِال الرَّ

يا ِلْلعَْهي ْْض  ِد , َكااِلْ تَِميالِ َعلَيى فِْعلو يُنَافِي اأْلََماَن , َوفِييِح َضيَررو َعلَيى اْلُمْسيِلِميَن , فََمياَن نَ

ُِْض َعْهيدُ   ُ قِتَاِل اْلُمْسِلِميَن , َوااِلْمتِنَالِ ِمْن نَدَاِ  اْلِجْ يَيِ  . َوفِييِح ِرَوايَي و نُْخيَرَّللا ; نَنَّيحُ اَل يَْنيتَ

 بِ َِلَك . فَعَلَى َه َا , َعلَْيِح قِيَمتُحُ , َويَُؤدَُّب بَِما يََرا ُ َوِليُّ اأْلَْمِر . 

اا ُصاوِلُحوا َعلَِياِه ,  7686)     َمِسأَلَةل ; قَاَل : ) َوَمِن نَقََض اِلعَِهاَد , بُِمَخالَفَاِة َشاِيٍه ِممَّ

 36َحلَّ َدُمهُ َوَمالُهُ   

ييتَِرَط َعلَييْيِهْم ُشييُروط ا , نَْحييَو َمييا  ِْ ييِد اْلُهْدنَييِ  نَْن يَ ْْ َميياِم ِعْنييدَ َع َوُ ْملَيي ُ ذَِلييَك , نَنَّييحُ يَْنمَِغييي ِلإْلِ

َرَطحُ ُعَمُر , رضي هللا عنح . َوقَْد ُرِويَْت َعْن ُعَمَر رضيي هللا عنيح , فِيي ذَِليَك نَْخمَيارو , شَ 

ُل , بِإِْسنَاِدِ  َعْن إْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش , قَاَل : َحدَّالَنَا َغْيُر َواِحٍد ِمْن نَْهيلِ   ِمْنَها َما َرَوا ُ اْلَخالَّ

ْحَمِن ْبِن َغْنٍم : إنَّيا ِحييَن قَيِدْمنَا ِميْن بِاَلِدنَيا , اْلِعْلِم , قَالُوا : َكتََب نَهْ  ُل اْلَجِ يَرةِ إلَى َعْمِد الرَّ

 فِيي َطلَْمنَا إلَْيك اأْلََماَن أِلَْنفُِسنَا َونَْهِل ِملَّتِنَا , َعلَى نَنَّا َشَرْطنَا لَك َعلَيى نَْنفُِسينَا نَْن اَل نُْحيِدإَ 

دَ َمييا  َمييِدينَتِنَا َكنِيَسيي   , َواَل  ا , َواَل قالييي  , َواَل َ ييْوَمعَ َ َراِهييٍب َواَل نَُجييدِِ فِيَمييا َحْولََهييا دَْييير 

َخييِرَب ِمييْن َكنَائِِسيينَا , َواَل َمييا َكيياَن ِمْنَهييا فِييي ُخَ ييِط اْلُمْسييِلِميَن , َواَل نَْمنَييَج َكنَائَِسيينَا ِمييْن 

ةِ َواْبيِن السَّيمِيِل , َواَل اْلُمْسِلِميَن نَْن يَْنِ لُوَهيا فِيي اللَّْييِل َوالنََّهيا يَج نَْبَوابََهيا ِلْلَميارَّ ِر , َونَْن نَُوِسِ

نُييْؤِوَ  فِيَهييا َواَل فِييي َمنَاِزِلنَييا َ اُسوس ييا , َونَْن اَل نَْمييتَُم نَْمييَر َمييْن َغييشَّ اْلُمْسييِلِميَن , َونَْن اَل 

ِسنَا , َواَل نُْمِهَر َعلَْيَها َ يِليم ا , َواَل نَْرفَيَج نَْضِرَب نََواقِيَسنَا إالَّ َضْرب ا َخِفيًّا فِي َ ْوِف َكنَائِ 

ييَراَ ةِ فِييي َكنَائِِسيينَا فِيَمييا يَْحُضييُر ُ اْلُمْسييِلُموَن , َواَل نُْخييِرَج  ِْ يياَلةِ , َواَل اْل نَْ ييَواتَنَا فِييي الصَّ

ا َواَل َشييعَانِيَن , َواَل نَْرفَييَج َ ييِليمَنَا َواَل ِكتَابَنَييا فِييي ُسييوِق اْلُمْسييِلِميَن , َوناَلَّ نَْخييُرَج بَاُعوال يي

نَْ َواتَنَا َمَج نَْمَواتِنَا , َواَل نُْمِهَر النِِييَراَن َمعَُهيْم فِيي نَْسيَواِق اْلُمْسيِلِميَن , َونَْن اَل نَُجياِوَرُهْم 

ا , َواَل نَيْدُعَو إلَْييِح بِاْلَخنَاِزيِر , َواَل نَمِيَج اْلُخُموَر , َواَل نُْمِهَر ِشيْرك ا , َواَل نَْرَغيَب فِيي ِدينِنَي

قِيِق الَِّ يَن َ َرْت َعلَْيِهْم ِسيَهاُم اْلُمْسيِلِميَن , َونَْن اَل نَْمنَيَج نَ  َحيد ا نََحد ا , َواَل نَتَِّخ َ َشْيئ ا ِمْن الرَّ
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ْسيياَلِم َونَْن نَْلييَ َم ِزيَّنَييا َحْيثَُمييا كُ  ييمَّحَ ِمييْن نَْقِربَائِنَييا إذَا نََرادَ الييدُُّخوَل فِييي اْمِ َِ َ نَّييا , َونَْن اَل نَت

بِاْلُمْسِلِميَن فِي لُيْمِس قَلَْنُسيَوةٍ َواَل ِعَماَميٍ  َواَل نَْعلَيْيِن , َواَل فَيْرِق َشيْعٍر , َواَل فِيي َميَواِكمِِهْم , 

نَا , َواَل نَْفِرَق نََواِ ييَنَا َواَل نَتََملََّم بَِماَلِمِهْم , َوإِْن اَل نَتََمنَّى بُِمنَاُهْم , َونَْن نَُج َّ َمَْاِدَم ُرُ وسِ 

نَانِيَر َعلَى نَْوَساِطنَا , َواَل نَْنَُْش َخَواتِيَمنَا بِاْلعََربِيَِّ  , َواَل نَْرَكَب السُّيُروَج , وَ  ُِدُّ ال َّ اَل , َونَ

اَلحِ َواَل نَْحِملَحُ , َواَل نَتََْلَّدَ السُّيُوَف , َونَْن نُ  َوقَِِر اْلُمْسِلِميَن فِي َمَجاِلِسيِهْم نَتَِّخ َ َشْيئ ا ِمْن الِسِ

, َونُْرِشدَ ال َِّريَق , َونَُْوَم لَُهيْم َعيْن اْلَمَجياِلَس إذَا نََرادُوا اْلَمَجياِلَس , َواَل نَ َِّليَج َعلَيْيِهْم فِيي 

ِْ نََحدو ِمنَّا ُمسْ  َِاِر ا فِيي تَِجياَرةٍ , إالَّ نَْن يَُميوَن َمنَاِزِلِهْم , َواَل نُعَلَِِم نَْواَلدَنَا اْلُْْر َن , َواَل يُ ِلم 

إلَى اْلُمْسِلِم نَْميُر التَِِجياَرةِ , َونَْن نُِضييَع ُكيلَّ ُمْسيِلٍم َعيابِِر َسيمِيٍل الاََلالَي َ نَيَّياٍم , َونُْ ِعَميحُ ِميْن 

َوَمَسيياِكنِنَا , َوإِْن نَْحييُن نَْوَسييِط َمييا نَِجييدُ , َضييِمنَّا ذَِلييَك َعلَييى نَْنفُِسيينَا , َوذََراِريِِنَييا , َونَْزَواِ نَييا 

ا َشَرْطنَا َعلَى نَْنفُِسنَا , َوقَمِْلنَا اأْلََماَن َعلَْيِح فَاَل ِذمَّ َ لَنَا , َوقَدْ   َحيلَّ لَيك َغيَّْرنَا , نَْو َخالَْفنَا َعمَّ

يَْاِق . فََمتَيَب بِي َِلَك َعْميدُ اليرَّ  ِِِ ْحَمِن ْبيُن َغيْنٍم إلَيى ُعَميَر ْبيِن ِمنَّا َما يَِحيلُّ أِلَْهيِل اْلُمعَانَيدَةِ َوال

اْلَخ َّاِب رضي هللا عنح فََمتََب لَُهْم ُعَمُر : نَْن نَْمِض لَُهْم َما َسأَلُو ُ , َونَْلِحيْق فِييِح َحيْرفَْيِن , 

تَُروا ِمْن َسيمَايَانَا َشيْيئ ا ,  ِْ َوَميْن َضيَرَب اْشتَِرْط َعلَْيِهْم َمَج َما َشَرُطوا َعلَى نَْنفُِسِهْم نَْن اَل يَ

ْحَمِن ْبُن َغيْنٍم ذَِليَك َونَقَيرَّ َميْن نَقَياَم ِميْن اليرُّ  ا َعْمد ا , فََْْد َخلََج َعْهدَ ُ . فَأَْنفَ َ َعْمدُ الرَّ وِم ُمْسِلم 

َِّْرِط . فََهِ ِ  ُ ْملَ ُ ُشُروِط ُعَمَر رضي هللا عنح فَإِذَا ُ وِلُحوا  َِّاِم َعلَى َه َا ال فِي َمدَائِِن ال

ُِْض بِيِح . َوُهيَو  َعلَْيَها , الُمَّ نَََْض بَْعُضُهْم َشْيئ ا ِمْنَهيا , فََمياِهُر َكياَلِم اْلِخَرقِيِيِ نَنَّ َعْهيدَ ُ يَْنيتَ

 َظاِهُر َما َرَوْينَا ُ ; ِلَْْوِلِهْم فِي اْلِمتَاِب : إْن نَْحُن  َخالَْفنَا , فََْْد َحلَّ لَك َمنَّا َميا يَِحيلُّ لَيك ِمينْ 

ا َعْميد ا فََْيْد َخلَيَج َعْهيدَ ُ . َوأِلَنَّيحُ  نَْهلِ  َْاِق . َوقَاَل ُعَميُر : َوَميْن َضيَرَب ُمْسيِلم  ِِِ اْلُمعَانَدَةِ َوال

ِْْد , َكَميا لَيْو اْمتَنَيَج ِميْن اْلتِيَ اِم اأْلَْحَمياِم . َِّْرُط , َزاَل ُحْمُم اْلعَ َِْرٍط فََمتَى لَْم يُوَ ْد ال ْْدو بِ  َع

ُِْض اْلعَْهييدُ َوذََكييَر الْ  ُِّييُروَط قِْسييَماِن ; نََحييدُُهَما يَْنييتَ َِّييِريُع نَبُييو َ ْعفَييٍر , نَنَّ ال َْاِضييي , َوال

ََِر َشْيئ ا ; ااِلْمتِنَيالُ ِميْن بَيْ ِل اْلِجْ يَيِ  , َوَ يْر ِ نَْحَماِمنَيا َعلَيْيِهْم إذَ  ا بُِمَخالَفَتِِح , َوُهَو نََحدَ َع

نَى بُِمْسِلَمٍ  َوإَِ ابَتَُها بِاْسِم نَِمياحٍ , َحَمَم بَِها َحاِكمو , َوااِل  ْ تَِمالُ َعلَى قِتَاِل اْلُمْسِلِميَن , َوالِ ِ

ييِرِكيَن ,  ِْ َوفَييتُْن ُمْسييِلٍم َعييْن ِدينِييِح , َوقَْ ييُج ال َِّريييِق َعلَْيييِح , َوقَتْلُييحُ , َوإِيييَواُ  َ اُسييوِس اْلُم

ِ تَعَيالَى َواْلُمعَاَونَ ُ َعلَى اْلُمْسِلِميَن بِداََل  ِرِكيَن َعلَى َعْوَراتِِهْم نَْو ُمَماتَمَتِِهْم , َوِذْكيُر هَّ ِْ لَِ  اْلُم

ُِْض اْلعَْهيدُ بِِهَميا بِياَل ِخياَلفٍ   نَْو ِكتَابِِح نَْو ِدينِِح نَْو َرُسوِلِح بُِسوِ  , فَاْلَخْصيلَتَاِن اأْلُولَيَياِن يَْنيتَ

 َِّ افِِعِيِ . َوفِي َمْعنَاُهَما قِتَالُُهْم ِلْلُمْسِلِميَن ُمْنفَِرِديَن نَْو َميَج نَْهيِل فِي اْلَمْ َهِب . َوُهَو َمْ َهُب ال

ْْتَِضي ذَِلَك , فَإِذَا فَعَلُو ُ نََُْضوا اأْلََماَن ; أِلَنَُّهْم إذَا قَاتَلُونَي ا , اْلَحْرِب ; أِلَنَّ إْطاَلَق اأْلََماِن يَ

اأْلََمياِن , َوَسيائُِر اْلِخَصياِل فِيَهيا ِرَوايَتَياِن ; إْحيدَاُهَما , نَنَّ اْلعَْهيدَ  لَِ َمنَا قِتَالُُهْم , َوذَِلَك ِضدُّ 

َِّيافِِعِيِ قَِرييبو ِميْن  تََرْط . َوَظياِهُر َميْ َهِب ال ِْ يُْنتََُْض بَِها , َسَوا و ُشِرَط َعلَْيِهْم ذَِلَك نَْو لَْم يُ

ييتَِرْط َعلَيييْ  ِْ ُِْض اْلعَْهييدُ بِتَْرِكييِح , َمييا َخيياَل اْلِخَصيياَل الييثَّاَلَإ َهيي َا . إالَّ نَنَّ َمييا لَييْم يَ ِهْم , اَل يَْنييتَ

ُِْض اْلعَْهيدُ بِتَْرِكَهيا بُِميِلِ َحياٍل . َوقَياَل نَبُيو َحنِيفَي َ : اَل   اأْلُولَى , فَإِنَّحُ يَتَعَييَُّن َشيْرُطَها , َويَْنيتَ

ُِْض اْلعَْهدُ إالَّ بِااِلْمتِنَالِ ِمْن اْمِ  َماِم َعلَى َوْ ٍح اَل يَتَعَ َُّر َمعَحُ نَْخ ُ اْلِجْ يَيِ  ِميْنُهْم . َولَنَيا , يَْنتَ

َمَج َما ذََكْرنَيا ُ , َميا ُرِوَ  نَنَّ ُعَميَر ُرفِيَج إلَْييِح َرُ يلو قَيْد نََرادَ اْسيتِْمَرا َ اْميَرنَةٍ ُمْسيِلَمٍ  َعلَيى 

نَا , فََْياَل : َميا َعلَيى َهي َا َ يالَْحنَاُكمْ  ْْيِدِس . َوأِلَنَّ فِييِح  الِ ِ . َونََميَر بِيِح فَُصيِلَب فِيي بَْييِت اْلَم

ا َعلَى اْلُمْسِلِميَن , فَأَْشمَحَ ااِلْمتِنَاَل ِمْن بَْ ِل اْلِجْ يَِ  . َوُكيلُّ َمْوِضيجٍ قُْلنَيا : اَل يُْنيتََُْض  َضَرر 

َر َعْهدُ ُ . فَإِنَّحُ إْن فَعََل َما فِيِح َحدٌّ نُقِيَم َعلَْييِح  َحيدُّ ُ نَْو قَِصاُ يحُ , َوإِْن لَيْم يُوِ يْب َحيدًّا , ُعيِ ِ

ْن َويُْفعَُل بِِح َما يَْنَمُع بِيِح نَْمثَالُيحُ َعيْن فِْعِليِح . فَيإِْن نََرادَ نََحيدو ِميْنُهْم فِْعيَل ذَِليَك ُكيعَّ َعْنيحُ , فَيإِ 
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ِْْض  َِْض َعْهدُ ُ . َوَمْن َحَمْمنَيا بِينَ ِْتَاِل نُ َمياُم فِييِح بَيْيَن نَْربَعَيِ  َمانََج بِاْل َعْهيِدِ  ِميْنُهْم , ُخيِِيَر اْمِ

ا َعلَْييِح نَْشيَاَ  ; اْلَْتُْل , َوااِلْستِْرقَاُق , َواْلِفدَاُ  , َواْلَمنُّ , َكاأْلَِسيِر اْلَحْربِِيِ ; أِلَنَّحُ َكافِرو قَدَْرنَ

ٍْْد , َواَل ُشْمهَ  ِ  ذَِلَك , فَأَْشمَحَ اللِِصَّ اْلَحْربِييَّ . َويَْخيتَصُّ ذَِليَك بِيِح فِي دَاِرنَا بِغَْيِر َعْهٍد َواَل َع

َْْض إنََّما ُوِ دَ ِمْنحُ دُونَُهْم , فَاْختَصَّ بِِح , َكَما لَْو نَتَيى َميا يُوِ يُب َحيدًّ  يَّتِِح ; أِلَنَّ النَّ ا دُوَن ذُِرِ

ا .  قَاَل نَبُو إْسَحاَق : ُسئَِل نَبُيو َعْمي َِّيْعَر ؟ فََْياَل : ُسينَّ و نَْو تَْعِ ير  َِّخي ُ ال ُ يِل يَت ِ َعيْن الرَّ ِد هَّ

ي و . { َوقَياَل :  َحَسنَ و , لَْو نَْمَمنَنَا اتََّخْ نَا ُ . َوقَياَل : } َكياَن ِللنَّمِيِيِ  يلى هللا علييح وسيلم ُ مَّ

ََِرةو لَُهْم ُ َممو . َوقَياَل تِْسعَ و ِمْن نَْ َحاِب النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم لَُهْم َشْعرو . َوقَ  اَل : َع

: فِي بَْعِض اْلَحِديِث } إنَّ َشْعَر النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم َكاَن إلَيى َشيْحَمِ  نُذُنَْييِح . َوفِيي 

بَْعِض اْلَحِديِث : إلَيى َمْنِممَْييِح . { َوَرَوَّللا اْلمَيَراُ  ْبيُن َعياِزٍب , قَياَل : } َميا َرنَْييت ِميْن ِذ  

ِ  لى هللا عليح وسلم لَحُ َشْعرو يَْضِرُب َمْنِممَْييِح . ِلمَّ  ٍ  فِي ُحلٍَّ  َحْمَراَ  نَْحَسَن ِمْن َرُسوِل هَّ

{ ُمتَّفَقو َعلَْيِح . َوَرَوَّللا اْبيُن ُعَميَر , َعيْن النَّمِيِيِ  يلى هللا علييح وسيلم قَياَل : } َرنَْييت اْبيَن 

يِ  ؟ فََْياَل : َميا  -يَْعنِي الَْعلَم ا  -ُل َسأَْلت نَْحَمدَ ْبَن يَْحيَى َمْريََم لَحُ ِلمَّ و { . قَاَل اْلَخالَّ  َعيْن اللِِمَّ

ْت بِاأْلُذُِن . َواْلُجمَّ ُ : َما َطالَْت . َوقَْد ذََكِر اْلمَيَراُ  ْبيُن َعياِزٍب فِيي َحِديثِيِح : } نَنَّ َشيْعَر  نَلَمَّ

ا ُ ِلمَّ   . َويُْسيتََحبُّ نَْن يَُميوَن َشيْعُر النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم يَْضِرُب َمْنمِ  مَْيِح { , َوقَْد َسمَّ

ْنَساِن َعلَى ِ فَِ  َشْعِر النَّمِِيِ  يلى هللا علييح وسيلم إذَا َطياَل فَيإِلَى َمْنِممَْييِح , َوإِْن قَُصيَر  اْمِ

لَيحُ فَياَل بَيأَْس , نَيصَّ َعلَْيي ِح نَْحَميدُ َوقَياَل : نَبُيو ُعمَْييدَةَ َكانَيْت لَيحُ فَإِلَى َشْحَمِ  نُذُنَْييِح . َوإِْن َطوَّ

ِ  يلى  ِْيَصتَاِن . َوقَاَل َوائُِل ْبُن ُحْجٍر : } نَتَْيت َرُسيوَل هَّ ِْيَصتَاِن َوُعثَْماُن َكانَْت لَحُ َع َع

ا َر نِيي قَياَل : ذُبَيابو ذُبَيابو . فََرَ ْعيُت  فََجَ ْزتيح , الُيمَّ هللا عليح وسلم َوِلي َشْعرو َطِويلو , فَلَمَّ

نَتَْيتييح ِمييْن اْلغَييِد , فََْيياَل : لَييْم نَْعنِييك { , َوَهيي َا َحَسيينو . َرَوا ُ اْبييُن َماَ ييْح . َويُْسييتََحبُّ تَْرِ يييُل 

َِّْعِر َوإِْكَراُمحُ , ِلَما َرَوَّللا نَبُو ُهَرْيَرةَ يَْرفَعُحُ } َمْن َكاَن لَيحُ َشيْعرو فَْليُْمِرْميحُ { . َرَوا ُ نَبُي و ال

َِّيْعِر ; } أِلَنَّ النَّمِييَّ  يلى هللا علييح وسيلم فَيَرَق َشيْعَر ُ , َوذََكيَر ُ  دَاُود . َويُْستََحبُّ فَْرُق ال

يِ  : نَْن اَل يَْفُرقُيوا  مَّ ِمْن اْلِفْ َرةِ { فِي َحِديِث اْبِن َعمَّاٍس , َوفِي ُشُروِط ُعَميَر َعلَيى نَْهيِل ال ِِ

 َِمَُّهوا بِاْلُمْسِلِميَن . ُشعُوَرُهْم , ِلئاَلَّ يَتَ 

================ 

 37وفي فتاو  السب ي : 

َماِم رحمه هللا ُمَصنَّفَادل فِيَها َهذَا :     فِي َمِنفِ تَِرِميِم اِلَ نَا ِِس ِللشَِّيخِ اإِلِ
 ) َمِسأَلَةل

ِ الَّ ِ  ِح قَاَل رضي هللا عنح : اْلَحْمدُ لِلَّ   نَْيََْمنَيا ِميْن ِسينَِ  اْلغَْفلَيِ  َوَ عَلَنَيا نََحدَُها فَنَْ ُكُر ُ بِنَِصِ

يٍد الَّيِ    ُ َعلَيى َسييِِِدنَا ُمَحمَّ ِمْن نَْشَرِف ِملٍَّ  َوَهدَّللَا إلَى نَْشَرِف قِْملٍَ  َونَْعَمِم نِْحلٍَ  َوَ يلَّى هَّ

ا اَل يَ  ا َكثِير  َِِريعَتِِح ُكلَّ َشِريعٍَ  قَْملَحُ َوَسلِِْم تَْسِليم  ا بَْعيدُ فََْيْد نََسَخ بِ ْملُُغ اْلَواِ فُوَن فَْضلَحُ . نَمَّ

ُسييئِْلُت َعييْن تَييْرِميِم اْلَمنَييائِِس نَْو إَعييادَةِ اْلَمنِيَسييِ  اْلُمْضييَمِحلَِّ  فَييأََرْدت نَْن نَْنُمييَر َمييا فِيَهييا ِمييْن 

َ نَْن  يَْهيِديَنِي ِلَميا اُْختُِليَع فِييِح ِميْن اْلَحيِقِ اأْلَِدلَِّ  َونُِزيَل َما َحَصَل فِيَها ِميْن اْلِعلَّيِ  َوَسيأَْلُت هَّ

ُ فَْضيلَحُ َوِظلَّيحُ  يٍد  يلى هللا علييح وسيلم اَل نَْعيدََمنِي هَّ َويُْرِشدنِي ُسمُلَحُ َوتََوسَّْلت بِنَمِيِِيِح ُمَحمَّ

ْسياَلَم َوقَفَْوُت ناَلََر ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب َوَعْدِلِح َوُشُروِطِح الَّتِي نََخ ََها لَمَّ  ا فَتََح اْليمِاَلدَ َوَشييَّدَ اْمِ

يَاِر اْلِمْصيِريَِّ  َويُْفتِيي كَ  ا َواَل ِسيََّما فِيي اليدِِ ثِييرو َونَْهلَحُ , َوَه َا التَّْرِميُم يََُْج السَُّؤاُل َعْنحُ َكثِير 

ِِ َواْلَُْضي و ِميْن اْلفََُْهيياِ  بَِجييَواِزِ  َوتَْخييُرُج بِيِح َمَراِسيييُم ِمييْن اْلُملُييو اةِ بِيياَل إْذٍن فِيييِح َوذَِلييَك َخَ ييأ

ْ َمالِ , َوَك َا تَْرِميُمَها َوَك َِلَك قَياَل اْلفَُْ  َهياُ  : بِإِْ َمالِ اْلُمْسِلِميَن فَإِنَّ بِنَاَ  اْلَمنِيَسِ  َحَرامو بِاْمِ
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ييى بِمِنَيياِ  َكنِيَسييٍ  فَاْلَوِ يييَّ ُ بَاِطلَيي و ; أِلَنَّ بِنَيياَ  اْلَمنِيَسيي ِ  َمْعِصيييَ و َوَكيي َا تَْرِميُمَهييا َواَل لَييْو َو َّ

ا , َوَكي َا لَيْو َوقَيَع َعلَيى َكنِيَسيٍ  َكياَن اْلَوْقيُع  ا نَْو َكيافِر  يي ُمْسيِلم  فَْرَق بَْيَن نَْن يَُموَن اْلُمَوِ ِ

ا فَمِنَاُؤَهييا َوإَِعادَتَُهييا َوتَْرِميُمَهييا َمعْ  ا َكيياَن اْلَواقِييُع نَْو َكييافِر  ا َكيياَن بَيياِطال  ُمْسييِلم  ِصيييَ و ُمْسييِلم 

ا َه َا َشْرلُ النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم .  َوُهَو اَلِزمو ِلُميِلِ ُمَملَّيٍع ِميْن  اْلفَاِعُل ِل َِلَك نَْو َكافِر 

يا فُُروُعيحُ فََميْن قَياَل إنَّ اْلُمفَّيا ْ َميالِ , َونَمَّ ا نُُ ولُحُ فَمِاْمِ َر ُمَملَّفُيوَن اْلُمْسِلِميَن َواْلُمفَّاِر , َونَمَّ

َِِّريعَِ  فََم َِلَك َوُكلُّ َما ُهيَو َحيَرامو َعلَْينَيا َحيَرامو َعلَيْيِهْم , َوَميْن قَياَل لَْيُسيوا ُمَملَِّفييَن  بِفُُرولِ ال

ْساَلِم فََْْد يَُْوُل إنَّ تَْحيِريَم َهي َا َكتَْحيِريِم اْلُمْفيِر فَُهيوَ  ُمتَعَلِِيقو بِِهيْم  بِاْلفُُرولِ َوإِنََّما ُمَملَّفُوَن بِاْمِ

يا إنَّيحُ َ يائِ   و َوقَْد يَُْوُل : إنَّحُ َكَسائِِر اْلفُُرولِ فَاَل يَُْاُل فِيِح فِي َحِِِْهْم اَل َحياَللو َواَل َحيَرامو , نَمَّ

 َاِهِب . َوَ ِمييُج نَْو َحاَللو نَْو َمأْذُونو فِيِح لَُهْم فَلَْم يَُْْل بِِح نََحدو َواَل يَأْتِي َعلَيى َميْ َهٍب ِميْن اْلَمي

يَرلُ اْليَيْوَم إالَّ َشيْرُعحُ , بَيْل :  ِْ َِِريعَِ  النَّمِِيِ  يلى هللا علييح وسيلم فَياَل يُ ََِّرائِجِ نُِسَخْت بِ ال

َِّيرَ  ِ فَال غُ فِيِح أِلََحيٍد نَْن يَْمنِيَي َمَمان يا يَْمفُيُر فِييِح بِيالَلَّ ائُِج ُكلَُّهيا نَقُوُل إنَّحُ لَْم يَُمْن قَطُّ َشْرلو يَُسوَّ

َِاِ  اْلَمَماِن اْلُمتََّخِ  لَحُ َوا ْلَمنِيَسي ُ ُمتَِّفَْ و َعلَى تَْحِريِم اْلُمْفِر َويَْلَ ُم ِمْن تَْحِريِم اْلُمْفِر تَْحِريُم إْن

َميياِت فِييي ُكييِلِ  َميي   َمْعييدُودَة  ِمييْن اْلُمَحرَّ ََّخيي ُ إالَّ ِليي َِلَك َوَكانَييْت ُمَحرَّ ِملَّييٍ  , َوإَِعييادَةُ اْليَييْوَم اَل تُت

ييا َكيي َِلَك ; أِلَنَّييحُ ُ ييْ  و ِميينْ  يياُ  بِنَيياٍ  لََهييا َوتَْرِميُمَهييا نَْيض  َِ  اْلَمنِيَسييِ  اْلَِْديَمييِ  َكيي َِلَك ; أِلَنََّهييا إْن

يا , َميْن اْلَحَراِم َوأِلَنَّحُ إَعانَي و َعلَيى اْلَحيَراِم فََميْن نَِذَن فِيي َحيَراٍم َوَميْن نََحلَّيحُ فََْيْد نََحيلَّ  َحَرام 

ينِ  َِّْرلِ ُردَّ َعلَْيِح بَِْْوِلِح تَعَالَى } نَْم لَُهْم ُشَرَكاُ  َشَرُعوا لَُهْم ِمْن الدِِ  َميا تََوهََّم نَنَّ ذَِلَك ِمْن ال

ُ َواَل نُ  َم هَّ ُ { َوبَِْْوِليِح  يلى هللا علييح وسيلم } إنِِيي اَل نُِحيلُّ َميا َحيرَّ ُم َميا لَْم يَأْذَْن بِِح هَّ َحيِرِ

َعيادَةِ نَْو اَل يُمْ  ُ { َوإِنََّما اْختَلََع اْلفََُْهاُ  فِيي َكيْونِِهْم يُْمنَعُيوَن ِميْن التَّيْرِميِم َواْمِ نَعُيوَن نََحلَّ هَّ

, َوإِْن َوقَيَج ذَِليَك  فَاَلَِّ   يَُْوُل اَل يُْمنَعُوَن اَل يَُْوُل بِأَنَُّهْم َمأْذُونو لَُهْم َواَل نَنَّحُ َحاَللو لَُهْم َ ائِ و 

ِْييِح ِلَميا  َحالَِ  َعلَى فَْهِم اْلفَ فِي َكاَلِم بَْعِض اْلُمَصنِِِفيَن فَُهَو َمْحُمولو َعلَى إْطاَلِق اْلِعمَاَرةِ َواْمِ

ِْييحُ اْلُمَصينُِِع قَيْد يَْسيتَْعِمُل  ِْْح فَاَل يَْغتَرُّ َ اِهلو بِي َِلَك , َواْلفَ ِميْن اأْلَْلفَياِظ َميا َعَرَف قََواِعدَ اْلِف

يا اْلُمْفتِيي فَغَ  اِليُب فِيِح َمَجيازو ِلَمْعِرفَتِيِح نَنَّ اْلفََُْهياَ  يَْعِرفُيوَن ُميَرادُ ُ َوُمَخاَطمَتُيحُ ِلْلفََُْهياِ  . َونَمَّ

 بَِمييا يُْفَهيُم ِمْنييحُ َغْيييُر ُمَخاَطمَتِيِح ِلْلعَييَواِمِ فَياَل يُْعيي َُر فِيي ذَِلييَك َوَعلَْييِح نَْن اَل يَييتََملََّم بِاْلَمَجياِز َواَل 

َِّييْرلِ بَييْل  إذَا َظياِهِرِ  , الُييمَّ اْلَْييائِلُوَن بِيأَنَُّهْم اَل يَْمنَعُييوَن لَييْم يَُْيْل نََحييدو ِمييْنُهْم نَنَّ ذَِليَك بِأَْ ييِل ال

وَن اُْشتُِرَط لَُهْم ذَِليَك فِيي َمْوِضيجٍ يَُجيوُز اْشيتَِراُطحُ فََهي َا ُهيَو الَّيِ   نَُْيوُل اْلفَُْ  ِْيرُّ َهياُ  إنَُّهيْم يُ

وَن عَ  يا بِغَْييِر َشيْرٍط فَلَيْم يَُْيْل نََحيدو إنَُّهيْم يَُْيرُّ لَيى َعلَْيَها َويَْختَِلفُوَن فِي تَْرِميِمَها َوإَِعادَتَِها َونَمَّ

نُوَن ِمْن تَْرِميٍم نَْو إَعادَةٍ فَْليُتَنَمَّْح ِلَه َْيِن اأْلَْمَرْيِن  نََحدُُهَما نَنَّ َعدََم اْلَمْنيجِ نََعيمُّ  إْبَْاٍ  , َواَل يَُمِمِ

يا إذَ  ْذُن لَْم يَُْْل بِِح نََحيدو . َوالثَّيانِي نَنَّ َعيدََم اْلَمْنيجِ إنََّميا ُهيَو إذَا ُشيِرَط نَمَّ ْذِن , َواْمِ ا لَيْم ِمْن اْمِ

ُْْ ولو بِِح َمأُْخوذو ِمْن قَ  َرْط فَيُْمنَُج َواَل يَْمَْى َوَه َا نَْمرو َم ِْ َواِعدَ ُمْجَمجٍ َعلَْيَها اَل نَْحتَياُج فِييِح يُ

ٍ  فَُملُّ َما نَْ ُكُر ُ بَْعدَ ذَِلَك ِمْن اأْلََحاِديِث َواآْلالَاِر َوَشْرِط ُعَمَر َوَغْييِرِ  تَأْكِ  ييدو إلَى نَِدلٍَّ  َخا َّ

نَا ; أِلَنَّ  اْلُحْمَم الَِّ   قََصْدنَا ُ الَابِيتو بِيدُوِن ِل َِلَك فَإِْن َكاَن فِي بَْعِض إْسنَاِدَها َوْهنو فَاَل يَُضرُّ

ُهْم َعلَى ُشْرِب اْلَخْمِر َواَل يَُْيوُل نََحيدو إنَّ ُشيْرَب اْلَخْميِر َحياَللو  ِْرُّ َما ذََكْرنَا ُ َوَه َا َكَما نَنَّا نُ

ِ لَُهْم َواَل نَنَّا نَأْذَُن لَُهْم فِيِح َولَْم يَِرْد فِي اْلُْْر ِن لَْفُظ اْلَمنِيسَ  ُ تَعَالَى } َولَْواَل دَْفُج هَّ ِ  . قَاَل هَّ

يلََواُت  ْهمَاِن َوالصَّ َواِمُج ِللرُّ َمْت َ َواِمُج َوبِيَجو َوَ لََواتو { فَالصَّ النَّاَس بَْعَضُهْم بِمَْعٍض لَُهدِِ

بِيعَييٍ  بَِمْسييِر اْلمَيياِ  قِيييَل ِلْليَُهييوِد قِيييَل إنََّهييا ِلْليَُهييوِد َواْسييُمَها بِِلَسييانِِهْم ِ ييْلَوتَا , َواْلمِيَييُج َ ْمييُج 

َواْلَمنَائُِس ِللنََّصاَرَّللا َوقِيَل اْلمِيَُج ِللنََّصاَرَّللا . َوالمَّاِهُر نَنَّ اْسَم اْلَمنَائِِس َميأُْخوذو ِميْن َكنَياِس 

فِيي ِخْفيَيٍ  ِميْن اْلُمْسيِلِميَن المَّْميِ الَِّ   تَأِْو  إلَْيِح فَالنََّصاَرَّللا َواْليَُهودُ يَيأُْووَن إلَيى َكنَائِِسيِهْم 
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 ُّ ِهيَي ِلِعمَادَتِِهْم اْلمَاِطلَِ  . َوقَاَل النََّوِو ُّ فِي اللُّغَاِت : اْلَمنِيَس ُ اْلَمْعمَدُ ِلْلُمفَّاِر َوقَياَل اْلَجيْوَهرِ 

َمالِ فِي اأْلَْمَصياِر , َوَكي َا فِيي ِللنََّصاَرَّللا . َوُكلُّ َما نُْحِدَإ ِمْنَها بَْعدَ اْلفَتْحِ فَُهَو ُمْنَهِدمو بِاْمِ ْ 

ِ   َغْيِر اأْلَْمَصاِر ِخاَلف ا أِلَبِي َحنِيفَ َ َوُكلُّ َما َكاَن قَْمَل اْلفَيتْحِ َوبَْعيدَ النَّْسيخِ َوالتَّْميِديِل ُهيَو الَّي

َِّْرُط َوُكلُّ َما َكياَن قَ  ِْْريِرِ  إذَا ُشِرَط يَُجوُز ال ْميَل النَّْسيخِ َوالتَّْميِديِل لَيْم نََر يَتََملَُّم اْلفََُْهاُ  فِي تَ

يدُ َمْسيِجد ا ِلْلُمْسيِلِميَن يُوَ  ا , َواَلَِّ   يَْمَهُر نَنَّ ُحْمَمحُ ُحْميُم اْلَمَسياِ ِد يَُوِحِ يدُ ِلْلفََُْهاِ  فِيِح َكاَلم  حَّ

ُ تَعَالَى ; أِلَنَّحُ بُنَِي ِل َِلَك َحْيُث َكانُوا َعلَى إْساَلٍم ,  َِيِريعَ ُ ُموَسيى َوِعيَسيى عليهميا فِيِح هَّ فَ

َِِريعَتِنَا فَاَل يَُممَُّن النََّصاَرَّللا نَْو اْليَُهودُ ِمْنحُ . َوقَْد قَسََّم اْلفََُْهاُ  اْلمِاَلدَ  ْساَلُم َك  إلَيى السالم اْمِ

َِأَ ُ اْلُمْسِلُموَن َوَسنَْ ُكُر ذَِلَك َولَِمنْ  ا َوَما نَْن ُكلُّحُ اَل َشْيَ  ِمْنحُ تَْمَْيى فِييِح  َما فُتَِح َعْنَوة  َوُ ْلح 

َِّيكُّ فِيَميا فُيتَِح َعْنيَوة  نَْو  ا َوإِذَا َحَصيَل ال َكنِيَس و ِمْن َغْيِر َشْرٍط , َسَوا و فُيتَِح َعْنيَوة  نَْم ُ يْلح 

َِّيْرُط فِيهِ  ِْيَيِ  ال ا لَْم يَُضرَّ ِلَما نَمَّْهنَا َعلَْيِح ِمْن نَنَّ َشيْرَط التَّْم َِّيكُّ فِيي ُ ْلح  َميا َوإِذَا َحَصيَل ال

َِّيْرِط فَنَْهيِدُمَها َميا لَيْم يَثْمُيْت  ِْْح َهْل يَُْاُل : اأْلَْ ُل َعدَُم ال َِّْرِط فََه َا َمْوِضُج ُعْمِرِ  فِي اْلِف ال

َِّيِكِ , َوَهي َا  و فَياَل نَْهيِدُمَها بِال ْْنَيا ُوُ ودََهيا َشْرُط إْبَْائَِها نَْو يَُْاُل : إنََّها اآْلَن َمْوُ يودَة إذَا تََحَّْ

ْبَْاِ  فََْْط فَإِْن َشمَّْمنَا فِي ُوُ وِدَها ِعْندَ اْلفَيتْحِ اْنَضياَف َشيكٌّ   ِعْندَ اْلفَتْحِ َوَشَمْمنَا فِي َشْرِط اْمِ

ِْيَِ  نَْضعََع َويََُْج النََّمُر فِيي نَنَُّهيْم َهيْل لَُهيْم يَيدو عَ  لَْيَهيا نَْو نَُْيوُل إنَّ إلَى َشِكٍ فََماَن َ انُِب التَّْم

ِْيَتَِهييا اَل يَْضييَمُن ُ ييوَرةَ  بِاَلدَنَييا َعلَْيَهييا َوَعلَييى َكنَائِِسييَها َوَهييْل إذَا َهييدََمَها َهيياِدمو َولَييْو قُْلنَييا بِتَْم

ِليُب َواْلِمْ َماُر َوَهْل يَْضَمُن اْلِحَجاَرةَ َونَحْ  َوَها َرابِلُيحُ التَّأِْليِع َكَما اَل يَْضَمُن إذَا فُِصَل الصَّ

ْْيٍر فِيي َحَجيرٍ   التَّأِْليُع َه َا يَْنمَِغي فِيِح تَْفِصيلو َوُهَو نَنَّحُ إذَا اْحتََمَل نَنََّها نُِخ َْت ِميْن َميَواٍت َكنَ

ْلَْْصيِد فِي نَْرٍض َمَواٍت فَاَل َضَماَن نَْ ال  ; أِلَنََّها لَْم تَْدُخْل فِي ِمْلِك َمْن اتََّخ ََها ِل َِلَك ِلَه َا ا

يا َ يَرَّللا  يمِيٍح َوإِْن لَيْم يَْحتَِميْل ذَِليَك بَيْل َكانَيْت ِممَّ ِْ َكاْلَمْسِجِد الَّيِ   يُْمنَيى فِيي اْلَميَواِت بِغَْييِر تَ

يا نَنََّهي اَل  اَعلَْيِح ِمْلكو َوُوقِفَْت ِل َِلَك َولَيْم يَْعلَيْم َواقِفَُهيا َهيِ ِ  اْلَمنَيائَِس اْلَمْوُ يودَةَ فَالمَّياِهُر نَْيض 

يا . َواْعلَيْم نَنَّ فِيي اآْلالَياِر الَّتِيي َسينَْ ُكُرَها فِيي َكياَلِم  يَْضَمُن َوإِْن َكياَن اْلَهياِدُم اْرتََميَب َحَرام 

ْْتَِضيي إْبَْاَ َهيا َواَل تَنَياقَُض فِيي  ْْتَِضي َهيْدَم اْلَمنَيائِِس َوَميا يَ اْلفََُْهاِ  َوفِي َكاَلِم اْلفََُْهاِ  َما يَ

 َ ُ تَعَيالَى  -نَّحُ يَْختَِلُع بِاْختِاَلِف َمَحالَِِها َوِ فَتَِها َكَما َستََرَّللا ذَِلَك ُممَيَّن ا ذَِلَك ; أِل  -إْن َشاَ  هَّ

فَاَل تَْغتَرُّ َسادَةُ اْلفََُْهياِ  بَِميا تَِجيدُ ُ ِميْن بَْعيِض َكياَلٍم فِيي ذَِليَك َحتَّيى تَْنُميَر َميا فِييِح ِميْن َكياَلِم 

َرْل فِيَميا تَيَسَّيَر ِذْكيُر ُ ِميْن اأْلََحاِدييِث َواآْلالَياِر َغْيِرِ  َوتُحِ  ِْ ا بِأُُ وِلِح َوفُُروِعِح . َوْلنَ يُط ِعْلم 

ِ اْلعَْوَن َواْلِعْصَم َ َوالتَّْوفِيَق :  ُ تَعَالَى َطاِلم ا ِمْن هَّ  َوَكاَلِم اْلفََُْهاِ  إْن َشاَ  هَّ

ْميَاِطيُّ قَياَل نَْنمَأَنَيا نَبُيو اْلُحَسيْيِن َعِلييُّ فِي ذَِلَك    ) بَاُا اأِلََحاِديِث اِلَواِرَد ِ  ٍد الدِِ نَْنمَأَ نَبُو ُمَحمَّ

َِّيْيَخاِن نَ  ِْيُر نَْنمَيأَ اْلَحيافُِظ اْبيُن نَاِ يٍر قَياَل نَنَيا ال ِ ْبِن َعِلِيِ ْبِن َمْنُصوِر ْبِن اْلُم بُيو ْبُن َعْمِد هَّ

َِّيْيُخ نَبُيو ُعثَْمياَن إْسيَماِعيُل ْبيُن َرَ اٍ  إْسَماِعيُل ْبُن نَحْ  ٍد اْلَحدَّادُ اأْلَْ يمََهانِيُّ َوال َمدَ ْبِن ُمَحمَّ

يدُ ْبيُن نَْحَميدَ ْبيِن  دُ ْبُن نَْحَمدَ ْبِن ُملَّ َ اأْلَْ مََهانِيُّ قَااَل نَنَا نَبُو َطاِهٍر ُمَحمَّ َعْميِد نَبِي َسِعيٍد ُمَحمَّ

ِحيِم اْلَماتُِب اأْلَ ْ  ِد ْبِن َ ْعفَِر ْبِن َحيَّياَن اْلَمْعيُروُف الرَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ ٍد َعْمدُ هَّ مََهانِيُّ نَنَا نَبُو ُمَحمَّ

ِد ْبِن اْلَحاِرِإ النا ُسلَْيَماُن ْبيُن دَاُود  ِ  النا إْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ مَّ َِّْيخِ فِي ِكتَاِب ُشُروِط ال ِِ بِأَبِي ال

ةَ نَبُو نَيُّوَب النا َسِعيدُ  اِهِريَّيِ  َعيْن َكثِييِر ْبيِن ُميرَّ َِّياٍر َعيْن نَبِيي ال َّ ْبُن اْلُحمَاِب النا ُعمَْييدُ ْبيُن بَ

ِ  يلى هللا علييح وسيلم  قَاَل َسِمْعت ُعَمَر ْبَن اْلَخ َّاِب رضي هللا عنح يَُْوُل قَاَل َرُسيوُل هَّ

دُو ْساَلِم َواَل تَُجدِِ ا َما ذََهَب ِمْنَها { َهَم َا فِيي َهيِ ِ  ال َِّرييِق ُعمَْييدُ } اَل تُْحِدالُوا َكنِيَس   فِي اْمِ

ِ ْبيُن َعيِدِ ٍ اْلَحيافُِظ اْلُجْرَ يانِيُّ  فِي َِّاٍر َونَُظنُّحُ تَْصيِحيف ا فََْيْد َرَوا ُ نَبُيو نَْحَميدَ َعْميدُ هَّ ي ْبُن بَ

ةَ قَياَل َسيِمْعت  ِكتَابِِح اْلَماِمِل فِي تَْرَ َمِ  َسِعيِد ْبِن ِسنَاٍن َعْن نَبِي اِهِريَِّ  َعْن َكثِيِر ْبِن ُمرَّ ال َّ
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ِ  لى هللا علييح وسيلم } اَل نَيْ َر فِيي  ُعَمَر ْبَن اْلَخ َّاِب رضي هللا عنح قَاَل قَاَل َرُسوُل هَّ

َوبِإِْسينَاِدِ  قَياَل قَياَل َمْعِصيٍَ  َواَل يَِميَن فِي َمْعِصيٍَ  َوَكفَّاَرتُحُ َكفَّاَرةُ يَِميٍن { . قَاَل اْبُن َعيِدِ ٍ 

ْساَلِم َواَل يَُجدَّدُ َما َخيِرَب ِمْنَهيا {  ِ  لى هللا عليح وسلم } اَل تُْمنَى َكنِيَس و فِي اْمِ َرُسوُل هَّ

َِّياِم َونَْفَضي َحُ بَْعُضُهْم َوَكاَن ِمْن َ ياِلِحي نَْهيِل ال ِلِهْم َسِعيدُ ْبُن ِسنَاٍن َضعَّفَحُ اأْلَْكثَُروَن َوَوالَّْ

 َوُهَو ِمْن ِرَ اِل اْبِن َماَ ْح ُكْنيَتُحُ نَبُو اْلَمْهِدِ ِ . َوذََكيَر ُ َعْميدُ اْلَحيِقِ فِيي اأْلَْحَمياِم . َوقَْولُيحُ اَل 

يَُجدَّدُ َميا َخيِرَب ِمْنَهيا َعيامٌّ أِلَنَّ اْلِفْعيَل اْلَماِضيَي إذَا َكياَن ِ يلَ   ِلَمْوُ يوٍل اْحتََميَل اْلُمِضييَّ 

َعيادَةَ ; أِلَنَّ قَْولَيحُ " َميا " يَعُيمُّ َوااِل  يا التَّيْرِميَم َواْمِ ْْمَاَل فَيُْحَمُل َعلَْيِهَما ِلْلعُُميوِم َويَعُيمُّ نَْيض   ْستِ

َخَراَب ُكلَِِها َوَخَراَب بَْعِضيَها , َوقَْولُيحُ " اَل تُْمنَيى " يَعُيمُّ اأْلَْمَصياَر َواْلُْيَرَّللا , َوقَْولُيحُ " َميا 

ُمو ُ نَْو نََعيادُو ُ َخِرَب يَعُ  ْساَلِم َكاْلمِنَاِ  فَُملُّ َما بَنَْو ُ نَْو َرمَّ  مُّ اْلَمنَائَِس اْلَِْديَم َ َواْلُمَرادُ فِي اْمِ

ْساَلِم فََما ُ وِلُحوا َعلَْيِح َوإِْن لَْم يَُمْن فِيِح ُمْسي ْساَلِم نَْو فِي بِاَلٍد َعلَْيَها ُحْمُم اْمِ  ِلمو فِي بِاَلِد اْمِ

لَيدَ إذَا َ الَْحنَاُهْم َعلَى نَنَّ اْلمَلَدَ لَنَا َوَهي َا بِياَل َشيِكٍ . َوقَيْد يَُْياُل إنََّميا َ يالَْحنَاُهْم َعلَيى نَنَّ اْلمَ 

ا َعلَيى نَْن  َِّيافِِعِيِ فِيَميا فُيتَِح ُ يْلح  لَُهْم يَْدُخُل فِي ذَِلَك َويُْمنَُج ِمْنحُ . َوقَْد اْختَلَيَع نَْ يَحاُب ال

ْْتََضيى َميا يَمُ  وَن اْلمَلَيدُ لَُهيْم فِيي إْحيدَاِإ َكنَيائَِس فِيَهيا فَعَيْن بَْعيِض اأْلَْ يَحاِب َمنَعَيحُ َعلَيى ُم

فُوَن فِيي ِملْ  افِِعيُّ المَّاِهُر نَنَّحُ اَل َمْنَج فِيِح أِلَنَُّهْم يَتََصيرَّ ِمِهيْم ذََكْرنَا ُ ِمْن اأْلََحاِديِث . َوقَاَل الرَّ

ْساَلِم فِيي بِاَلِدِهيْم قَْميَل اْلفَيتْحِ َوُهيْم ُمَحياَربُوَن فَُهيَو َوإِْن  َوالدَّاُر لَُهمْ  ا َما بَنَْو ُ فِي ُمدَّةِ اْمِ َونَمَّ

ا َعلَْيِهْم لَِمنَّحُ لَْو َ الَُحونَا َعلَْييِح بَْعيدَ ذَِليَك َ ياَز أِلَنَّيا اَل نَْنُميُر إلَيى َميا َكياَن قَْميلَ   َكاَن َحَرام 

َِّيْيخِ اْبيِن ِحمَّياَن قَيياَل ذَِليَك َونَْمتَي ْسينَاِد إلَيى نَبِيي ال يا َ ِديييد ا . َوبِاْمِ يْلحِ ُحْمم  ِدُئ ِميْن ِحييِن الصُّ

ْْيدَاُم ْبيُن دَاُود ْبيِن ِعيَسيى بِِمْصيَر النيا النَّْضيُر ْبيُن َعْميِد اْلَجمَّياِر النيا اْبييُن  َحيدَّالَنِي َخياِلي النيا ِم

ِ  يلى هللا علييح وسيلم لَِهيعَ َ َعْن َعَ اٍ  َعْن اْبِن َعمَّي اٍس رضيي هللا عنهميا نَنَّ َرُسيوَل هَّ

يَمُل  ِْ ْساَلِم َواَل بُْنيَياَن َكنِيَسيٍ  { . إْسينَادُ ُ َضيِعيعو َوبُْنيَياُن َكنِيَسيٍ  يَ قَاَل } اَل ِخَصاَ  فِي اْمِ

ْساَلِم َكَما فَسَّْرنَا ُ فِ  َعادَةَ اْلُمَرادُ فِي اْمِ ْسينَاِد إلَيى ااِلْبتِدَاَ  َواْمِ ي اْلَحيِديِث الَّيِ   قَْملَيحُ . َوبِاْمِ

دُ ْبُن َعِلِيِ ْبِن َمْخلٍَد قَااَل النا نَبُو نَيُّوَب ُسيلَيْ  َماُن اْبِن ِحمَّاَن النا اْبُن َرْستَ َ َوالَنَا نَبُو َ ْعفٍَر ُمَحمَّ

دُ ْبُن ِدينَاٍر النا نَبَاُن ْبُن نَبِي َعيَّا ٍش َعيْن نَنَيِس ْبيِن َماِليٍك قَياَل قَياَل َرُسيوُل ْبُن دَاُود  النا ُمَحمَّ

َواِمَج َواْهِدُموا اْلمِيََج { إْسنَادُ ُ َضِعيعو َولَْو َ حَّ  ِ  لى هللا عليح وسلم : } اْهِدُموا الصَّ هَّ

ْسياَلِم َوفِيَميا قَيِدَم . َوَرَوَّللا نَْحَميدُ ْبيُن َحْنمَيٍل  لََماَن يُْمِمُن التََّمسُُّك بِعُُموِمِح فِيَميا َحيدََإ فِيي اْمِ

 ِ ادُ ْبُن َخاِلٍد اْلَخيَّاُط النا اللَّْيُث ْبيُن َسيْعٍد َعيْن تَْوبَي َ َعيْن نَِميٍر قَياَل قَياَل َرُسيوُل هَّ قَاَل النا َحمَّ

ْساَلِم َواَل َكنِيَس َ { َوَرَوْينَيا فِيي ِكتَياِب اأْلَْميَواِل   لى هللا عليح وسلم : } اَل ِخَصاَ  فِي اْمِ

ِ ْبييُن َ يياِلحٍ َعييْن اللَّْيييِث ْبييِن َسييْعٍد قَيياَل َحييدَّالَنِي تَْوبَيي ُ ْبييُن النَِّمييِر أِلَ  بِييي ُعمَْيييٍد قَيياَل النييا َعْمييدُ هَّ

ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم } اَل  ييْن نَْخمَييَر ُ قَيياَل قَيياَل َرُسييوُل هَّ اْلَحْضييَرِميُّ قَاِضييي ِمْصييَر َعمَّ

ْسيياَلِم َواَل كَ  نِيَسيي َ { اْسييتَدَلُّوا بِييِح َعلَييى َعييدَِم إْحييدَاِإ اْلَمنَييائِِس َولَييْو قِيييَل إنَّييحُ ِخَصيياَ  فِييي اْمِ

َِّْرِط بِدَِليٍل َويَْمَْى َميا َعيدَا ُ َعلَي ْبَْاِ  لَْم يَْمعُْد , يَُخصُّ ِمْنحُ َما َكاَن بِال ى َشاِملو ِلْْلَْحدَاِإ َواْمِ

ِْْديُر ُ اَل َكنِي ْْتََضى اللَّْفِظ , َوتَ َس َ َمْوُ ودَة  َشْرع ا . َوَهِ ِ  اأْلََحاِديُث الَّتِي ذََكْرنَاَها ُمْ لََْي و ُم

ْسيياَلِم أِلَْ ييِل  ييَمُل َ ِميييَج بِيياَلِد اْمِ ِْ لَييْم يُعَيييَّْن فِيَهييا بِيياَلدُ ُ ييْلحٍ َواَل َعْنييَوةٍ َواَل َغْيَرَهييا فَِهييَي تَ

 اْلعُُموِم اْلُمْستَفَاِد ِمْن النَّْفيِ . 

ِ  فِي ذَِلكَ َوِمْن ا  أْلََحاِديِث اْلعَامَّ

يْنَهاِ ِيِ   َما َرَوا ُ نَبُو دَاُود النيا ُسيلَْيَماُن ْبيُن دَاُود اْلعَتَِمييُّ النيا َ ِرييرو , ح َوقَيَرنُْت َعلَيى الصَّ

 َ نِِيِ نَنَا اْبُن اْلمَنَّاِ  نَنَيا اْلَمُروِخييُّ نَْنمَيأَ اأْل ْزِد ُّ َواْلعَيْوَرِ يُّ قَيااَل نَْنمَيأَ نَْنمَأَ نَبُو بَْمِر ْبُن اْلَْْسَ الَّ
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اِحييُّ نَنَيا اْلَمْحيَيِو ُّ النيا التِِْرِميِ  ُّ النيا يَْحيَيى ْبيُن نَْكيثََم النيا َ ِرييرو َعيْن قَيابُوَس ْبيِن نَبِييي  اْلَجرَّ

ِ  لى هللا عليح وسلم } اَل تَُموُن قِْملَ  تَاِن فِيي بَلَيٍد َظْميَاَن َعْن اْبِن َعمَّاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل هَّ

َواِحٍد { َه َا لَْفُظ نَبِي دَاُود فِي بَاِب إْخَراجِ اْليَُهيوِد ِميْن َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب َولَْفيُظ التِِْرِميِ ِ ِ } 

اَل تَْصييلُُح قِْملَتَيياِن فِييي نَْرٍض َواِحييدَةٍ َولَييْيَس َعلَييى اْلُمْسييِلِميَن ِ ْ يَيي و { نَْخَرَ ييحُ فِييي ِكتَيياِب 

َكاةِ . ْسينَاِد نَْحيَو ُ . َوَهي َا اْلَحيِديُث  ال َّ قَاَل َوَحدَّالَنَا نَبُو ُكَرْيٍب النا َ ِريرو َعْن قَابُوَس بَِه َا اْمِ

قَْد اُْختُِلَع فِيي إْسينَاِدِ  َوإِْرَسياِلِح فَيَرَوا ُ اْلعَتَِمييُّ َونَبُيو ُكَرْييٍب َعيْن َ ِرييٍر َعيْن قَيابُوَس َكَميا 

ا َعلَى اْلفَْصِل الثَّانِي ِمْن يَِمينِِح َوُهَو قَْولُحُ } لَْيَس َعلَى ُمْسِلٍم ِ ْ يَ و َرنَْيت َوَرَوْينَا ُ ُمْْ  تََصر 

ْميَاِطِيِ  { . فِي ِكتَاِب اأْلَْمَواِل أِلَبِي ُعمَْييِد اْلَْاِسيِم ْبيِن َسياَلٍم الَّيِ   َسيِمْعنَا ُ َعلَيى َشيْيِخنَا اليدِِ

ْيِ ِ ِ  ْْدَاِم َعْن  ُسْفيَاَن ْبِن َسِعيٍد َعيْن  بَِسَماِعِح ِمْن اْبِن اْلُجمَّ قَاَل نَبُو ُعمَْيٍد النا ُمْصعَُب ْبُن اْلِم

قَابُوَس َعْن نَبِيِح َعْن النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم ُمْرَسال  َوَ ِريرو َوإِْن َكاَن الَِْ   لَِمينَّ ُسيْفيَاَن 

الِيَن الْ  ُمْرَسُل نََ حُّ , َوَعلَى َطِريَِْ  بَْعِض اْلفََُْهاِ  فِيي اْلُمْسينَِد نََ لُّ ِمْنحُ فَعَلَى َطِريَِْ  اْلُمَحدِِ

و , َوقَييْد ذََكييَر التِِْرِمييِ  ُّ اْلِخيياَلَف فِييي إْسيينَاِدِ  َوإِْرَسيياِلِح َوقَييابُوُس فِيييِح ِلييينو َمييَج تَْوالِيييِق  ِزيَييادَة

ُإ َعْنحُ  ُإ إالَّ َعْن الَِْيٍ  , َوفِيي اْلَْْليِب بَْعِضِهْم لَحُ , َوَكاَن يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد يَُحدِِ َويَْحيَى اَل يَُحدِِ

يِن اْلمَْمييِر َّ فِييي  َِّييْيَخ نُييوَر الييدِِ ييِ  بِييِح َوْحييدَ ُ , َوُعييْدت ال ِمْنييحُ َشييْي و َواَل يَتَمَيييَُّن ِلييي قِيَيياُم اْلُحجَّ

ييَي إالَّ تَْصييحِ  ِْ يُححُ َونَْفتَييى بَِهييْدِم اْلَمنَييائِِس َمَرِضييِح فََسييأَلَنِي َعييْن َهيي َا اْلَحييِديِث , َوقَيياَل َمييا بَ

ْسياَلِم  َوبِإِْ اَلِ  اْليَُهوِد َوالنََّصاَرَّللا . َوقَْد َرنَْيت فِي َكاَلِم اْبِن َ ِريٍر نَنَّ ُحْمَم َ ِمييجِ بِياَلِد اْمِ

 َ ْذُكُر ُ فِيي فَْصيٍل ُمْفيَرٍد ُحْمُم َ ِ يَرةِ اْلعََرِب الُمَّ َرنَْيت نَنَا فِي َكاَلِم اْبِن َ ِريٍر بَْعدَ ذَِليَك َوَسيأ

ُ تَعَالَى َونَتََملَُّم َعلَْيِح . َوفِي اأْلَْمَواِل أِلَبِي ُعمَْيٍد َحدَّالَنِي نُعَيْيمو َعيْن ِشيْمِل ْبيِن  َعمَّياٍد إْن َشاَ  هَّ

يَُميوَن ِعْنيدَ بَْييِت َعْن قَْيِس ْبيِن َسيْعٍد قَياَل َسيِمْعُت َطاُوس يا يَُْيوُل اَل يَْنمَِغيي ِلمَْييِت َرْحَميٍ  نَْن 

وَن َع َاٍب . قَاَل نَبُو ُعمَْيٍد نََرا ُ يَْعنِي اْلَمنَائَِس َواْلمِيََج َوبُيُوَت النِِيَراِن يَُْوُل اَل يَْنمَِغيي نَْن تَُمي

يدُ ْبينُ  يا َحيدَّالَنَا ُمَحمَّ دَاُود ْبيِن  َمَج اْلَمَساِ ِد فِي نَْمَصاِر اْلُمْسيِلِميَن َوفِيي ُسينَِن نَبِيي دَاُود نَْيض 

ُسْفيَاَن النا يَْحيَى ْبُن َحسَّاَن النا ُسلَْيَماُن ْبُن ُموَسى نَبُيو دَاُود النيا َ ْعفَيُر ْبيُن َسيْعِد ْبيِن َسيُمَرةَ 

ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم } َمييْن  ييا بَْعييدُ فََْيياَل َرُسيوُل هَّ ْبيِن ُ ْنييدٍَب َعييْن َسييُمَرةَ ْبيِن ُ ْنييدٍَب نَمَّ

 َِ ِر ِْ يتَِّ  إالَّ نَبُيو دَاُود َ اَمَج اْلُم َوَسَمَن َمعَحُ فَإِنَّحُ ِمثْلُحُ { لَيْم يَيْرِوِ  ِميْن نَْ يَحاِب اْلُمتُيِب الِسِ

ِِ , َولَيْيَس فِيي َسينَِدِ  َضيْععو فَُهيَو َحيِديثو َحَسينو  يِر ِْ قَاَميِ  فِيي نَْرِض اْلُم َب لَحُ بَاَب اْمِ َوبَوَّ

ِم إلَى نَبِ  َِّْيخِ َحدَّالَنَا إْسَحاُق ْبُن بَيَاٍن اْلَواِسِ يُّ النيا فَْضيُل ْبيُن َسيْهٍل النيا َوبِإِْسنَاِدنَا اْلُمتََْدِِ ي ال

ِ  يلى هللا  يامو َعيْن قَتَيادَةَ َعيْن نَنَيٍس قَياَل قَياَل َرُسيوُل هَّ ُمَضُر ْبُن َعَ اٍ  اْلَواِسيِ يُّ النيا َهمَّ

ِرِكيَن َواَل تَُجاِمعُ  ِْ وُهْم فََمْن َساَكنَُهْم نَْو َ اَمعَُهْم فَُهيَو ِميثْلُُهْم { عليح وسلم } اَل تَُساِكنُوا اْلُم

ييِرك ا ,  ِْ ِل . َوقَييْد اْختَلَييَع اْلعُلََميياُ  فِييي تَْسييِميَِ  اْلِمتَييابِِيِ ُم . َهيي َا ُهييَو َمْعنَييى اْلَحييِديِث اأْلَوَّ

ييَملُحُ ِعْنييدَ ُ فَيُْسييتَدَلُّ َعلَييى تَْحيِريِم ُمَسيياَكنَتِِح , ِْ َواْلُمَسيياَكنَ ُ إْن نُِخيي َْت ُمْ لََْيي   فِييي  فَاْلَحيِديُث يَ

َِّي ْرِط إذَا اْلمَلَِد يَْلَ ُم نَْن اَل يَُميوَن لَُهيْم فِيي تِْليَك اْلمَلَيِد َكنِيَسي و أِلَنَّ اْلَمنِيَسي َ إنََّميا تَْمَْيى لَُهيْم بِال

يا َوالنََّسيائِ  يُّ َوقَيْملَُهْم نَبُيو بَْميِر ْبيُن نَبِيي َشيْيمَ َ َكانُوا فِيَهيا . َوَرَوَّللا نَبُيو دَاُود َوالتِِْرِميِ  ُّ نَْيض 

بِأََسانِيدَ َ يِحيَحٍ  إلَيى قَيْيِس ْبيِن نَبِيي َحياِزٍم التَّيابِِعِيِ اْلَممِييِر  فَِميْنُهْم َميْن نَْرَسيلَحُ َعيْن النَّمِيِيِ 

ُطييُرِق نَبِييي دَاُود   ييلى هللا عليييح وسييلم َوُهييَو نَبُييو بَْمييِر ْبييُن نَبِييي َشييْيمَ َ َوالنََّسييائِيُّ َوبَْعييضُ 

ِ اْلمََجِليِيِ َعيْن النَّمِيِيِ  يلى  َوالتِِْرِمِ ِ ِ َوِمْنُهْم َمْن نَْسنَدَ ُ َعْن قَيْيٍس َعيْن َ ِرييٍر َعيْن َعْميِد هَّ

ِ  يلى  هللا عليح وسلم . َوقَاَل اْلمَُخاِر ُّ إنَّ اْلُمْرَسَل نََ حُّ . َولَْفُظ اْلَحِديِث } نَنَّ َرُسوَل هَّ

هللا عليح وسلم بَعََث َسِريَّ   إلَى َخثْعََم فَاْعتََصَم نَاسو بِالسُُّجوِد فَأَْسَرَل فِيِهْم اْلَْتَْل فَمَلَيَغ ذَِليَك 
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ِْيُم بَيْيَن  ِْْل َوقَاَل نَنَا بَِر  و ِمْن ُكِلِ ُمْسِلٍم يُ النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم فَأََمَر لَُهْم بِنِْصِع اْلعَ

ِ َوِلَم قَاَل اَل تََراَ َّللا نَاَراُهَما { فَسََّر نَْهُل اْلغَِرييِب َهي َا نَْظُهِر الْ  ِرِكيَن قَالُوا يَا َرُسوَل هَّ ِْ ُم

ِِ َواَل يَْنييِ لَ  ييِر ِْ  اْلَحييِديَث بِأَنَّييحُ يَْلييَ ُم اْلُمْسييِلَم َويَِجييُب َعلَْيييِح نَْن يُمَاِعييدَ َمْنِ لَييحُ َعييْن َمْنييِ ِل اْلُم

َِ إذَا نَْوقَيدََها فِيي َمْنِ ِلييِح . بِاْلَمْوِضيجِ الَّي يِر ِْ ِ   إذَا نُوقِيدَْت فِيييِح نَياُر ُ تَلُيوُح َوتُْمِهيُر لَنَييا اْلُم

يِرِكيَن أِلَنَّيحُ اَل َعْهيدَ لَُهي ِْ ْم َواَل َولَِمنَّحُ يَْنِ ُل َمَج اْلُمْسِلِميَن فِي دَاِرِهْم َوإِنََّما َكِر َ ُمَجاَوَرةَ اْلُم

ْؤيَيِ  يَُْياُل تَيَراَ َّللا اْلَْيْوُم إذَا نََماَن َوَحثَّ  اْلُمْسِلِميَن َعلَى اْلِهْجَرةِ . َوالتََّرائِيي تَفَاُعيلو ِميْن الرُّ

َِّييْيُ  إذَا َظَهييَر َحتَّييى َرنَْيتُييحُ , َوإِْسيينَادُ التََّرائِييي إلَييى  ييا َوتَييَراَ َّللا ِلييي ال َرنَّللَا بَْعُضييُهْم بَْعض 

دَاِر  تَْنُمُر إلَى دَاِر فاَُلٍن نَْ  تَُْابِلَُهيا . يَُْيوُل نَاَراُهَميا ُمْختَِلفَتَياِن النَّاَرْيِن َمَجازو ِمْن قَْوِلِهْم 

َِّفَْاِن . َواأْلَْ ُل فِيي تَيَراَ َّللا تَتَيَراَ َّللا  َِّْيَ اِن فََمْيَع يَت ِ َوَهِ ِ  تَْدُعو إلَى ال َهِ ِ  تَْدُعو إلَى هَّ

يِرك ا ُحِ فَْت إْحدَّللَا التَّاَ ْيِن تَْخِفيف ا .  ِْ َوَما ذََكُرو ُ ِمْن اْلَحْمِل َعلَى َميْن اَل َعْهيدَ لَيحُ َظياِهرو ُم

يِرك ا , َوإِ  ِْ يا بِيالنَِّصِ إْن َ عَْلنَيا ُم يا نَْو ِكتَابِيًّا , َواْلِمتَابِيُّ الَِّ   اَل َعْهدَ لَحُ دَاِخلو فِيي ذَِليَك إمَّ مَّ

ا َمْن اَل َعْهدَ لَحُ نَْو ِذمَّ  ْْتَِضييِح َويُْحتََميُل نَْن يَُْياَل بِيِح . َوإِذَا دََعيْت بِاْلَمْعنَى نَمَّ  َ فَياْلَمْعنَى اَل يَ

ْْيَرُب ِميْنُهْم تَمْ  عُيدُ اْلَحاَ  ُ إلَى ُمَساَكنَتِِح فِي بَلٍَد يُْفَردُ لَحُ َمَمانو اَل يَُجاِوُر فِييِح اْلُمْسيِلِميَن َواَل يَ

اجِ اْليَُهيوِد ِميْن َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب اْبيُن َعمَّياٍس َعيْن النَّمِيِيِ نَاُر ُ . َوفِي اْلمَُخاِرِ ِ فِي بَياِب إْخيرَ 

ِرِكيَن ِمْن َ ِ يَرةِ اْلعََرِب { َوفِيِح َعْن نَبِي ُهَرْيَرةَ }  ِْ  لى هللا عليح وسلم } نَْخِرُ وا اْلُم

ِ  لى هللا علي ح وسلم فََْاَل اْنَ ِلُْيوا فََخَرْ نَيا بَْينََما نَْحُن فِي اْلَمْسِجِد َخَرَج َعلَْينَا َرُسوُل هَّ

ِ َوَرُسيوِلِح , َوإِنِِيي   َحتَّى ِ ئْنَا بَْييَت اْلَميدَاِرِس فََْياَل نَْسيِلُموا تَْسيلَُموا َواْعلَُميوا نَنَّ اأْلَْرَض لِلَّ

يَمِْعييحُ َوإاِلَّ فَيياْعلَُموا نَنَّ نُِريييدُ نَْن نُْ ِليييَُمْم ِمييْن َهييِ ِ  اأْلَْرِض فََمييْن يَِجييْد ِمييْنُمْم بَِماِلييِح َشييْيئ ا فَلْ 

ِ  ييلى هللا  ِ َوَرُسييوِلِح { َوفِييي ُسيينَِن نَبِييي دَاُود َعييْن اْبييِن َعمَّيياٍس } نَنَّ َرُسييوَل هَّ اأْلَْرَض لِلَّ

يِرِكيَن ِميْن َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب { َوفِييِح َعيْن  ِْ عليح وسيلم نَْوَ يى بِثاََلالَيٍ  َوقَياَل : نَْخِرُ يوا اْلُم

ِ  يلى هللا علييح وسيلم  َ  ِ نَْخمََرنِي ُعَميُر ْبيُن اْلَخ َّياِب نَنَّيحُ َسيِمَج َرُسيوَل هَّ ابِِر ْبِن َعْمِد هَّ

ا { .  ُِ فِيَهييا إالَّ ُمْسييِلم  يَُْييوُل } أَلُْخييِرَ نَّ اْليَُهييودَ َوالنََّصيياَرَّللا ِمييْن َ ِ يييَرةِ اْلعَييَرِب اَل نَتْييُر

يَُهودَ نَْجَراَن َولَْم يَِحلَّ َمْن فِيَها ِميْن اْليَُهيوِد نَنَُّهيْم لَيْم يُْؤِوَهيا . َوقَياَل  َوقَاَل َماِلكو نَْ لَى ُعَمرُ 

اِق نَنَيا اْبيُن ُ يَرْيجٍ  زَّ َِ . َوفِيي اْلمَُخياِرِ ِ َوقَياَل َعْميدُ اليرَّ َماِلكو نَْ لَى ُعَمُر يَُهودَ نَْجَراَن َوفَدَ

ْْمَ َ عَ  ْن نَافِجٍ َعْن اْبِن ُعَمَر نَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخ َّاِب رضيي هللا عنيح قَاَل َحدَّالَنِي ُموَسى ْبُن ُع

ِ  يلى هللا علييح وسيلم  نَْ لَى اْليَُهودَ َوالنََّصاَرَّللا ِمْن نَْرِض اْلِحَجياِز . } َوَكياَن َرُسيوُل هَّ

 َ ييا َظَهييَر َعلَييى َخْيمَييَر نََرادَ إْخييَراَج اْليَُهييوِد ِمْنَهييا َوَكانَييْت اأْل ُسييوِل لَمَّ ِ َوِللرَّ ِ َعلَْيَهييا لِلَّ ْرُض لِلَّ

ِ  يلى هللا علييح وسيلم  َوِلْلُمْسِلِميَن , َونََرادَ إْخَراَج اْليَُهيوِد ِمْنَهيا فََسيأَلَْت اْليَُهيودُ َرُسيوَل هَّ

 ِ ُهْم بَِها نَْن يَْمفُوا َعَملََها َولَُهْم نِْصُع الثََّمَرةِ فََْاَل لَُهْم َرُسوُل هَّ ِْرَّ   لى هللا علييح وسيلم ِليُ

وا بَِها َحتَّى نَْ اَلُهيْم ُعَميُر إلَيى تَْيَمياَ  َونَْريَِحياَ  { . فََهيِ  ِ  ُكْم بَِها َعلَى ذَِلَك َما ِشئْنَا فََْرُّ ِْرُّ  نُ

ُم َعلَْيَهيا فِيي َكياَلِم اأْلََحاِديُث ُكلَُّها بِمَلٍَد ُمعَيٍَّن إالَّ َما فِي اأْلَِخيِر ِمْن َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب َوَسينَتََملَّ 

ِف ْبِن َعْمٍرو اْليَاِمِيِ َعْن يُونَُس ْبيِن بَُمْييٍر َعيْن  اْبِن َ ِريٍر . َوفِي ُسنَِن نَبِي دَاُود َعْن ُمَصِرِ

ِ ِ اْلَممِيييِر َوُكلُُّهييْم الَِْيياتو َعييْن اْبيينِ  ْحَمِن السُّييدِِ  نَْسييمَاِط ْبييِن نَْصييٍر َعييْن إْسييَماِعيَل ْبييِن َعْمييِد الييرَّ

ِ  لى هللا عليح وسلم َ الََح نَْهَل نَْجَراَن َعلَى نَْلفَيْي ُحلَّيٍ  النِِْصيِع  َعمَّاٍس } نَنَّ َرُسوَل هَّ

فِييي َ ييفٍَر َوالنِِْصييِع فِييي َرَ ييٍب يَُؤدُّونََهييا إلَييى اْلُمْسييِلِميَن َوَعاِريَّييٍ  الاََلالِيييَن ِدْرع ييا َوالاََلالِيييَن 

ا ِميي يياَلحِ يَْغييُ وَن بَِهييا َواْلُمْسييِلُموَن فََرس ييا َوالاََلالِيييَن بَِعييير  ْن ُكييِلِ ِ ييْنٍع ِمييْن نَْ يينَاِف الِسِ

َضاِمنُوَن لََها َحتَّى يَُردُّوَها َعلَْيِهْم إْن َكياَن بِياْليَِميِن َعلَيى نَْن اَل يُْهيدََم لَُهيْم بِيعَي و َواَل يُْخيَرَج 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 107 

بَيا { . قَياَل إْسيَماِعيُل : فََْيْد لَُهْم قَسٌّ َواَل يُْفتَنُوَن َعْن ِدينِِهْم َما لَْم يُ  ْحِدالُوا َحداَل ا نَْو يَأُْكلُوا الِرِ

بَا . قَاَل نَبُو دَاُود : َونََُْضوا بَْعَض َما اُْشيتُِرَط َعلَيْيِهْم . َوَهي َا اْلَحيِديُث فِيي ُ يْلحِ  نََكلُوا الِرِ

و فِي َه َا النَّْولِ ِمْن  يتَِرَط لَُهيْم فِيي ِمثِْليِح نَْهِل نَْجَراَن َحَسنو ِ دًّا ُعْمدَة ِْ ْلحِ َوتَْسِويغِ نَْن يَ الصُّ

ِْيَي ُ فَيإِنَّ التَّْمِْ  تَِرْط إالَّ َعدََم  اْلَهْدِم َما قَياَل التَّْم ِْ يَي َ تَْسيتَْلِ ُم َعدََم َهْدِم بِيَِعِهْم َواْنُمْر َكْونَحُ لَْم يَ

ْْتَِضي اْلمََْياَ  َكَميا فِيي اْلِغيَراِس وَ  اْلمِنَياِ  الَّيِ   يَِجيُب إْبَْاُؤُهَميا فَلَيْم يُيِرْد فِيي اْلمِيَيجِ فِْعَل َما يَ

َِّْرِعيُّ فِي َهي َا ال َِّْرِعيَّ َ . َوالدَِّليُل ال نَّيْولِ ُهيَو َواْلَمنَائِِس ِمثَْل ذَِلَك أِلَنَّا إنََّما نَْعتَِمدُ اأْلَِدلَّ َ ال

ُن َسْعٍد فِي ال َّمََْاِت فِي َوْفيِد نَْجيَراَن } نَنَّ النَّمِييَّ  يلى الَِّ   ذََكْرنَا ُ فَاَل يَتَعَدََّّللا , َوذََكَر ابْ 

ييَر َرُ ييال  ِمييْن نَْشييَرافِِهْم  َِ هللا عليييح وسييلم َكتَييَب إلَييى نَْهييِل نَْجييَراَن فََخييَرَج َوْفييدُُهْم نَْربَعَيي َ َع

السَّيييِِدُ َ يياِحُب َرْحِلِهييْم فَييدََخلُوا نََصيياَرَّللا ِمييْنُهْم اْلعَاقِييُب نَِميييُرُهْم َونَبُييو اْلَحيياِرِإ نُْسييُْفُُهْم وَ 

 اْلَمْسِجدَ َوَعلَْيِهْم الِيَاُب اْلَحمَِرةِ َونَْرِديَ و َمْمفُوفَ و بِياْلَحِريِر فََْياُموا يَُصيلُّوَن فِيي اْلَمْسيِجِد نَْحيوَ 

ِ  لى هللا عليح وسلم دَُعوُهْم الُمَّ نَتَْوا النَّمِيَّ  ِرِق فََْاَل َرُسوُل هَّ ِْ  لى هللا علييح وسيلم  اْلَم

ْوا فَأَْعَرَض َعْنُهْم فَلَْم يَُملِِْمُهْم فََْاَل لَُهْم ُعثَْماُن ذَِلَك ِميْن نَْ يِل ِزيُِِميْم َهي َا فَاْنَصيَرفُوا الُيمَّ َغيدَ 

ْسياَلِم فَيأَبَ  ْهمَاِن فََسلَُّموا َعلَْيِح فََردَّ َعلَيْيِهْم َودََعياُهْم إلَيى اْمِ ْوا َونَْكثَيُروا اْلَمياَلَم َعلَْيِح بِِ ِ ِ الرُّ

ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم : إْن نَْنَمييْرتُْم َمييا نَقُييوُل فََهلُييمَّ نُبَيياِهْلُمْم فَيياْمتَنَعُوا ِمييْن  فََْيياَل َرُسييوُل هَّ

يْلَح فََصيالََحُهْم َعلَيى َهي َا . َوقَياَل فِييِح َعلَيى نَْفِسيِهْم َوِملَّيتِِهْم وَ  نَْرِضيِهْم اْلُممَاَهلَِ  َوَطلَمُوا الصُّ

ِْيفَا ُ َواَل َراِهيبو ِميْن َرْهمَانِيِِ  تِيِح َونَْمَواِلِهْم َوَغائِمِِهْم َوَشاِهِدِهْم َوبِيَِعِهْم اَل يُغَيَُّر نُْسيُْعو ِميْن َسي

 ِ ا َحتَّيى َرَ عَيا إلَيى النَّمِيِي  يلى هللا  فََرَ عُوا إلَى بِاَلِدِهْم فَلَْم يَْلمَْث السَّيِِدُ َواْلعَاقِيُب إالَّ يَِسيير 

عليح وسلم فَأَْسلََما فَأَْنَ لَُهَما دَاَر نَبِي نَيُّوَب َونَقَياَم نَْهيُل نَْجيَراَن َعلَيى َميا َكتَيَب َحتَّيى قُيمَِض 

ييَي نَبُييو بَْمييٍر فََمتَييَب  ِ َوِرْضييَوانِِح الُييمَّ ُولِِ ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم إلَييى َرْحَمييِ  هَّ َرُسييوُل هَّ

ْندَ َوفَاتِِح الُمَّ نََ ابُوا ِرب ا فَأَْخَرَ ُهْم ُعَميُر ْبيُن اْلَخ َّياِب رضيي هللا عنيح ِميْن بِاْلَوَ اةِ بِِهْم عِ 

ُهْم نََحدو ِميْن اْلُمْسيِلِميَن وَ  ِ اَل يَُضرُّ فَيا   نَْرِضِهْم َوَكتََب لَُهْم َمْن َساَر ِمْنُهْم فَإِنَّحُ  ِمنو بِأََماِن هَّ

ِ  لى هللا عليح وسيلم َونَبُيو بَْميٍر . فََميْن َوقَعُيوا بِيِح ِميْن نَُميَراِ  لَُهْم بَِما َكتََب لَُهْم َرسُ  وُل هَّ

ُْْهْم ِمْن َ ِريِب اأْلَْرِض فََما اْعتََملُوا ِمْن ذَِلَك فَُهَو لَُهيْم َ يدَقَ و  َِّاِم َونَُمَراِ  اْلِعَراِق فَْليَُوِسِ  ال

ييِح أِلََحيٍد َواَل َمْغيَرَم فََميْن َحَضيَرُهْم فَْليَْنُصيْرُهْم َعلَيى َميْن بَِمَماِن نَْرِضِهْم اَل َسمِيَل َعلَيْيِهْم فِ 

ي ْْ ا بَْعيدَ نَْن يَ َِيَر َشيْهر  ٍ  َوِ ْ يَتُُهْم َعيْنُهْم َمتُْروَكي و نَْربَعَي َ َع دَُموا َظلََمُهْم فَإِنَُّهْم نَْقَواُم نَْهُل ِذمَّ

النَّْجَرانِيَّي َ الَّتِيي بِنَاِحيَيِ  اْلُموفَيِ  { . فَياْنُمْر َكيْم فِيي َهيِ ِ  فََوقََج نَياسو ِميْنُهْم بِياْلِعَراِق فَنََ لُيوا 

ِرِق لَْيَس إْحدَاُإ فِْعٍل ِمْن اْلُمْسيِلِميَن تَيأْنِيسو  ِْ ا َوَ لُوا إلَى اْلَم ِ  ِمْن فَائِدَةٍ َوتَْرُكُهْم لَمَّ ِْصَّ اْل

ْعَراُض َعْنُهمْ  ِ ِ َواْلَحِرييِر  لَُهْم َرَ اَ  إْساَلِمِهْم  َواْمِ َوَعدَُم َكاَلِمِهْم ِلَما َكانُوا َعلَْيِح ِميْن اليِ ِ

ييْلَح َمييَج ِكمَيياِرِهمْ  ييدُ ُ الصُّ ْْ ُهْم َعلَْيييِح إنََّمييا ُهييَو بِغَْيييِر فِْعييٍل ِمنَّييا , َوَع ييرُّ ِْ  بِيي َِلَك َعلَييى نَنَّ الَّييِ   نُ

الََح ُ َعلَيى اْلُحلَيِل َوَغْيِرَهيا دَِلييلو َعلَيى نَنَّيحُ َمْحُمولو َعلَى نَنَّ َ ِميعَُهْم َراُضوَن بِِح , َواْلُمصَ 

يا  َوايَياِت قَياَل نَْو قِيَمتَُهيا نََواقِيي . فَأَمَّ اَل يَتَعَيَُّن فِي اْلِجْ يَِ  ال ََّهُب َواْلَوِرُق , َوفِي بَْعِض الِرِ

ا التََّردُّ  دُ بَْينََها بَْيَن قِيَمتَِها فَإِْن الَمَيَت فِيي اْلَحيِديِث دَلَّ اْلُحلَُل فَيُْمِمُن نَْن يَُْاَل إنََّها َمْعلُوَم و َونَمَّ

ْْتَِضيي ذَِليَك َويَُوافُِْيحُ َميا  اَلحِ يَ َعلَى اْغتِفَاِر َهِ ِ  اْلَجَهالَِ  َعلَى نَنَّ َما ذُِكَر ِمْن الدُُّرولِ َوالِسِ

ييييَافَِ  , َواأْلَْ ييَحاُب اْ تََهييدُ  ييتََرُط َعلَييْيِهْم ِمييْن الِضِ ِْ وا فِييي بَيَييياِن إْعاَلِمَهييا َعلَييى اْلَوْ يييِح يُ

يوَرةُ  ِْيَيْت َعلَيى ِمْلِمِهيْم فَِهيَي الصُّ تََرِط فِي َسائِِر اْلعُُْيوِد َوالمَّياِهُر نَنَّ نَْرَض نَْجيَراَن بَ ِْ اْلُم

ا َعلَيى نَْن تَُميوَن َرقَمَي ُ اْلمَلَيِد لَُهي ْم َويُيَؤدُّوَن اْلَخيَراَج الَّتِي ذََكَر اأْلَْ َحاُب فِيَهيا اْلفَيتَْح ُ يْلح 

يَرةو أِلَنَّ اْلُمي ي و فِيي ذَِليَك َوُمفَِسِ ي ُ ُحجَّ ِْصَّ َرادَ َعْنَها َوإاِلَّ ُمنَِج ِمْن بََْاِ  اْلَمنَائِِس فِيَها . َوَهيِ ِ  اْل
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َِّيْرِط نَْعنِيي َشيْرَط َكيْوِن اْلمَ  ْبَْاِ  َعدَُم اْلَهْدِم الُمَّ ُهَو إنََّميا يَثْمُيُت بِال لَيِد لَُهيْم نَْو لَيْم يَُجيْ  إالَّ بِاْمِ

 بِأَِميٍر فََْْط أِلَنَّ اأْلَْ َل بََْاُ  ِمْلِمِهْم , َوَمْعنَيى بََْياِ  اأْلَْرِض لَُهيْم نَنََّهيا َعلَيى َميا َكانَيْت َعلَْييحِ 

 ْسِلِميَن فََمْن لَحُ ِمْنَها فِيَها ِمْلكو ُمْختَصٌّ بِِح َولَْم يَُمْن فِي نَْجَراَن نََحدو ِمْن اْلمُ 

 َوقَِد اِختَلََف أَِصَحابُنَا فِي ىِحَداِث اِلَ نَا ِِس فِي ِمثِِل ذَِلَك 

افِِعييِيِ المَّيياِهُر نَنَّييحُ اَل َمْنييَج ِمْنييحُ . َويَييدُوُر فِييي َخلَييِد  نَنَّ  َوذََكْرنَييا ُ فِيَمييا َمَضييى , َوقَييْوُل الرَّ

َها لَْم يُوِ ْع اْلُمْسيِلُموَن َعلَْييِح َواَل َطَرقُيو ُ َوإِنََّميا َ ياَ  نَْجَراَن َوَما نَْشمََهَها ِمْن دَْوَم َ َونَْحوِ 

نَْهُل نَْجَراَن إلَى النَّمِيِيِ  يلى هللا علييح وسيلم َكَميا َوَ يْفنَا َوَ ياَ  َرُسيولُحُ  يلى هللا علييح 

ْخييَرَّللا َوُكلُُّهييْم نََطيياُعوا وسييلم َوُهييَو َخاِلييدُ ْبييُن اْلَوِليييِد إلَييى نَُكْيييِدِر دُوَميي َ َوَكيي َا إلَييى ِ َهيياٍت نُ 

َكيابِ  وا فِي بِاَلِدِهْم , َوقَْد يَُموُن بَلَيد ا َوَ يَع اْلُمْسيِلُموَن َعلَْيَهيا بِاْلَخْييِل َوالِرِ  ِلْلِجْ يَِ  َواْستََْرُّ

ا َعلَى نَْن يَُميوَن ِمْلَمنَيا بَيْل َعلَيى نَْن يَُميونَ  َّفَْق نَْخ َُها َعْنَوة  َواَل ُ ْلح  ِمْلَمُهيْم بَِخيَراجٍ  َولَْم يُت

ِْْسيَمْيِن ؟ َواأْلَْقيَرُب الثَّيانِي ; أِلَنَّ ذَِليَك نَيْولو  فََهْل قَْوُل اْلفََُْهاِ  َخاصٌّ بِالثَّانِي نَْو َعيامٌّ فِيي اْل

ا ُهَو تَْحَت نَْيِد  اْلُمْسيِلِميَن . َويَْمَهيُر ناَلَيُر َهي َا الَّيِ   دَاَر  فِيي َخلَيِد  إذَا ِمْن اْلفَتْحِ َويُعَدُّ ِممَّ

َضيهُ  ْم اْنَجلَْوا َعْنحُ َكَما اتَّفََق أِلَْهِل نَْجَراَن َهْل نَُْوُل نََراِضيُهْم بَاقِيَ و َعلَى ِمْلِمِهيْم َوِلي َِلَك َعوَّ

ِ  اَل فِيي ُرُ يولِ اأْلََرا مَّ ِْْد ال ِِ ِضييِ إلَيى ُعَمُر َعْنَها َوبَْعُضُهْم قَاَل : إنََّما يَُؤالُِِر فِي اْرتِفَالِ َع

اْلُمْسِلِميَن َحتَّى يَْعِرُضوا َعْنَها فَيَُموَن فَْيئ يا نَْو يُوَ يَع َعلَْيَهيا فَيَُميوَن َغنِيَمي   َواَلَّتِيي نَْوَ يَع  

اْلُمْسيِلُموَن َعلَْيَهييا َوتََممَّنُييوا ِمْنَهيا الُييمَّ َ ييالَُحوا َعلَيى ِ ْ يَييٍ  َعلَييى نَْن تَُميوَن نََراِضيييَها بَاقِيَيي   

 َ ِْْد فَإِذَا نََُْضو ُ َرَ عَْت ِلْلُمْسِلِميَن . َهي َا َشيْي و دَاَر فِيي أِل ْهِلَها تَُموُن اأْلَْرُض فِي ُمَْابَلَِ  اْلعَ

ِْْسيَمْيِن  َخلَِد  َولَْم نُْمِعْن اْلِفْمَر فِيِح َواَل َوقَْفُت َعلَى َشيْيٍ  فِييِح أِلََحيٍد . َوالمَّياِهُر نَنََّهيا فِيي اْل

ئ ييا َكَمييا فِييي قُييَرَّللا بَنِييي قَُرْيَميي َ َوالنَِّضيييِر َويَُمييوُن تَْعييِويُض ُعَمييَر رضييي هللا عنييح تَُمييوُن فَيْ 

ِْْد َمَج النَّمِيِيِ  يلى  ا لَُهْم ِلَضْعِع َحاِلِهْم َوِرَعايَ   ِلَما َحَصَل لَُهْم ِمْن اْلعَ ا َعلَْيِهْم َوَ ْمر  م  تََمرُّ

ا َخْيمَُر فَالنَّمِيُّ  لى هللا عليح وسيلم هللا عليح وسلم َوَوِ يَِّ  نَبِي بَْمٍر  رضي هللا عنح , َونَمَّ

َهيا فَتََحَها َعْنَوة  َوقََسَمَها بَْيَن اْلُمْسِلِميَن فَياَل َحيقَّ ِلْليَُهيوِد فِيي نَْرِضيَها . َولَيْم يُْنَْيْل نَنَّيحُ َكياَن بِ 

يتََرْط فِيَهي ِْ يا يَِجيُب َهْدُميحُ َوَكي َا إْن َكياَن َكنَائُِس َوإِْن َكاَن بَِها َكنَائُِس فَلَيْم يُ ا َشيْي و فَِهيَي ِممَّ

َم ِليَُهوِد اْلَمِدينَِ  َشْي و ِمْن ذَِلَك فَمِإِْ اَلئِِهْم يَيُ وُل ذَِليَك َوقَيْد َكياَن لَُهيْم بَْييُت َميدَاِرَس َكَميا تََْيدَّ 

بِاْلَمِدينَِ  اْليَْوَم  الَياَر َكنَيائَِس ُمْنَهِدَميٍ  َكأَنََّهيا  َوالمَّاِهُر نَنَّحُ اْلَمنِيَس ُ فَِهَي ُمْنَهِدَم و . َوبَلَغَنِي نَنَّ 

ا َكانُوا بَِها َوُحْمُمَها َوُحْمُم نََماِكنَِها نَنََّها أِلَْهِل اْلفَْيِ  ِميْن اْلُمْسيِلِميَن وَ  َخْيمَيُر َكانَْت ِلْليَُهوِد لَمَّ

يا  َكاَن النَّمِيُّ  لى هللا علييح وسيلم نَقَيرَّ نَْهلََهيا ياال  ِلَحاَ يِ  اْلُمْسيِلِميَن إلَيْيِهْم ِلِعَماَرتَِهيا فَلَمَّ ُعمَّ

ْسياَلِم . َوَرَوَّللا نَبُيو  اْستَْغنَى َعيْنُهْم نَْ اَلُهيْم ُعَميُر رضيي هللا عنيح َوَعيادَْت َكَسيائِِر بِياَلِد اْمِ

بَْيِر َعنْ  اِد ْبِن َسلََم َ َعْن نَبِي ال ُّ اجٍ َعْن َحمَّ ادو : } نََمَر َرُسيوُل  ُعمَْيٍد َعْن َحجَّ َ ابٍِر قَاَل َحمَّ

ِ  لى هللا عليح وسلم بِإِْخَراجِ اْليَُهيوِد ِميْن َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب { . َوقَياَل يَِ ييدُ ْبيُن َهياُروَن  هَّ

بَْيِر َعْن َ ابٍِر قَاَل قَياَل َرُسيوُل  يلى هللا علييح وسيلم } أَلُْخيِرَ نَّ  اجٍ َعْن نَبِي ال ُّ  َعْن َحجَّ

ا { قَاَل فَأَْخَرَ ُهْم ُعَمُر . َوقَيْد  اْليَُهودَ َوالنََّصاَرَّللا ِمْن َ ِ يَرةِ اْلعََرِب اَل نَدَلُ فِيَها إالَّ ُمْسِلم 

 َ ْساَلُم َوَغلَيمَُهْم نَْهلُيحُ فَيإِنَّ اأْل ي ْميَر فِيتََْدََّم َه َا ِمْن فَاِرَس فِي نَْرِضِهْم َوبِاَلِدِهْم َوقَْد نَذَلَُّهْم اْمِ

ِِ فِيي نَْرٍض قَيْد قََهيَر َميْن  ْر ِِِ ِْرَّ نََحد ا ِمْن نَْهِل ال ذَِلَك بِِخاَلِف َما ُظنَّ . َوذَِلَك نَنَّ ُعَمَر لَْم يُ

ييدُ ُ ييْلحٍ  ْْ لُييحُ نَْو ِمييْن اْلُمييْؤِمنِيَن َع ْسيياَلُم َوَغلَمَييحُ لَييْم يَتََْييدَّْم قَْمييَل قَْهييِرِ  إيَّيياُهْم ُممَدِِ َعلَييى فِيَهييا اْمِ

ْسياَلِم َونَْهِليِح ِلَضيُروَرةِ َحاَ يِ  اْلُمْسيِلِميَن إلَيى إْقيَراِرِهْم  ِِ فِيَها إالَّ َعلَى النََّميِر فِييِح ِلإْلِ التَّْر

فِيَهييا َوذَِلييَك َكييإِْقَراِرِ  َمييْن نَقَييرَّ ِمييْن نََصيياَرَّللا نَييْمٍط َسييَواِد اْلِعييَراِق فِييي السَّييَواِد بَْعييدَ َغلَمَييِ  
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َِّياِم فِيَهيا بَْعيدَ َغلَيمِِهْم َعلَيى نَْرِضيَها دُوَن اْلُمْسِلِميَن َعلَ  ْيِح َكإِْقَراِرِ  َمْن نَقَيرَّ ِميْن نََصياَرَّللا ال

َكياَرةِ َوِعَميارَ  ُهْم فِيَهيا ِلَضيُروَرةٍ َكانَيْت ِلْلُمْسيِلِميَن  إلَيْيِهْم ِلْلِفاَلَحيِ  َواْمِ ةِ ُحُصونَِها فَإِنَّيحُ نَقَيرَّ

َِاِغيَل َولَْو َكانُوا نَْ لَْوا َعْنَها َخِربَْت اأْلََرُضيوَن اْلمِاَلِد إْذ َكاَن اْلمُ  ْسِلُموَن َكانُوا بِاْلَحْرِب َم

ِ  يلى هللا علييح وسيلم  ِْيَْت َغْيَر َعاِمَرةٍ اَل تَُواَكُر فََماَن فِْعلُحُ ذَِلَك نَِميَر فِْعِل َرُسيوِل هَّ َوبَ

يِق فِي يَُهوِد خَ  دِِ ْيمَيَر َونََصياَرَّللا نَْجيَراَن فَإِنَّيحُ  يلى هللا علييح وسيلم نَقَيرَّ َوفِْعِل َوِزيِرِ  الِصِ

ْساَلِم لَُهْم َوَغلَمَِ  نَْهِلِح َعلَيْيِهْم َواْسيتِياَلئِِهْم َعلَيى بِاَلِدِهيْم فِيَهيا  ياال  يَُهودَ َخْيمََر بَْعدَ قَْهِر اْمِ ُعمَّ

ا أِلَْرِضييِهْم َونَْمييَواِلِهمْ  ييار  إْذ َكانَييْت ِلْلُمْسييِلِميَن يَْوَمئِييٍ  َضييُروَرةُ َحاَ ييٍ  إلَييْيِهْم  ِلْلُمْسييِلِميَن َوُعمَّ

ِلِعَماَرةِ نَْرِضِهْم َوَشْغِلِهْم بِاْلَحْرِب َوُمنَاَونَةِ اأْلَْعدَاِ  الُمَّ نََمَر  لى هللا عليح وسيلم بِيإِْ اَلئِِهْم 

ا  ِعْنييدَ اْسييتِْغنَائِِهْم َعييْنُهْم َوقَييْد َكييانُوا َسييأَلُو ُ ِعْنييدَ  ييار  قَْهييِرِ  إيَّيياُهْم إْقييَراَرُهْم فِييي اأْلَْرِض ُعمَّ

ا إْقَراُرُهْم َمَج اْلُمْسِلِميَن فِي مِ  ُ , َونَمَّ ُهْم هَّ ْصَر لَْم أِلَْهِلَها فَأََ ابَُهْم إلَى إْقَراِرِهْم فِيَها َما نَقَرَّ

ْقيَراُر قَْميَل غَ  ْْيدُ ُ يْلحٍ يَُمْن تََْدََّم ِمْنُهْم فِي تَيْرِكِهْم َواْمِ ْسياَلِم َعلَْييِح نَْو ُظُهيوِرِ  فِييِح َع لَمَيِ  اْمِ

يِ  اْلُهيدَّللَا َخمَيرو  َواَل بَْينَُهْم َوبَْيَن اْلُمْسِلِميَن فََما اَل نَْعلَُمحُ َ حَّ بِِح َعْنحُ َواَل َعيْن َغْييِرِ  ِميْن نَئِمَّ

ِ  بَِما قُْلنَيا ُ فِيي ذَِليَك دُوَن َميا  قَاَمْت بَِجَواِز ذَِلَك ُحجَّ و بَْل اْلُحجَّ ُ الثَّابِتَ ُ  َواأْلَْخمَاُر َعْن اأْلَئِمَّ

بِييجِ َعيْن نَ  ْحَمِن َعْن قَْيِس ْبيِن الرَّ دُ ْبُن يَِ يدَ َحدَّالَنَا ُحَمْيدُ ْبُن َعْمِد الرَّ بَياَن َخالَفَحُ , َحدَّالَنَا ُمَحمَّ

ِيٍ يُنَياِد  ُكيلَّ يَيْوٍم اَل يَمِييتَنَّ بِاْلُموفَيِ  يَُهيوِد ٌّ َواَل ْبِن تَْغِلَب َعْن َرُ ٍل قَاَل : َكاَن ُمنَياِد  َعِلي

فَياِعيُّ النيا  يدُ ْبيُن يَِ ييدَ الِرِ نَْصَرانِيٌّ َواَل َمُجوِسييٌّ اْلَحُْيوا بِياْلِحيَرةِ نَْو بِيُ َراَرةَ . َحيدَّالَنَا ُمَحمَّ

اَل اَل يَُسيياِكنُُمْم نَْهييُل اْلِمتَيياِب فِييي اْبييُن فَُضييْيٍل َعييْن لَْيييٍث َعييْن َطيياُوٍس َعييْن اْبييِن َعمَّيياٍس قَيي

َِاٍم َوَسِمْعت يَْحيَى ْبَن  دََم يَُْ  ْْمَلُوا إالَّ ُعنَُْحُ . قَاَل نَبُو ِه وُل نَْمَصاِرُكْم فََمْن اْرتَدَّ ِمْنُهْم فَاَل تَ

ِل اْلِمتَيياِب فَنَييَ َل َعلَييْيِهْم َهيي َا ِعْنييدَنَا َعلَييى ُكييِلِ ِمْصييٍر اْختَ َّييحُ اْلُمْسييِلُموَن َولَييْم يَُمييْن أِلَْهيي

يياٍم َعييْن يَْحيَييى ْبييِن  دََم ِمييْن نَنَّ ذَِلييَك َعلَييى ُكييِلِ  َِ اْلُمْسييِلُموَن َوَهيي َا اْلَْييْوُل الَّييِ   ذََكييَر ُ نَبُييو ِه

مَّيياٍس لَييْم ِمْصييٍر اْختَ َّييحُ اْلُمْسييِلُموَن َولَييْم يَُمييْن أِلَْهييِل ِكتَيياٍب قَييْولو اَل َمْعنَييى لَييحُ أِلَنَّ اْبييَن عَ 

ْسياَلِم دُوَن  ا َسياِكنُحُ نَْهيُل اْمِ ْص بَِْْوِلِح اَل يَُساِكنُُمْم نَْهُل اْلِمتَاِب فِيي نَْمَصياِرُكْم ِمْصير  يَُخِصِ

ِمْصٍر بَيْل َعيمَّ بِي َِلَك َ ِمييَج نَْمَصياِرِهْم َونَنَّ داََللَي َ قَْوِليِح  يلى هللا علييح وسيلم } نَْخِرُ يوا 

ِ  َميا قَياَل اْبيُن َعمَّياٍس َويَيدُلُّ اْليَُهودَ َوالنَّ  يُح َعيْن ِ يحَّ َصاَرَّللا ِمْن َ ِ يَرةِ اْلعَيَرِب { . يَُوِضِ

ِْيَِْ  قَْوِلِح فِي ذَِلَك َونَنَّ اْلَواِ َب َعلَى إَماِم اْلُمْسِلِميَن إْخَراُ ُهْم  ِمْن ُكِلِ ِمْصٍر َكياَن  َعلَى َح

ْسياَلَم إ ذَا لَيْم يَُميْن ِلْلُمْسيِلِميَن إلَيْيِهْم َضيُروَرةُ َحاَ يٍ  َوَكانَيْت ِميْن بِياَلِد اْلغَاِلُب َعلَى نَْهِليِح اْمِ

ِ  الَّتِي َ الَُحوا َعلَى إْقَراِرِهْم فِيَها إْلَحاق ا ِلُحْمِمِح ُحْميِم َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب َوذَِليَك نَنَّ  مَّ نَْهِل ال ِِ

 َ ْمَصاِر الَّتِي َكياَن اْلُمْسيِلُموَن اْختَ ُّوَهيا َواَل َكانَيْت نَْجيَراُن َخْيمََر اَل َشكَّ نَنََّها لَْم تَُمْن ِمْن اأْل

َّللا َوَميدَائُِن َوُهيْم َكيانُوا  ِمْن اْلَمدَائِِن الَّتِي َكاَن اْلُمْسِلُموَن نََ لُوَها بَْل َكانَْت أِلَْهِل اْلِمتَاِب قُير 

ِ  ييلى اَرَهييا َوُسييمَّانََها , فَييأََمَر َرُسييوُل هَّ هللا عليييح وسييلم بِييإِْخَراِ ِهْم ِمْنَهييا إْذ َغلَمََهييا  ُعمَّ

يَمياِن َولَيْم يَُميْن بِِهيْم إلَيْيِهْم َضيرُ  ِ نَْهيُل اْمِ ْساَلُم َوُسمَّانََها ِمْن نَْهيِل اْلُمْفيِر بِيالَلَّ وَرةُ َونَْهلََها اْمِ

ِ  يلى هللا علييح وسيلم بِنَْحي ِو الَّيِ   قَياَل اْبيُن َعمَّياٍس فِيي َحاَ ٍ  . َوقَْد ُرِوَ  َعْن َرُسوِل هَّ

ذَِلَك َوإِْن َكاَن فِي إْسنَاِدِ  بَْعُض النََّمِر َوذَِليَك َميا َحيدَّالَنَا إْسيَحاُق ْبيُن يَِ ييدَ اْلَخ َّيابِيُّ َحيدَّالَنَا 

ِ ْبيِن مُ  انِييُّ النيا يَْعُْيوُب ْبيُن َ ْعيدَةَ َعيْن َعْميِد هَّ دُ ْبُن ُسيلَْيَماَن اْلَحرَّ ِْييٍل َعيْن ُمَحمَّ يِد ْبيِن َع َحمَّ

ِد ْبِن اْلَحنَِفيَِّ  َعْن َعِلِيٍ نَنَّ النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم قَاَل } اَل يَْنِ ُل بِأَْرٍض ِدينو َميَج  ُمَحمَّ

ْساَلِم { َحدَّالَنَا نَبُو ُكَرْيٍب َواْبُن ُحَمْيٍد َواْبُن َوِكييجٍ قَيالُوا النيا َ ِرييُر ْبيُن َعْميِد الْ  َحِمييِد َعيْن اْمِ

ِ  يلى هللا علييح وسيلم  قَابُوَس ْبِن نَبِي َظْميَاَن َعْن نَبِيِح َعْن اْبِن َعمَّاٍس قَاَل قَياَل َرُسيوُل هَّ
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ْمَسياُر النيا نَْسيَودُ ْبيُن َعياِمٍر النيا  } اَل تَْصلُُح قِْملَتَاِن فِي نَْرٍض { َحدَّالَنَا َعِليُّ ْبيُن ُشيعَْيٍب الِسِ

ِ  يلى َ ْعفَرو اأْلَْحمَ  ُر َعْن قَابُوَس ْبِن نَبِي َظْميَاَن َعْن نَبِيِح َعْن اْبيِن َعمَّياٍس َعيْن َرُسيوِل هَّ

يِد ْبيِن  ِْيَّي ُ ْبيُن اْلَوِلييِد َعيْن ُمَحمَّ هللا عليح وسلم ِمثْلُحُ . َحدَّالَنِي َسِعيدُ ْبُن َعْمٍرو السَُّمونِيُّ النا بَ

بَْيِدِ ِ َعْن َ ِريٍر عَ  ْن قَابُوَس ْبِن نَبِي َظْميَاَن َعْن نَبِيِح َعْن اْبِن َعمَّياٍس َعيْن النَّمِيِيِ َحْرٍب ال ُّ

يَهْدنَا  ِْ ا َميا قُْلنَيا فِيي ذَِليَك بِاَلَّيِ   بِيِح اْستَ  لى هللا عليح وسلم بِِمثِْليِح قَياَل فَيإِذَا َكياَن َ يِحيح 

نَْهيييِل اْلِمتَييياِب ِميييْن اْليَُهيييوِد َوالنََّصييياَرَّللا فَاْلَواِ يييُب َعلَيييى إَمييياِم اْلُمْسيييِلِميَن إذَا نَقَيييرَّ بَْعيييَض 

ييا ِلِعَميياَرةِ نَْرِضييِهْم  ْسيياَلِم ِلَحاَ ييٍ  بِأَْهييِل تِْلييَك اْلييمِاَلِد إلَييْيِهْم إمَّ َواْلَمُجييوِس فِييي بَْعييِض بِيياَلِد اْمِ

ا ِلغَْييِر ذَِليَك ِميْن اأْلَْسيمَاِب الَّتِيي اَل ِغنَيى بِِهيْم َعينْ  ُهْم ناَلَّ يَيدََعُهْم فِيي ِمْصيِرِهْم َوفِاَلَحتَِها َوإِمَّ

ا ِميْن ِمْصيِرِهْم  َميا َمعَُهْم نَْكثَُر ِمْن الاََلٍإ َعلَى َما قَْد تََْدََّم بَيَانُحُ قَْمَل ذَِلَك َونَْن يُْسِمنَُهْم َخاِر  

نِيَن ُعَميَر َوَعِلييٌّ َونَْن دَاَمْت بِِهْم إلَيْيِهْم َضيُروَرةُ َحاَ يٍ  َكاَلَّيِ   فَعَيَل ِميْن ذَِليَك نَِمييُر اْلُميْؤمِ 

يَْمنَعَُهْم ِمْن اتَِِخاِذ الدُّوِر َواْلَمَساِكِن فِيي نَْمَصياِرِهْم فَيإِْن اْشيتََرَّللا ِميْنُهْم َميْن فِيي ِمْصيٍر ِميْن 

ا نَْو اْبتَنَى بِِح َمْسَمن ا فَاْلَواِ ُب َعلَى إَماِم اْلُمْسِلِميَن نَْخي ُ ُ  يَمِيعَُهيا َكَميا  نَْمَصاِر اْلُمْسِلِميَن دَار 

ا ِميْن َمَماِلييِك اْلُمْسيِلِميَن نَْن يَأُْخي َ ُ يَمِيعَيحُ أِلَنَّيحُ لَيْيسَ   يَِجُب  َعلَْيِح لَيْو اْشيتََرَّللا َمْملُوك يا ُمْسيِلم 

ي ِمْلِميِح . ِلْلُمْسِلِميَن إْقَراُر ُمْسِلٍم فِي ِمْلِك َكافٍِر فََم َِلَك َغْيُر َ ائٍِ  إْقَراُر نَْرِض اْلُمْسِلِميَن فِي

ييا َمييا ذََكييَر ُ فِييي  ييا َمييا ذََكييَر ُ فِييي َخْيمَييَر فََصييِحيحو َونَمَّ َهيي َا َكيياَلُم اْبييِن َ ِريييٍر رحمييح هللا . فَأَمَّ

يمِحُ َحياَل َخْيمَيَر َواَل نَْهلَُهي ِْ ا نَْجَراَن فَعََجبو َونَْجَراُن قَيْد قَيدَّْمنَا اْلَْيْوَل فِيَهيا فَلَيْم يَُميْن َحالَُهيا يُ

ا تَْعِديَتُحُ ُحْممَ ُعمَّ   َ ِ ييَرةِ اال  ِلْلُمْسِلِميَن بَْل أِلَْنفُِسِهْم َوَعلَْيِهْم َشْي و َمْعلُومو قَْد تََْدََّم بَيَانُحُ . َونَمَّ

ْسياَلِم فَياْلَمْعُروُف ِميْن َكياَلِم ُ ْمُهيوِر اْلعُلََمياِ  إْ اَلُؤُهيْم فِيي نَنَّ  اْلعََرِب إلَيى َسيائِِر بِياَلِد اْمِ

يِحيُح نَنَّيحُ اَل يَثْمُيُت َوِميْن ُ ْملَيِ   َغْيَر اْلِحَجياِز ِميْن اْلَجِ ييَرةِ َهيْل يَثْمُيُت لَيحُ َهي َا اْلُحْميُم َوالصَّ

ِ  ِمْن اْليََمِن َوِهَي ِميْن َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب لَِمينَّ َكياَلمَ   اْبيِن نَِدلَّتِِهْم نَنَّحُ اَل يُْخِرُ ُهْم نََحدو ِمْن اأْلَئِمَّ

ِْيَاُس َواْلعََمُل قَيْد يَُمينُّ نَنَّيحُ دَافِيجو  َ  ِريٍر فِيِح ُروحو َواَل َمْدفََج لَحُ ِمْن ِ َهِ  اْلمَْحِث َوالنَِّصِ َواْل

ْْنَيا ِمينْ   ِلَماَلِمِح لَِمْن لَحُ نَْن يَُْوَل : ُكلُّ َمْوِضجٍ َوَ ْدنَا فِيِح نََصاَرَّللا َغْيَر ُمْحتَياجٍ إلَيْيِهْم َوتََحَّْ

 َ ِ  إْقَراَرُهْم يُْستَدَلُّ بِ َِلَك َعلَى نَنَّحُ قَْد تََْدََّم لَُهْم ُ ْلحو َوإِنََّما نَِميُر ُ قَْولُحُ فِيي بَلَيدٍ اأْل نَْفتَُحَهيا  ئِمَّ

يٌّ َغِرييبو اْليَْوَم فَيَْنمَِغي نَْن يَْعَمَل فِيَها بَِْْوِليِح فَإِنَّيحُ اَل يُوَ يدُ لَيحُ دَافِيجو َكي َِلَك إذَا َوَردَ نَْصيَرانِ 

فَعَلَيى  إلَى بَلٍَد ِمْن بِاَلِد اْلُمْسِلِميَن فَعُِلَم نَنَّيحُ اَل يَْحتَِميُل نَْن يَُميوَن تََْيدََّم لَيحُ نَْو أِلَْسياَلفِِح ُ يْلحو 

قَاَمِ  فِي ذَِلَك اْلمَلَِد َكي َِلَك إ ْْتََضى قَْوِل اْبِن َ ِريٍر يَْنمَِغي نَْن اَل يَُممََّن ِمْن اْمِ و ُم ذَا َكانَيْت بَْليدَة

ْلحِ فِيَها َونََرادَ ُسيْمنَاَها  ِْْد الصُّ َميْن لَيْم قَِريمَ ُ اْلفَتْحِ يُْمِمُن َمْعِرفَ ُ َحاِلَها َوإِقَاَم ُ اْلمَيِِنَِ  َعلَى َع

ِ  فَيَْمتَنِيُج َحتَّيى يُثْمِيَت  مَّ ْْدُ ُ ْلحٍ َواَل دُُخوَل فِيِح ِمْن نَْهِل ال ِِ ْشيَماُل يَثْمُْت لَحُ َع ذَِليَك َوإِنََّميا اْمِ

َق َوبَْعلَمَيِك َوِحْميَص َوِمْصيَر َوَميا نَْشيمََهَها فِيَهيا نََصياَرَّللا اَل َحاَ ي َ  ِْ فِي اْلمِاَلِد اْلَِْديَمِ  َكِدَم

ْْتَِضي إقَياَمتَُهْم فِيَهيا ْْدُ ُ ْلحٍ يَ نَْو اَل فََهيْل نَُْيوُل  بِاْلُمْسِلِميَن إلَْيِهْم . َواَل نَْعلَُم َهْل تََْدََّم لَُهْم َع

قَاَميِ  َحتَّيى يَثْمُيَت , َوذَِليَك َغْييُر ُمْمِميٍن فَياَل يَُممَّنُيوَن ِميْن  اأْلَْ ُل َعدَُمحُ فَاَل يَُممَّنُيوَن ِميْن اْمِ

قَاَمِ  تََمسُّم ا بِاأْلَْ ِل , نَْو نَُْوُل المَّياِهُر نَنَّ إقَياَمتَُهْم بَِحيِقٍ فَياَل يُْ َعُجيوَن بِ  غَْييِر ُمْسيتَنٍَد , اْمِ

يِح يَْصيلُُح نَْن يَيأْتَِي فِييِح َوْ َهيانِ  ْْ َهدُ ِلُمِلٍ ِمْن ااِلْحتَِمالَْيِن َشيَواِهدُ فِيي اْلِف ِْ  َه َا َمَحلُّ نََمٍر َويَ

ْقيييدَاَم َعلَيييى اْلُحْميييِم بِغَْييييِر ُمْسيييتَنٍَد َغْييييِر اأْلَْ يييِل بَِعييييدو َميييجَ  ُل نَنَّ اْمِ تََ يييابُِق  َواأْلَْقيييَرُب اأْلَوَّ

 اأْلَْعَصاِر َعلَى ُوُ وِدِهْم فِي َهِ ِ  اْلمِاَلِد نَْو بََْائِِهْم َوإِْن  َكاَن يَْحتَِمُل نَْن يَُموَن ذَِلَك ِلتََمياِد 

ا إلَْيِح بَِميْن اَل َحاَ ي َ إلَْييِح َوغَ  ْييِر اأْلَْوقَاِت َوإِْهَماِل النََّمِر فِي ذَِلَك َواْختِاَلِط َمْن َكاَن ُمْحتَا  

ُل َميا يُْسيَمُج يُْسيتَْنَمُر َوإِذَا نُِميَر فِييِح لَيْم نَِجيْد َعْنيحُ  ذَِلَك ِمْن اأْلَْسمَاِب . َوَكاَلُم اْبيِن َ ِرييٍر نَوَّ
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َمْدفَجو َشْرِعيٌّ َويُْمِمُن اْلعََمُل بِِح فِي بَْعِض اأْلَْوقَياِت فِيَميا يَْحيدُُإ َوَمْنعُيحُ ِميْن تََملُّيِك دَاٍر فِيي 

ْْيِص َكثِييٍر ِميْن نَْماَلِكِهيْم بِاَل  ْساَلِم َغِريبو َمَج اْقتَِصاِر اْلمَْحِث لَيحُ . َوَهي َا َطِرييقو إلَيى نَ ِد اْمِ

يا يُوقَيُع  ِ  ِشَرائِِح ِخاَلفو َكنَِميِرِ  فِي ِشَراِ  اْلعَْمِد اْلُمْسِلِم . َوِممَّ َويَْنمَِغي نَْن يَِجيَ  فِي ِ حَّ

اْبُن َ ِريٍر نَنَّ اْليَُهودَ اْلُمَواِدِعيَن َكانُوا بِاْلَمِدينَِ  ِمْن َغْيِر َضيُروَرةٍ إلَيْيِهْم  َعْن قَمُوِل َما قَالَحُ 

ِل ُميدَّة  َطِويلَي   اللَُّهيمَّ إالَّ نَْن يَُْياَل َميا َكياَن  َولَْم يُْخِرْ ُهْم النَّمِيُّ  لى هللا عليح وسلم فِي اأْلَوَّ

ِلَك اْلَوْقِت َولَْو قَياَل إنَّ ذَِليَك َ يائِ و اَل َواِ يبو نَْو نَنَّ ُوُ وبَيحُ بَِحَسيِب ذَِلَك اْلُحْمُم ُشِرَل فِي ذَ 

َِاِهدُ ُ ِمْن إْبَْائِِهْم عَ  َماُم ِمْن إْ اَلئِِهْم َوإِْبَْائِِهْم َكاَن َ يِِد ا َوُكنَّا نَْحِمُل َما نُ لَيى نَنَّيحُ َما يََرا ُ اْمِ

ِِ َما َرنَّللَا اْلَماُضوَن اْلمَ  َهدُ اْلَخاِطُر نَنَّ َسيمَمَحُ إْهَمياُل اْلُملُيو ِْ ْصلََح َ فِي إْ اَلئِِهْم . َواَلَِّ   يَ

ذَِلييَك َوَعييدَُم نََمييِرِهْم َولَْيُسييوا نَْهييَل قُييْدَوةٍ َونَْعَميياُل اْليَُهييوِد َوالنََّصيياَرَّللا َوِهَمُمُهييْم فِييي الييدُّْنيَا 

ِْغُولُوَن بِِعْلِمِهْم َوِعمَادَتِِهْم َعيْن ُمَْابَلَيِ  ذَِليَك َوااِلْستِياَلُ  بِغَْيِر َحِقٍ َواْلعُلَمَ  اِلُحوَن َم اُ  َوالصَّ

ِهْم  َِاِهدُ , َولََْْد َكياَن اْلمَْميِر ُّ َشياَهدَ ِميْن ُعلُيِوِ َوتَْضيِيجِ َزَمانِِهْم فِيِح َمَج ُ عُوبَتِِح َكَما نَْحُن نُ

َُّر قَلْ  يا يَيدُلُّ َعلَيى تََممُّينِِهْم َواْستِياَلئِِهْم َما نَْوَ َب تَأاَل مِِح َواْنِفعَاِلِح ِلَْمُوِل َكاَلِم اْبِن َ ِريٍر . َوِممَّ

قَاَمييِ  فِييي اأْلَْمَصيياِر إذَا َكيياَن إلَييْيِهْم َحاَ يي و نَنَّ ُعَمييَر ْبييَن اْلَخ َّيياِب َكيياَن لَييحُ ُغيياَلمو  ِمييْن اْمِ

ِلْم َحتَّييى نَْسييتَْعِملَك فَييإِنِِي اَل نَْسييتَْعِمُل َعلَييى َعَمييِل نَْصييَرانِيٌّ اْسييُمحُ نََشييقُّ َكيياَن يَُْييوُل لَييحُ نَْسيي

ا فَيَأْبَى فَأَْعتََْحُ ِعْندَ َمْوتِيِح َونَبُيو لُْؤلُيَؤةَ َكياَن َمُجوِسييًّا لَِميْن َميا َ ياَ  مِ  ْنيحُ اْلُمْسِلِميَن إالَّ ُمْسِلم 

ُمْنِ ِر ْبِن َسياَوَّللا اْلعَْميِدِ ِ َمْهَميا تَْنَصيْح َخْيرو . َوفِي ِكتَاِب النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم إلَى الْ 

ِ ُر فَلَْن نَْعِ لَك َعْن َعَمِلك َوَمْن نَقَاَم َعلَى يَُهوِديَّتِِح نَْو َمُجوِسيَّتِِح فَعَلَْيِح اْلِجْ يَي ُ . َوَكياَن اْلُمْني

ِْحِ  ِ  يلى هللا علييح وسيلم بِإِْسياَلِمِح َوتَْصيِدي َوإِنِِيي قَيَرنْت ِكتَابَيك َعلَيى  َكتََب إلَى َرُسيوِل هَّ

ْسيياَلَم َونَْعَجمَييحُ َودََخييَل فِيييِح َوِمييْنُهْم َمييْن َكِرَهييحُ َوبِأَْرِضييي  نَْهييِل َهَجييَر فَِمييْنُهْم َمييْن نََحييبَّ اْمِ

إلَْييِح َمُجوسو َويَُهودُ فَأَْحِدْإ إلَيَّ فِي ذَِلَك نَْمَرِ فَاْنُمْر َما َكتََب النَّمِيُّ  لى هللا عليح وسلم 

َِيْرطِ   َولَْم يَُْْل لَحُ نَْخِرْ ُهْم ِمْن بِاَلِدِ َوِميْن ُ ْملَيِ  اْلَمَصياِلحِ تَيأَلُّفُُهْم َرَ ياَ  إْسياَلِمِهْم لَِميْن بِ

لَِّ  , َوَكانَْت ِكتَابَ ُ النَّمِِيِ  لى هللا علييح وسيلم إلَيى اْلُمْنيِ ِر ْبيِن َسياَوَّللا  نَْن  يَُمونُوا تَْحَت ال ِِ

ِ  يلى هللا علييح وسيلم إلَيى النََّجاِشيِيِ بَْعدَ  إْ اَلِ  قَُرْيَم َ َوالنَِّضيِر بَِممَّ َ َوَكتَيَب َرُسيوُل هَّ

َِي ُ َولَيْم يَيأُْمْر ُ بِيإِْخَراِ ِهْم َوَكتَيَب إلَيى َعمَيدَةَ ِميْن نَْهيِل اْلييََمِن َونََميَرُهْم نَ  ْن فَأَْسلََم ِعْندَ ُ اْلَحمَ

دَقَ َ  َواْلِجْ يَ َ فَيَْدفَعُوَها إلَى ُمعَاِذ ْبِن َ مٍَل َولَيْم يَيأُْمْرُهْم بِيإِْخَراجِ نَْهيِل اْلِجْ يَيِ   يَْجَمعُوا الصَّ

ِ  يلى هللا علييح وسيلم ُمعَياذَ ْبيَن  َق بَْيَن اْلُمْحتَاجِ إلَْيِهْم َوَغْيِرِهْم . َوبَعََث َرُسيوُل هَّ َواَل فَرَّ

ي ِ  اْليَودَالِ إلَيى اْلييََمِن َونََميَر ُ فِيي اْلِجْ يَيِ  نَْن يَأُْخي ََها ِميْن ُكيِلِ َ مٍَل فِي  ِخِر ُعُمِرِ  فِيي َحجَّ

ْق بَييْيَن َمييْن بِاْلُمْسييِلِميَن َحاَ يي و إلَييْيِهْم َوَغْيييِرِهْم , َوقَييْد نََ لَييْت فِييي تِْلييَك  ا َولَييْم يُفَييِرِ َحيياِلٍم ِدينَييار 

ِ  } اْليَْوَم نَْكَمْلُت لَُمْم ِدينَ ُمْم { فَلَْم يَْحدُْإ بَْعدََها نَْحَمامو َولَْم يُْخِرُ يوا نَْهيَل اْلييََمِن بَْعيدَ ُ اْلَحجَّ

فَاَلَِّ   يَْمَهُر نَنَّ إْخَراَج اْليَُهوِد َوالنََّصاَرَّللا إنََّميا ُهيَو ِميْن اْلِحَجياِز َكَميا ُهيَو اْلَمْعيُروُف َواَل 

َما ُم اْلَمْصلََح َ فِي إْ اَلِ  َطائِفٍَ  ِمْنُهْم ِمْن ِمْصيٍر نَْو َمِدينَيٍ  يَتَعَدََّّللا إلَى َغْيِرِ  إالَّ نَْن يََرَّللا اْمِ

 إلَى َمَمان  َخَر يََرا ُ فَلَحُ ذَِلَك إلَى َحَسِب النََّمِر ِلْلُمْسِلِميَن . َوَهي َا اَل يَْنمَِغيي نَْن يَُْياَل إالَّ إذَا

َماُم ِمثَْل ُعَمَر ْبيِن َعْميِد اْلعَِ ييِ   ِْيَي َميْن َشياَ  َكاَن اْمِ َِيى نَْن يُْخيِرَج َميْن َشياَ  َويُْم َوإاِلَّ فَيَْخ

بَِحَسييِب َهييَوَّللا نَْفِسييِح َوَغَرِضييِح } قَييْوُل النَّمِييِيِ  ييلى هللا عليييح وسييلم فِييي َمييَرِض َمْوتِييِح 

تِييِح بَِمييا يَْفعَلُونَييحُ بَْعييدَ ُ  ِمييْن ذَِلييَك َوَ ييَواُز ُ نَْخِرُ ييوا اْليَُهييودَ َوالنََّصيياَرَّللا { َوُهييَو َوِ يييَّ و أِلُمَّ

ُ َعلَيْيِهْم اْلَجياَلَ  { َوذَِليَك قَْميَل  رو قَْميَل ذَِليَك ناََل تَيَرَّللا قوليح تعيالى } َولَيْواَل نَْن َكتَيَب هَّ ُمتََِْرِ

يِ  اْليَودَ  يَن َكُميَل فِيي َحجَّ الِ َمْوتِِح  لى هللا عليح وسلم بَِسينَتَْيِن فَياَل يَيِردُ َعلَيى قَْوِلنَيا نَنَّ اليدِِ
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َر َ َواُز ُ َوتََحتُُّمحُ بَِحَسِب َما َعِلَمحُ  يلى هللا علييح وسيلم َوَعِميَل بِيِح  َوإِنََّما ُهَو تَْنِفي ُ َما تََْرَّ

َمياِم  ا َغْيُر اْلِحَجاِز فَيَُموُن النََّمُر فِيِح ِلإْلِ َواَل ُعَمُر بَْعدَ ُ فَاَل يَُجوُز تَْغيِيُر ُ ِمْن اْلِحَجاِز . َونَمَّ

ُْوُل إنَّحُ َواِ بو َكَما قَاَل اْبُن َ ِريٍر فَيَِضيُق اأْلَْمُر َواَل يَْمتَنُِج بَْل بَِحَسيِب اْلَمْصيلََحِ  َميا لَيْم نَ

ٍم فَاَلَّيِ   يَْمَهيُر نَنَّيحُ إْن اُدُِّعيَي ُ يْلحو قَِرييبو  تَُمْن َحاَ  و نَْو ُ ْلحو َوَمتَى َشكَّ فِي ُ ْلحٍ ُمتََْدِِ

يْلَح ِميْن بَْعيِض يُْمِمُن إالْمَ  ْْمَيْل إالَّ بِمَيِِنَيٍ  َوإِْن بَعُيدَ اْلعَْهيدُ َواْحتََميَل الصُّ اتُحُ ِمْن إَماٍم ُمعَييٍَّن لَيْم يُ

ِ  نَْو ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن فِي بَْعِض اأْلَْزِمنَيِ  ِميْن َغْييِر تَْعيِييٍن َوَ يَب إْبَْياُ  َميْن اْحتََميَل ذَِليَك  اأْلَئِمَّ

 يَُملَُّع بِمَيِِنٍَ  َعَمال  بِااِلْستِْصَحاِب َكاْليَيِد , َوِلَهي َا نَِمييرو َوُهيَو َميْن َكياَن فِيي يَيِدِ  فِي َحِِِْح َواَل 

ٍد َشْي و يَُْوُل إنَّحُ َملََمحُ ِمْن َشْخٍص لَْم يُعَيِِْنحُ  اْلَْيْوُل قَْولُيحُ فِييِح . َولَيْو قَياَل إنَّيحُ َملََميحُ ِميْن َزْيي

نَْو َواِرالُحُ فَاْلَْْوُل قَْوُل َزْيٍد نَْو َواِرالِِح َكَميا لَيْو قَالَيْت اْلَميْرنَةُ : ُكْنيت َزْوَ ي   ِلَ ْييٍد  َونَْنَمَر َزْيدو 

َنِيي قُمِي َنِي يَْحتَاُج إلَى إْقَراِر َزْيٍد نَْو بَيِِنٍَ  َعلَْيِح . َولَْو قَالَيْت ُكْنيت َزْوَ ي   ِلَرُ يٍل َوَطلَّْ َل فََ لَّْ

ى بِالنَّفَيائِِس فِيي نَِدلَّيِ  قَْولَُها . وَ  ْفعَيِ  فِيي ِكتَابِيِح اْلُمَسيمَّ ا نََ ابَحُ َشْيُخنَا اْبيُن الِرِ بَِه َا يَُجاُب َعمَّ

َهييْدِم اْلَمنَييائِِس َوَحيياَوَل نَنَّ النََّصيياَرَّللا َواْليَُهييودَ يَُملَّفُييوَن اْلمَيِِنَيي َ َعلَييى قِييدَِم اْلَمنَييائِِس َونَنَُّهييْم 

ْْنَيا ُوُ ودََهيا فِييِح . ُمدَُّعوَن َواَل   ُمدَّع ى َعلَْيِهْم ِميْن ِ َهيِ  نَنَّ اأْلَْ يَل َعيدَُمَها إلَيى َزَمياٍن تََحَّْ

َوالتََّمسُّييُك بَِهيي َا اأْلَْ ييِل َمييَج اْليَييِد َضييِعيعو . َونَنَييا نَقُييوُل اَل يَييدَ لَُهييْم َعلَييى اْلَمنَييائِِس فِييي دَاِر 

ْسيياَلِم َوإِنََّمييا اْليَييدُ لِ  يي و ِلَمييا تََحَّْييَق ُوُ ييودُ ُ فِييي اْلَماِضييي . اْمِ ْلُمْسييِلِميَن َوااِلْستِْصييَحاُب ُحجَّ

ييا ِلَمييا ُوِ ييدَ اآْلَن َوَشييَمْمنَا فِيييِح فِييي اْلَماِضييي ,  يي و نَْيض  ِريَن نَنَّييحُ ُحجَّ َوادََّعييى بَْعييُض اْلُمتَييأَِخِ

ِميَن ِخاَلفُحُ لَمِ  ْْتََضى َكاَلِم نَْكثَِر اْلُمتََْدِِ نَّ التََّمسَُّك فِيِح بُِصوَرةِ اْليَِد قَِو ٌّ فَإِذَا اُْحتُِميَل َولَيْم َوُم

ْوَ يِ  الَّتِيي ذََكْرنَاَهيا فَإِنَّي ا لَيْو َكلَّْفنَيا يَُمْن ُمدَّلٍ ُمعَيَّنو يَْنمَِغي نَْن اَل يُغَيَّيَر إالَّ بِمَيِِنَيٍ  َكَمْسيأَلَِ  ال َّ

َج َ َهالَِ  َمْن اْنتَََْل اْلِمْلُك ِمْنحُ إلَْيِهْم لََماَن فِي ذَِليَك تَْسيِليطو ِللمَّلََميِ  نَْربَاَب اأْلَْيِد  إلَى بَيِِنٍَ  مَ 

ْزنَا اْلُحْمَم بَِرْفجِ اْلَمْوُ وِد اْلُمَحَِّْق بِغَْيِر بَيِِنٍَ  بَيْل بُِمَجي ِد َعلَى َما فِي نَْيِد  النَّاِس , َولَْو َ وَّ رَّ

َِّييِكِ فِييي قِدَِمييِح ِمييْن اْلَمنَييائِِس اْلَمْوُ ييودَةِ  نَْ ييٍل ُمْستَْصييَحٍب لَييِ مَ  ييا ذَِلييَك , َواْلُحْمييُم بِال نَْيض 

ِْدَِم ِمْن َغْيِر َ ْ ٍم ِمنِِي بِيإِْطاَلِق اْلَْيْوِل بِإِْبَْائَِهيا لَِمينَّ تَيَوقُِّفي فِيَهيا اَل فِيي الْ  ُحْميِم اْلُمْحتَِملَِ  اْل

ِد اأْلَْ ِل بَْل بِمَيِِنَي ٍ  تَْنَضيمُّ إلَْييِح َواْليمِاَلدُ بَِحَسيِب َغَرِضينَا َهي َا الاََلالَي و : ) نََحيدَُها ( بَلَيدو بُِمَجرَّ

َمياِم إْخيَراُج اْلُمفَّياِر ِمْنَهيا َوَمينْ  تَِرُطوَن أِلَْهِلَهيا َشيْيئ ا فَِلإْلِ ِْ عُُهْم يَْفتَُحَها اْلُمْسِلُموَن اْليَْوَم َواَل يَ

ا قَْ ع يييا , َواَل يَْمعُيييدُ نَْن يَُْييياَل بُِوُ وبِيييِح إذَا َرنَّللَا َمْصيييلََح َ ُمَسييياَكنَِ  اْلُمْسيييِلِميَن فِيَهييي ا َ يييَواز 

دو اْلُمْسِلِميَن فِي ذَِليَك نَْو نَنَّيحُ اَل َحاَ ي َ بِِهيْم إلَيْيِهْم َكَميا قَالَيحُ اْبيُن َ ِرييٍر . ) اْلمَلَيدُ الثَّيانِي ( بَلَي

َِّياِم  يَْفتَُحَها اْلُمْسِلُموَن اْليَيْوَم بَْعيدَ  نَْن َكانَيْت ِلْلُمْسيِلِميَن َواْسيتَْولَى َعلَْيَهيا اْلُمفَّياُر َكَسيَواِحِل ال

ِل نَْو يَْسيتَِمرُّ َعلَْيَهيا ُحْميُم فُتُيوحِ ُعَمي ِْْسيِم اأْلَوَّ َر ؟ فََهْل نَُْوُل ااِلْعتِمَاُر بَِه َا اْلفَتْحِ فَيَُميوُن َكاْل

 َ نَّ اْستِياَلَ  اْلُمفَّاِر اَل ناَلََر لَحُ . ) اْلمَلَدُ الثَّاِلُث ( َما فُتَِح فِي َزَميِن فِيِح نََمرو َواأْلَْقَرُب الثَّانِي أِل

وِت ُعَمييَر َواأْلَْولَييى نَْن اَل يُغَيَّييَر فِيييِح َشييْي و إالَّ بُِمْسييتَنٍَد َعَمييال  بِاْليَييِد نَْو ِشييْمِح اْليَييِد ِلتَعَيي ُِّر الُمُيي

 ِخاَلفِِح . 

 َكنِيَسةً فَِإنَّا نَقُوُل بِأَِن اَل نَِهِدَمَها َكَما تَقَدََّم فِي لَِفِظ  اِلَحِديِث  َوىِذَا أَِبقَِينَا

ثَْت َواَل  ْذُن فِيَهييا َواَل اْلتِييَ امو بِيي َِلَك َواَل التَّْمِميييُن ِمييْن تَْرِميِمَهييا إذَا ُشييعِِ  َواَل يَْلييَ ُم ِمييْن ذَِلييَك اْمِ

َمياِت فَياَل يُْمِميُن إَعادَتَُها إذَا َخِربَْت , ُكلُّ ذَلِ  َك لَْم يَيِرْد بِيِح دَِلييلو َشيْرِعيٌّ َميَج نَنَّيحُ ِميْن اْلُمَحرَّ

ْْيِديرِ  َماِت نَنَُّهْم َمْمنُوُعيوَن ِمْنَهيا ِمثْلَنَيا َحتَّيى يَيِردَ دَِلييلو َعلَيى التَّ  ِمْنحُ أِلَنَّ اأْلَْ َل فِي اْلُمَحرَّ

ْذُن بِيييالتَّْرِميِم نَْو فِييييِح َوالتَّْمِمييييِن ِمْنيييحُ نَْعنِيييي التَّييي َعيييادَةَ فََمييياَن َمْمنُوع يييا فََصييياَر اْمِ ْرِميَم َواْمِ

ييْيئَْيِن : نََحييِدِهَما نَنَّييحُ ُحْمييمو فِييي َمَحييِلِ َشييِكٍ فَيَُمييوُن ُمْمتَنِع ييا َوَكَمييا نَنَّييا اَل  َِ َعييادَةِ ُمْمتَنِع ييا بِ  بِاْمِ
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ُمَها نَْو نُ  َِِّكِ فَاَل نَُرِمِ ِْْريِر فَيَْمَْيى نَْهِدُمَها بِال َِِّكِ . َوالثَّانِي نَنَّحُ لَْم يَِرْد فِيِح دَِليلو بِيالتَّ ِعيدَُها بِال

 ُ َِّْرلِ َعلَْينَا َوَعلَْيِهْم , َوَهَّ نَْعلَيُم فََمي َِلَك  -ُسْمَحانَحُ  -َعلَى نَْ ِل اْلَمْنجِ ِلتََحُِّْق تَْحِريِمِح فِي ال

َعيادَةِ َميَج َعيدَِم اْلَهيْدِم فِيي اأْلَْ يِل َواَل تَنَياقَُض فِيي ذَِليَك َكَميا نَقُوُل بِاْلَمْنجِ ِمْن التَّي ْرِميِم َواْمِ

يَُميينُّ بَْعييُض َمييْن اَل ِعْلييَم لَييحُ َواَل اْحتِيَيياَج فِييي ذَِلييَك إلَييى دَِليييٍل َخيياِصٍ َحتَّييى يَتََوقَّييَع َعلَييى 

َمِ  , ِ  ُشيُروِط  تَْصِحيحِ َشْيٍ  ِمْن اأْلََحاِديِث اْلُمتََْدِِ َواَل إلَى َشْرٍط َحتَّيى يَتََوقَّيَع َعلَيى ِ يحَّ

ْفتُيَك نَنَّ نَْ يلَ  ْذِن . َوقَيْد َعرَّ  ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب أِلَنَّ ذَِلَك إنََّما يَُموُن لَْو َكاَن نَْ لَُها َعلَى اْمِ

ِْْريِر َعلَيى َشيْيٍ  اْلَمنَائِِس َعلَى اْلَمْنجِ أِلَنََّها ِمْن اْلُمْنَمَراِت اْلُمَحرَّ  َماِت فََمْن ادََّعى َ َواَز التَّ

ِمْنَهييا ُهييَو اْلُمْحتَيياُج إلَييى الييدَِّليِل , َونَْحييُن إنََّمييا نَييْ ُكُر َمييا نَييْ ُكُر ُ ِمييْن اأْلََحاِديييِث َواآْلالَيياِر 

ُُِّروِط تَأِْكيد ا , َواأْلَْ َحاُب اْستَدَلُّوا َعلَى َمْنجِ إْحدَاِإ اْلَمنَائِ  ْساَلِم بَِْْوِل ُعَميَر َوال ِس فِي اْمِ

ييَحابَِ  َوَ يِِييدو ُهييَو َوُهييَو تَأِْكيييدو َولَييْو لَييْم يَُْييواَل ُ َكيياَن  َواْبييِن َعمَّيياٍس َواَل ُمَخيياِلَع لَُهَمييا ِمييْن الصَّ

َوَرنَْيييت فِييي ِكتَيياِب  اْلُحْمييُم َكيي َِلَك ِلَمييا ذََكْرنَييا ُ فَلَييْو لَييْم يَثْمُييْت َعْنُهَمييا ذَِلييَك ُكنَّييا قَييائِِليَن بِييِح .

ِ  بِاْلَخْمِر قَاَل اْبُن نَافِجٍ : إذَا َ لَمُيو ُ إلَيى نَْهيلِ  مَّ  اْلَجَواِهِر فِي َمْ َهِب َماِلٍك إذَا اتََّجَر نَْهُل ال ِِ

ييعَْرت ِمْنَهييا نَنَّ نَْهييلَ  ِْ يي َ فِيَهييا فَاْستَ ييِ  اَل إلَييى نَْمَصيياِر اْلُمْسييِلِميَن الَّتِييي اَل ِذمَّ مَّ ييِ  لَييْم  ال ِِ مَّ ال ِِ

يَُمونُوا فِي اأْلَْمَصاِر فِي ذَِلَك اْلَوْقِت َوإِنََّما َكانُوا فِيي اْلُْيَرَّللا َولَعَيلَّ اأْلَْميَر َكي َِلَك الُيمَّ َحيدََإ 

َميياِن , َولَعَييلَّ نَبَييا َحنِيفَيي َ إنَّ  ِميَن ِلفََسيياِد ال َّ َمييا قَيياَل ُسييْمنَاُهْم اأْلَْمَصيياَر بَْعييدَ اْلعُلََميياِ  اْلُمتََْييدِِ

دُوَن بِالسُّيْمنَى فِيَهيا َعلَيى َعيادَتِِهْم فِيي ذَِليَك اْلَمَمياِن , َوَغْييُر ُ  بِإِْحدَاالَِها فِي اْلَُْرَّللا الَّتِي يَتَفَرَّ

يَيِدِهْم  ِمْن اْلعُلََماِ  بَِمْنِعَها أِلَنََّها فِي بِاَلِد اْلُمْسيِلِميَن َوقَْمَضيتِِهْم َوإِْن اْنفَيَردُوا فِيَهيا فَُهيْم تَْحيتَ 

ْسيياَلِم َواَل يُِريييدُ نَبُييو َحنِيفَيي َ نَنَّ قَْريَيي   فِيَهيي ا فَيياَل يَُممَّنُييوَن ِمييْن إْحييدَاِإ اْلَمنَييائِِس أِلَنََّهييا دَاُر اْمِ

ِ  ِمْن بِنَياِ  َكنِيَسيٍ  فِيَهيا . فَيإِنَّ َهيِ ِ  فِيي َمْعنَيى اأْلَْمَصياِر فَتَ  مَّ ُميوُن ُمْسِلُموَن  فَيَُممَُّن نَْهُل ال ِِ

ُم فِي اْلَُْرَّللا الَّتِي َ يَرْت َعادَتَُهيا بَِسيَمنِِهْم فِيَهيا اِلْشيتِغَاِلِهْم  َمَحلَّ إْ َمالٍ َوتَُموُن اأْلَِلُع َوالالَّ

بِأَْعَماِل اْلُمْسيِلِميَن ِميْن اْلِفاَلَحيِ  َوَغْيِرَهيا . نَْو ِلَميا يُْرَ يى ِميْن إْسياَلِمِهْم َ ياِغِريَن بَياِذِليَن 

ِْينَياهُ ِلْلِج ْ  ْساَلِم لَْم يَْسَمعُوا َمَحاِسنَحُ فَلَْم يَْسلَُموا َولَْو بَ ِِْهْم فِي بِاَلِد اْمِ ْم بِياَل يَِ  , فَإِنَّا لَْو لَْم نُْم

ِْينَاُهْم بِاْلِجْ يَيِ  اَل قَْصيد ا فِيَهيا بَيْل فِيي إْسياَلِمِهْم . َوِلَهي َ  وا َونَنِفُوا فَمَ ا ِ ْ يٍَ  َواَل َ غَاٍر َغرُّ

ْْمَلَُها أِلَنَّ ُمدَّةَ اليدُّْنيَا الَّتِيي يُْرَ يى إْسياَلُمُهْم فِيَهيا فََرَغيْت .  إذَا نََ َل ِعيَسى عليح السالم اَل يَ

 َواْلُحْمُم يَُ وُل بَِ َواِل ِعلَّتِِح فََ اَل ُحْمُم قَمُوِل اْلِجْ يَيِ  بِيَ َواِل ِعلَّتِيِح َوُهيَو اْقتَِصياُر إْسياَلِمِهمْ 

يا َ ِدييد ا فَيإِنَّ ِعيَسيى َوذَلِ  َك ُحْممو ِمْن نَْحَماِم َشِريعَِ  النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم َولَيْيَس ُحْمم 

َِِريعَِ  النَّمِيِيِ  يلى هللا علييح وسيلم . َوبَْعيدَ نَْن َكتَْميُت َهي َا  ا بِ عليح السالم إنََّما يَْنِ ُل َحاِكم 

ْيِن اِلْبِن السَّاَعاتِِيِ ِمْن ُكتُِب اْلَحنَِفيَِّ  فََْياَل : َوَهي َا اْلَميْ ُكوُر َوقَْفُت َعلَى َشْرحِ َمْجَمجِ اْلمَْحرَ 

َِّيعَائِِر . َوقَياَل َ يياِحُب  إنََّميا ُهيَو فِيي اأْلَْمَصيياِر دُوَن اْلُْيَرَّللا أِلَنَّ اأْلَْمَصياَر َمَحيلُّ إقَاَمييِ  ال

يا أِلَنَّ لََهيا بَْعيَض  اْلِهدَايَِ  : َواْلَمْرِو ُّ فِي ِديَاِرنَا يَْمنَعُونَ  َعْن إْظَهياِر ذَِليَك فِيي اْلُْيَرَّللا نَْيض 

َِّعَائِِر . َواْلَمْرِو ُّ َعْن َ اِحِب اْلِهدَايَِ  رحمح هللا فِي قَُرَّللا اْلُموفَِ  أِلَنَّ نَْكثََر نَْهِلَهيا نَْهيُل  ال

ِ  َوفِي نَْرِض اْلعََرِب يُْمنَعُوَن ِمْن ذَِلَك فِي نَْمَصارِ  مَّ ِهْم َوقَُراُهْم . َوفِي اْلَمافِي ِمْن ُكتُيِب ال ِِ

يِن قَِريبو ِمْن ذَِلَك .   اْلَحنَِفيَِّ  ِلَحافِِظ الدِِ

 ) بَاُا اآِلثَاِر فِي ذَِلَك  

ُِييُروِطِح بَاب ييا . َوَرَوَّللا َ َماَعي و ِمييْن اْلعُلََمياِ  نَنَّييحُ نََمييَر   يا ُعَمييُر رضيي هللا عنييح فََسينُْفِردُ ِل نَمَّ

ْسيياَلِم َونََمييَر نَْن اَل يَْمَهييَر َ ييِليبو إالَّ ُكِسييَر َعلَييى َظْهييِر  بَِهييْدمِ  ُكييِلِ َكنِيَسييٍ  لَييْم تَُمييْن قَْمييَل اْمِ

ِ ْبيِن  يَق اِلْبيِن َعَسياِكَر ِميْن ِرَوايَيِ  اْلَحَميِم ْبيِن َعْميِد هَّ ِْ َ اِحمِِح . َوَه َا اأْلاَلَُر فِيي تَياِريخِ ِدَم
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ِو  ْهِرِ ِ َعْن َساِلٍم َعْن نَبِيِح َعْن ُعَمَر . َوَمْعنَا ُ ُمتَّفَيقو َعلَْييِح بَيْيَن  َخ َّاٍف َوُهَو َمتُْرو َعْن ال ُّ

ْساَلِم اَل تَمْ  ِِ فَإِنَّ اْلَمنَائَِس اْلَحاِدالَ َ فِي اْمِ َْى اْلعُلََماِ  َكَما قَالَحُ ال ُّْرُطوِشيُّ فِي ِسَراجِ اْلُملُو

 فِيي اْلُْيَرَّللا ِعْنيدَ نَْكثَيِر اْلعُلََمياِ  . َوقَيْوُل نَبِيي َحنِيفَي َ بِإِْبَْائَِهيا فِيي فِي اأْلَْمَصاِر إْ َماع يا َواَل 

اْلُْييَرَّللا بَِعيييدو اَل دَِليييَل َعلَْيييِح َولَعَلَّييحُ نََخيي َ ُ ِمييْن َمْفُهييوِم قَييْوِل اْبييِن َعمَّيياٍس الَّييِ   َسيينَْحِميِح فِييي 

اْلِمْصِر نَ َّ َمْوِضجٍ َكاَن َمِدينَ   نَْو قَْريَي   .  َوفِيي ِكتَياِب َميا اْلِمْصِر َونَْحُن نَُْوُل إنََّما نَْعنِي بِ 

اِ  ذََكيَر اْلَْاِضيي نَبُيو ُعَميَر ُمحَ  ِد ْبِن اْلُحَسْيِن اْلفَيرَّ ِ  فِْعلُحُ أِلَبِي يَْعلَى ُمَحمَّ مَّ يدُ يَْلَ ُم نَْهَل ال ِِ مَّ

ُِّيُروِط الَّتِيي ُ يوِلَح ْبُن يُوُسَع ِرَسالَ   إلَيى اْليَوِزيِر نَبِيي نَحْ  َميدَ اْلعَمَّياِس ْبيِن اْلَحَسيِن فِيي ال

َمياِد ُّ يَْعنِيي َهي ِ  ِ  فَ ََكَرَها َونََطاَل الُمَّ قَاَل َوَحيدَّالَنِي نَْحَميدُ ْبيُن َمْنُصيوٍر الرَّ مَّ ِ  َعلَْيَها نَْهُل ال ِِ

الَ َ قَاَل ال ُّْرُطوِشيُّ بَْعيدَ ِذْكيِرِ  ناَلَيَر ُعَميرَ  يٍد يَْهيِدُمَها  اْلُمَحدِِ َم : َوَكياَن ُعيْرَوةُ ْبيُن ُمَحمَّ اْلُمتََْيدِِ

الَِ  قَالَ   بَِصْنعَاَ  َه َا َمْ َهُب ُعلََماِ  اْلُمْسِلِميَن نَْ َمِعيَن . َواَلَِّ   قَالَحُ َ ِحيحو يَْعنِي فِي اْلُمَحدِِ

ْسياَلِم  ال ُّْرُطوِشيُّ : َوَشدَّدَ فِي ذَِليَك ُعَميُر ْبيُن َعْميِد اْلعَِ يي ِ  َِ فِيي دَاِر اْمِ َونََميَر نَْن اَل يُتْيَر

 بِيعَ و َواَل َكنِيَس و بَِحاٍل قَِديَم   َواَل َحِديثَ   َوَهَم َا قَاَل اْلَحَسيُن اْلمَْصيِر ُّ قَياَل : ِميْن السُّينَِّ  نَنْ 

قَياَل اْبيُن نَبِيي َشيْيمَ َ فِيي ُمَصينَِّفِح : تُْهدََم اْلَمنَائُِس الَّتِي فِيي اأْلَْمَصياِر اْلَِْديَميِ  َواْلَحِديثَيِ  . وَ 

َِ اْلمِيعَي ُ فِيي نَْمَصياِر  َحدَّالَنَا َسْهُل ْبُن يُوُسَع َعْن ُعَمَر َوَعْن اْلَحَسِن نَنَّحُ َكاَن يَْمَر ُ نَْن تُتَْر

ا َحدَّالَنَا َعْمدُ اأْلَْعلَى َعْن َعْوٍف َعيْن اْلَحَسينِ  قَياَل ُ يوِلُحوا َعلَيى نَْن  اْلُمْسِلِميَن . َوفِيِح نَْيض 

اِ  يَُخلَّى بَْينَُهْم َوبَْيَن النِِيَراِن َواأْلَْوالَاِن فِي َغْيِر اأْلَْمَصاِر . َوَه َا الَِّ   قَالَيحُ اْلَحَسيُن ِميْن بََْي

ْْمُييوٍل َواَل يَُجيوُز ُمَصييالََحتُُهْم َعلَْيييِح , فَِفيي َحييِديِث اْبيِن  َعمَّيياٍس } دََعييا اأْلَْوالَياِن بَِعيييدو َغْييُر َم

ا نَاتِئ يا َعيْن اأْلَْرِض  ِ  لى هللا عليح وسلم َرُ ال  ِمْن اأْلَْنَصاِر فََْياَل اَل تَيدَْل قَْمير  َرُسوُل هَّ

َِّييْيخِ بِإِْسيينَاِدِ   ا إالَّ َكسَّييْرتَحُ َواَل ُ ييوَرة  إالَّ َمَحْوتََهييا { . َرَوا ُ نَبُييو ال ْيتَحُ َواَل َ يينَم  إالَّ َسييوَّ

ييٍد َعييْن الْ  ييٍد َعييْن ُشييعَْيِب ْبييِن َسييلََم َ َعييْن ِعْصييَم َ ْبييِن ُمَحمَّ ِم إلَْيييِح َعييْن اْلُحَسييْيِن ْبييِن ُمَحمَّ ُمتََْييدِِ

ْْمَ َ َعْن ُكَرْيٍب َعيْن اْبيِن َعمَّياٍس . َونََ يحُّ ِمْنيحُ فِيي َ يِحيحِ ُمْسيِلٍم َونَبِيي دَاُود  ُموَسى ْبِن ُع

} َعْن نَبِي اْلَهيَاجِ َحيَّاَن ْبِن ُحَصْيٍن اأْلََسِدِ ِ قَاَل َطلَمَنِي َعِلييٌّ فََْياَل َوالتِِْرِمِ ِ ِ َوقَاَل َحَسنو 

ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم اَل تَييدَْل تِْمثَيياال  إالَّ َطَمْسييتَحُ َواَل  : نَْبعَثُييَك َعلَييى َمييا بَعَثَنِييي َرُسييوُل هَّ

ْيتَحُ { . َوااِلْحتِجَ  ِرف ا إالَّ َسوَّ ِْ ا ُم اُج بِِح ِمْن َوْ َهيْيِن نََحيِدِهَما ُعُموِميِح . َوالثَّيانِي نَنَّ ذَِليَك قَْمر 

وَن  ِْيرُّ ِرُكوَن فََْيْط بَيْل فِيَهيا َ َماَعي و يُ ِْ ِمْن َعِلِيٍ َكاَن فِي اْلُموفَِ  َوتِْلَك اْلمِاَلدُ لَْم يَُمْن فِيَها ُم

ا النِِييَراُن فََِْرييبو َوِهيَي إنَّ  ِْْرييِر اْليَُهيوِد بِاْلِجْ يَِ  , نَمَّ ِْْرييُرُهْم َعلَْيَهيا َكتَ َ َميا ِهيَي ِلْلَمُجيوِس فَت

ْيَن َوالنََّصاَرَّللا َعلَى اْلمِيَجِ َواْلَمنَائِِس فَإِذَا اْشتََرُطوا ذَِلَك لَْم نَْمنَْج ِمْنحُ . َوُهنَا لَِ يفَ و فَاِرقَي و بَي

ِم اأْلُُ وِل َوالنِِيَراِن ِمْن قِْسِم اْلفُُرولِ َونَِجدُ نَْكثَيَر َميا النِِيَراِن َواأْلَْوالَاِن فَإِنَّ اأْلَْوالَاَن ِمْن قِسْ 

َهاِت َواْلمَنَاِت َوَما نَْشيمَحَ ذَِلي َك نَْقَرْرنَاُهْم َعلَْيِح ِمْن ُشْرِب  اْلَخْمِر َونَْكِل اْلِخْنِ يِر َونَِماحِ اأْلُمَّ

سْ  ِو َظياِهرو فَياَل يُْحتََميُل ِمْن قِْسِم اْلفُُرولِ َواْحتَِمالَُها َرَ اَ  اْمِ يْر ِِ ا اأْلَْوالَاُن فَ اَلِم َسْهلو , َونَمَّ

ا نَْحُن َ اِزُموَن بِأَنَّحُ يَْصدُُر ِمْنُهْم فِي نَْنفُِسِهْم َكنَائِِسيِهْم ِميْن  . َوقَْوِلي " َظاِهرو " اْحتَِرازو ِممَّ

ُِّيُروُط اْلَميأُْخوذَةُ َعلَيْيِهْم إلَيى َميا اْلُمْفِر أِلَنَّحُ َخِفييٌّ فَلَيْو نَْظَهيُرو ُ لَيْم نَْحتَمِ  َْْسيُم ال ُ ْليحُ َوِلي َِلَك ت

ِو َظياِهرو َعلَيى  ِ  بِاَل ِخاَلٍف َوُهَو َما فِيِح َضَررو َعلَيى اْلُمْسيِلِميَن َوِشيْر مَّ ُمَخالَفَتُحُ نَاقَِض و ِلل ِِ

َِّيْيخِ تَْفِصيٍل َوتَْحِريٍر َمْ ُكوٍر فِي بَابِِح فََه َا اَل يُْحتََمُل  َوَما ِسَوا ُ قَيْد يُْحتََميُل . َوَرَوَّللا نَبُيو ال

َعْن نَْحَمدَ ْبِن اْلَحَسِن النا نَْحَمدُ ْبُن إْبَراِهيَم الدَّْوَرقِيُّ النا يُوُسُع ْبيُن َعِ يَّي َ قَياَل َ ياَ  ِكتَياُب 

يا َكَراِهيَي ُ ُعَمَر ْبِن َعْمِد اْلعَِ ييِ  إلَيى َعيِدِ ِ ْبيِن نَْرَطياةَ نَْن يَْمُحيَو التَّمَ  َرةَ . َونَمَّ االِييَل اْلُمَصيوَّ

ييَمُل اْلَحاِدالَيي َ َواْلَِْديَميي َ َكَمييا نََْلَييحُ  ِْ ِِ اْلمِيَييجِ فِييي نَْمَصيياِر اْلُمْسييِلِميَن فَمِعُُموِمييِح يَ اْلَحَسييِن ِلتَييْر
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َر ْبيِن َعْميِد اْلعَِ ييِ  ُمَوافِيقو لَيحُ ال ُّْرُطوِشيُّ َعْنحُ َونَنَّحُ قَاَل نَنَّحُ ِمْن السُّنَِّ  َوَميا نََْلَيحُ َعيْن ُعَمي

َوَزائِدو َعلَْيِح فَإِنَّ اْلِمْصَر فِيي َكياَلِم اْلَحَسيِن ُمْحتَِميلو ِلُميِلِ َمْوِضيجٍ َوُمْحتَِميلو ِلْلُميدُِن , َوَكياَلُم 

ْسياَلِم نَْن تُْهيدََم ِميْن َ ِميِعَهي ا اْلَمنَيائُِس اْلَِْديَمي ُ اْبِن َعْمِد اْلعَِ ييِ  رحميح هللا َعيامٌّ فِيي دَاِر اْمِ

ْلحِ  َوُهيَو َواْلَحِديثَ ُ َوُعَمُر ْبُن َعْمِد اْلعَِ يِ  قَِريُب اْلعَْهِد بِاْلفَتْحِ فَلَْم يَُمْن يَْخفَى َعلَْيِح نَْمُر الصُّ

َزَمانِيِح َكنِيَسي و فِيي  إَماُم ُهد َّللا ُمَ الو َ اِحُب اأْلَْمِر فَأَْمُر ُ بِ َِلَك دَِليلو َعلَى نَنَّيحُ لَيْم يَْميَق فِيي

ْساَلِم , َونَنَّ َ ِميَج َما ُهَو بَِها اْليَْوَم ِمْن اْلَمنَائِِس َحدََإ بَْعدَ ُ نَْو َكياَن َولَيْم يَ َِّليجْ  ُهيَو  بِاَلِد اْمِ

بَلَغَنِييي َعييْن َشييْيخِ  َعلَييى تَْرِكييِح فَيياَل يَْحييتَجُّ فِييي إْبَْيياِ  َمييا نَِجييدُ ُ ِمْنَهييا . َوإِنََّمييا قُْلييت ذَِلييَك أِلَنَّييحُ 

يِن ْبيِن دَقِييِق اْلِعييِد نَنَّيحُ تََوقَّيَع َعيْن َهيْدِمَها أِلَنَّ ُعَميَر ْبيَن َعْميِد اْلعَِ ييِ  لَي ِْيِيِ اليدِِ ْساَلِم تَ ْم اْمِ

ييِ  بَِميا ذََكيَر ُ يَْهِدْمَها فَيَُجاُب َعْنحُ بَِما ذََكْرنَا ُ , َه َا إْن َ حَّ السَّنَدُ إلَى ُعَميَر ْبيِن َعْميِد اْلعَ ِ 

ال ُّْرُطوِشيُّ َوقَْد ذََكَر َكثِيرو ِمْن اْلفََُْهاِ  ِمْن نَْ َحابِنَا َوَغْيِرِهْم َعْن ُعَميَر ْبيِن َعْميِد اْلعَِ ييِ  

ْبَْياِ  . َوَهي َا رَ  َوا ُ اْبيُن اَل تَْهِدُموا بِيعَ   َواَل َكنِيَس   َواَل بَْيَت نَاٍر َوَ عَلُيوا ذَِليَك ُعْميدَة  فِيي اْمِ

ِ النََّخِعيِيِ قَياَل : َ اَ نَيا  نَبِي َشْيمَ َ فِي ُمَصينَِّفِح َعيْن َحْفيِص ْبيِن ِغيَياٍإ َعيْن نُبَيِيِ ْبيِن َعْميِد هَّ

 ِكتَاُب ُعَمَر ْبِن َعْمِد اْلعَِ يِ  اَل تَْهِدْم بِيعَ   َواَل َكنِيَس   َواَل بَْييَت نَياٍر ُ يوِلُحوا َعلَْييِح . فََْْولُيحُ 

ِميْن َغْييِر  " ُ وِلُحوا َعلَْيِح " قَْيدو َواَل بُدَّ ِمْنحُ ِلَما قَدَّْمنَا ُ َكَما قُْلنَيا ُ نَنَّيحُ لَيْم يَُْيْل نََحيدو بِإِْبَْائَِهيا

ْسياَلِم فَُهيَو َعيامٌّ .  َواَلَّيِ   تََْيدََّم َعلَْييِح َخياصٌّ بِيمِاَلِد ا ْسياَلِم , ُ ْلحٍ , َولَْم يَُْْل فِيِح بِمِاَلِد اْمِ ْمِ

َويَُموُن َه َا فِي بِاَلِد اْلَمُجيوِس , َوِلي َِلَك ذََكيَر فِييِح بَْييَت النَّياِر نَْو فِيي بِاَلِدِهيْم َوبِياَلِد اْليَُهيوِد 

َوايَتَْيِن اللَّتَْيِن نُِْ  لَتَيا َعيْن َوالنََّصاَرَّللا الَّتِي َ الَُحوا َعلَْيَها َكانُوا ُمْنفَِرِديَن فِيَها تَنَافِي بَْيَن الِرِ

َوايَي ُ اأْلُولَيى نَنَّيحُ  ْت الِرِ ُْْصودُ ِمْن ذَِلَك إذَا َ يحَّ ُعَمَر ْبِن َعْمِد اْلعَِ يِ  رضي هللا عنح َواْلَم

ْسيياَلِم الَّتِييي َكانَييْت تَْحييَت ُحْمِمييِح  يَْعلَييُم بَِهييا نَنَّييحُ اَل ُ ييْلَح لَُهييْم َعلَييى إْبَْائَِهييا فِييي فَييتْحِ بِيياَلِد اْمِ

َوايَ ُ الثَّانِيَ ُ َعْن ُعَمَر ْبِن َعْميَونَْقرَ  َِّاُم أِلَنََّها َسَمنُحُ َوِمْصُر َواْلِعَراُق يَْمتَنِفَانَِها . َوالِرِ ِد بَُها ال

اْلعَِ يِ  ِكتَابو إلَى قَْوٍم َمْخُصوِ يَن فََمْيَع يَْحتَجُّ بَِها فِي َغْيِرِهْم , َواْلغُرُّ يَْسَمُج اَل تَْهيِدُموا 

َوايَي ُ فَيَعْ  ِْدُ نَنَّحُ ِخَ ابو ِلُمِلِ نََحٍد , َوإِنََّما ُهَو ِلَْْوٍم َمْخُصوِ يَن فِيي بِياَلٍد َمْخُصوَ يٍ  َوالِرِ تَ

يا اْبي ْساَلِم َعامَّ و فِي اأْلَْحَماِم . َونَمَّ ْساَلِم فَِهَي َخا َّ و بِدَاِر اْمِ ُن اأْلُولَى لَْفظو َعامٌّ فِي بِاَلِد اْمِ

ا َسينَْ ُكُر ُ َوُهيَو َميا َرَوا ُ َعْنيحُ نَبُيو بَْميِر ْبيُن َعمَّاٍس ر ا َكثِير  ضي هللا عنهما فَاْشتُِهَر اْشتَِهار 

نَبِي َشْيمَ َ فِي ُمَصنَِّفِح قَاَل النا ُمْعتَِمُر ْبُن ُسلَْيَماَن َعْن نَبِيِح َعْن َحنٍَش َعْن ِعْمِرَم َ قَياَل قِييَل 

ييا ِمْصييرو اِلْبييِن َعمَّيياٍس نَِلْلعََجييِم  نَْن يُْحييِدالُوا فِييي نَْمَصيياِر اْلُمْسييِلِميَن بِنَييا   َوبِيعَيي   . فََْيياَل نَمَّ

َرتْحُ اْلعََرُب فَلَْيَس ِلْلعََجِم نَْن يَْمنُوا فِيِح بِنَا   نَْو قَياَل بِيعَي   َواَل يَْضيِربُوا فِييِح نَاقُوس يا َواَل   َمصَّ

َِّخي ُو ا َواَل يَت َربُوا فِيِح َخْمير  ِْ يَرتْحُ اْلعََجيُم يَ يا ِمْصيرو َمصَّ ا نَْو يَيْدُخلُوا فِييِح . َونَمَّ ا فِييِح ِخْنِ يير 

ُ َعلَى اْلعََرِب فَنََ لُوا يَْعنِي َعلَْيِهْم فَِلْلعََجِم َما فِي َعْهِدِهْم َوِلْلعََجِم َعلَيى اْلعَيَربِ  نَْن  فَفَتََححُ هَّ

ْوَق َطاقَتِِهْم . َوقَْد نََخ َ اْلعُلََماُ  بَِْْوِل اْبيِن َعمَّياٍس َهي َا َوَ عَلُيو ُ يُوفُوا بِعَْهِدِهْم َواَل يَُملِِفُوُهْم فَ 

َحابَِ  إْ َماع ا . َوقَْد َرَوْينَا ناَلََر اْبِن َعمَّياٍس َهي َا فِيي ِكتَياِب  ِْيَِّ  الصَّ َمَج قَْوِل ُعَمَر َوُسُموُت بَ

ُإ اأْلَْمَواِل أِلَبِي ُعمَْيٍد . َوقَْد ذََكْرنَ ا َسنَد ا إلَْيِح قَاَل نَبُو ُعمَْيٍد : َسِمْعت َعِلييَّ ْبيَن َعاِ يٍم يَُحيدِِ

َحمِِيِ َعْن ِعْمِرَم َ َعْن اْبِن َعمَّاٍس قَاَل نَبُيو ُعمَْييٍد التَّْمِصييُر َعلَيى ُوُ يوٍ  :  َعْن نَبِي َعِلِيٍ الرَّ

نَيِ  َوال َّيائِِع َواْلييََمِن نَْو بَْعُضيَها َوُكيلُّ نَْرٍض لَيْم يَُميْن ِمْنَها اْلمِاَلدُ يُْسِلُم َعلَْيَها نَْهلَُهيا َكاْلَمِدي

َر لََها نَْهلو فَاْختَ ََّها اْلُمْسِلُموَن َكاْلُموفَِ  َواْلمَْصيَرةِ َوالثُّغُيوِر َوُكيلُّ قَْريَيٍ  فُتَِحيْت َعْنيَوة  فَلَيْم يَي

َماُم نَْن يَُردََّهيا إلَيى الَّيِ   نُِخي َْت ِميْنهُ  ْم , َولَِمنَّيحُ قََسيَمَها بَيْيَن الَّيِ يَن فَتَُحوَهيا َكِفْعيِل النَّمِيِيِ اْمِ

يِ  فِيَهيا   لى هللا عليح وسلم بَِخْيمََر . فََهِ ِ  نَْمَصاُر اْلُمْسِلِميَن َونَْشمَاُهَها اَل َسمِيَل أِلَْهيِل ال َّمَّ
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ا اْلمِاَلدُ  الَّتِي لَُهْم فِيَها السَّمِيُل إلَى ذَِلَك فََميا ُ يوِلُحوا  إلَى  إْظَهاِر َشْيٍ  ِمْن َشَرائِِعِهْم . َونَمَّ

ييْلحِ نَْرُض َهَجييَر  َعلَْيييِح فَلَييْم يُْنييَ ْل ِمييْنُهْم َوُهييَو تَأِْويييُل قَييْوِل اْبييِن َعمَّيياٍس , فَِمييْن بِيياَلِد الصُّ

ِ  لى هللا عليح وسيلم اْلِجْ يَي َ َواْلمَْحَرْيِن َونَْيلَ َ َودَْوَمِ  اْلَجْندَِل َونَْذُرَح نَدَّْت إلَى َرُسو ِل هَّ

َِّاِم دُوَن نََراِضيَها َوَك َِلَك بِياَلدُ اْلَجِ ييَرةِ  ُق َوُمدُُن ال ِْ ِْْدِس َوِدَم ْلحِ بَْعدَ ُ بَْيُت اْلَم َوِمْن الصُّ

َمياُم َردََّهيا إلَيى نَْهِلَهيا َوقِْمُط ِمْصَر َوبِاَلدُ ُخَراَساَن َوَك َِلَك ُكلُّ بِياَلٍد فُتَِحيْت َعْنيَوة  فَيَرنَّللَا اْمِ 

َِّاِم ُكلُّهَ  تِِهْم َكِفْعِل ُعَمَر بِالسََّواِد َوَك َِلَك بِاَلدُ ال ا َعْنَوة  َوإِْقَراَرَها فِي نَْيِديِهْم َعلَى ِدينِِهْم َوِذمَّ

, فََهييِ ِ  بِيياَلدُ اْلعَْنييَوةِ .  َخيياَل ُمييدُنََها َوَكيي َِلَك اْلَجمَييُل َواأْلَْهييَواُز َوفَيياِرُس َواْلَمْغييِرُب َوالثُّغُييورُ 

ْن َوَرَوَّللا نَبُو ُعمَْيٍد نَنَّحُ بَلََغ ُعَمُر نَنَّ َرُ ال  ِمْن نَْهِل السََّواِد ناَلَْرَّللا فِي تَِجاَرةِ اْلَخْمِر فََمتَيَب نَ 

ِْييٍع يَُْياُل لَيحُ  يدو فََْياَل نَْنيَت اْكَسُروا ُكلَّ َشْيٍ  قَِديٍم َعلَْيِح َوُوِ دَ فِيي بَْييِت َرُ يٍل ِميْن الَ ِِ ُرَوْي

فَُوْيِسقو َونََمَر بِِح فَأُْخِرَب َونََمَر إلَى ُغَراَرةَ فََْاَل َميا َهيِ ِ  قَيالُوا قَْريَي   تُيْدَعى ُغيَراَرةُ يُمَيالُ 

فََميا َشيَرَط لَُهيْم  فِيَها اْلَخْمُر فَأَْحَرقََها . قَاَل نَبُو ُعمَْيٍد : َوْ ُهحُ نَنَّ التَِِجاَرةَ فِي اْلَخْمِر لَْم تَُمنْ 

َوإِنََّما َشَرَط لَُهْم ُشْربََها َوِلَه َا َكتََب ُعَميُر ْبيُن َعْميِد اْلعَِ ييِ  : اَل يُْحَميُل اْلَخْميُر ِميْن ُرْسيتَاٍق 

تَيَب إلَى ُرْستَاٍق . َوقَاَل ِلعَاِمِلِح َعلَى اْلُموفَِ  : َميا َوَ يْدت ِمْنَهيا فِيي السُّيفُِن فََصييِِْر ُ َخيالًّ فَمَ 

يِد ْبيِن اْلُمْسيتَنِيِر بِي َِلَك  ْحَمِن إلَيى َعاِمِليِح بَِواِسيَط ُمَحمَّ َعاِملُحُ َوُهيَو َعْميدُ اْلَحِمييِد ْبيُن َعْميِد اليرَّ

ا فََصيََّر ُ َخالًّ . قَياَل نَبُيو ُعمَْييٍد فَلَيْم يُِحيْل ُعَميُر  فَأَتَى السُّفَُن فََصبَّ فِي ُكِلِ َراقُوٍد َما   َوِمْلح 

نَُهْم َوبَييْيَن ُشييْربَِها أِلَنَُّهييْم َعلَييى ذَِلييَك ُ ييوِلُحوا َوَحيياَل بَْييينَُهْم َوبَييْيَن َحْمِلَهييا َوالتَِِجيياَرةِ فِيَهييا بَْييي

ِل َوإِنََّما نََرا ُ نََمَر بِتَْصيِيِرَها َخالًّ َوتَْرِكَها نَْن يَُصمََّها فِي اأْلَْرض أِلَنََّها َمالو ِميْن نَْميَواِل نَْهي

مَّ  يٍد ِحييَن نَْحيَرَق ال ِِ ِِ ِ  َولَْو َكانَْت ِلُمْسِلٍم َما َ اَز إالَّ إْهَراقَُها . َوَك َِلَك فَعََل ُعَمُر بَِمياِل ُرَوْي

يَص فِي ا َولَيْم نَْعلَيْم نََحيد ا َرخَّ يٍد ُمْسيِلم  ِِ ي َعلَْيِح َمْنِ لَحُ فَلَيْم يَيأُْمْر ُ نَْن يَْجعَلََهيا َخيالًّ َوَكياَن ُرَوْي

َخْمِر اْلُمْسِلِم إالَّ اْلَحياِرُإ اْلعُْمِلييُّ . َوَكياَن اْبيُن ِسييِريَن يَُْيوُل َخيلُّ اْلِعنَيِب َواَل يَُْيوُل  تَْخِليلِ 

َخييلُّ اْلَخْمييِر . َوَكيياَن نَبُييو إْسييَحاَق اْلفَييَ اِر ُّ يَييأُْمُرُهْم بِييالثَّْغِر إذَا نََرادُوا اتَِِخيياذَ اْلَخييِلِ ِمييْن 

فِيِح َشْيئ ا ِمْن َخِلٍ َساَع َ يُْعَصُر فَتَْدُخُل ُحُموَض ُ اْلَخِلِ قَْمَل نَْن يَتَمَييََّن فَياَل  اْلعَِصيِر نَْن يُْلُْوا

َِيْيٍ  ِميْن  ه يا َعيْن ااِلْنتِفَيالِ بِ ياِلُحوَن َهي َا تَنَ ُّ ا نَبَد ا قَاَل نَبُيو ُعمَْييٍد إنََّميا فَعَيَل الصَّ يَعُودُ َخْمر 

ا َوإِْن  لَْت إلَى اْلَخِلِ َوقَْوُل نَبِي الدَّْردَاِ  فِي اْلُميَرَّللا تَْحتَيحُ اْلَخِلِ  بَْعدَ نَْن يَْستَحْ  ة  َخْمر  ِمَم َمرَّ

َِّياِم ِميْن نَْهيِل اْلِمتَياِب ِميْن َعِصييِر  َِّخي ُ ُ نَْهيُل ال َِّْمُس َواْلِمْلُح َواْلِحيتَاُن فَياْلُمَرَّللا َشيْي و يَت ال

ا اَل يَيْدُروَن َكْييَع َكياَن , َوَهي َا َكَْيْوِل ُعَميَر َواَل بَيأَْس َعلَيى اْلِعنَيِب فَيَْمتَاُعيحُ اْلُمْسيِلُموَن  ُميرًّ

يدُوا إْفَسيادََها ناََل تَيرَ  ا ُ اْمِرٍئ نََ اَب َخالًّ ِمْن نَْهِل اْلِمتَياِب نَْن يَْمتَاَعيحُ َميا لَيْم يَْعلَيْم نَنَُّهيْم تَعَمَّ

َص أِلَْهِل اْلِمتَاِب دُوَن نَْهلِ  ْساَلِم . َك َا فَعَيَل ُعَميُر ْبيُن َعْميِد اْلعَِ ييِ  ِحييَن نَْلَْيى  إنََّما َرخَّ اْمِ

يِ  َواَل يَُجيوُز فِيي َخْميِر اْلُمْسيِلِميَن ِميْن  مَّ ا فِْعلُيحُ بَِخْميِر نَْهيِل ال ِِ فِي َخْمِر نَْهِل السََّواِد َما   نَمَّ

لَحُ ِمْن َكاَلِم نَ  ْْ ْشَماُل فِيي تَْخِليِلنَيا َخْميِر َه َا َشْي و . اْنتََهى َما نََرْدت نَ بِي ُعمَْيٍد . َولَْم يََ ْل اْمِ

ُْْصييودُ ِذْكييَر ناَلَييِر اْبييِن َعمَّيياٍس َواَلَّييِ    ُص لَييحُ فِييي تَْخِليِلَهييا َوَكيياَن اْلَم ِيِ َمييَج نَنَّييحُ اَل يُييَرِخِ ِمِ اليي ِِ

يا قَيْوُل اْقتََضا ُ نَنَّحُ اَل َشْيَ  يَْمَْى ِمْن اْلَمنَائِِس إالَّ بِعَهْ  ٍد َحْيُث يَُجوُز اْلعَْهدُ َكَما قَيدَّْمنَا ُ . َونَمَّ

َمياُم َردََّهيا إلَيى نَْهِلَهيا َوإِْقَراَرَهيا فِيي نَْييِديِهْم َعلَيى  نَبِي ُعمَْيٍد فِي بِاَلٍد فُتَِحْت َعْنَوة  فََرنَّللَا اْمِ

تِِهْم َكِفْعِل ُعَمَر فِي السََّواِد َوَه َا َم ْ  َهبو اَل ُهَو يَُْوُل بِِح َواَل نََحدو ِمْن اْلُجْمُهيوِر , ِدينِِهْم َوِذمَّ

ُهوُر فِي َسَواِد اْلِعيَراِق نَنَّيحُ فُيتَِح َعْنيَوة  الُيمَّ بَْعيدَ  ِْ ِحيُح اْلَم  َوإِنََّما يُْحَمى َعْن نَبِي َحنِيفَ َ َوالصَّ

يَراِ  . َوَعيْن نَبِيي َحنِيفَي َ نَنَّيحُ َردَّ  ذَِلَك قَاَل اْبُن ُشَرْيحٍ : ُهيَو اآْلَن ِمْليكو َرَ يَج إلَيى نَْهِليحِ  ِِِ بِال

ِْييٌّ يَْمتَنِيُج  ِْي يِحيُح َعْنيحُ َوَعيْن َغْييِرِ  نَنَّيحُ َوْقيعو َح ْْتَِضييِح قَيْوُل نَبِيي ُعمَْييٍد َوالصَّ َعلَْيِهْم َكَما يَ
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َِاِ  َوْقٍع ِمْن ُعَمَر بَْعدَ اْستِرْ  َضائِِح اْلغَانِِميَن نَْو نَنَّ اأْلَْميَر فِيي بَْيعُحُ َوَعلَى َه َا َهْل َكاَن بِإِْن

ِل َويَْستَِدلُّ بَِْْوِل َ ِريٍر نَنَّ  َِّافِِعيُّ يَُْوُل بِاأْلَوَّ َماِم ِمْن َغْيِر ِرَضا اْلغَانِِميَن فَال ُعَميَر ذَِلَك ِلإْلِ

ضَ  ا َوَعوَّ َضحُ ِمْن َحِِِْح نَيِِف ا َوالََمانِيَن ِدينَار  اْمَرنَة  َمعَحُ يَُْاُل لََها نُمُّ ُكيْرٍز  رضي هللا عنح َعوَّ

َِّافِِعِيِ ِمْنُهْم نَبُو ُعمَْيٍد : لَيْم يَُميْن ذَِليَك َوإِنََّميا ُعَمي ُر َحتَّى تََرَكْت َحََّْها . َوقَاَل َ َماَع و َغْيُر ال

ا َوقَْوَمحُ قَْمَل ُخُروِ ِح إلَى اْلِعَراِق قَاَل لَحُ َهْل  لَك فِي اْلُموفَيِ  َونَْنِفلُيَك الثُّلُيَث َكاَن نَََْل َ ِرير 

ا َوقَْوَميحُ  بَْعدَ اْلُخُمِس قَياَل : نَعَيْم , فَمَعَثَيحُ قَياَل نَبُيو ُعمَْييٍد فَنَيَرَّللا نَنَّ ُعَميَر إنََّميا َخيصَّ َ ِريير 

ِم دُوَن النَّاِس أِلَنَُّهْم نَْحَرُزو ُ َوَملَُمو ُ بِالنَّْفيِل َوإِ  َمياُم ُمَخيَّيرو فِيي ُكيِلِ بَْليدَةٍ بِالنَّْفِل اْلُمتََْدِِ نََّميا اْمِ

فُتَِحْت َعْنَوة  فِي نَْرِضَها إْن َشاَ  قََسَمَها َكَميا قََسيَم النَّمِييُّ  يلى هللا علييح وسيلم َخْيمَيَر بَيْيَن 

نََّميا  َغنِْميتُْم ِميْن َمْن َشِهدَ اْلَوْقعَ َ بَْعدَ اْلُخُمِس َكَما بُيَِِن فِي بَابِِح فِي قولح تعالى } َواْعلَُموا نَ 

ِْيَاَمي ِ  ِ ُخُمَسيحُ { اآْليَي َ َوإِْن َشياَ  َ عَلََهيا َوْقف يا َعلَيى ُكيِلِ اْلُمْسيِلِميَن إلَيى يَيْوِم اْل  َشْيٍ  فَأَنَّ لِلَّ

ُ َعلَى َرُسوِلِح { إلَى قَْوِلِح } َواَلَّيِ يَن َ ياُ وا ِميْن بَْعيِدِهْم  { َوَرنَّللَا لْولح تعالى } َما نَفَاَ  هَّ

َل فَِهييَي بَاقِيَيي و ِلْلُمْسييِلِميَن اَل  بَْيييِر اأْلَوَّ  ُعَمييُر َهيي َا َوَوافََْييحُ َعِليييٌّ َوُمعَيياذو َوَرنَّللَا بِيياَللو َواْبييُن ال ُّ

اَ  يَُجوُز إْحدَاُإ َكنِيَسٍ  فِيَها َوَك َِلَك اَل يَُجوُز إْبَْاُؤَها فِيَها َعلَى الصَِّحيحِ َكَما َسنُمَيِِنُحُ إْن شَ 

ِ ْبييُن نَُمْييٍر َعييْن َعْميِد اْلَمِلييِك َعييْن  ُ تَعَيالَى . َوقَيياَل اْبيُن نَبِييي َشيْيمَ َ فِييي ُمَصينَِّفِح النييا َعْميدُ هَّ هَّ

َعَ اٍ  نَنَّحُ َسأََل َعْن اْلَمنَائِِس تُْهدَُم قَياَل اَل إالَّ َميا َكياَن ِمْنَهيا فِيي اْلَحيَرِم . َوَهي َا ِميْن َعَ ياٍ  

يا : النيا َمْحُمو لو َعلَى َما إذَا َحَصَل ُ ْلحو َعلَْيَها نَْو اْحتََمَل ذَِلَك . َوقَياَل اْبيُن نَبِيي َشيْيمَ َ نَْيض 

احِ َكتَيَب أِلَْهيِل  ِعيَسى ْبُن يُونَُس َعْن اأْلَْوَزاِعِيِ َحدَّالَنِي اْبُن ُسَراقَ َ نَنَّ نَبَا ُعمَْييدَةَ ْبيَن اْلَجيرَّ

ا فَيإِذَا دَْيِر َطابَا نَنِِي نَ  ْنتُُمْم َعلَى ِدَمائُِمْم َونَْمَواِلُمْم َوَكنَائِِسُمْم نَْن تُْهدََم َونَبُو ُعمَْيدَةَ َكاَن نَِمير  مَّ

َرنَّللَا اْلَمْصلََح َ فِي اْلُمَصالََحِ  َعلَى نَْن اَل تُْهدََم اْلَمنَائُِس َ ياَز إْن َكياَن َمْوِضيعَُها لَيْم يُْؤَخيْ  

َِّياُم قَيْد تََْيدََّم اْلَمياَلُم فِييِح َعْنَوة  َوَك َا إذَ  ا نُِخ َ َعْنَوة  َعلَيى نََحيِد اْليَوْ َهْيِن فََْيْد يَُميوُن َرنَّللَا َوال

 َوإِنَّ قَُرا ُ َونََراِضيَحُ َعْنَوة  َوُمدُنَحُ ُ ْلحو . 

ِخيَن وَ  َِْق ِخاَلفو َكثِيرو َهْل ِهَي ُ ْلحو نَْو َعْنَوةو بَْيَن اْلُمَؤِرِ  اْلفََُْهاِ  َوفِي ِدَم

َِّييْيُخ نَبُييو َحاِمييٍد يَُْييوُل إنََّهييا َعْنييَوةو َوَسييمَُب  فَيياْلُجوِر ُّ ِمييْن نَْ ييَحابِنَا يَُْييوُل إنََّهييا ُ ييْلحو , َوال

ِخيَن َحتَّيى قِييَل إنَّ نَْمَرَهيا نُْشيِمَل َعلَيى ُعَميَر ْبيِن اْلَخ َّياِب  اْختِاَلِف اْلفََُْهاِ  اْختِاَلُف اْلُمَؤِرِ

ع يا لَيْيَس نَنَُّهيْم فََجعَلَ  ا تََورُّ َها َوَك َِلَك نُْشِمَل نَْمُرَها َعلَى اْلَحاِضِريَن ِلفَتِْحِهَما فََجعَلُوَها ُ يْلح 

ِغيِر َوَخاِلد ا َعلَيى بَياٍب َشيْرقِِيٍ َوُهيَو  َ اِزُموَن فَإِنَّ يَِ يدَ ْبَن نَبِي ُسْفيَاَن َكاَن َعلَى بَاِب الصَّ

ِ َهِ  نَبِي بَْمٍر َوَماَت نَبُو بَْمٍر َواْستُْخِلَع ُعَمُر فََولَّى نَبَا ُعمَْييدَةَ فَيأَْخفَى نَبُيو  َكاَن اأْلَِميُر ِمنْ 

ِب ُعمَْيٍد اْلِمتَاَب َوَكاَن نَبُو ُعمَْيدَةَ َعلَى بَاِب اْلَجابِيَِ  فَاْنتََهَ  يَِ يدُ فُْرَ    فَدََخَل َعْنيَوة  ِميْن بَيا

ِغيِر فَِفي تِْلكَ  يَق إلَيى َخاِليٍد َخدََعيحُ َوَ يالََححُ َودََخيَل فََوَ يدَ  الصَّ ِْ السَّياَعِ  ذََهيَب َراِهيُب ِدَم

ِ  َهي َا  ْييِت . َونَنَيا ِعْنيِد  فِيي ِ يحَّ ِْعُُر َحتَّى اْلتََْيَا ِعْنيدَ ُسيوِق ال َّ يَِ يدَ قَْد دََخَل َوَخاِلدو اَل يَ

ْلحِ نََمرو َوقِيَل إنَّ نَبَا ُعمَْيدَةَ دَ  يِحيُح الصُّ ا َوقِييَل َعْمُسيحُ َوِمْصيُر الصَّ َخَل َعْنَوة  َوَخاِليدو ُ يْلح 

ا .  ُهوُر فِيَها نَنََّها َعْنَوةو َوقِيَل ُ ْلح  ِْ  اْلَم

ِْْريِرَهيا بِاْلِجْ يَيِ   فََْيْط دُونَ  يْلَح تَياَرة  يَُميوُن َعلَيى اأْلَْنفُيِس َوتَ ا نُنَمِِيحُ َعلَْييِح ُهنَيا نَنَّ الصُّ  َوِممَّ

ِض ِلْلعََْيياِر َواأْلََراِضييي َوتَيياَرة  يَُمييوُن َعلَييى اأْلَْنفُييِس َواأْلَْمييَواِل فَيَييْدُخُل فِيييِح ُكييلُّ َميياٍل ال تَّعَييرُّ

ْلُح  ٍِ ِلْلُمفَّاِر َعلَى َحَسِب َما َوقََج الصُّ  َمْملُو

ي ا اأْلََراِضي اْلعَامَّ ٍ  بَِْْوٍم نَمَّ  ُ الَّتِيي تَْحيَت يَيِدِهْم بِاْلَمْملََميِ  َوذَِلَك فِي ُكِلِ َعَْاٍر َونَْرٍض َخا َّ

ييِ  دُوَن نَْن يَُمييوَن فِييي ِمْلييِك َشييْخٍص بِعَْينِييِح فََهييِ ِ  فِييي فَييتْحِ اْلعَْنييَوةِ اَل َشييكَّ نَنََّهييا َغنِيَميي و  اْلعَامَّ
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يا فِيي فَيتْحِ ال يْلحِ فََمْييَع يَُميوُن اْلَحياُل , ِلْلُمْسِلِميَن نَْو فَْي و لَُهْم َواَل َحقَّ ِلْلُمفَّاِر فِيَهيا . َونَمَّ صُّ

 َواَل َشكَّ نَنَّ اأْلََراِضَي الاََلإو :

 ) إْحدَاَها ( َما ُهَو ِمْلُك َكافٍِر َخاصٌّ فَُهَو َغنِيَم و نَْو فَْي و .  

  و َعلَى ُحْمِم اْلَمَواِت .) الثَّانِيَ ُ ( َمَواتو فََْْد قَالُوا إنََّها اَل تَُموُن َغنِيَم   َواَل فَْيئ ا بَْل ِهَي بَاقِيَ 

يَاِر اْلِمْصييِريَِّ  الَّتِييي ِهييَي   ) الثَّاِلثَيي ُ ( َمييا لَييْيَس بَِمييَواٍت َواَل ِمْلييٍك َخيياِصٍ ِمثْييَل نََراِضييي الييدِِ

ْسياَلِم ِلْلُمْسِلِميَن إذَا َكاَن ِمثْلَُها فِي بِاَلِد اْلُمفَّياِر َهيْل نَُْيوُل ِهيَي ِمْليكو لَُهيْم نَْو اَل أِلَنَّ ِ َهي  َ اْمِ

ِ فَيَْمِلُمَهييا اْلُمْسييِلُموَن , َواَلَّييِ    ْرِإ بِِخيياَلِف ِ َهييِ  اْلُمْفييِر َواأْلَْرُض لِلَّ تَْمِلييُك َكَمييا تَْمِلييُك بِيياْمِ

يْلُح َعلَيى نَنََّهيا لَنَيا فَياَل إْشيَماَل َوِهيَي ِلْلُمْسيِلِميَن ِمْليكو َوإِنْ   َظَهَر ِلي فِي ذَِليَك إْن َ يَرَّللا الصُّ

َ َرَّللا ُ ْلحو َعلَى نَنََّها لَُهْم فَلَْم تَْدُخْل فِي نَْيِدينَا َواَل يَْحُصُل لَنَا فِيَهيا ِمْليكو َوِهيَي بَاقِيَي و َعلَيى 

ْشَماُل َعْن نَُراِضيي نَْجيرَ  اَن َما َكانَْت َعلَْيِح فِي نَْيِديِهْم َواَل نَُْوُل إنََّها ِمْلُمُهْم َوبِ َِلَك يَْندَفُِج اْمِ

ا اْنَجلَى نَْهلَُها فَإِنََّها بَِجاَلئَِها دََخلَْت فِي نَْيِد  اْلُمْسِلِميَن فََملَُموَها بِيدُُخوِلَها فِيي يَيِدِهْم كَ لَ  َميا مَّ

َِّيياِم َوِمْصييَر نَنََّهييا فِييي نَْيييِد   يَْمِلُمييوَن َسييائَِر اْلُممَاَحيياِت بِيي َِلَك . َواْلَواقِييُج فِييي َهييِ ِ  اْلييمِاَلِد ال

ييا ِمْلم يا َوإِْن لَييْم اْلُمْسيلِ  يا َوْقف يا َوُهييَو اأْلَْظَهيُر ِمييْن ِ َهيِ  ُعَميَر , َوإِمَّ ِميَن فَياَل َشييكَّ نَنََّهيا لَُهييْم إمَّ

 يَْعِرْف َمْن اْنتَََْل ِمْنحُ إلَى بَْيِت اْلَماِل َكَما قَدَّْمنَا ُ فِيَمْن فِيي يَيِدِ  َشيْي و لَيْم نَْعيِرْف َميْن اْنتََْيلَ 

ييْلَح َوقَييَج ُمْ لَْ ييا ِمييْن تَعَيييُِّن إلَْيييِح ِمْنيي حُ فَيَْمَْييى فِييي يَييِدِ  َواَل يَُملَّييُع بَيِِنَيي   . َولَييْو فََرْضيينَا نَنَّ الصُّ

اأْلََراِضي َهيْل ِهيَي لَنَيا نَْو لَُهيْم فَيإِْن َكيانُوا ُمْنفَيِرِديَن بِاْلمَلَيِد لَيْم يَيْدُخْل اْلُمْسيِلُموَن َمعَُهيْم فِييِح 

اَلٍ  َعلَيييى َميييا َكانَيييْت َعلَْييييِح َكنَْجيييَراَن َودَْوَميييِ  اْلَجْنيييدَِل َونَْحِوِهَميييا َوإِْن دََخيييَل دُُخيييوَل اْسيييتِي

اْلُمْسييِلُموَن َوَسييَمنُوَها َوَ يياُروا َغيياِلمِيَن َعلَْيَهييا فََهيي َا قَْهييرو َوُحْمُمييحُ ُحْمييُم اْلعَْنييَوةِ فَيَْمِلُمييوَن 

يْلُح َعلَيى اليرُّ  يا َ يالََح اأْلََراِضَي َويَُميوُن الصُّ ُ وِس فََْيْط َوَهي َا الَّيِ   يَْمَهيُر ِميْن ِمْصيَر لَمَّ

ِْْمَط َعلَى اْلِجْ يَِ  َعلَى ُكيِلِ َواِحيٍد ِدينَياَرْيِن َوَكيانُوا الََمانِيَي َ  اَلِف َرنٍْس  َعْمُرو ْبُن اْلعَاِص اْل

يْلَح لَيْم يَْحُصيْل إالَّ بِأََمياٍن َوعَ  يٍ  َوِ ْ يَيٍ   اَل يَْسيِر  ُحْمُميحُ إلَيى فَالمَّاِهُر نَنَّ ذَِلَك الصُّ يِد ِذمَّ ْْ

ُ وِس أِلَنََّهيا فِيي نَْييِديِهْم اَل ِلْْلََراِضي يِ اأْلََراِضي . َوالمَّاِهُر نَنَّ اأْلَْمَواَل اْلَمْنُْولَ َ تَابِعَ و ِلليرُّ

ُهْم نَْو ِلَجَماَعيٍ  ِميْن ِمْليٍك َخياِصٍ فِيي ِلَمْوِن اْلُمْسِلِميَن اْستَْولَْوا َعلَْيَها , َوَما يَُموُن ِلَواِحيٍد ِمينْ 

ييا اْلَمنَييائُِس فََهييْل نَُْييوُل ُحْمُمَهييا ُحْمييُم  يَييِدِ  فَُحْمُمييحُ ُحْمييُم اْلَمْنُْييوِل يَُمييوُن َعلَييى ِمْلِمييِح . َونَمَّ

ِْيَتَُهيا ِميْن َغْييِر َشيرْ  ٍط يَْمَهيُر نَْن يَُميوَن اأْلََراِضي اَل تَْمَْى إالَّ إذَا ُشِرَط إْبَْاُؤَهيا َويَُجيوُز تَْم

َِّيْيخِ  َكالصُّوَرةِ الَّتِي نَُْوُل فِيَها فِي اْلعَْنيَوةِ إنََّهيا تَْمَْيى َعلَيى نََحيِد اْليَوْ َهْيِن َوَظياِهُر َكياَلِم ال

يوَرةِ اأْلُولَيى َحتَّيى إذَا َكانَيْت بِغَْييِر َشيْرٍط اَل تَْمَْيى قَْ ع يا . َوَظي اِهُر نَبِي َحاِمٍد فِي تِْلَك الصُّ

يوَرةِ بَِهيا َكانَيْت َكنِيَسي    افِِعِيِ فِيَهيا الثَّيانِي فَيإِْن َ يحَّ ذَِليَك َوَ يحَّ إْلَحياُق َهيِ ِ  الصُّ َكاَلِم الرَّ

 يَْعلَمْ ُمْمَْاة  بِغَْيِر َشْرٍط َعلَى نََحِد اْلَوْ َهْيِن َوُهَو ُمَخاِلعو ِلَما ادََّعْينَا فِيَميا تََْيدََّم ِميْن َكاَلِمنَيا فَْلي

افِِعيِيِ َوإِْن لَيْم تَِصيحَّ َهي ِ  ِ  ذَِلَك َوْليَْلَحْق بِِح . َوُكنَّا نَُخياِلُع َميا قُْلنَيا إْن نُِخي َ بَِمياِهِر َكياَلِم الرَّ

ييوَرةُ فََمييا قَييدَّْمنَا ُ ِمييْن إْنَميياِر اْلِخيياَلِف يَْحتَِمييُل نَْن تَْسييتَِمرَّ َعلَْيييِح َويَْحتَِمييُل نَْن يَُخاِلفَييحُ  الصُّ

ْلحِ .بَعْ   ُضُهْم فِي ُ وَرةِ اْلغَنِيَمِ  فََْْط , َويَْحتَِمُل نَْن نَُخاِلفَحُ فِي ُ وَرتَْي اْلغَنِيَمِ  َوالصُّ

يَارِ  ا َواْلييمِاَلدُ فِييي نَْيييِدينَا َكَمييا فِييي الييدِِ  َواْعلَييْم نَنَّييا إذَا َشييَمْمنَا نَنَّ اْلمَلَييدَ فُييتَِح َعْنييَوة  نَْو ُ ييْلح 

نَا ذَِلَك فِي اْستِْمَراِر يَِد بَْيِت اْلَماِل َعلَْيَها  اْلِمْصِريَِّ  لَمْ   يَُضرَّ

ييْلحِ فَيَْنمَِغييي نَْن نَْجييِرَ  َعلَْيَهييا ُحْمييَم اْلعَْنييَوةِ الُييمَّ نَُْييوَل يَْحتَِمييُل نَْن تَُمييوَن  َواأْلَْ ييُل َعييدَُم الصُّ

أْلَْ ييُل ِخاَلفُييحُ فَاْلَوْ ييحُ نَْن يَُْيياَل يَْجييِر  اْنتََْلَييْت إلَييى بَْيييِت اْلَميياِل َعييْنُهْم بَِ ِريييٍق َشييْرِعِيٍ َوا

َعلَْيَها ُحْمُم اْلَوْقِع نَْخ  ا بِاْلُمَحِِِْق َوُهَو َوْضُج يَيِد اْلُمْسيِلِميَن فِيي َعيدَِم ااِلْنتَِْياِل ِميْن َغْييِرِهْم 
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ِْْهيٌّ َمَج اْلَمْنُْوِل نَ  ِْْسَمِ  . فََهِ ِ  َطِريقو فِ ْْيُل إلَْيِهْم َوَعدَِم اْل نََّها َكَسَواِد اْلِعَراِق فََْْد تَعَاَضيدَ النَّ

ْْحُ َما يَْمَْى إالَّ نَْن يَُْياَل اأْلَْ يُل َعيدَُم َوقَِفيَّيِ  ُعَميَر رضيي هللا عنيح لََهيا فَتَْمَْيى َمْملُوَكي    َواْلِف

َ تَعَالَى َ عََل اْلِمْليَك ِلُميِلِ نُ  ِْيَاَميِ  َوَمعََهيا ُمْخيِرجو ِلمَْيِت اْلَماِل َونُِجيُب بِأَنَّ هَّ يٍ  تَيأْتِي يَيْوَم اْل مَّ

ُسيْمَحانَحُ  -لََها َعْن ذَِلَك فَنَْحُن نَتََمسَُّك بَِْْوِلِح تَعَالَى } َواَلَِّ يَن َ اُ وا ِمْن بَْعِدِهْم { قَْد َ عَلََهيا 

ُف فِيَها بِمَْييجٍ َواَل َغْييرِ  -َوتَعَالَى  يا يُْخِرُ َهيا َعيْن ذَِليَك إذَا نَْبَْاَهيا لَُهْم فَاَل يَُجوُز التََّصرُّ ِ  ِممَّ

َماُم قِْسَمتََها َكَميا قََسيَم النَّمِييُّ  ِْْسْمَها َوإِنََّما تَْخُرُج َعْن ذَِلَك إذَا اْختَاَر اْمِ َماُم , َولَْم يَ  يلى اْمِ

َِّافِِعِيِ نَنَّحُ  َكاَن لَحُ فِيي ِمْصيَر نَْرضو َوذَِليَك  هللا عليح وسلم َخْيمََر . َوقَْد َرنَْيُت فِي َوِ يَِّ  ال

ييَملَُها ُحْمييُم اْلَوْقييِع َوَمييْن  ِْ ييدَُح فِيَمييا قُْلنَييا ُ فََْييْد تَُمييوُن تِْلييَك اأْلَْرُض  َكانَييْت َمَوات ييا َواَل يَ ْْ اَل يَ

ا . َوقَياَل َوَ ْدنَا فِي يَِدِ  نَْو ِمْلِمِح َمَمان ا ِمْنَها فَيُْحتََمُل نَنَّحُ نَْحيَا َوَوَ َل إلَْيي ِح ُوُ يوال  َ يِحيح 

يادُ ْبيُن َسيلََم َ َعيْن َحمِييِب ْبيِن َشيِهيٍد َعيْن  نَبُو بَْمِر ْبُن نَبِيي َشيْيمَ َ : َحيدَّالَنَا َعفَّياُن قَياَل النيا َحمَّ

ا إالَّ  ا إالَّ ُكِسييَر َواَل نَييار  ُِ أِلَْهييِل فَيياِرَس َ يينَم  ييِد ْبييِن ِسيييِريَن نَنَّييحُ َكيياَن اَل يَتْييُر  نُْطِفئَييْت ُمَحمَّ

ِ ْبيِن َمْعَميٍر نَتَيى بَِمُجوِسيِيٍ  ِ ْبيَن ُعمَْييِد هَّ َحدَّالَنَا َعْمدُ اأْلَْعلَى َعْن َعْوٍف قَاَل َشيِهْدت َعْميدَ هَّ

بَنَييى بَْيييَت نَيياٍر بِاْلمَْصييَرةِ فََضييَرَب ُعنَُْييحُ . َوَوْ ييحُ َهيي َا نَنَّ اْلمَْصييَرةَ َكانَييْت َمَوات ييا فَأَْحيَاَهييا 

يا نَْحيدََإ َهي َا ا ْلُمْسِلُموَن َوبَنَْوَها َوَسَمنُوَها فَاَل يَُجوُز إْحدَاُإ َكنِيَسيٍ  فِيَهيا َواَل بَْييِت نَياٍر فَلَمَّ

يا يُمَييُِِن نَنَّ ُعَمييَر  يا ِلعَْهيِدِ  فََضيَرَب ُعنَُْييحُ ِلي َِلَك , َوِممَّ ْْض  اْلَمُجوِسييُّ بَْييَت النَّياِر فِيَهيا َكيياَن نَ

ِْْسَم َ َوقَْولُحُ : اللَُّهيمَّ اْكِفنِيي بِياَلال  رضي هللا عن ِْْسْم اْختِاَلفَحُ َمَج بِاَلٍل َوبِاَللو يَْ لُُب اْل ح لَْم يَ

َوذَِويِح فََما َ اَ  اْلَحْوُل َوِمْنُهْم َعْينو تَْمُرُف َواْنُمْر اْسيتَِجابَ َ دَُعياِ  ُعَميَر َميَج َعَمَميِ  بِياَلٍل 

 ِ ِ  قَْصِد ُعَمَر رضي هللا عنح َوَعيْن اْلَجِمييجِ َوقَيْد بُِلينَيا بَِْيْوٍم يَتَمَيايَعُوَن َوَمَحلِِِح ِعْندَ هَّ  ِلِصحَّ

َِّاِم .  َضيَاع ا َكثَُر ذَِلَك فِي ال

ِة   مَّ  ) بَاال فِي ُشُروِط ُعَمَر رضي هللا عنه َعلَى أَِهِل الذِِّ

ِْيِر َعْن ابْ   ِن نَاِ ٍر النا نَبُو َرَ اٍ  َونَبُو ُعثَْمياَن قَيااَل نَنَيا اْبيُن َعْميِد نَْنمَأَنَا َ َماَع و َعْن اْبِن اْلُم

بِيُج ْبُن الَْعلٍَب َحيدَّالَنِي يَْحيَيى ْبيُن عُ  َِّْيخِ نَْنمَأَ نَبُو يَْعلَى اْلَمْوِ ِليُّ النا الرَّ ِحيِم نَنَا نَبُو ال ْْمَي َ الرَّ

بِييجِ ْبيِن نُيوحٍ َوالسَّيِرِ ِ َعيْن َطْلَحي َ ْبيِن َمْصيِرٍف  ْبِن نَبِي اْلعَْيَ اِر َعْن ُسْفيَاَن الثَّْوِرِ ِ  َوالرَّ

ْحَمِن ْبيِن َغيْنٍم قَياَل : َكتَْميت ِلعَُميَر رضيي هللا عنيح ِحييَن َ يالََح  َعْن َمْسُروٍق َعْن َعْمِد اليرَّ

ِ ُعَمي َِّاِم : بسم هللا اليرحمن اليرحيم َهي َا ِكتَيابو ِلعَْميِد هَّ َر رضيي هللا عنيح نََصاَرَّللا نَْهِل ال

ا قَيِدْمتُْم َعلَْينَيا َسيأَْلنَاُكْم اأْلََمياَن أِلَ  ْنفُِسينَا نَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن ِمْن نََصاَرَّللا َمِدينَِ  َك َا َوَك َا إنَُّمْم لَمَّ

فِيَها َواَل فِيَميا َحْولََهيا  َوذََراِريِنَا َونَْمَواِلنَا َونَْهِل ِملَّتِنَا َوَشَرْطنَا لَُمْم َعلَى نَْنفُِسنَا نَْن اَل نُْحِدإَ 

دَ َما َخِرَب ِمْنَها َواَل نُْحيِي َما َكياَن  يَ   َواَل َ ْوَمعَ َ َراِهٍب َواَل نَُجدِِ ا َواَل َكنِيَس   َواَل قِالَّ دَْير 

ُمْسيِلِميَن فِيي لَْييٍل َواَل ِمْنَها فِي ُخَ ِط اْلُمْسِلِميَن َونَْن اَل نَْمنََج َكنَائَِسنَا نَْن يَْنِ لََهيا نََحيدو ِميْن الْ 

ةِ َواْبيِن السَّيمِيِل َونَْن نُْنيِ َل َميْن َميرَّ بِنَيا ِميْن اْلُمْسيِلِميَن الَ  َج نَْبَوابََها ِلْلَمارَّ اَلالَي َ نََهاٍر َونَْن نَُوِسِ

ًِّييا ِلْلُمْسييِلِميَن  نَيَّيياٍم نُْ ِعَمُهييْم َواَل نُييْؤِوَ  فِييي َكنَائِِسيينَا َواَل فِييي َمنَاِزِلنَييا َ اُسوس ييا َواَل نَ ْمييتَُم ِغ

تِنَيا َواَل نُعَلَِِم نَْواَلدَنَا اْلُْْر َن َواَل نُْمِهَر ِشْرك ا َواَل نَيْدُعو إلَْييِح َواَل نَْمنَيَج نََحيد ا ِميْن ذَِو  قََرابَ 

ْسيياَلِم إْذ نََرادُو ُ َونَْن نُييَوقَِِر اْلُمْسييِلِميَن َونَُْييوَم لَُهييْم  ِمييْن َمَجاِلِسيينَا إذَا نََرادُوا الييدُُّخوَل فِييي اْمِ

َِمَّحَ بِِهْم فِي َشْيٍ  ِمْن ِلمَاِسِهْم فِيي قَلَْنُسيَوةٍ َواَل ِعَماَميٍ  َواَل نَْعلَيْيِن َواَل فَيْرقِ  َ  اْلُجلُوَس َواَل نَت

َِّخي َ َشْعٍر َواَل نَتََملََّم بَِماَلِمِهْم َواَل نَتََمنَّى بُِمنَاُهْم َواَل نَْرَكَب السَّْرَج َواَل   نَتََْلَّدَ السُّييُوَف َواَل نَت

اَلحِ َواَل نَْحِملَحُ َمعَنَا َواَل نَْنَُْش َعلَى َخَواتِيِمنَيا بِاْلعََربِيَّيِ  َواَل نَمِييَج اْلَخْميَر  َونَْن َشْيئ ا ِمْن الِسِ

ُِدَّ َزنَانِيَرنَا َعلَيى نَْوَسياِطنَا َونَْن اَل نَُج َّ َمَْاِديَم ُرُ وِسنَا َونَْن نَْلَ َم ِدينَنَا َحْيُث َما ُكنَّا َونَْن نَ
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ييِليَب َعلَييى َكنَائِِسيينَا َونَْن اَل نُْمِهييَر َ ييِليمَنَا َواَل ُكتُمَنَييا فِييي َشييْيٍ  ِمييْن ُطييُرِق  نُْمِهييَر الصَّ

اَل نَْرفَيَج نَْ يَواتَنَا اْلُمْسِلِميَن َونَْسَواقِِهْم َواَل نَْضِرَب نَاقُوس يا فِيي َكنَائِِسينَا إالَّ َضيْرب ا َخِفيًّيا وَ 

فِييي َكنَائِِسيينَا فِييي َشييْيٍ  ِمييْن َحْضييَرةِ اْلُمْسييِلِميَن َواَل يَْخييُرَج َسيياُعونَا َواَل بَاُعونَييا َواَل نَْرفَييَج 

 نَْ َواتَنَا َمَج َمْوتَانَا َواَل نُْمِهَر النِِيَراَن َمعَُهيْم فِيي َشيْيٍ  ِميْن ُطيُرِق َحْضيَرةِ اْلُمْسيِلِميَن َواَل 

قِيِق َمْن َ يَرْت َعلَْييِح ِسيَهاُم اْلُمْسيِلِميَن وَ  اَل نَْسَواقِِهْم َواَل نَُجاِوَرُهْم بَِمْوتَانَا َواَل نَتَِّخ َ ِمْن الرَّ

ا نَتَْيت ُعَمَر رضيي هللا عنيح بِاْلِمتَياِب َزادَ فِييِح َواَل نَْضيِرَب  نَ َِّلَج َعلَْيِهْم فِي َمنَاِزِلِهْم . فَلَمَّ

نَْحيُن ِمْن اْلُمْسِلِميَن َشْرُطنَا لَُمْم ذَِلُمْم َعلَى نَْنفُِسنَا َونَْهِل ِملَّتِنَا َوقِْملَتِنَا َعلَْيِح اأْلََماُن فَإِْن  نََحد ا

ي َ لَنَيا , َوقَيْد َحيلَّ لَُميْم ِمنَّي ا َشَرْطنَا لَُمْم َوَضِمنَّا َعلَى نَْنفُِسنَا فَياَل ِذمَّ ا َميا َخالَْفنَا َعْن َشْيٍ  ِممَّ

ُِّيُروِط ُكلُُّهيْم الَِْياتو ِكمَيارو إالَّ يَْحيَيى ْبي يَْاِق . ُرَواةُ َهيِ ِ  ال ِِِ ُن يَِحلُّ لَُمْم ِمْن نَْهِل اْلُمعَانَدَةِ َوال

ُِ اْلَحيِديِث َكياَن يَْفتَِعيُل اْلَحيِدي اِزِ ِ َمتْيُرو ْْمَ َ فَِفيِح َكاَلمو َكثِيرو نََشدُّ ُ قَْوُل نَبِي َحاتٍِم الرَّ َث . ُع

ة  : لَيْيَس بِثَِْيٍ  .  َِيْيٍ  . َوقَياَل َميرَّ ة  : لَيْيَس بِ َِْيٍ  . َوقَاَل َميرَّ َوقَاَل يَْحيَى ْبُن َمِعيٍن : لَْيَس بِ

َِْيٍ  . َوقَاَل النََّسيائِيُّ : لَيْيَس بِثَِْيٍ  . َوقَياَل اليدَّاَرقُْ نِيُّ : َضيِعيعو .  َوقَاَل نَبُو دَاُود : لَْيَس بِ

ْبُن َعِدِ ٍ َعامَّ ُ َما يَْرِويِح اَل يُتَابَُج َعلَْيِح . َوذََكيَر لَيحُ نََحاِدييَث لَيْيَس َهي َا ِمْنَهيا . َوقَياَل َوقَاَل ا

الْمَيياِت اَل يَُجييوُز ااِلْحتَِجيياُج بِييِح بَِحيياٍل . َوقَيياَل  اْبييُن ِحمَّيياَن : يَييْرِو  اْلَمْوُضييوَعاِت َعييْن اْمِ

ُمْنَمُر اْلَحِديِث . َوذََكَر اْلعَُْْيِليُّ َحِديثَحُ َعْن َمْنُصوٍر َعْن قَيْيٍس ِميْن اْلمَُخاِر ُّ : َعْن َمْنُصوٍر 

نَبِي َحاِزٍم َعْن نَبِي ُهَرْييَرةَ فَيإِْن َكياَن إْنَمياُر اْلمَُخياِرِ ِ أِلَْ يِل َهي َا فَُهيَو قَِرييبو , َوقَيْد َرَوَّللا 

ُِّي ُروَط َويَْحيَيى اْلَْ َّياُن اَل يَيْرِو  إالَّ َعيْن الَِْيٍ  فَِرَوايَتُيحُ  َعْنحُ يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد اْلَْ َّاُن َهِ ِ  ال

يدُ ْبيُن اْلُمَصيفَّى َوَرَواَهيا َعيْن اْبيِن ُمَصيفَّى َحيْربو  َعْنحُ تَْوالِيقو لَحُ َوَرَواَها َعْن اْلَْ َّياِن ُمَحمَّ

دُ َمييا َخييِرَب . ِمييْن َمَسييائِِلِح َعييْن نَْحَمييدَ َوإِْسييَحاَق َواْلَمييتُْن ُمَوافِييقو لِ  َمييا ذََكْرنَييا ُ َوفِيييِح اَل نَُجييدِِ

ْسينَادِ  ْسينَاِد َواْلَميتِْن َوَكي َِلَك اْبيُن َحيْ ٍم ُمَوافِْ يا فِيي اْمِ ِْييُّ ُمَوافِْ يا فِيي اْمِ  َوَك َِلَك َرَواَهيا اْلمَْيَه

ْض ِلِ ْكِر َشي ْْمَ َ َولَْم يَتَعَرَّ ْيٍ  فِييِح َميَج ِسيعَِ  ِحْفيِظ اْبيِن َحيْ ٍم َواْلَمتِْن َوفِي َسنَِدِ  يَْحيَى ْبُن ُع

َوذََكَرَها َخاَلئُِق َك َِلَك , َوفِي َ ِميِعَها َما َخِرَب َوذََكَرَها َعْمدُ اْلَحِقِ فِي اأْلَْحَمياِم َولَيْم يَيْ ُكْر 

ْْمَ َ َواْقتََصَر َعلَى ُسْفيَاَن فََمْن فَْوقَحُ َهَم َا فِي اْلُوْسَ ى وَ  المَّاِهُر نَنَّحُ ذََكيَر ُ فِيي يَْحيَى ْبُن ُع

ُِّيُروَط  يا َعلَْييِح َوذََكيَر َهيِ ِ  ال اْلُمْمَرَّللا اَل بُدَّ ِمْن ذَِلَك َولَْم نََر فِي َكياَلِم اْبيِن اْلَْ َّياِن اْعتَِراض 

َِّْيخُ  وا بَِها ِمْنُهْم ال نَبُو َحاِمٍد اْمْسيفَرايِينِِي  َهَم َا َ َماَع و ِمْن اْلفََُْهاِ  َوتَلََّْْوَها بِاْلَْمُوِل َواْحتَجُّ

ْطياَلِق يُْحَميُل َعلَيى ُشيُروِط ُعَميَر َكأَنََّهيا َ ياَرْت  َحتَّى َرنَْيت فِي ُكتُِب اْلَحنَابِلَِ  نَنَّحُ ِعْندَ اْمِ

َِّْرلِ ِمْن غَ  ْيِر َشيْرٍط َوُهيَو َمْعُهودَة  َشْرع ا . َوفِي َكاَلِم نَبِي يَْعلَى ِمْنُهْم نَنَّ َما فِيَها يَثْمُُت بِال

يا َشيْرِعيَّ   َواْشيتََرَط ُعَميُر لََهيا أِلَنََّهي ِل لَِمنَّيحُ نَْحَسيُن أِلَنَّيحُ يَْجعَيُل َهيِ ِ  نَْحَمام  ا قَِريبو ِميْن اأْلَوَّ

يِ  فِي َِْع اْلغُمَّ ى " َك تََرْط َوُكْنت قَدَّْمت فِي ِكتَابِي اْلُمَسمَّ ِْ َِّْرلِ َوإِْن لَْم تُ ي ِمييَراِإ الَابِتَ و بِال

يْلحِ  َِّيافِِعِيِ فِيي اأْلُِمِ ِ يفَ َ َميا يُْمتَيُب فِيي الصُّ ِ  " قَْمَل نَْن نََرَّللا اْلَماَلَم ِميْن َكياَلِم ال مَّ نَْهِل ال ِِ

ْض ِلْلَمنَيائِِس لَِميْن ذََكيَر ُشيُروط ا َكثِييَرة  ِ يدًّا , َوقَياَل فِيي  َعلَى اْلِجْ يَِ  ِلنَْصَرانِِيٍ َولَْم يَتَعَيرَّ

ُُِّروُط اَلِزَم و لَحُ َولَنَا فِيِح َوَمْن لَْم يَْرَض بِِح نَمَْ نَا إلَْييِح . َوقُْليت إنِِيي قََصيْدت  خِ  ِرَها فََهِ ِ  ال

ُِّيُروَط الَّتِيي َعيادَةُ اْلُمْسيِلِميَن نَْن يَْمتُمُوَهيا َعلَييْ  َِّافِِعِيِ نَنَّحُ يَْعيِرُف ال ِْْل َه َا ِمْن َكاَلِم ال ِهْم بِنَ

ُِّيُروِط أِلَنََّهيا َحتَّ  َمياِن فَيُْحَميُل اأْلَْميُر َعلَيى ُحْميِم َهيِ ِ  ال ى إذَا َ ِهَل اْلَحياَل َكَميا فِيي َهي َا ال َّ

ْساَلِم فََْْد َوافََق َكاَلِمي َكياَلَم َميْن ذََكيْرت ِميْن اْلَحنَابِلَيِ  . َوَرَواَهيا َ َماَعي و  اْلُمتَعَاَرفَ ُ فِي اْمِ

يا َوبِاْنِضيَماِم بَْعِضيَها إلَيى بِأََسانِيدَ لَْيَس  ْْمَ َ لَِمنََّهيا نَْو نَْكثَُرَهيا َضيِعيفَ و نَْيض  فِيَها يَْحيَى ْبُن ُع

ا َوذََكيَر ِمْنيحُ اْلَحيافُِظ اْبيُن َعَسياِكَر  ِ ْبيُن َزْبيٍر ُ يْ    َْْوَّللا َوَ َمَج فِيَها اْلَحافُِظ َعْميدُ هَّ بَْعٍض تَ
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َق ِمْنَها رِ  ِْ ِد ْبِن ِحْميٍَر َعْن َعْمِد اْلَمِلِك ْبِن ُحَمْيِد ْبيِن نَبِيي ُغْنيَي  َعيْن فِي تَاِريخِ ِدَم َوايَ ُ ُمَحمَّ

ٍف الثَّْوِرِ ِ َواْلَوِليِد َونَْحِوِ  . َوقَْد َرنَْيتَُها فِي ِكتَاِب اْبِن َزْبيٍر قَياَل َوَ يْدت  السَِّرِ ِ ْبِن ُمَصِرِ

َِّاِم . َرَوا ُ عَ  يِد ْبيِن ُحَمْييٍد فَي ََكَر ُ َه َا اْلَحِديَث بِال ْميدُ اْلَوهَّياِب ْبيُن نَْجيدَةَ اْلَحيْوِطيُّ َعيْن ُمَحمَّ

ْْمَي َ فِيي ُشييُوِخِح َوَعْميِد اْلَمِليِك ُمتَّفَيقو  َوَهِ ِ  ُمتَابَعَ و ِميْن َعْميِد اْلَمِليِك ْبيِن ُحَمْييٍد  ِليَْحيَيى ْبيِن ُع

يدُ ْبيُن ِحْميَيٍر ِميْن ِرَ يالِ  اْلمَُخياِرِ ِ . َوَهي َا ُعيْ رو ِلعَْميِد اْلَحيِقِ فِيي اْقتَِصياِرِ  فِيي  َعلَْيِح َوُمَحمَّ

ْْمَ َ لَِمْن فِيِح ِعلَّتَاِن :   اْلُوْسَ ى َعلَى ُسْفيَاَن َولَْم يَْ ُكْر اْبُن ُع

 ) إْحدَاُهَما ( َ َهالَ و بَْيَن اْبِن َزْبٍر َوَعْمدُ اْلَوهَّاِب ْبُن نَْجدَةَ 

يا الَياَلَإ  ) َوالثَّانِيَ ُ ( يَق َوتَيَولَّى قََضياَ  ِمْصيَر نَْيض  ِْ اْبيُن يَِ ييدَ فِييِح َكياَلمو َوَكياَن قَاِضيي ِدَم

ا , َوَرَواَهيا اْبيُن َزْبيٍر  اٍت َضعَّفُو ُ َوإِْن َكاَن َحافِم ا . فَلَْواَل َهاتَياِن اْلِعلَّتَياِن َكياَن َ يِحيح  َمرَّ

ِد بْ  ا َعْن نَبِي اأْلَْحَوِص ُمَحمَّ ِد ْبِن إْسَماِعيَل ْبيِن َعيَّياٍش َعيْن نَبِييِح نَنَّ نَْيض  ِن اْلَهْيثَِم َعْن ُمَحمَّ

ياجِ َعيْن  ِ  ِحْمَص . َوفِي ِرَوايَِ  َعْمِد اْلُْيدُّوِس ْبيِن اْلَحجَّ َه َا اْلِمتَاَب ِمْن ِعيَاِض ْبِن َغْنٍم ِلِ مَّ

ْحَمِن ْبيِن َغيْنٍم  إْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش نَنَّ َغْيَر َواِحٍد نَْخمَُرو ُ  نَنَّ نَْهَل اْلَجِ يَرةِ َكتَمُوا ِلعَْميِد اليرَّ

ا قَِدْمت بِاَلدَنَيا َطلَْمنَيا إلَْييك اأْلََمياَن إلَيى  ِخيِرِ  . قَياَل اْبيُن َزْبيٍر َهي َا َغلَيطو أِلَنَّ الَّيِ    إنَّك لَمَّ

ٍم َميا َعِلْميت فِيي ذَِليَك اْختِاَلف يا فَيِ ْكُر َعْميِد اْفتَتََح اْلَجِ يَرةَ َوَ الََح نَْهلََها ُهَو ِعيَاُض ْبُن َغينْ 

ُل َمْن َوِليََهيا  ْحَمِن فِي َه َا اْلَمْوِضجِ َغلَطو َونَبُو ُعمَْيدَةَ ُهَو الَِّ   فَتََح ِحْمَص بِاَل َشِكٍ َونَوَّ الرَّ

َِيَرةَ َوذََكيَر اْبيُن  َعَسياِكَر نَنَّيحُ َكياَن فِيي ُشيُروِط ِعيَاُض ْبُن َغْنٍم َوالَّ ُ ُعَمُر فِي َسنَِ  ِسيتَّ َع

َِاِطَرُهْم فِي َمنَياِزِلِهْم فَيَْسيُمَن فِيَهيا اْلُمْسيِلُموَن َونَْن يَأُْخي َ اْلَحيِِيَ   ُعَمَر َعلَى النََّصاَرَّللا نَْن يُ

ا نَنَّ  َق نَْيض  ِْ ِْْمِليَّ ِمْن َكنَائِِسِهْم ِلَمَساِ ِد اْلُمْسِلِميَن . َوفِي تَاِريخِ ِدَم احِ  اْل نَبَا ُعمَْيدَةَ ْبَن اْلَجيرَّ

ُِ نََحيد ا ِميْن اْلُمْسيِلِميَن إالَّ  ياِر َِ َكتََب ِكتَاَب ُ ْلحٍ َوفِيِح ِمثُْل َما فِيي ِكتَياِب ُعَميَر َوفِييِح َواَل نُ

يَّياٍم ِميْن نَْوَسيِط َميا نَْن يَُموَن ِلْلُمْسِلِم نَْمُر التَِِجاَرةِ َونَْن نُِضيَع ُكلَّ ُمْسِلٍم َعابِِر َسمِيِل الاََلالَ َ نَ 

ا فََْْد َخلََج َعْهدَ ُ . َوفِيِح َعْن َخاِليٍد نَنَّيحُ َكتَي ا َوَمْن َضَرَب ِمنَّا ُمْسِلم  تَُم ُمْسِلم  ِْ َب نَِجدُ َونَْن اَل نَ

ْنيتُُهْم َعلَيى ِدَميائِِهْم َونَْميَواِلِهْم َوَكنَائِِسيِهمْ  يَق إنِِيي نَمَّ ِْ نَْن اَل تُْسيَمَن َواَل  ِكتَاَب ُ ْلحٍ أِلَْهِل ِدَم

َ ُم تُْهدََم فَاْنُمْر إنََّما قَاَل : اَل تُْسَمُن َواَل تُْهدَُم . لَْم يَْلتَِ ْم لَُهْم َشيْيئ ا  َخيَر . َوفِيي ِكتَياِب َميا يَْلي

ِ ْبِن نَْحَمدَ َعْن نَبِي ُشَرْحمِيَل اْلِحْمِصي ِ  أِلَبِي يَْعلَى َعْن َعْمِد هَّ مَّ ِيِ ِعيَسيى ْبيِن َخاِليٍد نَْهُل ال ِِ

ي نَبُو اْليََماِن َونَبُو اْلُمِغيَرةِ َ ِميع ا نَنَا إْسَماِعيُل ْبُن َعيَّياٍش النيا َغْييُر َواِحيٍد ِميْن نَْهيِل  النا َعِمِ

يا قَيِدْمت بِاَلدَنَيا ْحَمِن ْبِن َغيْنٍم إنَّيك لَمَّ َطلَْمنَيا إلَْييك  اْلِعْلِم قَالُوا َكتََب نَْهُل اْلِحيَرةِ إلَى َعْمِد الرَّ

اأْلََميياَن أِلَْنفُِسيينَا َونَْهييِل ِملَّتِنَييا َعلَييى نَنَّييا َشييَرْطنَا لَييك َعلَييى نَْنفُِسيينَا نَْن اَل نُْحييِدَإ فِييي َمييِدينَتِنَا 

دَ َمييا َخييِرَب ِميي يَيي   َواَل َ ييْوَمعَ َ َراِهييٍب َواَل نَُجيدِِ ا َواَل قِالَّ ْن َكنِيَسي   َواَل فِييي  َمييا َحْولََهييا دَْيير 

ا فِيي تَِجياَرةٍ إالَّ نَْن  ُِ نََحيدو ِمنَّيا ُمْسيِلم  ياِر َِ ُُِّروِط َوفِيَهيا : َواَل يُ َكنَائِِسنَا . َوذََكَر ِمثَْل تِْلَك ال

يَِلَي اْلُمْسِلُم نَْمَر التَِِجاَرةِ . َوفِيِح فِي ِرَسالَِ  اْلَْاِضي نَبِي ُعَمَر َوَحدَّالَنَا ِعيَسى ْبُن َخاِليٍد َعيْن 

يياجِ َونَبِييي اْليََميياِن اْلَحَمييِم ْبييِن نَييافِجٍ َعييْن إْسييَماِعيَل ْبييِن نَبِيي ي اْلُمِغيييَرةِ َعْمييِد اْلُْييدُّوِس ْبييِن اْلَحجَّ

ْحَمِن ْبيِن  َعيَّاٍش قَاَل َحدَّالَنَا َغْيُر َواِحٍد ِمْن نَْهِل اْلِعْلِم قَاَل : َكتََب نَْهُل اْلِحييَرةِ إلَيى َعْميِد اليرَّ

ا قَِدْمت بِاَلدَنَا فَ ََكَر ِمثْلَحُ . َوفِيِح فََمتََب بِي َِلَك اْبيُن َغيْنٍم إلَيى ُعَميَر ْبيِن اْلَخ َّياِب َغْنٍم إنَّك لَ  مَّ

فََمتَييَب إلَْيييِح ُعَمييُر نَْن نَْمييِض لَُهييْم َمييا َسييأَلُو ُ َونَْلَحييَق فِيييِح َحييْرفَْيِن اْشييتََرَطُهَما َعلَييْيِهْم َمييَج َمييا 

ا َعْميد ا فََْيْد َخلَيَج َشَرُطوا َعلَى نَْنفُِسهِ  تَُروا ِمْن َسيمَايَانَا َشيْيئ ا َوَميْن َضيَرَب ُمْسيِلم  ِْ ْم نَْن اَل يَ

وِم فِييي َمييدَائِِن اْلُمْسييِلِميَن َعلَييى َهيي َا  َعْهييدَ ُ . َونَْنفَيي َ اْبييُن َغييْنٍم ذَِلييَك لَُهييْم َوِلَمييْن نَقَيياَم ِمييْن الييرُّ

َِّْرِط , َوقَْد تََْدََّم َكاَلُم ابْ  دُ َما َخِرَب قَيْد تََْيدََّم اْلَمياَلُم َعلَْييِح فَياَل يَُمينُّ ال ِن َزْبٍر . قَْولُحُ اَل نَُجدِِ
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َمْن اَل ِعْلَم لَحُ نَنَّ اْلُميَرادَ َميا َخيِرَب قَْميَل اْلفَيتْحِ ِلَميا قَيدَّْمنَا نَنَّ َخيِرَب فِْعيلو َمياٍض فِيي ِ يلَِ  

ُهَميا َواْلَمْوُ يوُل  َمْوُ وٍل َوقَْوُل النَُّحاةِ إنَّحُ إذَا ْْمَِل فَيَعُمُّ َكاَن ِ لَ   يَْصلُُح ِلْلَماِضي َواْلُمْستَ

َوايَياِت َخيِرَب َوفِيي  َعيادَةُ . َوفِيي بَْعيِض الِرِ ُهَو َما يَعُمُّ اْلمَْعَض َواْلُميلَّ فَياْمتَنََج التَّيْرِميُم َواْمِ

ييِميُر يَْحتَِمييُل َعييْودَ ُ َعلَييى اْلُمْفييَرِد بَْعِضييَها ذََهييَب َوُهَمييا ُمتََْاِربَيياِن َوفِييي بَْعِضييهَ  ا ِمْنَهييا َوالضَّ

ا فِيي َمْنيجِ التَّيْرِميِم َوَعلَيى اْلَجْميجِ َوُهيَو اْلَمنَيائُِس فَيَْحتَِميُل ذَِليَك  َوُهَو اْلَمنِيَس ُ فَاَل يَُموُن نَصًّ

َعيادَةِ , َوقَيْد قَياَل َ ياِحُب َوَخَراَب اْلَمنِيَسِ  بُِجْملَتَِها أِلَنََّها َواِحيدَةُ اْلَمنَيائِِس فَ  يَُميوُن َمْنع يا ِلإْلِ

ْفعَيِ  َعلَيى اْلَمنَيائِِس أِلَنَّي حُ التَّْنمِيِح : َواَل يَْمنَعُيوَن ِميْن إَعيادَةِ َميا اْسيتُْهِدَم ِمْنَهيا فََحَملَيحُ اْبيُن الِرِ

َِّيْيُخ نَبُيو اْعتََْدَ نَنَّ التَّْرِميَم اَل يَْمنَُج ِمْنَهيا بِياَل ِخياَلٍف أِلَنَّ ا افِِعييَّ لَيْم يَْحيِك فِييِح ِخاَلف يا َوال لرَّ

َحاِمٍد َحَمى اْلِخاَلَف فِي َخيَراِب بَْعِضيَها َوَخيَراِب ُكلَِِهيا فََمياَن اْلَواِ يُب َحْميَل َكياَلِم التَّْنمِييِح 

ُْْصيودُ َعلَى اْلعُُموِم فِيِهَما َوَكي َا َكياَلُم اْلَحيِديِث َوَميْن لَيْم يَيْرِو ِمْنَهيا اْسيتَ  ْغنَى َعيْن ذَِليَك َواْلَم

َِّيعَانِيُن نَْعيَيادُُهْم فَيياَل  يَْحُصيُل بِدُونِيِح . َوقَيْد تََْيدََّم اْلَمياَلُم َعلَييى لَْفيِظ اْلَمنِيَسيِ  َواْلمَياُعوُإ َوال

ةُ  ييَافَِ  َواَل تُيَ ال َعلَيْيِهْم ِليئاَلَّ تَْنَِْ يَج اْلَممَيرَّ َعيْن اْلُمْسيِلِميَن . َوقَيْد يُْمِهُرونََهيا َواْشيتَِراُط الِضِ

يِن َوَميْنِعِهْم ِميْن تَْعِلييِم نَْواَلِدِهيْم اْلُْيْر َن أِلَنَّ الْ  َميافَِر يُْمنَعُوَن ِمْن ُممَايَعَتِِهْم ِلعَيدَاَوتِِهْم فِيي اليدِِ

ِلَهي َا ُمنِعُيوا ِميْن ِشيَراِ  فِي ُحْمِم اْلُجنُيِب َوأِلَنَُّهيْم قَيْد يَْسيتَِخفُّوَن  بُِحْرَمتِيِح َويَْسيتَْهِ ئُوَن بِيِح وَ 

َِاَرَكِ  ُمْسيِلٍم إالَّ نَْن يَِليَي نَْميَر التَِِجياَرةِ أِلَنَُّهيْم قَيْد يُعَياِملُوَن بِالرِِ  بَيا اْلُمْصَحِع َوَمنَعَُهْم ِمْن ُم

 بَأَْس , َوإِيَواُ  اْلَجاُسوِس َواْلَخْمِر َواْلِخْنِ يِر فَُمنِعُوا ِمْن ااِلْنِفَراِد فَإِْن َكاَن اْلُمْسِلُم يَِليَها فَاَل 

َوِكتَْمياُن اْلعَيْيِن ِميْن نََضيِرِ اأْلَْشييَا  َوُهيْم َمْمنُوُعيوَن ِميْن ُكيِلِ َميا يَُضيرُّ اْلُمْسيِلِميَن َوإِْظَهيياُر 

ْسياَلِم فِييِح ذَِليَك َوِزيَيادَةُ ااِلْسيتِْعاَل  ِِ َوالدَُّعاُ  إلَْيِح َوَمْنُج الدُُّخوِل فِي اْمِ ْر ِِِ ِ  َواْلفََسياِد فِيي ال

يِن َوتَْوقِيُر اْلُمْسِلِميَن َواِ بو َعلَْيِهْم أِلَنَُّهْم َكاْلَخَوِل لَُهْم   الدِِ

 َوَمنََف التََّشبُّهَ بِِهِم فِي ِلبَاِسِهمِ 

َهانَِ  َواَل يَْخُرُ وا ِمْنَها إلَى َمْرتَمَِ  التَّْعِميِم ِلَْْوِليِح    يلى هللا علييح وسيلم ِليَْنِ لُوا َمْنِ لَ َ اْمِ

يَحابَِ  َواَل  َِمَُّهوا بِاْليَُهوِد { َوأِلَنَّ ُعَميَر َ يالََحُهْم َعلَيى تَْغيِييِر ِزيِِِهيْم بَِحْضيَرةِ الصَّ َ } َواَل تَت

لَييْيَس إالَّ نَُخياِلُع لَييحُ ُوُ ييوَب ُميَوااَلةِ اْلُمْسييِلِم َوُمعَييادَاةِ اْلَميافِِر َوُممَايَنَتِييِح فَيياَل بُيدَّ ِمييْن تَْميِيييٍ  وَ 

ْساَلِم . َوإِنََّما لَْم يَْفعَيلْ  النَّمِييُّ  الِ ِ ُّ َوأِلَنَّحُ إْذاَللو فِي َمْعنَى اْلِجْ يَِ  ِليَُموَن ذَِريعَ   لَُهْم إلَى اْمِ

وفِيَن  لى هللا عليح وسلم ذَِلَك ِليَُهوِد اْلَمِدينَيِ  َونََصياَرَّللا نَْجيَراَن أِلَنَُّهيْم َكيانُوا قَِليِلييَن َمْعيرُ 

ُِييوا ِمييْن اْلتِمَاِسييِهْم بِاْلُمْسييِلِميَن اْحتَيياُ وا إلَييى تَْميِيييٍ   ييَحابَِ  َوَخ ييا َكثُييُروا فِييي َزَمييِن الصَّ فَلَمَّ

يِن َمْمنُولو نَْن يَْستَِعيَن بِِهْم فِي اْلِواَليَاِت َوَكانَيْت َعيادَةُ اْليَُهيوِد اْلعََسيِليُّ   َوالنَّاِظُر فِي نَْمِر الدِِ

افِِعيييُّ إنَّييحُ اأْلَْ ييفَُر َوفِيييِح نََمييرو َوَعييادَةُ النََّصيياَرَّللا اأْلَْدَكييُن , َوُهييَو اْلفَيياِختِيُّ َواآْلَن قَيياَل ا لرَّ

ُِيُر اْلُمْجيِرِميَن يَْوَمئِيٍ   َ اَرْت َعادَةُ النََّصاَرَّللا اأْلَْزَرُق َوُهَو ُمنَاِسيبو لْوليح تعيالى } َونَْح

ِْييُّ ُزْرق ا { َوَعادَةُ اْليَُهوِد اأْلَ  ْسياَلِم تَ ِل َه َا اْلَْْرِن ِحيَن َكاَن َشْيُخ اْمِ ْ فَُر ُعِمَل ذَِلَك فِي نَوَّ

يَاِر اْلِمْصييِريَِّ  َولَييْو ُ ِعييَل َغْيييُر اأْلَْ ييفَِر َكيياَن نَْولَييى فََْييْد  يِن ْبييُن دَقِيييِق اْلِعيييِد قَاِضييي الييدِِ الييدِِ

ِ َرنَْيييت فِييي َكيياَلِم نَبِييي يَْعلَييى نَنَّ اأْلَْ ييفَ  َر ِمييْن اأْلَْلييَواِن يُْمنَعُييوَن ِمييْن ِلمَاِسييِح أِلَنَّ َرُسييوَل هَّ

 لى هللا عليح وسلم َكاَن يَْلمَُسحُ َوَك َِلَك اْلُخلَفَياُ  بَْعيدَ ُ ُعثَْمياُن َوَغْييُر ُ َوُهيَو ِز ُّ اأْلَْنَصياِر 

َهدُوَن اْلَمَجاِلَس َواْلَمَحافَِل . َوَكتََب عُ  ِْ َِّياِم َوبِِح َكانُوا يَ َمُر ْبُن َعْمِد اْلعَِ يِ  إلَى نََصياَرَّللا ال

َدُِّم إلَْيِح فََسلَ  ا فََمْن قَدََر َعلَى نََحٍد ِمْنُهْم فَعََل ذَِلَك بَْعدَ التَّْ مَحُ ِلَميْن نَْن اَل يَْلمَُسوا َعَصم ا َواَل َخ ًّ

ِمْنحُ ِدينَاَرْيِن َونَْكثَيَر , َوَكياَن َعلَيى النَّمِيِيِ  َوَ دَ ُ . َواْلعََصُب ُهَو اْلمُْردُ اْليََمانِيُّ يَُساِو  الَْوبو 

 ييلى هللا عليييح وسييلم بُييْردو يََمييانِيٌّ َخلَعَييحُ َعلَييى َكْعييِب ْبييِن ُزَهْيييٍر فَمَاَعييحُ ِلُمعَاِويَيي َ َوتَدَاَولَتْييحُ 
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ا بَييْل اْلُخلَفَيياُ  يَتََواَرالُونَييحُ . َواْلَخيي ُّ ُهييَو اْلفَيياِخُر ِمييْن الثِِيَيياِب فَيياَل يَُجيي ِيِ أِلَنَّ فِيييِح ِعيي ًّ ِمِ وُز ِلليي ِِ

اِجِ ,  َواْلَْلَْنُسَوةِ ذََكَرَها نَْهُل اللُّغَِ  َوتََملَُّموا َعلَى لَْفمِ  َِِّبِ َوال َّ َهيا تَُموُن ِعيَاُر ُ َمْصمُوغ ا بِال

َِّيَرِف َواْلََْضياِ  ِميْن ِزِ ِ بَِما اَل َحاَ  َ لَنَيا إلَْييِح َوِهيَي تُْليمَُس ِعْنيدَ ِعَميِم اْلَمْنِ لَيِ  بِياْلعِ  ْلِم َوال

َِي َ رضيي هللا عنهيا َعيْن  اْلَُْضاةِ َواْلُخَ مَاِ  َعلَى اْلَمنَابِِر َواْلعََمائُِم تِيَجاُن اْلعََرِب َعيْن َعائِ

ييِرِكيَن اْلعََمييائُِم َعلَييى اْلَْاَل  ِْ نِييِس { النَّمِييِيِ  ييلى هللا عليييح وسييلم : } فَييْرقو بَْينَنَييا َوبَييْيَن اْلُم

ا َعلَى َما َحَمى نَْحَمدُ ْبُن َحْنمَيٍل َواَل يُْمنَعُيو َن َويُْمنَعُوَن ِمْن اأْلَْرِديَِ  أِلَنََّها ِلمَاُس اْلعََرِب قَِديم 

ييا ال َّْيلََسيياُن قَيياَل فَُهييَو اْلُمَْيي ُر ِمييْن ال َّْيلََسيياِن . َوذََكييَر نَبُييو يَْعلَييى نَنَّ اأْلَْرِديَيي َ ُمَربَّعَيي و َونَمَّ رَّ

ال ََّرفَْيِن اْلَمْمفُوُف اْلَجانِمَْيِن اْلُملَفَُّق بَْعُضَها إلَى بَْعٍض َما َكانَْت اْلعََرُب تَْعِرفُحُ َوُهَو ِلمَياُس 

ُل َمْن لَمَِسحُ ِمْن اْلعََرِب ُ مَْيرُ  ا َويَُْاُل نَوَّ يِح تَا   ا َواْلعََرُب تَُسِمِ ا َواْلعََجِم نَْيض  ْبيُن  اْليَُهوِد قَِديم 

يِ  ِمْنَهيا َولَيْم تَُمي مَّ ِ ٍ يَْمَرُهحُ , َوالنِِعَاُل ِمْن ِزِ ِ اْلعََرِب يُْمنَُج نَْهيُل ال ِِ ْن ُمْ ِعٍم َوَكاَن اْبُن ِسِرِ

قِييِق الَّيِ   َ يرَ  ا َمْنعُُهْم ِمْن اتَِِخاِذ َشْيٍ  ِميْن الرَّ ْت بِأَْرِض اْلعََجِم إنََّما َكاَن لَُهْم اْلِخفَاُف َونَمَّ

َعلَْيييِح ِسييَهاُم اْلُمْسييِلِميَن فَِْلَنَّييحُ إذَا َكيياَن فِييي نَْيييِد  اْلُمْسييِلِميَن يُْرَ ييى إْسيياَلُمحُ َوإِذَا بِيييَج ِمييْنُهْم 

ِْيِط َونَْسََْط َحَضانَ َ نََحيِد اأْلَبَيَوْيِن إذَا َكياَن َكيافِ  ا َمنَعُو ُ َوِلَه َا َمنَْعنَا اْلَمافَِر ِمْن َحَضانَِ  اللَّ ر 

َعييْن بَْعييِض اْلعُلََميياِ  َوَكَمييا اَل يَُجييوُز بَْيعُييحُ ِمييْن نَْهييِل اْلَحييْرِب َكَمييا قَالَييحُ بَْعُضييُهْم َوِعْنييدَنَا لَييْم 

َحيقٌّ  يَتَِّضْح ِلي َه َاِن التَّْعِلياَلِن فَلَعَلَّ َسمَمَحُ نَنَّيحُ بِاْسيتِياَلِ  اْلُمْسيِلِميَن ُكلِِِهيْم َعلَْييِح َ ياَر لَُهيمْ 

َضانَتِِح َوِواَليَتِِح فَإِذَا اْختَصَّ بِِح بَْعُضُهْم اَل يَُممَُّن َكيافِرو ِمْنيحُ بَْعيدَ ذَِليَك َحتَّيى اَل يَفُيوَت فِي حَ 

ُْْصيوِد ,  ُُِّروِط ُطولو فَْلنَْرِ ْج إلَى اْلَم َحقُّ اْلُمْسِلِميَن إلَى َكافٍِر َوفِي اْستِيفَاِ  اْلَماَلِم َعلَى ال

ُِّيُروِط َهيْل يُْنيتََُْض َعْهيدُ ُ َونَْ يَحابُنَا َوذََكَر اْبُن َح ْ  ٍم اْلِخاَلَف فِيَما إذَا َخالََع َشيْيئ ا ِميْن ال

ا َعلَى تَْفِصيٍل فِيِح بَْيَن َما يُْنَُْض اتِِفَاق ا َوبَْيَن َما فِيِح ِخاَلفو َولَْيَس فِيَها َميا  ذََكُروا ذَِلَك نَْيض 

ِ  بِِح .اَل يُْنَُْض اتِِفَاق ا َوتَْجِدي مَّ  دُ َما َخِرَب ِمْن اْلُمْختَلَِع فِي اْنتَِْاِض ال ِِ

ُِّيُروَط َوذَِليَك ُكلُّيحُ َعلَيى  َحابَِ  َوالتَّيابِِعيَن الُيمَّ ال ) فَْصلو ( . قَْد ذََكْرنَا اأْلََحاِديَث الُمَّ  الَاَر الصَّ

و ِ َهِ  التَّأِْكيِد ِلَما ُهَو َمْعلُومو ِعْندَنَا ِمْن اْلَمْنجِ  ُِّيُروُط ُمَؤكَّيدَة ِمْن ذَِلَك َواأْلَْ ُل فِيِح اْلَمْنيُج َوال

َِّيْرُط اَل  َِّيْرِط فََْيْط َحتَّيى إذَا لَيْم يَثْمُيْت ال ا اأْلَْ يُل فِييِح اْلَجيَواَز َوأِلَنَّ اْلتَِ اَميحُ بِال َولَْيَس ِممَّ

 يَثْمُُت . 

ا َحَصَل ِمْن ُشُروِط ُعَمَر وَ   َغْيِرَها ِمْن اْلعُُْوِد الَّتِي َعَْدََها النَّمِييُّ  يلى ) فَْصلو ( ُعِلَم ِممَّ

ييِ  َوذَِلييَك ُمْجَمييجو َعلَْيييِح َمْعلُييومو ِمييْن  مَّ ييِد ال ِِ ْْ هللا عليييح وسييلم أِلَْهييِل نَْجييَراَن َوَغْيِرَهييا َ ييَواُز َع

ييُروَرةِ َواْلُْييْر ُن يَييدُلُّ لَييحُ َكَْْوِلييِح تَعَييالَى } َحتَّييى يُ  َِّييْرلِ بِالضَّ ْعُ ييوا اْلِجْ يَيي َ َعييْن يَييٍد َوُهييْم ال

 ِ  َ اِغُروَن { َوقَْد قَدَّْمنَا نَنَّ ذَِلَك لَْيَس ِلَرْغمَيٍ  ِمنَّيا فِيي اْلِجْ يَيِ  َحتَّيى نَْحِميَي َميْن يَْمفُيُر بِيالَلَّ

ِ ِلَرَ ياِ  إْسياَلِمِهْم َكَميا نَمَّْهنَيا َعلَْييِح , فََْيْد قَيالَ   يلى هللا علييح وسيلم }  َولَِمْن َرْحَم   ِمْن هَّ

ُ بِيك َرُ يال  َواِحيد ا َخْييرو لَيك ِميْن ُحْميِر الينِِعَِم { َوَعيدَُم اْخيتِاَلِطِهْم بِاْلُمْسيِلِميَن  أَلَْن يُْهِدَ  هَّ

ْساَلِم ناََل تََرَّللا ِمْن اْلِهْجَرةِ إلَى َزَمِن اْلُحدَْيمِيَِ  لَيمْ  يَيْدُخْل فِيي  يُْمِعدُُهْم َعْن َمْعِرفَِ  َمَحاِسِن اْمِ

َِيَرةِ  اَلٍف اِلْخيتِاَلِطِهْم بِِهيمْ  ْساَلِم إالَّ قَِليلو , َوِمْن اْلُحدَْيمِيَيِ  إلَيى اْلفَيتْحِ دََخيَل فِييِح نَْحيُو َع  اْمِ

ِ  . َوقَاَل نَبُ  مَّ ِْْد ال ِِ ُروِعيَِّ  َع ِْ و يَْعلَى : قَيْد ِلْلُهْدنَِ  الَّتِي َحَصلَْت بَْينَُهْم فََه َا ُهَو السَّمَُب فِي َم

ِْْريرو ِلْلَمافِِر َعلَى ُكْفِرِ  َوَهي َا مُ  ِ  اَل يَُجوُز أِلَنَّحُ تَ مَّ ْْدَ ال ِِ ْمتَنِيجو ذََكَر بَْعُض نَْهِل اْلمَاِطِل نَنَّ َع

ِْرَّ اْلَواِحدَ َعلَى َمْعِصيٍَ  ِمْن ِزن ا نَْو َغْيِرِ  . َوَه َا قَيْولو بَاِطي لو , َوقَيْد تََْيدََّمْت َكَما يَْمتَنُِج نَْن نُ

ييِ  َوَمييا فِيييِح ِمييْن اْلَمْصييلََحِ  َوَرَ يياِ  َكثْييَرةِ اْلُمْسييِلِميَن َوِهدَايَييِ   مَّ ييِد ال ِِ ْْ َشيياَرةُ إلَييى ِحْمَمييِ  َع اْمِ

َِّْرَل لَْم يَِرْد بِإِبَاَحتِِح َواَل َمْصلََح َ ِلْلُمَملَِّفيَن  بَّا أِلَنَّ ال  فِيِح .اْلَخْلِق َوتَفَاُوِت الرَّ
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ِ تَعَالَى  ) فَْصلو ( اْلَمْعُروُف نَنَّ اْلَمنَائَِس ِمْن نََخِسِ اْلَمَواِضجِ ِلَما فِيَها ِمْن اْلُمْفِر بِالَلَّ

َوَرنَْيييت فِييي ِكتَيياِب نَبِييي يَْعلَييى اْلَحْنمَِلييِيِ نَنَّ ِلمِيييَِعِهْم َوَ ييَواِمِعِهْم ُحْرَميي   َعلَييى َمْعنَييى نَنََّهييا  

َ تَعَييالَى فِيَهييا  تَُصيياُن ِميينْ  النََّجاَسيياِت َوتُنَيي َّ ُ َعييْن اْلَْيياذُوَراِت َواْلفََسيياِد أِلَنَُّهييْم يَييْ ُكُروَن هَّ

ِ { اآْليَي َ , َولَيْيَس ُحْرَمتَُهيا َكُحْرَمي ُ تَعَالَى } َولَْواَل دَْفُج هَّ ِ  فَتَِصيُر لََها ُحْرَم و بِ َِلَك قَاَل هَّ

َِاُ ِر فِيَها َوفِي اْلَوْقِع َعلَْيَهيا اْلَمَساِ ِد َعْن مَ  ْنجِ اْلُجنُِب َواْلَحائِِض َوَمْنجِ اْلُخُصوَماِت َوالتَّ

اَلةِ فِيَها َوِمْن َغْييِر قَْصيٍد لَِميْن  ِْْصدَ بِالصَّ اَلةُ فَتُْمَر ُ نَْن يَ ا الصَّ َكَما يُوقَُع َعلَى اْلَمَساِ ِد نَمَّ

َحابَ ُ فِي ذَِلَك " . ُرِوَ  َعْن اْبيِن  بُِحُضوِر َوْقتَِها اَل تُْمَر ُ  أِلَنَّحُ َحاُل َضُروَرةٍ َواْختَلََع الصَّ

ياَلةِ فِيَهيا , َوَعيْن ُعَميَر َونَبِيي ُموَسيى نَنَُّهَميا َ يلَّيَا فَيُْحَميُل  ُعَمَر َواْبِن َعمَّياٍس َكَراِهيَي ُ الصَّ

ِْْصدَا . َوَما ذََكَر ُ ِمْن نَ  نَّ لََها ُحْرَم   بَِعييدو َولَيْو َكياَن لََهيا ُحْرَمي و لََميا ُهيِدَمْت  َعلَى نَنَُّهَما لَْم يَ

يا اآْليَي ُ  َوقَْد } َكاَن ذُو اْلَخلََصِ  بَْيت ا ِلَخثْعٍَم فَأََمَر النَّمِيُّ  لى هللا عليح وسلم بَِهْدِمِح { . َونَمَّ

َمي يا اآْلَن فَِهيَي بَاِطلَي و اْلَمِريَم ُ فََمْعنَاَها لَُهِدَمْت فِيَما َمَضيى ِميْن ال َّ اِن ِحييَن َكانَيْت َحًّْيا َونَمَّ

 ُ ُ تَعَالَى فِيَها قَْد قَاَل هَّ ِ إالَّ َوُهيْم  -ُسْمَحانَحُ  -َوذََكَرُهْم هَّ فِي ِمثِْلِح } َوَما يُْؤِمُن نَْكثَُرُهْم بِالَلَّ

ِرُكوَن { . ِْ  ُم

 ) بَاُا َما قَاَل اِلفُقََهاُه فِي ذَِلَك  

ُ تَعَيالَى :  افِِعِيِ َونَْ ُكْر َمتَْن َكاَلِمِح َونَيُردَّ فِييِح بَِميا تَيَسَّيَر إْن َشياَ  هَّ قَياَل  َوْلنَتْمَْج تَْرتِيَب الرَّ

افِِعيييُّ رحمييح هللا : اْلييمِاَلدُ الَّتِييي فِييي ُحْمييِم اْلُمْسييِلِميَن قِْسييَماِن : ) نََحييدُُهَما ( اْلييمِاَلدُ الَّتِييي  الرَّ

ييِ  ِمييْن إْحييدَاِإ بَْيعَييٍ  نَْحيي مَّ داَلََها اْلُمْسييِلُموَن َكمَْغييدَادَ َواْلُموفَييِ  َواْلمَْصييَرةِ فَيياَل يَُممَّييُن نَْهييُل ال ِِ

ويَيانِيُّ َولَيْو  ُ نَْعلَيُم . قَياَل قَياَل الرُّ َوَكنِيَسٍ  َوَ ْوَمعَِ  َراِهٍب . قُْليت ذَِليَك ُمْجَميجو َعلَْييِح , َوَهَّ

ْْدُ بَاِطلو . قُْليت َهي َا اَل َشيكَّ فِييِح إذَا َكياَن ذَِليَك ُهيَو َ الََحُهْم عَ  لَى التَّْمِميِن ِمْن إْحدَاالَِها فَاْلعَ

ْْيدِ  يِ  َوُشيِرَط َهي َا فِييِح فَيُْحتََميُل نَْن يَُْياَل بِيمُْ اَلِن اْلعَ مَّ ْْيدَ ال ِِ ُْْصودُ َع ُْْصودُ فَإِْن َكاَن اْلَم  اْلَم

َِّيْرِط فَياَل يَُْيوُل بِيِح َكَما قَاَل َويُْحتَمَ  يا نَتِيَجي ُ َهي َا ال َِّْرِط , َونَمَّ ْْتَِصَر َعلَى بُْ اَلِن ال ُل نَْن يَ

ْت اْستِْصيَحاب ا ِلَمياِهِر  ُ نَْعلَيُم . قَياَل قَياَل فِيي بَْحيِر اْلَميْ َهِب َوإِْن نَْشيَمَل َحالَُهيا نَقَيرَّ نََحدو َوَهَّ

يا ااِلْستِْصيَحاُب فَإِنََّميا يَُميوُن ِلْْلَْ يِل اْلَحاِل قُْلت لَْو قَاَل نَْخ    ا بَِماِهِر اْلَحاِل َكاَن نَْولَى َونَمَّ

ييُهوُر الَّييِ   لَييْم يَييْ ُكْر اأْلَْكثَييُروَن ِسييَوا ُ نَْن يَتََحَّْييَق  ِْ َولَِمنَّييحُ نَْوَعيياِن : ) نََحييدُُهَما ( َوُهييَو اْلَم

َحاِل َوُهَو ُحجَّ و ِعْندَ نَْكثَِر اْلفََُْهاِ  . ) َوالثَّيانِي ( نََخي َ َشْي و فِي اْلَماِضي فَيُْستَْصَحَب إلَى الْ 

ِريَن ِمْن نَْهِل اْلَجدَِل نَْن نَتََحََّْق َشْيئ ا فِي اْلَحياِل فَنَْستَْصيِحمَحُ إلَيى اْلَماِضيي  بِِح بَْعُض اْلُمتَأَِخِ

ِل َوااِلْستِْصَحاُب الَِّ   ذََكَر ُ  َ اِحُب اْلمَْحِر ُهنَا ِمْن َه َا اْلَْمِيِل , الُيمَّ قَْولُيحُ َعلَى َعْمِس اأْلَوَّ

نَْشيييَمَل َحالَُهيييا يُْحتََميييُل نَْن يَُميييوَن َميييَج ُظُهيييوِر نََحيييِد ال َّيييَرفَْيِن َونَْن يَُميييوَن َميييَج ااِلْسيييتَِواِ  

ََّجْح اأْلَْخ ُ بِِح فِيي فَاْستِْصَحاُب َظاِهِر اْلَحاِل الَِّ   نََرادَ ُ قِْسمو ِمْن الاََلالَِ  نَْقَساٍم فَ  لَْو َ حَّ لَْم يُت

ُ نَْعلَيُم , قَياَل َواَلَّيِ   يُوَ يدُ فِيي َهيِ ِ  اْليمِاَلِد ِميْن اْلمِ  يَيجِ اأْلَْقَساِم الثَّاَلالَيِ  بَيْل فِيي نََحيِدَها , َوَهَّ

يَّييٍ  فَاتََّصييلَْت بَِهييا َواْلَمنَييائِِس َوبُيُييوِت النَّيياِر اَل تُييْنَُْض اِلْحتَِميياِل نَنََّهييا َكانَييْت فِيي ي قَْريَييٍ  نَْو بَِرِ

ِْيَض . قُْليت  ِعَماَرةُ اْلُمْسِلِميَن فَيإِْن ُعيِرَف إْحيدَاُإ َشيْيٍ  بَْعيدَ بِنَياِ  اْلُمْسيِلِميَن َوِعَمياَرتِِهْم نُ

َِْض بِاَل إْشَماٍل . َواَلَِّ   قَياَل فِيي اليدَّْيِر يُوَ يدُ فِي ي َهيِ ِ  اْليمِاَلِد َمتَى  ُعِرَف إْحدَاُإ َشْيٍ  نُ

يِعيعِ  ْْتَِضي إْطاَلقَحُ نَنَّحُ اَل فَْرَق بَيْيَن ااِلْحتَِميالَْيِن اْلَْيِوِ ِ َوالضَّ ِْْض ِلاِلْحتَِماِل يَ  ِمْن َعدَِم النَّ

ييدُ نَنَّييحُ نََرادَ بَِْْوِلييِح َهييِ ِ  اْلييمِاَلِد ُكييلَّ َمييا نَْحدَ  ِْ الَييحُ اْلُمْسييِلُموَن , َوَغاِلييُب َمييْن يَُ يياِلُج َكاَلَمييحُ يَْعتَ

اَها َكمَْغيدَ  افِِعيِيِ اْليمِاَلدُ الَّتِيي َسيمَّ ادَ َكاْلَْاِهَرةِ َونَْحِوَها فَتَيْدُخُل فِيي ذَِليَك , َوذَِليَك نَنَّ ُميَرادَ الرَّ

َِّْيُخ نَبُو َحاِمٍد ذََكَر َهِ ِ  اْلمِاَلدَ الثَّاَلالَ َ الُمَّ  قَاَل فَيإِْن قِييَل : فََميا  َواْلُموفَِ  َواْلمَْصَرةِ . َوَك َِلَك ال
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نَنََّهيا تَُْولُوَن فِي َهِ ِ  اْلمِيَجِ َواْلَمنَائِِس الَّتِي فِي اْلمَْصَرةِ َواْلُموفَِ  َودَاِر السَّاَلِم ؟ قِيَل لَْم نَْعلَْم 

فَييتْحِ ُعَمييَر اْلِعييَراَق َحْيييُث  نُْحييِدالَْت َولَييْو َعِلْمنَييا لَفَعَْلنَاَهييا َواَلَّييِ   ِعْنييدَنَا فِيَهييا نَنََّهييا َكانَييْت قَْمييلَ 

َها َعلَيى ذَِليَك الُيمَّ اتََّصيَل  ِرِكيَن فَفَتََحَها ُعَمُر َونَقَرَّ ِْ َّللا ِلْلُم َكانَْت َهِ ِ  اأْلََراِضي َمَ اِرَل َوقُر 

ِْيَْت َعلَيى َميا َكانَيْت َعلَْييِح , َوَهي َا الَّيِ   قَالَيحُ نَبُيو َحا ِميٍد ِميْن َكْونَِهيا اْلمِنَاُ  بَْعُضحُ بِمَْعٍض فَمَ

ييِرِكيَن َمييَج نَنَّييحُ ِمييْن ِحيييِن اْخييتَطَّ اْلُمْسييِلُموَن َهييِ ِ  اْلييمِاَلدَ الثَّاَلالَيي َ  ِْ َّللا ِلْلُم َكانَييْت َمييَ اِرَل َوقُيير 

ْسيياَلِم فِيَهييا َغاِلمَيي و فَغَلَييَب َعلَييى المَّييِنِ نَنََّهييا َكانَييْت َمْوُ ييودَة  قَْمييَل بِنَيياِ  اْلُمْسيي ِلِميَن َوَكِلَميي ُ اْمِ

ييا تََملَّييَك اْلُمِعيي ُّ اْلُمِعييِ ِ ُّ اليي يَّيي   فَلَمَّ ييُهوَر اْلَمْعييُروَف نَنََّهييا َكانَييْت بَِرِ ِْ يَاَر َكاْلَْياِهَرةِ . فَييإِنَّ اْلَم دِِ

ي ذَِلييَك اْلِمْصييِريَّ َ بَنَاَهييا فِييي َسيينَِ  الِْنتَييْيِن َوِسييتِِيَن َونَْربَِعِمائَييٍ  فَاْحتَِميياُل ُوُ ييوِد َكنَييائَِس بَِهييا فِيي

اْلَوْقييِت بَِعيييدو ِ ييدًّا , فَييإِْن نََمْرنَييا إلَييى المَّيياِهِر فَالمَّيياِهُر ُحييدُوالَُها بَْعييدَ اْلمِنَيياِ  بِِخيياَلِف بَْغييدَادَ 

َواْلمَْصييَرةِ َواْلُموفَييِ  . َوإِْن نََمْرنَييا إلَييى اأْلَْ ييِل الييدَّاِلِ َعلَييى َعييدَِمَها َوْقييَت بِنَيياِ  اْلَْيياِهَرةِ 

َِ اْستِْصَحاُب ُوُ وِدَهيا اْستِْصحَ  اَب اْلعَدَِم اْلُمَحَِّْق فِي اْلَماِضي َوالدَّاِلِ َعلَى ُوُ وِدَها إْذ ذَا

ُروَن َونَْكثَيُر اْلفََُْهياِ  اَل يَْعِرفُونَيحُ  َعلَى َطِريَِْ  ااِلْستِْصَحاِب اْلَمْعُموِس الَّيِ   نَْحداَلَيحُ اْلُمتَيأَِخِ

 َ َل َما ُعِرَف ُوُ يودُ ُ فَيُْستَْصيَحُب ُوُ يودُ ُ َوإِنََّما يَْعِرفُوَن اأْل َل لَِمنَّ اْلُمَحََّْق ِمْنحُ نَْعنِي اأْلَوَّ وَّ

ا اْستِْصَحاُب اْلعَدَِم اْلَماِضي إلَى اْلَحاِل َمَج تََحُِّْق اْلُوُ وِد فِيي  ِمْن اْلَماِضي إلَى اْلَحاِل , نَمَّ

ييا َِّييِكِ فِييي اْلَماِضييي فَِممَّ يَْحتَيياُج إلَييى فِْمييٍر فَييإِْن َ ييحَّ فَيَتَعَيياَرُض ااِلْستِْصييَحابَاِن  اْلَحيياِل َوال

َِّكُّ فَيُْ لَُب دَِلييلو  َخيُر َويَْليَ ُم ِميْن ذَِليَك التََّوقُّيُع َعيْن اْلُحْميِم بِأََحيِد ااِلْستِْصيَحابَْيِن  َويَْمَْى ال

دُ نََحدَُهَما . َوَشْيُخنَا اْبُن الرِِ  ْفعَِ  قَاَم فِي َهيِ ِ  اْلَمنَيائِِس الَّتِيي فِيي اْلَْياِهَرةِ َحتَّى يَِجدَ َما يُعَِضِ

اَسي   فِيي ذَِليَك َواْعتََميدَ فِيَهيا َعلَيى َخْمَسيِ  نَِدلَّيٍ   ْْتَِصْر َعلَى اْلَْياِهَرةِ َوَ ينََّع ُكرَّ َوُربََّما لَْم يَ

 َ نَّ اأْلَْ يَل َعيدَُمَها قَْميَل بِنَياِ  اْلَْياِهَرةِ ,  ذََكَرَها َوَسيِمْعتَها َعلَْييِح َوَ ينََح فِيَهيا إلَيى التََّمسُّيِك بِيأ

ْفتَُك بِِح َولَْو فُتَِح َه َا اْلمَاُب أَلَدََّّللا إلَى نَنَّ ُكلَّ َميْن فِي ي َوِعْنِد  فِي َه َا التََّمسُِّك نََمرو ِلَما َعرَّ

ْْمَيُل ِمْنيحُ إالَّ يَِدِ  يَدَِّعي اْنتَِْالَحُ إلَْيِح َونَْحيُن نَْعلَيُم نَنَّ اأْلَْ يَل َعيدَ  ُم السَّيمَِب الَّيِ   يَدَِّعييِح َواَل يُ

بِمَيِِنٍَ  َوُهَو بَِعيدو نَعَْم إْن َكياَن لَيحُ ُمنَياِزلو الَمَيَت ِمْلُميحُ فَي َِلَك اْلِمْليُك نَْميرو ُوُ يوِد ٌّ ُمْستَْصيَحبو 

اْلُحْميَم بِإِْبَْياِ  َكنَيائِِس اْلِعيَراِق قَِرييبو  َوإاِلَّ فَاَل , َه َا الَِّ   يَْمَهُر ِلي فِي ذَِليَك َوَحاِ يلُحُ نَنَّ 

ُع َعيْن َوَكنَائِِس اْلَْاِهَرةِ َونَْحِوِ  اَل يَْمَهُر اْلُحْمُم بِِح َوإاِلَّ لَُحِمَم بَِهْدِمِح بَْل الَِّ   يَْمَهيُر التََّوقُّي

َِْيٍ  ِلعَدَِم الدَِّليِل اَل ِليدَِليِل اْلعَيدَِم اْلُحْمِم ِلعَدَِم الدَِّليِل , َوَكْم ِمْن َمْسأَلٍَ  َهَم َا اَل يُ  َْْضى فِيَها بِ

ُْْصودُ َمْن يَْ لُُب بََْاَ  اأْلَْمِر َعلَى َما ُهيَو َعلَْييِح لَِميْن يَْمَهيُر ناَلَيُر َميا قُْلنَيا ُ   َويَْلَ ُم ِمْن ذَِلَك َم

ُ . وَ  َْْرْيت ااِلْستِْصَحاَب الَّيِ   نَْحُميُم بِيِح فِي فُُرولٍ نُْخَرَّللا َوُربََّما نَْ ُكُرَها إْن َشاَ  هَّ قَْد اْستَ

ا َكثِيَرة  إنََّما يُْستَْصيَحُب فِيَهيا نَْميرو ُوُ يوِد ٌّ َكَميْن تَييَََّْن ال ََّهياَرةَ َوَشيكَّ فِيي  فََوَ ْدت ُ َور 

ا اْستِ  َوِر الَّتِي َحَضَرتْنِي اآْلَن َونَمَّ ْصَحاُب َعدَِم تََحمٍُّم بِِح فَلَْم اْلَحدَِإ َوَعْمِسِح , َوَغاِلُب الصُّ

ييِ  َونَْحِوَهييا ِمييْن اأْلُُمييوِر اْلعَدَِميَّييِ  اَل  مَّ  يَْحُضييْرنِي اآْلَن َواَل نَْ ييِ ُم بِنَْفيِييِح فَْليَْنُمييْر َوبَييَراَ ةُ ال ِِ

ِلييلو . فَِميْن ُهنَيا تََوقَّْفيت َعيْن نَْحُمُم بَِها َوإِنََّميا نَْمتَنِيُج ِميْن اْلُحْميِم بِِخاَلفَِهيا َحتَّيى يَُْيوَم َعلَْييِح دَ 

ا اْختِاَلُف نُُصيوِص  ْفعَِ  نَْيض  ا ذََكَر ُ اْبُن الِرِ ُ نَْعلَُم . َوِممَّ ْفعَِ  رحمح هللا َوَهَّ ُمَوافََِْ  اْبِن الِرِ

َِّافِِعِيِ َواأْلَْ َحاِب فِي َحدِِ اْلُمدَِّعي َهْل ُهَو َمْن يُْحَمى ُسُموتُحُ نَْو َمينْ  ا َخِفيًّيا  ال يَيدَِّعي نَْمير 

ُْْصودُ ُ بِ َِلَك نَنَّ اأْلَْ َل َعدَُم اْلَمنَائِِس فِيي اْلَْياِهَرةِ قَْميَل  نَْو َمْن يَدَِّعي ِخاَلَف اأْلَْ ِل , َوَم

يَّ   َوَظاِهرُ  ا أِلَنََّها َكانَْت بَِرِ َحاِل تِْلَك نَنَّيحُ  بِنَائَِها َعلَى َما قَاَل َوُهَو المَّاِهُر َعلَى َما قَاَل نَْيض 

ييدَِمَها ُمَخاِلف ييا ِلْْلَْ ييِل َوالمَّيياِهِر  ِْ اَل يَْرتَييادُ ِلنَْفِسييِح بِنَيياَ  َمِدينَييٍ  َحييْوَل َكنَييائَِس َوَكيياَن اْلَْييْوُل بِ

نَنَّ ذَِليَك إذَا لَيْم  َوَكاَن اْلَْائُِل بِِح ُمدَِّعي ا يَْحتَاُج إلَى بَيِِنَِ  اَل ُمدَّع ى َعلَْييِح , َونَْوَردَ َعلَيى نَْفِسيحِ 
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تَُمْن يَدو َونََ اَب بِاْلَمْنجِ َوِعْنِد  اْستِْصَحابو ُوُ يوِد ٌّ َوإاِلَّ فَينَْحُمُم بَِهيا نَْو نَتََوقَّيُع َغْييَر نَنِِيي 

فََميا َظَهيَر لَُهيْم نَنََّهيا نَقُوُل إنَّ اْليَدَ َهاُهنَا َعلَى اْلَمنَائِِس اَل نَُسلُِِم نَنََّها ِللنََّصاَرَّللا بَْل ِلْلُمْسِلِميَن 

ْْيدَُم َعلَيى اْلُحْميِم فِيَهيا بِيأَمْ  َِّيِكِ اَل نَ ِْيَْت َوَما َشكَّ فِيَها فَِهَي فِي نَْيِدينَا بَاقِيَي و َعلَيى ال ٍر تَْمَْى بَ

ِ تَعَيالَى اَل  يِدَم فِيي  ِمْن اأْلُُميوِر اَل بَِهيْدٍم َواَل بِإِْبَْياٍ  إالَّ بُِمْسيتَنٍَد َخْوف يا ِميْن هَّ ْْ ِميْن نََحيٍد  نَْن يُ

 َشِريعَتِِح َعلَى ُحْمٍم بِغَْيِر ِعْلٍم . َوتَْمَهُر فَائِيدَةُ ذَِليَك فِيَميا إذَا َهيدََمَها َهياِدمو َوقَيْد قَيدَّْمنَا بَْعيضَ 

يِليِب َكاَلٍم فِيِح َواَل َشكَّ نَنَّ ِ فَ َ التَّأِْليِع الَّتِي بَِها قَِواُم اْلَمنِيَسِ  َغْيُر َمضْ  ُمونٍَ  َكِصيفَِ  الصَّ

َواْلِمْ َميياِر َوَكيي َا يَْمَهييُر ِلييي فِييي ذََواِت اآْلاَلِت فِييي اْلَحَجييِر َونَْحييِوِ  َكَمييا اَل يَْضييَمُن اْلَخْمييَر 

ِ  فَاَل يَْمَْى َشْي و  َخُر َوُهَو التَّْعِ يرُ  , َوُهنَا يَْفتَيِرُق  اللَُّهمَّ إالَّ نَْن يَُْاَل نَنَّحُ يَْضَمنَُها أِلَْهِل ال َّمَّ

ا يَتََحَُّْق نَنَّحُ قَيْد لَِ َمنَيا نَْن اَل نَْهيِدَمَها فَيَُميوُن قَيْد نَْقيدََم عَ  لَيى َميا اْلَحاُل فَإِْن َكانَْت اْلَمنِيَس ُ ِممَّ

ُر َوإِْن َكاَن قَْد نَْقدََم فِي الصُّوَرةِ الَّتِي فََرْضنَا َحْيُث اَل   نَْحُميُم بِي َِلَك ِلعَيدَِم َعِلَم تَْحِريَمحُ فَيُعَ َّ

ُر أِلَنَّ اْلُحْمَم بِيالتَّْعِ يِر يَْسيتَْدِعي تََحُّْيَق َسيمَمِِح َولَيْم يُوَ يْد , َوإَِعيادَةُ الَّ  ْْتََضى فَاَل يُعَ َّ تِيي اْلُم

ا تَعَلَّ  ْفعَيِ  قَيْوُل َماِليٍك َهدََمَها َهاِدمو َكإَِعادَةِ اْلُمْنَهِدَمِ  بِنَْفِسَها َوَسنَتََملَُّم فِيِح . َوِممَّ َق بِِح اْبيُن الِرِ

ُْْرُب ِميْن  ْ َ ْخِر ُّ ِمْن نَْ َحابِنَا َما يَ َِِّريِع , َوقَْولُحُ اْمِ اَل نَْسَمُج دَْعَوَّللا اْلَخِسيِس َعلَى ال

يا يَتَعَلَّيُق بِيِح ذَِلَك َوَه َا لَيْو َسيلََّم المُُّهيوَر َولَيْم نَُسيلِِْم اْلُحْميَم , َونَْحيُن اَل نَُسيلُِِم المُُّهيو َر , َوِممَّ

َِّييافِِعِيِ فِييي تََْابُييِل اأْلَْ ييلَْيِن نَْو اأْلَْ ييِل َوالمَّيياِهِر َكعَييدِِ اْلَمْلفُييوِف َوِطيييِن  اْخييتِاَلُف قَييْوِل ال

ا تََْدََّم  ََِّواِرلِ َوَغايَ ُ َه َا بَْعدَ التَّْسِليِم نَْن يَأْتَِي ِخاَلفو , َونَْحُن نُِريدُ نَْمر  بِيِح َعلَيى َهيْدِم َميا ال

ا تَعَلََّق بِِح اْلِخاَلُف فِيَمْن َحلَي ْت اأْلَْعَصاُر َعلَْيِح فََمْيَع يَْمتَِفي فِيِح بِِمثِْل ذَِلَك . َوِممَّ َع اْستََمرَّ

ُجْمُهيوُر َعلَيى َعلَى َزْوَ تِِح بِال َّاَلِق اَل تَْخُرُج إالَّ بِإِْذنِيِح فََخَرَ يْت َوادََّعيى نَنَّيحُ نَِذَن لََهيا َوالْ 

َِاَ  َزْيدو , َوفِي قَْوِلحِ   اْستِْصَحاِب النَِِماحِ أِلَنَّحُ نَْمرو ُوُ وِد ٌّ , َوفِي قَْوِلِح " اَل يَْدُخُل إالَّ نَْن يَ

َِمٍَ  فََضَربَحُ بَِها دَْفعَ   َوَشكَّ فِي ُوُ وِلَها َواَل دَِليَل فِي َشيْيٍ  ِميْن  ذَِليَك , أَلَْضِربَنَّحُ ِمائَ َ َخ

ا تَعَلََّق بِِح إذَا ُوِ دَْت ُ  ُولو فِي َحيائٍِط َوَ ِهيَل اْلَحياَل فِيي َوْضيِعَها قَياَل اأْلَْ يَحاُب اَل  َوِممَّ

تُييَ اُل أِلَنَّ المَّيياِهَر نَنََّهييا ُوِضييعَْت بَِحييِقٍ , َوقَيياَل ُهييَو : إنََّهييا َمْفُروَضيي و فِيَمييا إذَا لَييْم يَييدَّلِ 

اِحَب اْلِجييدَاِر نَِذَن لَييحُ فِييي َوْضييِعَها بَييْل ادََّعييى اْسييتِْحَْاَق اْلَوْضييجِ َوَ ْهييَل َ يياِحمَُها نَنَّ َ يي

اْلَحيياِل َحتَّييى لَييْو قَيياَل َ يياِحُب اْلِجييدَاِر نَْنييَت نَِذْنييت ِلييي نَْو َ ييالَْحتَنِي َعلَْيَهييا , َوقَيياَل بَييْل 

اِكيُب بَيْل نََعْرتَنِيي , قَياَل وَ  اْلُمعَانِيدُوَن يَْ ُعُميوَن نَنَّيا َ يالَْحنَاُهْم َعلَيى َغَصْمتَنِي , َوقَياَل الرَّ

يِحيُح فِيَهيا  اْلَمنَائِِس اْلَمْ ُكوَرةِ . قُْلت َما قَالَحُ فِي َمْسأَلَِ  اْلُج ُولِ َ ِحيحو َوَمْسأَلَ ُ الدَّابَِّ  الصَّ

وَن ُمَصيالََحتَنَا نَْحيُن َحتَّيى يَُميوَن اْلَْيْوُل نَنَّ اْلَْْوَل قَْوُل اْلَماِلِك َوَمْسأَلَ ُ اْلَمنَائِِس ُهيْم اَل يَيدَّعُ 

 قَْولَنَا بَْل إْن ُسلَِِم لَُهْم يَدو فَاَل يَْحتَياُ وَن إلَيى دَْعيَوَّللا بَيْل يَْمِفيي  َمعََهيا ااِلْحتَِمياُل َكَميا قَيدَّْمنَا ُ 

ِ تَعَالَىَوإِْن لَْم يَُسلَّْم لَُهْم يَدو فَاَل َحاَ  َ إلَى َه َا , َونَْحُن يَِجُب عَ  تِنَا ِمْن هَّ  لَْينَا َخاَلُص ِذمَّ

ا يَقَُف اِلبَِحُث فِيِه أَنَّ ىِبقَاَه اِلَ نَا ِِس ُمِختَلَفل فِيهِ   َوِممَّ

ُْْضييحُ َوإِذَا   فَيَْحتَِمييُل َهييِ ِ  اْلَمنَييائَِس اْلَمْوُ ييودَةَ نَْن يَُمييوَن قَييْد َحَمييَم َحيياِكمو بِإِْبَْائَِهييا فَيَْمتَنِييُج نَ

ِح َمْمنَا فِي ذَِلَك فََهْل يَُجوُز ااِلْستِنَادُ إلَى نَنَّ اأْلَْ َل َعدَُم اْلُحْمِم نَْو اَل أِلَنَّحُ نَْميرو َعيدَِميٌّ فِييشَ 

َِّْرِط َواْلُحْمِم ُمْحتََملَ  ْلحِ َوال َِّْرِط . فََهِ ِ  الاََلالَ ُ نُُموٍر : الصُّ ْلحِ َوال   و َما تََْدََّم فِي اْحتَِماِل الصُّ

ييِديِر نَْن اَل يَُمييوَن َوقَييَج ُحْمييمو فََْييْد اْختَلَييَع اْلعُلََميياُ  فِييي نَنَّ فِْعييَل  ْْ َواأْلَْ ييُل َعييدَُمَها , َوَعلَييى تَ

ِ  اْلَماِضيَن ِلَهِ ِ  اْلَمنَائِِس َوُهْم ُحمَّامو قَْد يَُْاُل إنََّها فِ  ِْيَ ُ اأْلَئِمَّ اٍم ْعُل ُحمَّياْلَحاِكِم ُحْممو نَْو اَل َوتَْم

يا يََْيُج اْلمَْحيُث فِييحِ   فَِهَي ُحْممو ِميْنُهْم ِعْنيدَ َميْن يَُْيوُل فِْعيُل اْلَحياِكِم ُحْميمو فَيَْمتَنِيُج تَْغيِييُر ُ . َوِممَّ

ا نَنَّ ُوُ ودَ اْلَمنَائِِس إنََّما يَدُلُّ َعلَى َ َواِز إْبَْائَِها اَل َعلَى ُوُ وبِِح فَيَْمِفي فِي اأْلَِدلَّيِ   َميَج نَْيض 
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ييِ  اْلَماِضيييَن نَنَّ بََْاَ َهييا لَييْيَس بَِمْمنُييولٍ َونَنَّييحُ َ ييائِ و فَييإِذَا َرنَّللَا إَمييامو ذَِلييَك َونَنَّ َمْصييلََح َ   اأْلَئِمَّ

َهيا اْلُمْسِلِميَن فِي َه َا اْلَوْقِت إَزالَتَُها َ اَز لَحُ ذَِلَك َواَل يَْمتَنُِج فََهيْل نَُْيوُل بِي َِلَك نَْو نَُْيوُل بََْاؤُ 

ِْيَتُيحُ َوَعيدَُم َرْفيجِ يَيِد ِ  ْبَْاِ  َكَميْن فِيي يَيِدِ  َشيْي و نَْجَهيُل   يَِجيُب تَْم  اْلَمْوُ ودُ يُثْمُِت لَُهْم َحقَّ اْمِ

َعلَيى  َعْنحُ . َهِ ِ  َممَاِحُث ُكلَُّها ُمْحتََملَ و َونَْحُن َوإِْن تََوقَّْفنَا ِل َِلَك َعيْن اْلُحْميِم بَِهيْدِمَها اَل نُْنِميرُ 

دُ اْلَوْقيعِ   َمْن َهدََمَها ِلَما قُْلنَا َواَل َعلَيى َميْن يُْفتِيي نَْو يَْحُميُم بَِهيْدِمَها . َولَيْيَس ِعْنيدَنَا إالَّ ُمَجيرَّ

يِن ْبيِن دَقِييِق اْلِعييِد َعيْن ُمَوافََْيِ  ا ِْيِيِ اليدِِ َِّيْيخِ تَ ْبيِن َولَعَلَّ ذَِلَك نَْو نَْحَو ُ َكاَن َسيمََب تََوقُّيِع ال

ْفعَِ  فَإِنَّحُ لَْم يُْنَسْب إلَْيِح فِي ذَِلَك َمْنيجو َواَل إْذنو , َوَكياَن رحميح هللا َشيِديدَ اْليَوَرلِ َويَْحِملُيحُ  الِرِ

ييا : إنَّ  ييا نَُْولُييحُ نَْيض  َوَرُعييحُ َعلَييى تََوقُّييٍع َكثِيييٍر فِييي اْلَمَواِضييجِ اْلُمْحتََملَييِ  فِييي اْلِعْلييِم , َوِممَّ

َوايَ  ْت الِرِ  َ الَّتِي تََْدََّمْت َعْن ُعَمَر ْبِن َعْمِد اْلعَِ يِ  بَِهْدِم اْلَمنَائِِس اْلَِْديَمِ  َواْلَجِديدَةِ إذَا َ يحَّ

يا َكانَيا تَْحيتَ  َِّاِم أِلَنَُّهَميا ِممَّ  َعْنحُ يَُجوُز نَْن يَْعتَِمدَ فِي َهِ ِ  اْلَمنَائِِس اْلَمْوُ ودَةِ فِي ِمْصَر َوال

َملَُها قَْولُحُ َوُهَو نَْعلَُم بَِميا تََْدََّميحُ ِميْن َحاِلَهيا إْن َكانَيْت َمْوُ يودَة  فِيي ِواَليَتِ  ِْ ِد نَْمِرِ  َويَ ِح َوتَفَرُّ

 ُ يا يََْيُج  -َعي َّ َوَ يلَّ  -َزَمانِِح َوإِْن لَْم تَُمْن َمْوُ ودَة  فِي َزَمانِِح فَتُْهدَُم قَْ ع ا , َوَهَّ نَْعلَيُم . َوِممَّ

ْلمَْحُث فِييِح نَنَّ َمَواِضيَج َهيِ ِ  اْليمِاَلِد الَّتِيي نَْحيداَلََها اْلُمْسيِلُموَن َكاْلمَْصيَرةِ َواْلُموفَيِ  َحيداَلَا فِيي ا

َزَمِن ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب رضي هللا عنح بِأَْمِرِ  َوبَْغدَادُ بَنَاَها نَبُو َ ْعفَيٍر اْلَمْنُصيوُر َوالاََلالَتَُهيا 

ْلِعَراِق َوِهَي َعْنَوةو َعلَى الصَِّحيحِ فَيإِذَا ُحِميَل ُوُ يودُ اْلَمنَيائِِس الَّتِيي فِيَهيا َعلَيى ِمْن  نَْرِض ا

َِ اَل يَْمِفي فِي ُوُ وِب إْبَْائَِها َواَل فِي َ يَواِزِ  بَيْل يَِجيُب نَْن يَُميوَن  نَنََّها َكانَْت قَْمَل بِنَائَِها فَ َا

ْنيَوةِ إالَّ نَْن يَْنُميَر إلَيى اْحتَِمياِل اْشيتَِراِطَها لَُهيْم بُِصيْلحٍ بَْعيدَ ذَِليَك إْن َكَما َسيَأْتِي فِي بِاَلِد اْلعَ 

َوِر َواَل نَْخلُُص َعْن ذَِليَك  ْزنَا ُ فَاَل يَْحُصُل لَنَا اْلَْْ ُج بَِجَواِز إْبَْائَِها فِي ُ وَرةٍ ِمْن الصُّ َ وَّ

َمَواِضجِ اْلَمنَائِِس فِيَما اْستَْولَى اْلُمْسيِلُموَن َعلَْييِح بَيْل قَيْد يَُميوُن إالَّ نَْن يَُْاَل لَْم يَتََحَّْْق دُُخوُل 

اَلِد اْستِياَلُؤُهْم َعلَى َما َحَوالَْيَها دُونََها َوَه َا بَِعيدو ِ دًّا . َه َا َما اتَّفََق َكاَلُمنَا فِيِح ِمْن قِْسِم اْليمِ 

َِأََها اْلُمْسِلُموَن .  الَّتِي نَْن

افِِعيُّ : َوالثَّانِي اْلمِاَلدُ الَّتِي لَْم يُْحِدالُوَها َودََخلَْت تَْحَت يَِدِهمْ  قَالَ   الرَّ

ِل ؟ قُْلييت َوَهيي َا َ ييِحيحو لَِميينَّ   ِْْسييِم اأْلَوَّ فَيإِْن نَْسييلََم نَْهلَُهييا َكاْلَمِدينَييِ  َواْليييََمِن فَُحْمُمَهييا ُحْمييُم اْل

َِْي بَْعُض نَْهِلَها َحتَّيى نَْ اَلُهيْم النَّمِييُّ  تَْصِويَر إْساَلِم َ ِميجِ نَْهِلَها َِِّريفَ ُ بَ َعِ ي و َواْلَمِدينَ ُ ال

يٍ  َوِلَهي َا نََميَر النَّمِييُّ  يلى هللا علييح وسيلم   لى هللا عليح وسلم َواْليََمُن َكاَن فِيَهيا نَْهيُل ِذمَّ

ا فَاْلعَ  َجيُب نَنَّ نُولَئِييَك اْلمَياقِيَن بِيياْليََمِن َواْلُميَوادَِعيَن ِمييْن ُمعَياذ ا نَْن يَأُْخي َ ِمييْن ُكيِلِ َحيياِلٍم ِدينَيار 

عَْنيَوةِ يَُهوِد اْلَمِدينَِ  قَْمَل إْ اَلئِِهْم لَْم يَتََملَّْم فِيِح لَْو َكاَن لَُهْم َكنَيائُِس َهيْل يَُميوُن ُحْمُمَهيا ُحْميَم الْ 

ا َعيدَُم التََّمسُّيِك بَِممَّي َ َوقَيْد نَْسيلََم نَْهلَُهيا يَيْوَم ِلغَلَمَِ  اْلُمْسِلِميَن فِيَها نَْم َماذَا يَُموُن حُ  ْمُمَها . َونَمَّ

ِْْسيِم الَّيِ   َسييَأْتِ  ي قَياَل اْلفَتْحِ َولَْم يَْمَق بَِها نََحدو ِمْن اْلُمفَّاِر فَِْلَنَّحُ َحَصَل فِيَها فَتْحو فَِهَي ِميْن اْل

افِِعيييُّ رحمييح هللا : َوإاِلَّ نَْ   ا نَْو ُمَسييالََم   الرَّ ييا نَْن تُْفييتََح َعْنييَوة  َوقَْهيير  َوإِْن لَييْم يُْسييِلْم نَْهلَُهييا فَإِمَّ

ُل َما فُتَِح َعْنَوة  فَإِْن لَْم يَُمْن فِيَها َكنِيَس و نَْو َكانَْت َواْنَهدََمْت نَ  ا فَُهَما َضْربَاِن : اأْلَوَّ ْو َوُ ْلح 

تْحِ نَْو بَْعييدَ ُ فَيياَل يَُجييوُز لَُهييْم بِنَاُؤَهييا . قُْلييت اَل نَْعييِرُف فِييي ذَِلييَك َهييدََمَها اْلُمْسييِلُموَن َوْقييَت اْلفَيي

ِْْرييرِ  َعلَْيَهيا  ِخاَلف ا . َوقَْولُحُ َوْقَت اْلفَتْحِ نَْو بَْعدَ ُ َعائِدو إلَى اأْلَْمَرْيِن ااِلْنِهيدَاِم َواْلَهيْدِم قَْميَل التَّ

ِْْريِر َوَه َا يَدُلُّ َعلَى نَنَّحُ بِياْلفَتْحِ َعْنيَوة  ِميْن فَإِنَّحُ لَْم يَتَعَلَّْق لَُهْم بِهَ  ا َحقٌّ َولَْم يَثْمُْت لََها ُحْمُم التَّ

ْْرِ  ْبَْياِ  إْ َماع يا َوإِنَّ َهيْدَم اْلُمْسيِلِميَن لََهيا َ يائِ و قَْميَل التَّ ِْْريٍر اَل يَثْمُُت لََها ُحْميُم اْمِ ييِر َغْيِر تَ

حُ َحُُّْهييْم فَييإِذَا َ ييدََر ِمييْن َمْجُمييوِعِهْم فَيياَل َشييكَّ فِييي َ ييَواِزِ  , َوإِْن َ ييدََر ِمييْن َوَ ييَواُز ُ أِلَنَّيي

ِْيَّييِ   بَْعِضييِهْم فََهييْل نَُْييوُل إنَّييحُ َكيي َِلَك نَْو اَل أِلَنَّ َحييقَّ َغْيييِرِ  تَعَلَّييَق بَِهييا ِمييْن نَْهييِل اْلُخُمييِس َوبَ
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َعلَى نَنَّ اْلَمنِيَس َ َهْل تَيْدُخُل فِيي اْلغَنِيَميِ  َواأْلَْقيَرُب نَنََّهيا اَل تَيْدُخُل اْلغَانِِميَن فِيِح نََمرو يَْلتَِفُت 

 أِلَنَّ الَِّ   يَْدُخُل  فِي اْلغَنِيَمِ  َما َكاَن َمْملُوك يا لَُهيْم َواْلَمنِيَسي ُ َغْييُر َمْملُوَكيٍ  بَيْل ِهيَي ِعْنيدَُهمْ 

ْلُممَاَحيياِت , َويَييِردُ َعلَييى َهيي َا نَنَّ اْلَمنِيَسيي َ إْن َكانَييْت ُوقِفَييْت قَْمييَل َكاْلَمَسيياِ ِد ِعْنييدَنَا فَتَُمييوُن َكا

اْلفَتْحِ فَِهَي َمْسِجدو َكَميا قَيدَّْمنَا َوإِْن َكانَيْت بَْعيدَ ُ لَيْم يَِصيحَّ اْلَوْقيُع فَتَُميوُن َعلَيى ِمْليِك َماِلِمَهيا 

ا َكانَْت بَْعدَ ُ اَل نَُسلُِِم نَنََّها َعلَى ِمْليِك َماِلِمَهيا أِلَنَّيا نَْنُميُر فَتَُموُن َغنِيَم   . َويَُجاُب بِأَْن يَُْاَل إذَ 

إلَى اْعتَِْاِدِ  َكَميا نَْنُميُر إلَْييِح فِيي نَْنِمَحيتِِهْم َوُهيْم َهي َا اْلِفْعيُل ِعْنيدَُهْم ُمْخيِرجو لََهيا َعيْن اْلِمْليِك 

ْت لََها ُحْرَم َ اْلَمَسياِ ِد َوتَِصييُر َكاأْلَْشييَاِ  الَّتِيي اَل تُْملَيُك اَل فَأَْخَرَ نَا َعْن ِمْلِمِهْم َوإِْن لَْم يُثْمِ 

َعيادَةِ فَيإِذَا َهيدََمَها َهياِدمو ِميْن اْلُمْسيِلِمي َن َحدَّ َعلَْيَهيا فََمي َِلَك إذَا اْنَهيدََمْت اَل يَثْمُيُت لََهيا َحيقُّ اْمِ

ْْتََضى ذَِلَك نَنَّحُ لَْو َهدَ  يا َك َِلَك , َوُم يا نَمَّ َمَها َهاِدمو ِمْن َغْيِر اْلُمْسِلِميَن َكاَن اْلُحْميُم َكي َِلَك نَْيض 

افِِعِيِ َه َا أِلَنَّحُ َسي َرْت َواْنَهدََمْت بَْعدَ ذَِلَك نَْو َهدََمَها َهاِدمو فَاَل تَْدُخُل فِي َكاَلِم الرَّ يَأْتِي إذَا قُِرِ

 ُ   نَْعلَُم .ُحْمُمَها فِي َكاَلِمِح بِِخاَلفِِح َوَهَّ

ِْْريُرُهْم َعلَى اْلَمنِيَسِ  اْلَْائَِمِ  ؟ افِِعيُّ رحمح هللا : َوَهْل يَُجوُز تَ  قَاَل الرَّ

ْْتَِضي ذَِلَك َولَْيَس فِيِح إْحيدَاُإ َميا لَيْم يَُميْن .   فِيِح َوْ َهاِن نََحدُُهَما يَُجوُز أِلَنَّ اْلَمْصلََح َ قَْد تَ

َِّْيخُ  نَبُو َحاِمٍد : إنَّ َه َا ُهَو اأْلََ حُّ َوَوافََْحُ َ ياِحمَا ُ ُسيلَْيمو َواْلمَْنيدَنِيِجِي . َوقَياَل  قُْلت قَاَل ال

ْفعَِ  : إنَّحُ َر  ُ فِي اأْلُِمِ إْذ قَاَل : َوإِذَا َكانُوا فِي ِمْصِر اْلُمْسيِلِميَن لَُهيْم َكنِيَسي و نَْم بِنَي ا و اْبُن الِرِ

َِ ُكيالًّ َعلَيى َميا َوَ يدَ ُ , ِطيَل بِِح بِنَاُ  الْ  َماِم َهْدُمَها َواَل َهيْدُم بِنَيائِِهْم َوتَيَر ُمْسِلِميَن لَْم يَُمْن ِلإْلِ

َِّييافِِعيُّ َواِ ييبو نَْن يَْجعَلُييوا  َوقِيييَل يُْمنَييُج ِمييْن اْلمِنَيياِ  الَّييِ   يَُ ايِييُل بِييِح بِنَيياَ  اْلُمْسييِلِميَن قَيياَل ال

ا ِلْلُمْسِلِميَن نَْحيَْو ُ نَْو فَتَُحو ُ َعْنيَوة   بِنَاَ ُهْم دُوَن بِنَا ِ  َِْيٍ  . َوَه َا إذَا َكاَن ِمْصر  اْلُمْسِلِميَن بِ

َِّييْيُخ نَبُييو َحاِمييٍد : َوَعلَييى َهيي َا َحَمْلنَييا نَْميير اْلمِيَييَج  ييِ  َهيي َا . قَيياَل ال مَّ َوَشييَرُطوا َعلَييى نَْهييِل ال ِِ

ِْْرييَر فِيي ُحْميِم َواْلَمنَائِِس الَّتِيي فِيي دَاِر اْمِ  ْسياَلِم . قُْليت َوَهي َا اْلَوْ يحُ َضيِعيعو أِلَنَّ َهي َا التَّ

ٍِ فََجْعلَُهي ْرنَا َ عَْلنَاَهيا َكياْلَمَواِت الَّيِ   لَيْيَس بَِمْملُيو ْساَلِم أِلَنَّا َكَما قَرَّ ا إْحدَاِإ َكنِيَسٍ  فِي اْمِ

ِْدُ نَنَّ َه َا اْلَوْ حَ َغلَطو ِلدُُخوِلَها فِي اْلغَنَيائِِم الُيمَّ َرَ ْعيت اآْلَن َكنِيَس   إْحدَاإو لََها . َوُكْنت نَعْ  تَ

َعْن التَّْغِليِط ِلَما قَدَّْمتح نَنََّها لَْيَسيْت بِغَنِيَميٍ  َواْقتََصيْرت َعلَيى التَّْضيِعيِع ِلَميا ذََكيْرت َوَكياَلُم 

ْْتَِضي نَنَّ  افِِعِيِ يَ َِّْيخِ نَبِي َحاِمٍد َوالرَّ َمياِم ذَِليَك ال اْلِخاَلَف فِي اْلَجَواِز فِي نَنَّحُ َهْل يَُجوُز ِلإْلِ

د ا  فَيياَل يَْمنَييُج إْقييدَامَ  يياَ  فِْعييٍل ِمْنييحُ َولَِمنَّييحُ تَيياَرة  يَُمييوُن تَْرك ييا ُمَجييرَّ َِ ِْْريييُر إْن  نَْو اَل َويَُمييوُن التَّ

افِِعيِيِ نَْو َهيدََمَها بَْعِض اْلُمْسِلِميَن َعلَى َهْدِمَها , َوبَِه َا يَِصحُّ إ ْن َحَمَل َما تََْدََّم ِميْن قَيْوِل الرَّ

ييْرٍط يَأُْخ ُونَييحُ َعلَييى  َِ ييا لَُهييْم بِ اْلُمْسييِلُموَن بَْعييدَ ذَِلييَك َعلَييى ُعُموِمييِح , َوتَيياَرة  يَُمييوُن اْلتَِ ام 

ييٍ  نَْو نَْحييِوِ  َوإِْن َكيياَن بَْعييدَ اْلفَييتْحِ  ييِد ِذمَّ ْْ َِّييافِِعِيِ اْلُمْسييِلِميَن فِييي َع , َوَمييا َحَمْينَييا ُ ِمييْن َكيياَلِم ال

ِل اْلفَييتْحِ  َِّييْرُط فِييي نَوَّ ْبَْيياِ  لَِمنَّييحُ ُمْحتَِمييلو أَلَْن يَُمييوَن َمَحلُّييحُ إذَا َكيياَن ال ْْتَِضييي ُوُ ييوَب اْمِ يَ

ا فِيي ذَِليَك اْلَمَمياِن َوتَُميوُن اْلعَْنيَوةُ فِيَمي ا ِسيَوا ُ فَياَل تَُميوُن ِهيَي فَيَُموُن فِي َمْعنَى اْلفَتْحِ ُ ْلح 

افِِعيييُّ َويَِصييحُّ َحْمييُل اْلَمْوُ ييوِد فِييي بِيياَلِد اْلُمْسييِلِميَن َعلَْيَهييا فِييي  اْلَمْسييأَلَ ُ الَّتِييي تََملَّييَم فِيَهييا الرَّ

َِّيي ِْيَيي ُ َعلَييى َظيياِهِر َكيياَلِم ال افِِعِيِ . ) َمْسييأَلَتَْيِن : ) إْحييدَاُهَما ( إذَا ُ ِهييَل اْلَحيياُل فَتَِجييُب التَّْم

ِْْريييَرُهْم بَْعييدَ ذَِلييَك فَيياَل يَِجييُب َوَهييْل يَُجييوُز ؟  َوالثَّانِيَييِ  ( إذَا لَييْم يُْجَهييْل َوفُييتَِح َعْنييَوة  َونََرْدنَييا تَ

دو فَيَُجوُز َهْدُمَها بَْعيدَ  ِو ُمَجرَّ ِْْريُر تَْر افِِعيُّ َوَهْل التَّ ذَِليَك نَْو َوْ َهاِن َكَما قَالَحُ نَبُو َحاِمٍد َوالرَّ

َِْرٍط إالَّ إْن َوقَيَج فِيي  َشْرطو يَِجُب اْلَوفَاُ  بِِح ؟ فِيِح َما قَدَّْمتح ِمْن اْلمَْحِث َوالمَّاِهُر نَنَّحُ لَْيَس بِ

ُهَما اْلَمْنييُج أِلَنَّ  افِِعيييُّ رحمييح هللا َونََ ييحُّ يي   نَْو ُهْدنَيي   . قَيياَل الرَّ ييٍد َكَمييا إذَا َعَْييدَ لَُهييْم ِذمَّ ْْ َع

َماُم اْلَْْ َج بَِه َا اْلَوْ يحِ  َعيْن  اْلُمْسِلِميَن قَْد َملَُموَها بِااِلْستِياَلِ  فَيُْمنَُج َ ْعلَُها َكنِيَس   َوَحَمى اْمِ
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ِل ِلَميا ذََكيرَ  ِْدُ َغلََط اأْلَوَّ ْفتُك نَنِِي ُكْنت نَْقَ ُج بَِه َا َونَْعتَ  ُ َطائِفٍَ  ِمْن اأْلَْ َحاِب . قُْلت قَْد َعرَّ

افِِعيُّ ُهنَا ِمْن التَّْعِليِل بِاْلِمْلِك بِااِلْستِياَلِ  َحتَّى َظَهَر ِلي َما قَدَّْمنَا ُ ِمْن نَنََّهيا اَل تَيْدخُ  ُل فِيي الرَّ

ياَلِ  اْلغَنِيَمِ  . َوُكْنت قَْمَل ذَِلَك نَقُوُل قَْد يَُموُن َمأَْخي ُ اْلِخياَلِف نَنَّ اْلغَنِيَمي َ َهيْل تُْملَيُك بِااِلْسيتِ 

رو فِييي بَابِييِح , َواْفييِرْض اْلَمْسييأَلَ َ قَْمييَل  نَْو يَتََوقَّييُع اْلِمْلييُك فِيَهييا َعلَييى ااِلْختِيَيياِر َكَمييا ُهييَو ُمَْييرَّ

َححُ  ااِلْختِيَيياِر َحتَّييى اْسييتَْغنَْيت َعييْن ذَِلييَك بَِمييا قَدَّْمتييح , َوَمييَج ذَِلييَك فَاأْلََ ييحُّ ِعْنييِد  َمييا َ ييحَّ

افِِعيُّ وَ  يا الرَّ ْسياَلِم . َوِممَّ َغايَتَُها نَْن تَُموَن َكاْلَمَواِت َونَْحُن اَل نَُممَُّن ِمْن َ ْعِلِح َكنِيَس   فِيي اْمِ

ِحيَح ُ َوإِْن َكاَن اأْلََ حُّ اْلَمْنيَج َوإِنَّ  ا يَْمَهُر نَنَّ َطِريَْ َ اْلِخاَلِف ِهَي الصَّ ال  َو ِخر   ذََكْرنَا ُ نَوَّ

 جِ َضِعيفَ و َوِل َِلَك نَْكثَُر اأْلَْ َحاِب َعلَى ِخاَلفَِها .َطِريَْ َ اْلَْ ْ 

ا افِِعيُّ َوالثَّانِي َما فُتَِح ُ ْلح   قَاَل الرَّ

َوُهييَو َعلَييى نَييْوَعْيِن َمييا فُييتَِح َعلَييى نَْن تَُمييوَن ِرقَيياُب اأْلََراِضيييِ ِلْلُمْسييِلِميَن َوُهييْم يَْسييُمنُونََها  

إْبَْيياَ  اْلَمنَييائِِس َواْلمِيَييجِ َ يياَز َوَكييأَنَُّهْم َ ييالَُحوا َعلَييى نَْن تَُمييوَن اْلمِيَييُج بَِخييَراجٍ فَييإِْن َشييَرُطوا 

َواْلَمنَائُِس لَُهْم َوَما ِسَواَها لَنَا . قُْليت : َوَهي َا َ يِحيحو أِلَنَّ اْلَحياَل قَيْد تَيدَُعوا إلَْييِح َواَل يَتَيأَتَّى 

اُج إلَى اْلُمَوافََِْ  َعلَْيِح َواَل نَْعِرُف ِلَه َا النَّْولِ ِمثَياال  َواَل دَِلييال  ِميْن اْلفَتُْح  إالَّ َعلَى ذَِلَك فَنَْحتَ 

ا ِهَي ُ ْلحو ِمْن نَْمثِلَتِيِح قَي اَل السُّنَِّ  . َويُْحتََمُل نَْن تَُموَن بَْعُض اْلمِاَلِد اْلَمْوُ ودَةِ فِي نَْيِدينَا ِممَّ

افِِعيُّ رحمح هللا : َوإِنْ  ويَيانِيُّ فِيي اْلَميافِِر  الرَّ ا َ ياَز . ذََكيَر ُ الرُّ َ الَُحوا َعلَى إْحدَاالَِها نَْيض 

يْلُح َعلَْييِح  ْسياَلِم فَيَُميوُن الصُّ َوَغْيِرِ  . قُْلت َه َا ِعْنِد  فِيِح تََوقُّعو أِلَنَّحُ إْحدَاُإ َكنِيَسيٍ  فِيي اْمِ

ُروَرةُ إلَْيِح َحْيُث اَل يُْمِمُن اْلفَتُْح بِدُونِيِح فَيَُجيوُز َواأْلَْقيَرُب بَاِطال  . َوقَْد يَُْاُل : إنَّحُ تَْدُعو الضَّ 

افِِعييُّ : َوإِْن نَْطلَُْيوا فََوْ َهياِن : ) نََحيدُُهَما ( نَنَّيحُ يُيْنَُْض َميا فِيَهيا ِميْن  ِعْنيِد  اْلَمْنيُج قَياَل الرَّ

ْْتَِضيي َضيرُ  وَرةَ َ ِمييجٍ لَنَيا . ) َوالثَّيانِي ( نَنََّهيا تَُميوُن ُمْسيتَثْنَاة  اْلَمنَائِِس أِلَنَّ إْطاَلَق اللَّْفِظ يَ

قَاَمِ  إالَّ بِأَْن يَْمَْى لَُهي ِْْريَرُهْم َوقَْد اَل يَتََممَّنُوَن ِمْن اْمِ ْم ُمْجتََميجو بَِِْرينَِ  اْلَحاِل فَإِنََّما َشَرْطنَا تَ

ُل نَْشمَحُ . قُْلت نَ ُ نَْعلَيُم . ِلِعمَادَتِِهْم َواأْلَوَّ عَْم ُهَو اأْلَْشمَحُ َواأْلََ حُّ . َوالثَّانِي َضيِعيعو ِ يدًّا َوَهَّ

َِّي َم ُ , َولَيْم يَْنُْيْل ال ْيُخ َوإِذَا َشَمْمنَا فِي ااِلْشتَِراِط فَاأْلَْ ُل َعدَُمحُ َوتَأْتِي تِْلَك اْلَممَاِحُث اْلُمتََْدِِ

ئ ا إالَّ َعْن نَبِيي إْسيَحاَق نَْن نَْنُميَر إلَيى َميا َشيَرَط لَُهيْم فَيَْحِملُيوَن نَبُو َحاِمٍد فِي َه َا اْلفَْرلِ َشيْ 

افِِعييُّ : َوالثَّيانِي َميا ْطياَلِق . قَياَل الرَّ َض ِلَحالَيِ  اْمِ  َعلَْيِح َولَْم يَْنُْْل َعْن َغْييِرِ  َشيْيئ ا َواَل تَعَيرَّ

ِْْرييُرُهْم َعلَيى بِييَِعِهْم َوَكنَائِِسيِهْم  فُتَِح َعلَى نَْن يَُموَن اْلمَلَدُ لَُهْم َوُهمْ  يا فَيَُجيوُز تَ يَُؤدُّوَن َخَرا  

فَإِنََّهييا ِمْلُمُهييْم . قُْلييت َهيي َا َ ييِحيحو , َوِمثَالُييحُ نَْجييَراُن َوقَييْد َوَردَ اليينَّصُّ فِيَهييا َكَمييا تََْييدََّم . قَيياَل 

ا إْحدَاُإ اْلَمنَائِِس فَعَْن بَ  افِِعيُّ : َونَمَّ ْسياَلِم الرَّ ْعِض اأْلَْ َحاِب ِمْنحُ أِلَنَّ اْلمَلَيدَ تَْحيَت ُحْميِم اْمِ

فُوَن فِيي ِمْلِمِهيْم َواليدَّاُر لَ  ُهيْم فَاَل يُْحِدُإ فِيِح َكنِيَس   َوالمَّاِهُر نَنَّيحُ اَل َمْنيَج ِمْنيحُ أِلَنَُّهيْم ُمتََصيِرِ

يِليِب فِيَهيا َوإِْظَهياِر َميا لَُهيْم ِميْن اأْلَْعيَياِد َوِل َِلَك يَُممَّنُوَن ِمْن إْظَهاِر اْلَخْمِر َواْلِخنْ  ِ يِر َوالصَّ

ْنِجيييِل َواَل َشييكَّ نَنَُّهييْم يُْمنَعُييوَن ِمييْن إيييَواِ   ييَراَ ةِ التَّييْوَراةِ َواْمِ ِْ َوَضييْرِب النَّيياقُوِس َواْلَجْهييِر بِ

ُر بِِح اْلُمسْ  ِلُموَن فِي ِديَاِرِهْم . قُْليت لَِمينَّ اأْلَْ يَحاَب اْلَجَواِسيِس َوإِْنَهاِ  اأْلَْخمَاِر َوَما يَتََضرَّ

ْساَلِم َعلَْيَها فَالمَّياِهُر اْلَمْنيُج بِِخياَل  ْساَلِم ِلَجَريَاِن نَْحَماِم اْمِ ِْيِط دَاَر اْمِ ِف َعدُّوَها فِي بَاِب اللَّ

دُ تَيأِْميٍن نَْو نَدَاِ  ِ ْ يَيٍ  َكَميا فِيي نَْجيَراَن َودَْوَميِ  اْلَجْنيدَِل َوقَيْد تََْيدََّم  َما إذَا لَْم يَُجيْ  إالَّ ُمَجيرَّ

يا إذَا َ يَرْت نَْحَميياُم  اْلمَْحيُث فِيي ذَِليَك فَمََْياُ  َهيي َا النَّيْولِ فِيي ُحْميِم دُوِر اْلُمفَّيياِر ُمْحتََميلو . َونَمَّ

ْحدَاِإ َكنِيَس ٍ  ْساَلِم َوإِْن اْنفََردَ فِيِح اْلُمفَّاُر فَاَل َوْ حَ ِمِ  فِيِح نَْ ال  . اْمِ

َعااَدِ  َوُهَما ِ َشِيهل نُِفِرُد لَهُ بَابًا أِلَنَّهُ فِاي التَّاِرِميِم َواإِلِ افِِعيِّ ا ) فَِصلل   قَِد بَِقَي ِمِن َكاَلِم الرَّ

َعاَدِ     اِلَمِقُصوُد ِمِن َهذَا التَِّصنِيِف : ) بَاُا التَِّرِميِم َواإِلِ
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افِِعيُّ رحمح هللا :   ْزنَيا إْبَْياَ  اْلَمنِيَسيِ  فَياَل َمْنيَج قَاَل الرَّ ْحيدَاُإ َوَ وَّ َوَحْيُث قُْلنَا اَل يَُجوُز اْمِ

َِّييْيُخ نَبُييو َحاِمييٍد  افِِعيييُّ بِيي َِلَك َولَييْيَس َكَمييا قَيياَل فََْييْد َحَمييى ال ِمييْن ِعَماَرتَِهييا . قُْلييت َ ييَ َم الرَّ

ِضييجٍ نَْقَرْرنَيياُهْم َعلَييى بِيعَييٍ  نَْو َكنِيَسييٍ  فِييي دَاِر اْلِخيياَلَف فِيييِح , َونَييصُّ َكاَلِمييِح : " َوُكييلُّ َموْ 

دُوا نَْو يُْصِلُحوا ؟ فِيِح َوْ َهيانِ  ْساَلِم فَإِْن اْنَهدََمْت نَْو اْنَهدََم َشْي و ِمْنَها فََهْل لَُهْم نَْن يَُجدِِ  . اْمِ

ْ َ ْخِر ُّ : لَْيَس لَُهْم ذَِلَك ِلَما َرَوْينَا َعنْ  ُعَمَر رضي هللا عنح نَنَّيحُ َكتَيَب فِيي ِكتَابِيِح  قَاَل اْمِ

دُوا َمييا َخييِرَب ِمْنَهييا . َواْلَوْ ييحُ اآْلَخييُر َوُهييَو اْلَمييْ َهُب نَنَّ لَُهييْم ذَِلييَك أِلَنَّييا قَييْد  َونَْن اَل يَُجييدِِ

ِْيَ  ِْيَِ  َولَْو َمنَْعنَا اْلِعَماَرةَ لََمنَْعنَا التَّْم  َ َونََْْلت ذَِلَك ِمْن تَْعِليَْتِيِح الَّتِيي بَِخيِطِ نَْقَرْرنَاُهْم َعلَى التَّْم

ْفعَيِ  َعلَيى ذَِليَك َوَظينَّ نَنَّ التَّيْرِميَم َ يائِ و بِياَل ِخياَلٍف َكَميا  ِْيْع اْبيُن الِرِ ُسلَْيٍم َ اِحمِِح , َولَْم يَ

افِِعِيِ فََْاَل فِي قَْوِل التَّْنمِيِح : َواَل يُْمنَ عُوَن ِمْن إَعادَةِ َميا اْسيتُْهِدَم ِمْنَهيا َوقِييَل نَْوَهَمحُ َكاَلُم الرَّ

يَوابُ  ِميَر فِي قَْوِلِح ِمْنَها ِلْلَمنَائِِس َونَنَّ اْلَمنِيَسي َ اْسيتُْهِدَمْت ُكلََّهيا . َوالصَّ  يُْمنَعُوَن فََجعََل الضَّ

ِميَر فِي َكاَلِم َ ياِحِب التَّْنمِييِح يَعُيمُّ اْلُمْسيِلِميَن َكَميا َِّيْيخِ نَبِيي َحاِميٍد  نَنَّ الضَّ اْقتََضيا ُ َكياَلُم ال

ى َوالتَّْنمِيِح ُهَو َميأُْخوذو ِميْن تَْعِليَْيِ  نَبِيي ال َّيِِيِب يَُوافُِْيحُ َغاِلم يا , َوقَيْد يَُميوُن فِيي اْلِمتَيابَْيِن َعلَي

افِِعِيِ َو َ  َْْراُ  َكاَلِمِهَما . َوقَْوُل الرَّ حو ِخاَلِف ذَِلَك َكَما دَلَّنِي اْستِ ْزنَا إْبَْاَ  اْلَمنِيَسِ  فِيِح تََسمُّ وَّ

ِل َهيي َا اْلِمتَيياِب نَنَّ بَْعييَض اْلفََُْهيياِ  فِييي التََّصييانِيِع قَييْد  َوُهييَو ِمييْن اليينََّمِط الَّييِ   قَييدَّْمت فِييي نَوَّ

َِّْرلُ لَْم يَِرْد بِإِْبَْا ِ  ُحوَن فِيِح فَإِنَّ اْلَجَواَز ُحْممو َشْرِعيٌّ َوال اْلَمنِيَسِ  َوإِنََّميا ُميَرادُ ُ َعيدَُم  يَتََسمَّ

ْساَلِم َهْل يَُجيوُز إَعادَتُيحُ ؟  َِّْيُخ فِي اْلُمَه َِّب قَاَل َما َ اَز تَْرُكحُ فِي دَاِر اْمِ اْلَمْنجِ , َوَك َِلَك ال

 ِِ ا َمْحُمولو َعلَى َما قُْلنَا ُ َوَحْسمُحُ ُمَْابَلَتُحُ ِللتَّْر َعادَةِ فَدَلَّ َعلَيى َحيْ ِف  َوْ َهاِن َوُهَو نَْيض  بِاْمِ

ِْْديُر ُ َهْل يَُجوُز لَنَا تَْرُكحُ يَْعمُدُونَحُ أِلَنَّحُ اَل َشكَّ نَنَّحُ اَل يَُجوُز لَنَا إَعادَتَُها , َوَكي  َِلَك ُمَضاٍف تَ

ْْتَِضييي نَنَّييحُ مَ  َِّييْيخِ نَبِييي َحاِمييٍد نَنَّ لَُهييْم ذَِلييَك فَييإِنَّ لَُهييْم يَ ِو نَْو ُمْسييتََحقٌّ نَْو ُممَيياحو قَييْوُل ال ْملُييو

 َولَْيَسييْت َواِحييدو ِمييْن ذَِلييَك الَابِت ييا لَُهييْم َوإِنََّمييا َمْعنَييا ُ تَْرُكنَييا لَُهييْم , َوُسييُموتُنَا َعييْنُهْم , َوَكيي َا قَييْولُ 

ْحيدَاُإ فِيي اأْلََ يِحِ وَ  ُميَرادُ ُ َعيدَُم اْلَمْنيجِ , اْلِمْنَهاجِ فِيَميا  فُيتَِح َعلَيى نَْن يَُميوَن لَُهيْم َولَُهيْم اْمِ

ِر فََسياِلَم و َعيْن ذَِليَك َوقَيْوُل نَبِيي َحاِميٍد نَنَّيحُ  يا ِعمَياَرةُ اْلُمَحيرَّ يمَّاغِ , َونَمَّ َوَك َا ِعمَاَرةُ اْبيِن الصَّ

ُهوُر ِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ  َواْلَحنَابِلَِ  . وَ  ِْ ُهوُر َوَك َِلَك ُهَو اْلَم ِْ قَياَل بَْعيُض اْلَماِلِميَّيِ  اْلَمْ َهُب ُهَو اْلَم

ُهوُر ِعْنيدَ اْلَماِلِميَّيِ  نَنَُّهي ِْ ْ َ ْخِرِ ِ َوِرَوايَ و َعْن نَْحَمدَ َوُهَو اْلَم ْم َواْلَوْ حُ اآْلَخُر . َوقَْوُل اْمِ

ُِوِن : َويُْمنَعُوَن ِمْن َرِمِ َكنَائِِسيِهْم اْلَِْديَميِ  إذَا يْت إالَّ نَْن يَُميوَن  يُْمنَعُوَن . قَاَل اْبُن اْلَماِ  ُرمَّ

 ُ ِلَميا قَيدَّْمت ِميْن نَنَّيحُ  -تَعَيالَى  -َشْرط ا فِي َعْهِدِهْم فَيَُوفَّى لَُهْم . َوَه َا ُهَو اْلَحيقُّ إْن َشياَ  هَّ

نَُهْم ِمْنحُ ِميْن َغْييِر َشيْرٍط ; َوأِلَنَّ َشيْرَط ُعَميَر يَ  ْمنَيُج ِمْنيحُ َوأِلَنَّيحُ َمْعِصيَ و فَاَل يَِحلُّ لَنَا نَْن نَُمِمِ

َِاِ  َكنِيَسيٍ  َ ِدييدَةٍ َونَْحيُن لَيْم نَْلتَيِ ْم لَُهيْم إالَّ َعيدََم اْلَهيدْ  ِم إذَا َكاَن بِأَْعيَاٍن َ ِديدَةٍ فِي َمْعنَى إْن

بَِهيا َكْييَع تَْخيُرُج َعيْن  َواَل يَْلَ ُم ِمْنحُ تَْمِمينُُهْم ِمْن التَّيْرِميِم َوتِْليَك اآْلاَلُت اْلَجِدييدَةُ الَّتِيي يُيَرمُّ 

ِمْلييِك َ يياِحمَِها , َوَ ْعلُييحُ إيَّاَهييا َكنِيَسيي   نَْو ُ ييْ َ  َكنِيَسييٍ  اَل يَِصييحُّ , َولَعَييلَّ ُمييَرادَ َمييْن نَْطلَييَق 

َن تَأِْليفََهيا َعلَيى َميا التَّْرِميَم نَْن يَُرمَّ بِتِْلَك اآْلاَلِت اْلَِْديَمِ  الَّتِي اْلتََ َم لَُهْم َعدََم َهيْدِمَها فَيُِعييدُو

يياُ   اَلٍت  َِ ييا التَّييْرِميُم الَّييِ   فِيييِح إْن َكيياَن فََهيي َا قَِريييبو يُْمِمييُن اْلُمَوافََْيي ُ َعلَييى اْلَجييَواِز فِيييِح , نَمَّ

َِّْرلِ دَِليلو َعلَْيِح , َولَيْو ُشيِرَط فََْيْد اْقتََضيى َكياَل  ُم اْبيِن نُْخَرَّللا فَمَِعيدو ِمْن اْلَجَواِز َولَْيَس فِي ال

ُِوِن ِمْن اْلَماِلِميَِّ  اْلَجَواَز َوِعْنِد  فِيِح نََمرو يُْحتََميُل نَْن يَُْياَل بِيِح ِلعَيدَِم اْلَهيْدِم َويُْحتَ  َميُل اْلَماِ 

افِِعييُّ رحميح هللا ُ نَْعلَيُم . قَياَل الرَّ َوَهيْل  نَْن يَْمنََج َكَما اَل يَِصحُّ اْشتَِراُط إْحدَاِإ َكنِيَسٍ  , َوَهَّ

يَِجييُب إْخفَيياُ  اْلِعَميياَرةِ ؟ فِيييِح َوْ َهيياِن : ) نََحييدُُهَما ( نَعَييْم أِلَنَّ إْظَهاَرَهييا َمْرتَمَيي و قَِريمَيي و ِمييْن 

ُهَما نَنَّييحُ اَل بَييأَْس بِإِْظَهاِرَهييا َكَمييا نَنَّييحُ اَل بَييأَْس بِإِْبَْيياِ  اْلَمنِيَسييِ  فَعَلَييى َهيي َا  اأْلَْحييدَاِإ َونََ ييحُّ
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ِل يُْمنَعُيوَن ِميْن يَجُ  وُز تَْ يِينَُها ِمْن دَاِخٍل َوَخاِرجٍ َويَُجوُز إَعادَةُ اْلِجدَاِر السَّاقِِط َوَعلَيى اأْلَوَّ

ا دَاِخيِل اْلَمنِيَسيِ  ,  َّللا ِ يدَار  التَّْ يِيِن ِمْن َخاِرجٍ . َوإِذَا نَْشيَرَف اْلِجيدَاُر فَياَل َوْ يحَ إالَّ نَْن َسيوَّ

اَ  ُ إلَى ِ دَاٍر الَاِلٍث َوَرابِجٍ فَيَْنتَِهي اأْلَْمُر إلَى نَْن اَل يَْمَْى ِمْن اْلَمنِيَسيِ  َشيْي و َوقَْد تََمسُّ اْلحَ 

ْخفَيياِ  بِإِْسييمَاِل ِسييتٍْر تََْييُج اْلِعَميياَرةُ ِمييْن َوَرائِييِح نَْو  َويُْمِمييُن نَْن يَْمتَِفييَي َمييْن يَُْييوُل بُِوُ ييوِب اْمِ

َِّيْيخِ نَبِيي َحاِميٍد بَْعيدَ نَْن بِإِيَْاِعَها فِي اللَّْيِل  ِْيمو . َوَرنَْيت فِيي تَْعِلييِق ال . قُْلت َه َا تَْفِريجو ُمْستَ

َِيعََّب السُّيوُر  ْ ياَلحِ , قَياَل نَبُيو َسيِعيٍد إْن تَ ْ َ ْخِرِ ِ اْلَمْنُج ِمْن التَّْجِديِد َواْمِ ُحِمَي َعْن اْمِ

ييَي الثَّييانِي لَييْم يُْمنَعُييوا ِمْنييحُ َوَهيي َا ِمييْن فَمَنَييْوا دَاِخييَل السُّييوِر َحائِ  ييا َحتَّيي ِْ ُل بَ َِْط اأْلَوَّ ى  إذَا نُْسيي

َعادَةَ َوالتَّْرِميَم َعِجيبو . ْ َ ْخِرِ ِ َمَج َمْنِعِح اْمِ  اْمِ

افِِعيُّ َوىِذَا اِنَهَدَمِم اِلَ نِيَسةُ اِلُمِبقَا ُ فََهِل لَُهِم ىَعاَدتَُها ؟  قَاَل الرَّ

َعيادَةَ اْبتِيدَاُ  فِيِح َوْ هَ   ْ يَ ْخِر ُّ َواْبيُن نَبِيي ُهمَْييَرةَ أِلَنَّ اْمِ اِن : ) نََحدُُهَما ( اَل َوبِِح قَاَل اْمِ

يِحيُح ِعْنيِد  أِلَنَّيا لَيْم  ْْتََضيى َميْ َهِب َماِليٍك َوالصَّ ُهوُر َعْن نَْحَمدَ َوُم ِْ َكنِيَسٍ  . قُْلت َوُهَو اْلَم

ييَحابَِ  َوالتَّييابِِعيَن َواَل ُشييُروِطِهْم َمييا نَْلتَييِ ْم لَُهييْم َواَل فِيي ي َشييْيٍ  ِمييْن اأْلَِدلَّييِ  َواَل َكيياَلِم الصَّ

ْْتَِضييَها اللَُّهييمَّ إالَّ نَْن يَُمييوَن بِتِْليَك اأْلَْعيَيياِن اْلُمْنَهِدَمييِ  بِعَْينَِهيا فَيُعَييادُ تَأِْليفَُهييا فَنَتْييُركُ  َِ يَ ُهْم َوذَا

افِِعيييُّ َونََ يي ُهَما نَعَييْم َويُييْرَوَّللا َعييْن نَبِييي َحنِيفَيي َ َونَْحَمييدَ رحمهمييا هللا أِلَنَّ اْلَمنِيَسيي َ قَيياَل الرَّ حُّ

ُف فِييي َمَمانَِهييا . قُْلييت ِمييْن نَْيييَن إذَا َكانَييْت ُمْمَْيياة  لَُهييْم يَْنتَِفعُييوَن بَِهييا  ُمْمَْيياةو لَُهييْم فَلَُهييْم التََّصييرُّ

ا ُمدَّةَ بََْائَِها نَ  َف اْنتِفَاع ا َخا ًّ ُف فِيي َمَمانَِهيا َولَيْو َسيِلَم نَنَّ لَُهيْم التََّصيرُّ ْن يَُموَن لَُهْم التََّصيرُّ

 فِيي َمَمانَِهيا ِمييْن نَْييَن نَنَُّهيْم يَْعَملُونَييحُ ؟ , َونَ ُّ فَيْرٍق بَييْيَن َهي َا َوبَيْيَن إْحييدَاالِِهْم َكنِيَسي   , َوَكييأَنَّ 

افِِعيَّ يَْجعَُل اْلَمنِيَس َ ِهَي ا ا اْلمِنَياُ  فَياَل َمْنيَج ِمْنيحُ َوَهي َا لَيْيَس بَِصيِحيحٍ الرَّ أْلَْرُض فََْْط , َونَمَّ

َعييادَةِ َعلَييى نَنَّ  افِِعييِيِ َوَغْيييِرِ  فِيي اْمِ بَيْل اْلُمييلُّ َمْمنُيولو ِمْنييحُ َولَْيييَت لَيْو نَْمَمييَن َحْمييُل َكياَلِم الرَّ

ِحينَئِييٍ  َكيياَن يَْسييُهُل التَّْجييِويُ  َكَمييا قَييدَّْمنَا ُ فِييي نَِميييِرِ  ِمييْن ُمييَرادَُهْم نَْن تُعَييادَ بِآلَتَِهييا اْلَِْديَمييِ  وَ 

ُل اَل  َعيادَةِ فَاْلُمعَيادُ ُهيَو اأْلَوَّ ْْتَِضي اْلَحْميَل َعلَيى ذَِليَك َوِهيَي لَْفيُظ اْمِ  التَّْرِميِم بَْل ُهنَا قَِرينَ و تَ

ا إَعادَةُ اْلَمنِيَسِ  بِأَْعيَاٍن  َعيادَةِ َغْيُر ُ , نَمَّ نُْخَرَّللا فَمَِعيدو ِ دًّا . فَإِْن نَْمَمَن َحْمُل َكاَلِمِهيْم فِيي اْمِ

ْْتَِصيُر عَ  َِّيِريعَِ  دَلَّيْت َعلَيى َعيدَِم اْلَهيْدِم فَنَ لَْييِح َعلَى َما ذََكْرنَا ُ اْحتََمْلنَا ُ , َوإاِلَّ فَياَل َونَِدلَّي ُ ال

ْبَْاُ  الُمَّ  ْبَْاُ  ُمْستَْلِ ُم بََْاَ  نَْوِعِح الُمَّ إَعادَةُ ِمثِْلِح . َه َا ُكلُّيحُ اَل دَِلييَل  َواَل نَِ يدُ َونَُْوُل ُهَو اْمِ اْمِ

ْزنَا لَُهيْم إَعادَتََهيا فََهيْل لَُهيْم تَْوِسي افِِعيُّ َوإِذَا َ وَّ َِّْرلِ َعلَْيِح فََوَ َب بُْ اَلنُحُ , قَاَل الرَّ يُج ِمْن ال

دُُهَما نَعَْم َكَما لَْو نََعادُوَها َعلَيى َهْيئَيٍ  نُْخيَرَّللا . قُْليت َهي َا يُْسيتَغَاُإ ِحيَ انَِها ؟ َوْ َهاِن : نَحَ 

و  يَيادَةَ َكنِيَسي و َ ِدييدَة ُهَما اْلَمْنيُج أِلَنَّ الِ ِ ِ ِمْنحُ َوِعْنِد  نَنَّيحُ َغلَيطو َمْحيضو قَياَل : َونََ يحُّ  إلَى هَّ

مَّاغِ َمْسأَلَ َ التَّيْرِميِم ,  ُمتَِّصلَ و بِاأْلُولَى . قُْلت َه َا َحقٌّ  َويَِجُب اْلَْْ ُج بِِح , َولَْم يَْ ُكْر اْبُن الصَّ

َعييادَةِ َوَحَمييى اْلييَوْ َهْيِن فِيَهييا ِمييْن َغْيييِر تَْصييِحيحٍ . َوَعييْن اْلَميياَوْرِدِ ِ نَنَّ  َوذََكييَر َمْسييأَلَ َ اْمِ

ا اْسيتُْهِدَم ِميْن اْلَمنَيائِِس  نَْن يَْنُميَر فَيإِْن َ ياَرْت اأْلُولَى ِمْن إْطاَلِق اْلَوْ َهْيِن فِي إْ اَلحِ مَ 

َِياٍ  َوإِْن َكانَيْت ُشيْعمَ   بَاقِيَي َ اآْلالَيارِ   ِدَراَس   ُمْسيتَْ َرقَ   َكياْلَمَواِت لَيْم يَُجيْ  أِلَنَّيحُ اْسيتِئْنَاُف إْن

نَْحييُن نَُوافُِْييحُ َعلَْيييِح َوالتَّْمِميييُن فِييي تِْلييَك  َواْلِجييدَاِر َ يياَز لَُهييْم بِنَاُؤَهييا , َوَمْنعُييحُ فِييي اْلُمْندَِرَسيي ِ 

ُِّيْعمَِ  اَل نَُوافُِْيحُ َعلَْييِح بَيْل نَ َعادَةِ قَمِيحو ِ دًّا , َوَما ذََكَر ُ اْلَمياَوْرِد ُّ فِيي ال ُْيوُل اْلَحالَِ  ِمْن اْمِ

ا . َوقَْولُحُ َ اَز يَْنمَِغي تَأِْويلُحُ َكَما تَ  ْفعَِ  فِي اْلَمْ لَيِب لَيْم يَْصينَْج َكَميا بِاْلَمْنجِ نَْيض  َْدََّم َواْبُن الِرِ

ْْتَِضيي إالْمَياَت ِخياَلٍف فِيي التَّيْرِميِم ِميْن َغْييِر ُوقُيوٍف َعلَيى  َ نََج فِي اْلِمفَايَِ  َوَماَل إلَى َما يَ

ُهوُر ِمْن َميْ َهمِنَا التَّْمِمييُن ِمينْ  ِْ ِْْل فِيِح , َوبِاْلُجْملَِ  اْلَم التَّيْرِميِم , َواْلَحيقُّ ِعْنيِد  ِخاَلفُيحُ ,  النَّ

َهيا ِخاَلف يا ُهوُر ِمْن َمْ َهِب َماِلٍك َونَْحَمدَ . َوقَاَل اْلََْرافِيُّ اْلَماِلِميُّ يُْمنَعُيوَن ِميْن َرِمِ ِْ  َوُهَو اْلَم
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ُِ نَنََّها ِمْن اْلُمْنَميَراِت َواْلعَيْيُن الَّتِيي تَنَا َِّافِِعِيِ َواْلُمْدَر ْْيدُ قَيْد اْنَهيدََمْت َواْلعَيْودُ لَيْم ِلل َولََهيا اْلعَ

ْْدُ َوُهيَو ُمْنَميرو تَِجيُب إَزالَتُيحُ . َوقَياَل نَبُيو يَْعلَيى اْلَحْنمَِلييُّ فِيي ِكتَياِب اْلَجياِمجِ : إذَ  ا يَتَنَاَوْلحُ اْلعَ

ييعََّب فَييأََرادُوا إَعادَتَييحُ َوتَْجِديييدَ ُ  َِ َوايَيياِت , اْنَهييدََم ِمْنَهييا َشييْي و نَْو تَ فَلَييْيَس لَُهييْم فِييي إْحييدَّللَا الِرِ

ِل . َوالثَّاِلثَي ُ لَُهيْم ُمْ لَْ يا ,  ا اْلمِنَاُ  َعْن َخَراٍب فَاَل َوُهَو اْختِيَياُر اْلَخيالَّ َوَرَوَّللا َوالثَّانِيَ ُ لَُهْم نَمَّ

ُل َعْن نَْحَمدَ لَْيَس نَْن يُْحِدالُوا إالَّ َما ُ وِلُحوا َعلَْيِح إذَ  ا َظَهَر نَنَّ التَّيْرِميَم ُمْمتَنِيجو َعلَيى اْلَخالَّ

يُهوُر ِعْنيدَُهمْ  ِْ يا اْلَحنَِفيَّي ُ فَاْلَم َعيادَةِ نَْولَيى , نَمَّ  نَنَّ اأْلََ ِحِ ِمْن َه َْيِن اْلَميْ َهمَْيِن , فَاْمتِنَيالُ اْمِ

ُهَو َميْ َهبو َضيِعيعو اَل دَِلييَل َعلَْييِح اْلَمنَائَِس إنََّما يَْمتَنُِج إْحدَاالَُها فِي اأْلَْمَصاِر دُوَن اْلَُْرَّللا وَ 

َعادَةَ فَالتَّْرِميُم نَْولَى . َوفِي َشيْرحِ اْلُْيدُو ُزوا اْمِ ِرِ ِ َونَنَّ اْلُمْمَْاةَ إذَا اْنَهدََمْت تُعَادُ . َوإِذَا َ وَّ

جِ َواْلَمنَييائِِس الَّتِييي فِييي ِلْلَمْرِخييِيِ َعييْن اْبييِن ِسييَماَع َ َعييْن نَبِييي يُوُسييَع فِييي نَييَواِدِرِ  فِييي اْلمِيَيي

َِّاِم قَياَل َميا نََحياَط ِعْلِميي بِيِح نَنَّيحُ ُمْحيدَإو َهدَْمتُيحُ َوإِْن لَيْم نَْعلَيْم نَنَّيحُ  اأْلَْمَصاِر بُِخَراَساَن َوال

َواْلُمْحييدَُإ يَُجييوُز  ُمْحييدَإو تََرْكتييح َحتَّييى تَُْييوَم بَيِِنَيي و نَنََّهييا ُمْحداَلَيي و أِلَنَّ اْلَْييِديَم اَل يَُجييوُز َهْدُمييحُ 

: فَيإِْن َهْدُمحُ فََما لَْم يُْعلَْم بَِسمَِب اْلَهْدِم فَالمَّاِهُر نَنَّحُ بُنِيَي بَِحيِقٍ فَياَل نَْعيِرُض لَيحُ قَياَل اْلَحنَِفيَّي ُ 

ا ُمنِعُوا  َساتِيِق َواْلَُْرَّللا الُمَّ اتََّخ َ اْلُمْسِلُموَن ذَِلَك ِمْصر  نَْن يُْحِدالُوا بَْعيدَ َميا بَنَْوا فِي بَْعِض الرَّ

ْبَْياِ  فَيالتَّْرِميُم نَْسيَهُل َولَِمينَّ اْلَحيقَّ  ْحيدَاِإ َواْمِ ا َوإِذَا َكياَن َهي َا َكاَلُمُهيْم فِيي اْمِ َ اَر ِمْصير 

ُ نَْعلَُم اْنتََهى .  اْلَمْنُج ِمْن التَّْرِميِم َوَهَّ

================ 

 38ال فار ح م من دخل دار اإلسالم بتجار  من

 قال السب ي رحمه هللا في فتاواه :

) َمِسأَلَةل   َوَرَد ِكتَاال ِمِن نَا ِاِه َصافََد َعلَاى نَا ِاِه الشَّااِم َمِضاُمونُهُ أَنَّ َمِدينَاةَ َع َّااَه ِماِن 

ااُر اِلِفاِرِنُج ِماِن اِلبَِحاِر يَ  بِيعُاوَن  َماا يَِصاُل السَّاِحِل بِعََمِل َصافٍَد بَِهاا ِمينَااهل يَاِرُد ىلَِيَهاا التُّجَّ

َمعَُهِم َويَِبتَِضعُوَن َلِياَرهُ َويَعُاوُدوَن ىلَاى بِاَلِدِهاِم , َولَاِم يَُ اِن لَُهاِم َعااَد ل بِِإِأَهااِر أَِعيَااِدِهِم 

ا ا َكاَن ِمِن أَيَّااٍم اِجتََماَف اِلِفاِرِنُج َوَجهَّ ُ وا َماِن قََطاَف بِعَ َّاَه َواَل َما يَِفعَلُونَهُ بِبِاَلِدِهِم َوأَنَّهُ لَمَّ

لَُهااِم ُعااُروَق َزِيتُااوٍن َوَحَملُوَهااا َعلَااى أَِكتَاااِف َعتَّاااِليَن نَفَااَرِيِن ِصااِبيَاَن فِااِرِنَج َوالطُّبُااوُل 

اااِلدِ  ااِبيَاَن اِلَمااِذُكوِريَن أَِعلَنُااوا بِالاادَُّعاِه ِلَمِواَلنَااا السُّااِلَطاِن اِلَمِلااِك الصَّ ُمااوُر َوأَنَّ الصِِّ َوال َّ

ُم اِلِواَليَااِة َواِلِمينَاااُه بِاِلِمي نَاااِه ثُاامَّ ىنَُّهااِم َدَخلُااوا ىلَااى َخااَراِا َع َّاااَه َجِماايعُُهِم َوقُاادَّاُمُهِم ُمقَاادَّ

ااا َوَصاالُوا ىلَااى اِلَ نِيَسااِة اِسااتَ َاَث  َوَجَماَعااةل ِمااِن اِلُمِسااِلِميَن بُِساايُوٍف َمِشااُهوَرٍ  َوأَنَُّهااِم لَمَّ

اِكبِيَن بِ  اِبيَاُن الارَّ اِبيَاِن ُرِمادل بِاِه َرايَاةل َوَحاااَل الصِِّ اِليِه َوبِيَااِد أََحاِد الصِِّ يِن الصَّ اِلَمِسايدِ بِالادِِّ

ُْ َمااِن أَِحَضااَر اِلِفااِرِنَج اِلَمااِذُكوِريَن َوُمتَااَولَِِّي َع َّاااَه َواِلقَاِضااَي بَِهااا  ااَ  اِلَمِملُااو اِلَوِقااِم َجهَّ

َّالِ  َم اِلِمينَاِه َواِلِواَليَِة َواِلعَت َّاِليَن َعِن ذَِلَك فَاذََكُروا َوُمقَدَّ ُْ اِلعَت ا َحَضُروا َسأََل اِلَمِملُو يَن فَلَمَّ

ِيتُونَِة َماَف اِلِفاِرِنجِ اِلَماِذُكوِريَن َوأَنَّ اِلِفا َم اِلِواَليَِة أََمَرُهِم بَِشِيِل ال َّ ِرِنَج أَنَّهُ َجَر  َوأَنَّ ُمقَدَّ

ااَ ُهِم ىلَااى ِعِنااِد اِلقَاِضااي َوأَنَّ ذََكااُروا أَنَُّهااِم َشاااَوُروا اِلااَواِلَي عَ  لَااى ذَِلااَك َوأَنَّ اِلُمتَااَولَِِّي َجهَّ

 اِلقَاِضَي أََمَرُهِم بِأَنَّهُ ىذَا َكاَن اِلُمتََولِِّي أََمَرُهِم بِعََمِل ذَِلَك يَِعَملُونَهُ َوُعِمَل ُمِحَضارل بُِصاوَر ِ 

َوأََراَد أَِن يَِعَمَل فِي اِلَماِذُكوِريَن اِلَواِجاَه فََخِشاَي  اِلَحاِل َوَما اِعتََمَدهُ اِلَمِذُكوُروَن َجِميعُُهمِ 

َْ َعِماَل ِماِنُهِم َشاِيئًا بِ َِياِر ُموِجاٍه  ِمِن َشاِ َواُهِم َويَِطلُابُهِم اِلاَواِلي َوأَِن يَقُولُاوا ىنَّ اِلَمِملُاو

َْ َطلََه َمِن يَِستَِفتِيِه فِاي َعَمِلاِه َولَاِم يَِجاِد  فِاي َصافٍَد ُمِفاٍم يُِفتِياِه َوأَنَّ اِلَحااِكَم َوأَنَّ اِلَمِملُو

بَِصاافٍَد ذََكااَر أَنَّ َمِذَهبَااهُ ثاََلثَااةُ أَِقااَواٍل فِااي ذَِلااَك َوَحَصااَل فِااي َهااذَا اأِلَِمااِر َحااِديثل َكثِياارل بَااِيَن 
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َر َما يَِجاُه َعلَاى اِلَماِذُكو ُْ أَِن يَُحرِِّ ِريَن َجِمايِعِهِم ِليَِعتَِماَد اِلفُقََهاِه بَِصفٍَد َوقَِد اِختَاَر اِلَمِملُو

فِي أَِمِرِهِم َما يَِقتَِضيِه ُحِ ُم الشَِّرعِ الشَِّريِف َحتَّى اَل يَِبقَاى ِلِلِفاِرِنجِ َكااَلمل َواَل تََظلُّامل , َوقَاِد 

ُْ َعَطَف َمَطاِلعَاهُ ىلَاى بَاِيِن يَاَدِي مَ  َ َها اِلَمِملُو ِلاِك اأِلَُماَراِه َكتَِبم فُتِيَا بُِصوَرِ  اِلَحاِل َوَجهَّ

 ِليَقََف نََظُرهُ َعلَِيَها . 

ْسياَلِم فِيي  يحُ : َهيُؤاَلِ  الَّيِ يَن دََخلُيوا إلَيى دَاِر اْمِ َماُم رحمح هللا بَِميا نَصُّ َِّْيُخ اْمِ ) نََ اَب ( ال

يِ  بَيْل ُحْميُم اْلُمْسيتَأْمَ  مَّ نِيَن َواْلُمعَاَهيِديَن َعيْن نَْهيِل التَِِجاَرةِ بِأََماٍن لَْيَس ُحْمُمُهيْم ُحْميَم نَْهيِل ال ِِ

يِ  , َوَهي ِ  مَّ ْْيدُ ال ِِ يِ  يُْنيتََُْض بَِميا اَل يُْنيتََُْض بِيِح َع مَّ يِد ال ِِ ْْ ْْدُ اأْلََماِن نَْضعَُع ِمْن َع ِ  َوَع مَّ ِ  ال ِِ

اْلَمييْ ُكوَرةِ َونِييدَائِِهْم  اْلَحيياُل الَّتِييي َ ييدََرْت ِمييْن َهييُؤاَلِ  اْلُمْسييتَأَْمنِيَن ِمييْن اْلُمَجيياَهَرةِ بِيياأْلُُمورِ 

ِليِب  َوَمْجُمولُ َما ذُِكَر ِمْن َهُؤاَلِ  اْلَهْيئَي ُ يُْنيتََُْض بِيِح نََميانُُهْم َويَِصييُروَن َكَميْن  يِن الصَّ بِالدِِ

ِ  إذَا اْنتَََْض َعْهدُُهْم إنَّ  مَّ َمياَم يَتََخيَّيُر فِييِهْم  اَل نََماَن لَُهْم . َواَلَِّ   قَالَحُ اْلفََُْهاُ  فِي نَْهِل ال ِِ اْمِ

ييِحيحِ , َوقَييالُوا فِييي  بَييْيَن اْلَْتْييِل َواْلَمييِنِ َوااِلْسييتِْرقَاِق َواْلُمفَييادَاةِ , َواَل يُمَلِِغُييحُ اْلَمييأَْمَن َعييْن الصَّ

يِ  اْلُمْستَأَْمِن يُمَلِِغُحُ اْلَمأَْمَن . َويُْحتََمُل نَْن يَُموَن قَْولُُهْم َمْحُموال  َعلَى َمي مَّ يَل فِيي نَْهيِل ال ِِ ا فُِصِ

يا َكَميا يَتََخيَّيُر فِي َماُم فِييِهْم نَْيض  ي نَْهيِل َواْلُمْختَاُر ِعْنِد  نَنَُّهْم فِي َه َا اْلُحْمِم ِمثْلُُهْم فَيَتََخيَُّر اْمِ

ِ  إذَا اْنتَََْض َعْهدُُهْم بَْيَن اأْلَْربَعَِ  اْلَمْ ُكوَرةِ اْلَْتِْل َوااِل  مَّ ْستِْرقَاِق َواْلَمِنِ َواْلِفدَاِ  , َولَيْيَس ال ِِ

ي بَْل َعلَى َسمِيِل َما يَْمَهُر ِمْن َمْصيلََحِ  اْلُمْسيِلِميَن . َواأْلَْميُر  َِِهِ تََخيُُّر ُ ِل َِلَك َعلَى َسمِيِل التَّ

ِْلَّ بِيِح َحتَّيى  فِي ذَِلَك ِللسُّْلَ اِن نَْفِسِح اَل ِلنَائِمِِح فَإِنَّ اْلَْتَْل فِي ذَِلَك َعِميمو  فَلَْيَس ِللنَّائِِب نَْن يَْستَ

ييِديَر اَل بُييدَّ ِمْنييحُ َعلَييى ُكييِلِ َحييالٍ  ْْ ِْيَّيي ُ اأْلَْربَعَييِ  َولَِميينَّ التَّ يياِوَر َمْواَلنَييا السُّييْلَ اَن َوَكيي َِلَك بَ َِ  يُ

َِاَوَرةٍ َوُهَو ُمتَعَ  ِْلُّ بِِح نَائُِب السُّْلَ اِن ِمْن َغْيِر ُم ِْْديُر فِيي ِميثِْلِهْم بَِحَسيِب َرنْ ِ َويَْستَ يَّنو َوالتَّ

ا بَْعيدَ اْلِفْعيلِ  فَإِنَّيحُ  نَائِِب السَّْلَ نَِ  َونَنَّ ذَِلَك يَْختَِلُع بِاْختِاَلِف َما يَْمَهُر لَحُ ِمْن نَْحَواِلِهْم . َونَمَّ

َويُثَياُب َوِلييُّ اأْلَْميِر َعلَيى إْنَمياِرِ  , َواَل  اْ تََرنَ َعلَى اْلُمْسِلِميَن َوالسُُّموُت َعلَْيِح َوْ َم و فِيِهمْ 

ِْْديٍر . َواَلَِّ   نََميَرُهْم بِي َِلَك , َونَِذَن لَُهيْم فِييِح إنْ  وَن َعلَى ذَِلَك بِاَل تَ َكياَن  يَُْوُل نََحدو نَنَُّهْم يَُْرُّ

يالُوَن  َواِلي ا يُْعَ ُل َويَُؤدَُّب بَِضْرٍب اَل يَْملُُغ نَْدنَيى اْلُحيدُودِ  , َوإِْن َكياَن قَاِضيي ا يُْعيَ ُل , َواْلَحمَّ

 ُ  -يَُؤدَّبُييوَن تَأِْديم ييا لَِ يف ييا َوَكيي َا َمييْن َكيياَن َمعَُهييْم ِمييْن اْلُمْسييِلِميَن َولَييْم يُْنِمييُروا َعلَييْيِهْم , َوَهَّ

َِّيافِِعيُّ , َواليرَّ  -ُسْمَحانَحُ  نُْ  ِعْنيِد  فِيي اْلَِْضييَِّ  اْلَميْ ُكوَرةِ نَنَّ نَْعلَُم . َكتَمَحُ َعِليٌّ السُّيْمِميُّ ال

َمَج التَّْعِ يِر نَْو دُونَحُ نُْمِسيُك َهيُؤاَلِ  اْلِفيِرْنَج ُهنَيا ِعْنيدَنَا َحتَّيى يُْ ِلُْيوا لَنَيا نَْسيَرَّللا اْلُمْسيِلِميَن 

ْن لَُهيْم َوَ اَهي و فِي يُل إلَْييِح بَِجياٍ  نَْو الَِّ يَن فِي بِاَلِدِهْم . فَإِذَا َكاَن َهُؤاَلِ  ِممَّ ي بِاَلِدِهيْم َوالتََّو ُّ

َميياٍل فَيَتَعَيييَُّن َعلَييى نَائِييِب السَّييْلَ نَِ  نَْن يُْمِسييَمُهْم َحتَّييى يَتََحيَّلُييوا فِييي ذَِلييَك َويَييأْتُوا بِأَْسييَرَّللا 

ِْلُّ اْلُمْسِلِميَن , َويَُموُن ذَِلَك ِمْن ُ ْملَِ  اْلِخَصاِل اأْلَْربَعَِ  الَّتِيي قَيدَّمْ  نَاَها َوِهيَي اْلُمفَيادَاةُ َويَْسيتَ

َِياَوَرةٍ إذَا لَيْم يَُمينْ   نَائُِب السَّْلَ نَِ  بِ َِلَك نَْعنِي بَِحْمِس َهُؤاَلِ  َحتَّيى يَتََحيَّلُيوا فِييِح ِميْن َغْييِر ُم

و فََهِ ِ  اْلَخْصلَ ُ فِي َه َا اْلَوْقِت َخْيرو ِمْن قَتِْلِهْم َوِمنْ  اْلَمِنِ َعلَْيِهْم َوِميْن ااِلْسيتِْرقَاِق  فِيِح َمْفَسدَة

ِْييحٍ  فَيادَةِ فَ ُ نَْعلَُم . َه َا الَِّ   َكتَمَحُ فِيي اْلفُتْيَيا ِميْن َغْييِر ِزيَيادَةٍ َونَِزييدُ َعلَيى ذَِليَك ِمِ  ِميْن , َوَهَّ

دَ  دُُخوِلِهْم ِللتَِِجا َمياُم َغْيِر ِكتَابٍَ  فَأَقُوُل : َوْليَْعلَْم نَنَّ ُمَجرَّ ِْدَ اْمِ ْْتَِضي اأْلََماَن َحتَّى يَْع َرةِ اَل يَ

ُم نَْو نَائِمُيحُ نَْو نََحييدو ِمييْن اْلُمْسيِلِميَن لَُهييْم نََمان ييا بِلَْفيٍظ َ ييِريحٍ نَْو ِكنَايَييٍ  نَْو إَشياَرةٍ ُمْفِهَمييٍ  َوُحْميي

َشاَرةِ ُحْمُم اْلِمنَايَِ  َسيَوا و نََكانَيْت ِميْن قَياِدٍر َعلَيى  النُّْ يِق نَْم َعياِ ٍ  ِميْن ِ َهتِنَيا َوبِلَْفيٍظ نَْو اْمِ

َكياَلِم فِْعٍل ِمْن ِ َهتِِهْم فَاَل يَثْمُُت اأْلََماُن إالَّ بِ َِلَك نَْو بِأَْن يَُمونُوا ُرُسال  نَْو بِأَنَّ اْلَْْصدَ َسَمالُ 

ِ , فَييإِْن لَييْم يَُمونُييوا َعلَييى َهييِ ِ  اأْلَْحييَواِل الييثَّاَلِإ  ْْتََضيييَاِت هَّ فَيياَل نََميياَن لَُهييْم . َولَييْيَس ِمييْن ُم

َح  دُ قَْصييِدِهْم التَِِجيياَرةَ ِلَمييْن دََخييَل ِللتَِِجيياَرةِ بِيياَل إْذٍن فَلَييْيَس يَييأَْمُن . َوقَييْد َ ييرَّ اأْلََميياِن ُمَجييرَّ
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ْساَلِم َوقَياَل دََخْلي ت ِلتَِجياَرةٍ َوُكْنيُت نَُظينُّ نَنَّ قَْصيدَ اْلفََُْهاُ  بِأَنَّحُ إذَا دََخَل َحْربِيٌّ إلَى بِاَلِد اْمِ

َسالَِ  نَنَّيحُ اَل يُمَيالَى بَِمنِِيِح َويَُجيوُز اْغتِيَالُيحُ أِلَنَّيحُ َظينٌّ اَل مُ  فَاَرةِ َوالِرِ ْسيتَنَدو التَِِجاَرةِ َكَْْصِد الِسِ

ْْتَِضيي اِر إْن لَْم يَُمونُوا قَْد نَِذَن لَُهيْم بَِميا يَ َميأَْمنَُهْم فَلَْيُسيوا بُِمْسيتَأَْمنِيَن بَيْل ُحْميُم  فََهُؤاَلِ  التُّجَّ

َِْرُط نََمانِِهْم نَْن يَُْوَل اْلَواِلي : ُكيلُّ  نَْهِل اْلَحْرِب َ اٍر َعلَْيِهْم نَْغتَاُل نَْنفَُسُهْم َونَْغنَُم نَْمَوالَُهْم فَ

َِيْخٍص َخياِصٍ فَيَْحُصيُل اأْلََمياُن َمْن دََخَل ِللتَِِجاَرةِ فَُهَو  ِمنو نَْو يَُْوَل َواِحدو ِمْن الْ  ُمْسِلِميَن ِل

َِّْخِص . َواَل يَثْمُُت اأْلََماُن َعلَى اْلعُُموِم بَِْْوِل َواِحٍد ِمْن  َحاِد اْلُمْسِلِميَن َوإِنََّما يَثْمُي ُت ِل َِلَك ال

َميياِم نَْو نَائِمِييِح , َوَعلَييى اْلُخُصييوِص يَثْ  مُييُت آِلَحيياِد اْلُمْسييِلِميَن . َوإِذَا َعلَييى اْلعُُمييوِم بَِْييْوِل اْمِ

 إذَا ُوِ دَْت ِكتَابَ و ِمْن َغْيِر بَيِِنٍَ  لَْم يُوَ ْد اأْلََماُن لَِميْن اَل يُْغتَياُل بَيْل يَْلَحيُق بِاْلَميأَْمِن , َوَكي َِلكَ 

, َويَُجيوُز اْغتِيَيالُُهْم َحتَّيى ِللَّيِ   َوَ دَ َمأَْمنَْيِن َولَِمْن لَْم يَْفَهْم اْلَميافُِر ذَِليَك اَل يَْحُصيُل اأْلََمياُن 

ِْْد اأْلََماُن ِلعَدَِم فَْهِم اْلَمافِِر ذَِلَك َولَْو نَِذَن لَُهْم فِي الدُُّخوِل ِللتَِِجارَ  ةِ ِمْن َغْييِر  َمنَحُ أِلَنَّحُ لَْم يَْنعَ

ِن نَْو اَل أِلَنَّيحُ لَيْم يَْحُصيْل َميا يَيدُلُّ َعلَيى َشْيٍ  يَدُلُّ َعلَى التَّيأِْميِن فََهيْل يَثْمُيُت لَُهيْم ُحْميُم اأْلََميا

ْْال  , َوَهِ ِ  ِهيَي ُ يوَرةُ َمْسيأَلَِ  َهيُؤاَلِ   اأْلََماِن ِمْن َ ِريحٍ َواَل ِكنَايٍَ  َواَل إَشاَرةٍ لَْم نََر فِيِح نَ

ِد ذَِليَك فَلَيْ  ُسيوا بُِمْسيتَأَْمنِيَن َواَل ُمعَاَهيِديَن اَل قَْميَل اْلِفِرْنجِ . َوالمَّاِهُر نَنَّيحُ اَل نََمياَن لَُهيْم ِلُمَجيرَّ

َِّْيِ  . َوَهي َا إنََّميا قُْلنَيا ُ اْسيتِيَراد ا ِلُحْمي ِم َهيِ ِ  فِْعِلِهْم َه َا َواَل بَْعدَ ُ فََمْيَع نَْعتَِمدُ فِْعلَُهْم َه َا ال

عُوَن بِييأَنَُّهْم بَْعييدَ َهيي َا اْلِفْعييِل اَل نََميياَن لَُهييْم َولَِمنَّييا اْلَمْسييأَلَِ  َوُممَالَغَيي   َواَل يَْحتَيياُج إلَْيييِح أِلَنَّييا قَيياطِ 

ٍ  , َوَكي َِلَك الَّيِ يَن يَيْدُخلُوَن ِلِ يَياَرةِ قَُماَميٍ  َوإِ  ْن نَِذَن نَْحمَْمنَا نَْن نُنَمِِحَ َعلَى َهِ ِ  اْلَمْسأَلَِ  ِلَخا َّ

َهَم َا نَنَُّهْم اَل نََماَن لَُهْم لَِمْن  اَل يُْغتَالُوَن , َوفَائِدَةُ َكْونِيِح  لَُهْم فِي ذَِلَك ِمْن َغْيِر تَأِْميِن ُحْمِمِهمْ 

ْقدَاُم َعلَى قَتِْليِح بَيْل يَْملُيُغ ا ْلَميأَْمَن اَل نََماَن نَنَّحُ إذَا قُتَِل َواِحدو ِمْنُهْم لَْم يُْضَمْن َونَْن اَل يَُجوَز اْمِ

ْذِن بِِخياَلِف َميْن فَعَيَل َهي َا اْلِفْعيَل السَّييَِِي  َوإِنََّما نُمَلِِغُحُ اْلَمأَْمنَ  أِلَنَّحُ اَل تَْفِريَط ِمْنحُ ِلدُُخوِلِح بِاْمِ

ُح بِِح فِي َكاَلِم  اْلفََُْهياِ  فَإِنَّحُ ُهَو الَِّ   نَََْض نََمانَحُ بِِفْعِلِح يَِجُب َعلَْينَا تَْمِليغُحُ َمأَْمنَحُ , َواْلُمَصرَّ

يا نَْو  التَّأِْمينُ  يا نَْو َخا ًّ َمياِم نَْو نَائِمِيِح َعامًّ بَِسمَِب التَِِجاَرةِ فََه َا إذَا َشكَّ فِيِح إذَا َ يدََر ِميْن اْمِ

يا ِلعَيدٍَد  َِيْخٍص َخياِصٍ َوإِمَّ يا ِل يا إمَّ ِعيَّيِ  َخا ًّ َ دََر ِمْن َواِحيٍد ِميْن  َحياِد اْلُمْسيِلِميَن ِميْن الرَّ

تَحُ فِي َ يَواِز ُممَيِِنِيَن ِمْن التُّجَّ  ِعيَِّ  , َوقَاَل اْلَمافُِر َظنَْنت ِ حَّ اِر َوفِيَما إذَا قَالَحُ َواِحدو ِمْن الرَّ

ُهَما نَنَّيحُ اَل يُْغتَياُل َولَيْو َكياَن َعلَيى اْلُمْسيِلِميَن َضيَررو فِيي اأْلََمياِن َكياَن  اْغتِيَاِلِح َوْ َهاِن نََ حُّ

بِِح َحقُّ التَّْمِليغِ إلَى اْلَمأَْمِن بَْل يَُجوُز ااِلْغتِيَاُل فِيي َهيِ ِ  اْلَحياِل َوإِْن  اأْلََماُن بَاِطال  َواَل يَثْمُتُ 

قََصييدَ التَّييأِْميَن أِلَنَّييحُ تَييأِْمينو بَاِطييلو بِِخيياَلِف التَّييأِْميِن اْلفَاِسييِد َحْيييُث الَمَييَت لَييحُ ُحْمييُم التَّييأِْميِن 

مِِيِ َوالتَّ  أِْميُن اْلمَاِطُل ِمثُْل تَيأِْميِن اْلَجاُسيوِس َونَْحيِوِ  َواَل يَثْمُيُت اأْلََمياُن الصَِّحيحِ َكأََماِن الصَّ

نَييحُ ِللييدُُّخوِل الَمَييَت ُحْمييُم  َح بِييِح َعلَييى اأْلََ ييِحِ , َواَلَّييِ   نَْختَيياُر ُ نَنَّييحُ إذَا نَمَّ ِلْلَميياِل َحتَّييى يَُصييِرِ

َِْض اأْلََمياُن اأْلََماِن ِل َِلَك اْلَماِل الَِّ   يَيْدُخُل مَ  ُْْصيودَةُ . َوإِذَا اُْنيتُ عَيحُ ِللتَِِجياَرةِ أِلَنََّهيا ِهيَي اْلَم

َِْض فِي نَْفِسِح َوَماِلِح َوَ اَر َمالُيحُ الَّيِ   َمعَيحُ فَْيئ يا ِلْلُمْسيِلِميَن بِِخياَلِف َميا إذَ  ا بِِجنَايٍَ  ِمْنحُ اُْنتُ

َِ َمالَيحُ ِعْنيدَ  نَا َحْييُث اَل يَْمُ يُل اأْلََمياُن فِيي َماِليِح َعلَيى اأْلََ يِحِ بَيْل يَِجيُب اُْلتُِحَق بِمِاَلِدِ  َوتَيَر

َن إيَصالُحُ إلَى َوَرالَتِِح أِلَنَّ اأْلََماَن اْنتََهى نَِهايَتَيحُ بِغَْييِر ِ نَايَيٍ  َعلَْينَيا فَاْقتََصيَر َعلَيى نَْفِسيِح دُو

ُ نَْعلَُم . َكتَمَيحُ َعِلييٌّ السُّيْمِميُّ َماِلِح . َوُهنَا اْلِجنَايَ ُ َ اِدَرةو ِمْنحُ فَسَ  َرَّللا ناَلَُرَها إلَى اْلَماِل , َوَهَّ

ِريَن ِمْن َ فٍَر َسنَ َ نَْربَجٍ َوَخْمِسيَن َوَسْمِعِمائٍَ  . ِْ  فِي لَْيلَِ  اْلَخاِمِس َواْلِع

=================== 

َمِن أَبَى بَِذَل اِلِجِ يَِة أَِو الصِِّ َ 39وفي الفروع :   ارَ ََ
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ي  ِْيم  ا قَالَحُ َشْيُخنَا َوَغْييُر ُ نَْو اْلتِيَ اَم ُحْمِمنَيا , نَْو قَاتَلَنَيا , َواأْلَْشيَهُر : نَْو لَِحيَق بِيدَاِر َحيْرٍب ُم

َ نَْو ِكتَابَحُ نَْو ِدينَحُ نَْو َرُسيولَحُ بُِسيوٍ  , نَْو تََجسَّيَس ِلْلمُ  فَّياِر بَِها . اْنتَََْض َعْهدُ ُ , َوإِْن ذََكَر هَّ

ا نَْو فَتَْنييحَ َعييْن ِدينِييِح , نَْو قََ ييَج َعلَْيييِح ال َِّريييَق  نَْو َزنَييى  نَْو  َوَّللا َ اُسوس ييا , نَْو قَتَييَل ُمْسييِلم 

حٍ , بُِمْسييِلَمٍ  قَيياَل َشييْيُخنَا : َولَييْو لَييْم يَثْمُييْت بِمَيِِنَييٍ  بَييْل اُْشييتُِهَر بَييْيَن اْلُمْسييِلِميَن نَْو نََ ييابََها بِنَِمييا

فِِح نَْو قَ َفَحُ فَاَل , َوذََكَر َ َماَعي و فِيِهَميا فَ  حُ : إْن َسَحَر ُ فَآذَا ُ فِي تََصرُّ ُِْض , َونَصُّ حُ : يَْنتَ نَصُّ

ِرَوايَتَيْيِن . َوفِييي اْلَوِسييلَِ  : إْن لَييْم تَْنُْْضيحُ فِييي َغْييِر اأْلَْربَعَييِ  اأْلَُوِل َوَشيَرَط َوْ َهيياِن , َوإِْن 

يِ  ؟ فِييِح َوْ َهياِن ) م نَبَى َما مُ  مَّ يِد ال ِِ ْْ ِل فََهيْل يَْليَ ُم تَْرُكيحُ بِعَ ( ,  10نَِج ِمْنحُ فِي اْلفَْصِل اأْلَوَّ

ِْييٍل ِرَوايَتَيْيِن ) م  ِْْضِح َوْ َهياِن , َوذََكيَر اْبيُن َع ( َوذََكيَر  11فَإِْن لَِ َم نَْو َشَرَط تَْرَكحُ فَِفي نَ

ا فِي ُمنَاَظَراتِِح   ِْْض اْلعَْهِد , َويُْنيتََُْض بِإِْظَهياِر َميا نَْيض  فِي َرْ ِم يَُهوِديَّْيِن َزنَيَا : يَْحتَِمُل ِلنَ

ا ُهَو دَْينو لَُهْم فََمْيَع بِإِْظَهياِر َميا لَيْيَس بِيدَْيٍن , َوذََكيَر َ َماَعي و اْلِخياَلفَ   نُِخ َ َعلَْيِهْم َستُْر ُ ِممَّ

َِّْرِط فََْْط . قَاَل ابْ  يِ  َميا ذُِكيَر فِيي ُشيُروِط ُعَميَر , َمَج ال مَّ ُن ِشيَهاٍب َوَغْييُر ُ : يَْليَ ُم نَْهيَل ال ِِ

َِّياِم لَيِ َمتُْهْم َهيِ ِ   وِم فِيي َميدَائِِن ال َوَك َا اْبُن َرِزيٍن , لَِمْن قَاَل اْبُن ِشَهاٍب : َمْن نَقَاَم ِمْن الرُّ

ُُِّروُط , ُشِرَطْت َعلَْيِهْم نَْم اَل ؟ قَياَل  َِّياَم فََْياَل اْلِخَرقِييُّ : إْن ُشيِرَط َعلَيْيِهْم ال : َوَميا َعيدَا ال

يِ  اْنيتَََْض اْلعَْهيدُ بُِمَخالَفَتِيِح َوإاِلَّ فَياَل , أِلَنَّيحُ قَياَل : َوَميْن نََْيَض اْلعَْهيدَ بُِمَخالَ  مَّ ِْْد ال ِِ فَيِ  فِي َع

ا ُ وِلُحوا َعلَْيِح َحلَّ َمالُحُ َودَُمحُ , ا : تَِجيُب  َشْيٍ  ِممَّ َوقَاَل َشْيُخنَا فِيي نَْصيَرانِِيٍ لَعَيَن ُمْسيِلم 

ْْتَييُل , لَِميينَّ  ُعُْوبَتُييحُ بَِمييا يَْردَُعييحُ َونَْمثَالَييحُ َعييْن ذَِلييَك . َوفِييي َمييْ َهِب نَْحَمييدَ َوَغْيييِرِ  قَييْولو : يُ

ُل , َوَميْن  نَََْضيحُ بِلُُحوقِيِح بِيدَاِر َحيْرٍب فََمأَِسييٍر اْلَمْعُروَف فِي اْلَم َاِهِب اأْلَْربَعَِ  اْلَْيْوُل اأْلَوَّ

ْْتَُل , قِيَل : يَتَعَيَُّن قَتْلُحُ , َواأْلَْشَهُر يَُخيَُّر فِيِح َكحَ  حُ يُ ْربِيِيٍ ) َحْربِِيٍ , َوَمْن نَََْضحُ يُغَيُِِر ُ فَنَصُّ

ا فِيي ُشيُروِط ُعَميَر  يَْلَ ُميحُ تَْرُكيحُ ( َوذََكَر نَبُيو اْلفَيَرجِ نَنَّ َميا فِييِح َضيَررو َعلَْينَيا نَْو َمي 12م 

 َويُْنتََُْض بِِفْعِلِح .

يِ  ؟  10َمْسأَلَ و  مَّ يِد ال ِِ ْْ ِل فََهْل يَْلَ ُم تَْرُكيحُ بِعَ ( قَْولُحُ " َوإِْن نَبَى َما َمنََج ِمْنحُ فِي اْلفَْصِل اأْلَوَّ

َِ َما ُمنِيَج ِمْنيحُ ِميْن َعيدَِم إْظَهياِر اْلَخْميِر َواْلِخْنِ ييِر  فِيِح َوْ َهاِن " اْنتََهى . يَْعنِي إذَا نَبَى تََر

يا  ْوِت بِِمتَابٍَ  بَْيَن اْلُمْسيِلِميَن , َوَضيْرَب النَّياقُوِس بَيْيَن اْلُمْسيِلِميَن نَْيض  ِليِب َوَرْفجِ الصَّ َوالصَّ

َعايَِ   ِْْل َكاَلِم َ اِحِب الِرِ يِد َونَْحِو ذَِلَك , َعلَى َما يَأْتِي فِي نَ ْْ ِد َع , فََهْل يَْلَ ُمُهْم تَْرُكحُ بُِمَجرَّ

ِ  َعلَْيِهْم , نَْو اَل بُدَّ ِمْن َشْرِطِح َعلَْيِهْم ؟ نُْطِلَق اْلِخاَلُف , َه َا َما َظَهَر ِليي , َولَِمينَّ نَوَّ  مَّ َل ال ِِ

ِْيٍم . ) نََحدُُهَما ( : يَْلَ ُمُهْم تَْرُكحُ بِمُ  ِْْدَها َعلَْيِهْم . ) َواْلَوْ حُ الثَّيانِي اْلَماَلِم لَْيَس بُِمْستَ ِد َع َجرَّ

يَواُب . ) َمْسيأَلَ و  َِْرِطِح َعلَيْيِهْم , َوُهيَو الصَّ ( قَْولُيحُ : " فَيإِْن لَيِ َم نَْو  11( : اَل يَْلَ ُمُهْم إالَّ بِ

ِْيييٍل ِرَوايَتَييْينِ  ِْْضييِح َوْ َهيياِن , َوذََكييَر اْبييُن َع ْْييِض  َشييَرَط تَْرَكييحُ فَِفييي نَ " اْنتََهييى . نَْ  فَِفييي نَ

ِِ الي ََّهِب َواْلُمْسيتَْوِعِب  اْلعَْهِد بِِفْعِل ذَِلَك َوْ َهاِن , َونَْطلََُْهَما فِي اْلِهدَايَِ  َواْلُميْ َهِب َوَمْسيمُو

يي ِحيُح , قَيياَل َواْلُخاَلَ ييِ  َوَغْيييِرِهْم . ) نََحييدُُهَما ( اَل يُْنييتََُْض َعْهييدُُهْم بِِفْعييِل ذَِلييَك َوُهييَو الصَّ

ييِي : َهيي َا اْختِيَيياُر اأْلَْكثَييِر  ِِ ْرَك َِّيياِرُح : ُهييَو قَييْوُل َغْيييِر اْلِخَرقِييِيِ ِمييْن نَْ ييَحابِنَا , قَيياَل ال َّ ال

ِر َوَغْيِرِهَميا , َواْختَياَر ُ اْلَْاِضيي  ْْنِيجِ َواْلُمَحيرَّ َححُ فِي النَّْمِم َوَغْيِرِ  , َوقَدََّميحُ فِيي اْلُم َوَ حَّ

يُروط ا َعلَيْيِهْم , َوَكي َا اْلُحْميُم لَيْو لَيِ َم ِميْن َوغَ  ِْ ْيُر ُ . ) َواْلَوْ حُ الثَّيانِي ( يُْنيتََُْض إْن َكياَن َم

َعايَتَْيِن َواْلَحاِويَْيِن َوَغْيِرِهَما , َوُهَو َظاِهُر َكاَلِم اْلِخَرقِيِيِ , قَياَل  َغْيِر  َشْرٍط , قَدََّمحُ فِي الِرِ

َعايَيي ِ  ا نَْو َ ييِليم ا نَْو َرفَييَج َ ييْوتَحُ  فِييي الِرِ ا نَْو ِخْنِ ييير  اْلُمْمييَرَّللا َوَغْيييِرِ  : َوإِْن نَْظَهييَر َخْميير 

ٍر بِِمتَابٍَ  بَْيَن اْلُمْسِلِميَن نَْو ِعْندَ َمْوتَاُهْم نَْو َضَرَب نَاقُوس يا بَيْيَن اْلُمْسيِلِميَن نَْو َعلَّيى بِنَياَ  َ يا

ْسياَلِم بِيعَي   نَْو َكنِيَسي   , نَْو نَقَياَم بِاْلِحَجياِز , نَْو دََخيَل ُمْسِلٍم نَْو َرِكَب اْلَخيْ  َل نَْو َحيدََّإ فِيي اْمِ
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َِ ذَِليَك اْنيتَََْض َعْهيدُ فَاِعِليِح , َوقِييَل : بَيْل  َر , َوإِْن َشيَرَط َعلَيْيِهْم تَيْر اْلَحَرَم َونَْحَو ذَِليَك ُعيِ ِ

ُر , اْنتََهى . ) َمْسأَلَ و  ْْتَيُل , قِييَل : يَتَعَييَُّن ]  12يُعَ َّ يحُ : يُ ( قَْولُحُ : " َوإِْن نَََْضحُ بِغَْيِرِ  فَنَصُّ

قَتْلُحُ [ َواأْلَْشَهُر : يَُخيَّيُر فِييِح َكَحْربِيِيٍ " , اْنتََهيى .  يَْعنِيي إذَا اْنيتَََْض اْلعَْهيدُ بِغَْييِر اللُُّحيوِق 

ِر َواليينَّْمِم َواْلُمَصيينِِِع بِييدَاِر اْلَحييْرِب . ) نََحييدُُهَما ( : يَتَعَيييَّ  ُن قَتْلُييحُ , قَيياَل َ يياِحُب اْلُمَحييرَّ

ِِ الي ََّهِب َواْلُخاَلَ يِ  َوالينَّْمِم  َوَغْيِرِهْم : َوُهَو اْلَمْنُصيوُص , َوقَدََّميحُ فِيي اْلُميْ َهِب َوَمْسيمُو

َعايَتَْيِن َواْلَحاِويَْيِن َوَغْيِرِهْم , َوُهَو َظاِهُر َكاَلمِ  اْلِخَرقِيِيِ َوَغْييِرِ  . ) َواْلَْيْوُل الثَّيانِي (  َوالِرِ

: يَُخيَُّر فِيِح َكَحْربِِيٍ , قَاَل اْلُمَصينُِِع : َوُهيَو اأْلَْشيَهُر , َواْختَياَر ُ اْلَْاِضيي َوَغْييُر ُ , َوَ يَ َم 

ى َوَغْيِرِهْم , َوقَدََّمحُ  ْْنِجِ َوَشْرحِ اْبِن ُمنَجَّ َِّيْرحِ َوَغْييِرِ  ) قُْليت ( :  بِِح فِي اْلَمافِي َواْلُم فِي ال

ِر . ) تَْنمِييحو ( قَْولُيحُ " قِييَل يَتَعَييَُّن قَتْلُيحُ َواأْلَْشيَهُر يَُخيَّي ِحيُح َونَْطلََُْهَما فِي اْلُمَحيرَّ ُر َوُهَو الصَّ

وُن قَْولُيحُ : " َواأْلَْشيَهُر فِيِح " َه َاِن اْلَْيْواَلِن تَْفِسييرو ِللينَِّصِ , َهي َا الَّيِ   يَْمَهيُر ِليي , نَْو يَُمي

َعييايَتَْيِن  ِر َواليينَّْمِم َوالِرِ يَُخيَّييُر فِيييِح " ُمَْابِييلو ِللنُُّصييوِص , َوُهييَو ُمْصييَ لَُح َ يياِحِب اْلُمَحييرَّ

َوَغْيِرِهْم ِمْن اأْلَْ يَحاِب , َوَكاَلُمُهيْم َ يِحيحو فِيي ذَِليَك , لَِميْن يَْمَْيى قَيْوُل اْلُمَصينِِِع " قِييَل 

ييغَِ  اَل بُيدَّ لَيحُ ِميْن نُْمتَيٍ  , َوتََْيدَّمَ يَ  رو ِللنَِّصِ فََْيْط , َوإِتْيَانُيحُ بَِهيِ ِ  الِصِ  َمْعنَيى تَعَيَُّن قَتْلُحُ " ُمفَِسِ

َمِ  .  ذَِلَك فِي اْلُمَْدِِ

==================== 

بِِ تَابِاِه َونَِحاِوِه : لَاِم يُِناتَقَِض  وفي اإلنصاف :قَِولُهُ ) َوىِِن أَِأَهَر ُمِنَ ًرا , أَِو َرفََف َصِوتَهُ  

 40 َعِهُدهُ  

َِّاِرُح : قَاَل َغْيُر اْلِخَرقِيِيِ   ِحيُح ِمْن اْلَمْ َهِب , َوَعلَْيِح نَْكثَُر اأْلَْ َحاِب . قَاَل ال .  َه َا الصَّ

يييُّ : َهيي َا اْختِ  ِِ ْرَك َححُ فِييي ِمييْن نَْ ييَحابِنَا : اَل يُْنييتََُْض َعْهييدُ ُ . قَيياَل ال َّ يَيياُر اأْلَْكثَييِر . َوَ ييحَّ

ِر َوَغْيييِرِ  . َواْختَيياَر اْلَْاِضييي َوَغْيييُر ُ . َوَظيياِهُر َكيياَلِم  اليينَّْمِم َوَغْيييِرِ  . َوقَدََّمييحُ فِييي اْلُمَحييرَّ

َعييايَتَْيِن ,  ييُروط ا َعلَييْيِهْم . َوقَدََّمييحُ فِييي الِرِ ِْ َواْلَحيياِويَْيِن , اْلِخَرقِييِيِ : نَنَّييحُ يُْنييتََُْض إْن َكيياَن َم

ِِ الييي ََّهِب , َواْلُمْسيييتَْوِعِب , َواْلُخاَلَ يييِ  ,  َونَْطلَََْهيييا فِيييي اْلِهدَايَيييِ  , َواْلُميييْ َهِب , َوَمْسيييمُو

و : َوَكي َا ُحْميُم ُكيِلِ َميا ُشيِرَط َعلَيْيِهْم فََخيالَفُو ُ . تَْنمِييحو : َمَحيلُّ اْلِخياَلِف بَيْيَن  َواْلفُُرولِ . فَائِيدَة

ييُّ : اَل ِخياَلَف فِيَميا نَْعلَيُم نَنَّيحُ إذَا لَيْم اْلخِ  ِِ ْرَك َرقِِيِ َواْلَجَماَعِ  : إذَا اْشتََرَط َعلَْيِهْم . قَاَل ال َّ

ييتَِرْط َعلَييْيِهْم اَل يُْنييتََُْض بِييِح َعْهييدُُهْم . َوإِْن اْشييتََرَط َعلَييْيِهْم فََْييْواَلِن : اْختِيَيياُر اْلِخَرقِييِيِ ,  ِْ يَ

ِل : فََهيْل يَْليَ ُم َواْختِيَا ُر اأْلَْكثَِر . َوقَاَل فِي اْلفُُرولِ : َوإِْن نَتَى بَِما ُمنَِج ِمْنحُ فِي اْلفَْصيِل اأْلَوَّ

ِْْضيِح َوْ َهياِن . َوذََكيَر  ِ  ؟ فِيِح َوْ َهاِن . َوإِْن لَِ َم , نَْو ُشِرَط تَْرُكيحُ : فَِفيي نَ مَّ ِْْد ال ِِ تَْرُكحُ بِعَ

ِْيٍل  ْْيُض اْلعَْهيِد . اْبُن َع ِرَوايَتَْيِن . َوذََكَر فِي ُمنَاَظَراتِِح فِي َرْ يِم يَُهيوِديَّْيِن َزنَيَيا , يَْحتَِميُل نَ

ا ُهيَو ِديينو لَُهيْم . فََمْييَع بِإِْظَهياِر َميا لَيْيَس بِيدَْيٍن ؟  َويُْنتََُْض بِإِْظَهاِر َما نُِخ َ َعلَْيِهْم َستُْر ُ ِممَّ

َِّييْرِط فََْييْط . قَيياَل اْبييُن ِشييَهاٍب َوَغْيييُر ُ : يَْلييَ ُم نَْهييَل اْنتََهييى . َوذََكييَر  َ َماَعيي و اْلِخيياَلَف َمييَج ال

ِ  َما ذُِكَر فِي ُشُروِط ُعَمَر . َوذََكَر ُ اْبُن َرِزيٍن . لَِمْن قَياَل اْبيُن ِشيَهاٍب : َميْن نَقَياَم ِميْن  مَّ ال ِِ

َِّياِم : لَيِ َمتُْهمْ  وِم فِي َميدَائِِن ال ُِّيُروُط . ُشيِرَطْت َعلَيْيِهْم نَْو اَل . قَياَل : َوَميا َعيدَا  الرُّ َهيِ ِ  ال

َِْض اْلعَْهيدُ بُِمَخالَفَتِيِح , َوإاِلَّ  يِ  :  اُْنيتُ مَّ يِد ال ِِ ْْ َِّاَم . فََْاَل اْلِخَرقِيُّ : إْن ُشيِرَط َعلَيْيِهْم فِيي َع  ال

يا ُ يوِلُحوا َعلَْييِح : َحيلَّ َمالُيحُ َودَُميحُ . فَاَل . أِلَنَّحُ قَاَل : َوَمْن نَََْض اْلعَْهدَ بِمُ  َخالَفَِ  َشيْيٍ  ِممَّ

ا : تَِجيُب ُعُْوبَتُيحُ بَِميا يَْردَُعيحُ َونَْمثَالُيحُ َعينْ  يِن فِي نَْصَرانِِيٍ لَعََن ُمْسِلم  ِْيُّ الدِِ َِّْيُخ تَ  َوقَاَل ال

                                                 
 (220/ ص  7)ج  -امنصاف - 40

This file was downloaded from QuranicThought.com



 137 

ْْتَي ُل . لَِمينَّ اْلَمْعيُروَف فِيي اْلَمي َاِهِب اأْلَْربَعَيِ  : ذَِلَك . َوفِي َمْ َهِب نَْحَمدَ َوَغْيِرِ  ] قَيْولو [ يُ

ُل . اْنتََهى َكاَلُم َ اِحِب اْلفُُرولِ .  اْلَْْوُل اأْلَوَّ

================== 

 41وفي الموسوعة الفقهية :ُدوُر اِلِعبَاَدِ  ِلِلُ فَّاِر فِي أَِرِض اِلعََرِا : 

َح اْلَحنَِفيَّ ُ بِأَنَّ  - 21  اَل يَُجيوُز إْحيدَاُإ َكنِيَسيٍ   -اْلِحَجياَز َوَميا ِسيَوا ُ  -نَْرَض اْلعََرِب َ رَّ

فِيَها , َواَل بِيعٍَ  , َواَل َ ْوَمعٍَ  , َواَل بَْيِت نَاٍر , َواَل َ ينٍَم , تَْفِضييال  أِلَْرِض اْلعَيَرِب َعلَيى 

يِن اْلمَاِطييِل َكَمييا عَ  ا لََهييا َعييْن الييدِِ مَّييَر َ يياِحُب اْلمَييدَائِجِ . َوَسييَوا و فِييي ذَِلييَك َغْيِرَهييا , َوتَْ ِهييير 

ُمييدُنَُها َوقَُراَهييا َوَسييائُِر ِميَاِهَهييا . َوَكيي َِلَك اَل يَُجييوُز إْبَْيياُ  َشييْيٍ  ِمْنَهييا ُمْحييدٍَإ نَْو قَييِديٍم , نَْ  

ْسيياَلِمِيِ . َويُْفَهييُم ِمثْييُل ذَِلييَك ِمييْن َكيياَلِم اْلمَ  َِّييافِِعيَِّ  َسييابٍِق َعلَييى اْلفَييتْحِ اْمِ اِلِميَّييِ  . َوِعْنييدَ ال

يا َسيائُِر نَْرِض اْلعَيَرِب فَُحْمُمَهيا ُحْميُم َغْيِرَهيا  ي   . نَمَّ َواْلَحنَابِلَِ  : نَنَّ ذَِلَك فِي اْلِحَجياِز َخا َّ

ْساَلِم , َوِهيَي َخْمَسي ُ نَْنيَوالٍ :  ْلفَيتْحِ , فَياَل يَُجيوُز َميا نَْسيلََم نَْهلُيحُ َعلَْييِح قَْميَل ا - 1ِمْن بِاَلِد اْمِ

ييِ  .  مَّ َمييا فَتََحييحُ اْلُمْسييِلُموَن َعْنييَوة  , فَيياَل  - 2إْحييدَاإو َواَل إْبَْيياُ  َشييْيٍ  ِمييْن اْلَمعَابِييِد أِلَْهييِل ال ِِ

ْحييدَاُإ , َوفِييي ُوُ ييوِب َهييْدِم اْلَمْوُ ييوِد ِمْنييحُ ِرَوايَتَيياِن ِعْنييدَ اْلَحنَابِلَييِ  .  َمييا  - 3يَُجييوُز فِيييِح اْمِ

نَْحداَلَييحُ اْلُمْسييِلُموَن ِمييْن اأْلَْمَصيياِر , َكاْلمَْصييَرةِ فَيياَل يَُجييوُز إْحييدَاُإ َشييْيٍ  ِمييْن ذَِلييَك فِيييِح َولَييْو 

ا َعلَيى نَنَّ اأْلَْرَض لَنَيا , فَياَل يُْحيِدالُوَن فِيَهيا َمْعمَيد ا , إالَّ  - 4ُ وِلُحوا َعلَْيِح .  َما فُيتَِح ُ يْلح 

ْلحِ . َوِعْندَ اْلَحنَابِلَِ  : َما َوقََج ُمْ لَْ ا ِمْن َشيْرٍط فَعَلَيى نَْن يَُموَن ُشِرَط  ِْْد الصُّ لَُهْم ذَِلَك فِي َع

ا َعلَييى نَنَّ اأْلَْرَض لَُهييْم , َولَنَييا َعلَْيَهييا اْلَخييَراُج , فَلَُهييْم  - 5ُشييُروِط ُعَمييَر .  َمييا فُييتَِح ُ ييْلح 

 ْلُمُهْم .إْحدَاُإ َما َشاُ وا أِلَنَّ اأْلَْرَض مِ 

الدُُّخوُل ىلَى َمَ ان فِيِه ُصَورل : 
42 

ا َمْنُصييوبَ   َعلَييى َوْضييجٍ  - 60 يَُجييوُز الييدُُّخوُل إلَييى َمَمييان يَْعلَييُم الييدَّاِخُل إلَْيييِح نَنَّ فِيييِح ُ ييَور 

ٍم , َولَْو َكاَن يَْعلَُم بِي َِلَك قَْميَل اليدُُّخوِل , َولَيْو دََخيَل اَل يَِجيُب َعلَْييحِ  اْلُخيُروُج . َهي َا ُكلُّيحُ  ُمَحرَّ

يَوَر  َمْ َهُب اْلَحنَابِلَِ  . قَاَل نَْحَمدُ فِي ِرَوايَِ  اْلفَْضِل َعْنحُ , ِلَميْن َسيأَلَحُ قَيائِال  : إْن لَيْم يَيَر الصُّ

يَوَر  إالَّ ِعْندَ َوْضيجِ اْلِخيَواِن بَيْيَن نَْييِديِهْم . نَيَْخيُرُج ؟ قَياَل : اَل تَُضييِِْق َعلَْينَيا . إذَا َرنَّللَا الصُّ

َوبََّخُهييْم َونََهيياُهْم . يَْعنِييي : َواَل يَْخييُرُج . قَيياَل اْلِمييْردَاِو ُّ فِييي تَْصييِحيحِ اْلفُييُرولِ : َهيي َا ُهييَو 

َماِم نَْحَمدَ . َوقََ َج بِِح فِي اْلُمْغنِي , قَياَل :  ِحيُح ِمْن قَْولَْيِن ِعْندَُهْم , َوُهَو َظاِهُر َكاَلِم اْمِ الصَّ

نَّ } النَّمِيييَّ  ييلى هللا عليييح وسييلم دََخييَل اْلَمْعمَيي َ فَييَرنَّللَا فِيَهييا ُ ييوَرةَ إْبييَراِهيَم َوإِْسييَماِعيَل أِلَ 

ِْْسيَما بَِهيا قَيطُّ {  ُ , لََْيْد َعِلُميوا نَنَُّهَميا لَيْم يَْستَ ِْْسَماِن بِاأْلَْزاَلِم , فََْياَل : قَياتَلَُهْم هَّ قَيالُوا : يَْستَ

يعُوا نَْبيَواَب َكنَائِِسيِهْم َوأِلَنَّحُ كَ  يِ  نَْن يَُوِسِ مَّ اَن فِي ُشُروِط ُعَمَر رضي هللا عنح َعلَى نَْهيِل ال ِِ

يي َ َعِلييِيٍ فِييي دُُخوِلَهيي ةِ بِييدََوابِِِهْم . َوذََكييُروا قِصَّ ا ِلْلُمْسييِلِميَن , ِليَييْدُخلُوَها ِلْلَممِيييِت بَِهييا , َوِلْلَمييارَّ

ييوَرةِ َكَمييا تََْييدََّم . قَييالُوا : َواَل يَْمنَييُج ِمييْن ذَِلييَك َمييا َوَردَ } نَنَّ بِاْلُمْسييِلِميَن َونََمييِرِ   إلَييى الصُّ

اْلَماَلئَِم َ اَل تَْدُخُل بَْيت يا فِييِح ُ يوَرةو { ; أِلَنَّ ذَِليَك اَل يُوِ يُب َعلَْينَيا تَْحيِريَم دُُخوِليِح , َكَميا اَل 

بَْيٍت فِيِح َكْليبو نَْو ُ نُيبو نَْو َحيائِضو , َميَج نَنَّيحُ قَيْد َوَردَ نَنَّ  يُوِ ُب َعلَْينَا ااِلْمتِنَاَل ِمْن دُُخولِ 

 اْلَماَلئَِم َ اَل تَْدُخلُحُ . 

                                                 
 2مو ود في كلم  نرض العرب  وهي ساق   من نسخ  الِامل   - 41
 (4284/ ص  2)ج  -كامل   45-1الموسوع  الفْهي  - 42

This file was downloaded from QuranicThought.com



 138 

ٍم  - 61  يَوِر اْلُمَجسَّيَمِ  الَّتِيي لَْيَسيْت َعلَيى َوْضيجٍ ُمَحيرَّ َوِمثُْل َه َا َميْ َهُب اْلَماِلِميَّيِ  فِيي الصُّ

َم ُ فَإِنََّها تَْمنَُج ُوُ وَب إَ ابَِ  اليدَّْعَوةِ َعلَيى َميا يَيأْتِي ِعْندَُهْم , نَْو َغْيِر الْ  ا اْلُمَحرَّ ُمَجسََّمِ  . نَمَّ

 . َولَْم نَِجْد فِي َكاَلِمِهْم َما يُمَيُِِن ُحْمَم الدُُّخوِل إلَى َمَمان ِهَي فِيِح .

ا - 62  َِّافِِعيَِّ  فِي ذَِلَك , َوالرَّ َوُهيَو اْلَْيْوُل اْلَمْرُ يوُح ِعْنيدَ  -ِ ُح ِعْندَُهْم َواْختَلََع َمْ َهُب ال

ٍم . قَيالُوا :  -اْلَحنَابِلَِ   نَنَّحُ يَْحُرُم الدُُّخوُل إلَى َمَمان فِييِح ُ يَورو َمْنُصيوبَ و َعلَيى َوْضيجٍ ُمَحيرَّ

َِّيافِِعيُّ رحمييح ا فِييي  أِلَنَّ اْلَماَلئَِمي َ اَل تَييْدُخُل بَْيت ييا فِييِح ُ ييوَرةو . قَيياَل ال هللا : إْن َرنَّللَا ُ ييَور 

ييَوُر إْن َكانَييْت َمْنُصييوبَ   اَل  اْلَمْوِضييجِ ذََواَت نَْرَواحٍ لَييْم يَييْدُخْل اْلَمْنييِ َل الَّييِ   فِيييِح تِْلييَك الصُّ

َِّييافِِعيَِّ  : َعييدَمُ  تَْحييِريِم  تُوَطييأُ , فَييإِْن َكانَييْت تُوَطييأُ فَيياَل بَييأَْس نَْن يَْدُخلَييحُ . َواْلَْييْوُل الثَّييانِي ِلل

َمياِم , َواْلغََ اِليِيِ فِيي  يْيداََلنِِي , َواْمِ ِْْرييِب َوالصَّ الدُُّخوِل , بَْل يُْمَر ُ . َوُهَو قَْوُل َ ياِحِب التَّ

َوُر فِي َمَحِلِ اْلُجلُيوِس , فَيإِْن َكانَيْت فِيي  ْسنَِوِ ِ . قَالُوا : َوَه َا إْن َكانَْت الصُّ اْلَوِسيِط , َواْمِ

نَْو َخياِرَج بَيياِب اْلُجلُيوِس اَل يُْمييَر ُ اليدُُّخوُل ; أِلَنََّهييا تَُميوُن َكاْلَخاِرَ ييِ  ِميْن اْلَمْنييِ ِل .  اْلَمَميرِِ 

 َوقِيَل : أِلَنََّها فِي اْلَمَمِرِ ُمْمتََهنَ و .

================= 

 وفي معالم القربى : 
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يِن َخَ رو َعِمييمو , َوقَيْد قَياَل ُسيْمَحانَحُ َوتَعَيالَى   ِ  فِي نُُموِر الدِِ مَّ اْعلَْم نَنَّ التََّساُهَل َمَج نَْهِل ال ِِ

ُكْم نَْوِليَياَ  تُْلُْيونَ  َِّخي ُوا َعيدُِوِ  َوَعيدُوَّ إلَيْيِهْم  فِي ِكتَابِِح اْلعَِ يِ  } : يَا نَيَُّهيا الَّيِ يَن  َمنُيوا اَل تَت

ِ رَ  ُسيوَل َوإِيَّياُكْم نَْن تُْؤِمنُيوا بِيالَلَّ بُِِميْم بِاْلَمَودَّةِ َوقَْد َكفَُروا بَِما َ اَ ُكْم ِمْن اْلَحِقِ يُْخِرُ وَن الرَّ

وَن إلَيْيِهْم بِياْلَمَودَّةِ َونَنَي ا نَْعلَيُم بَِميا إْن ُكْنتُْم َخَرْ تُْم ِ َهاد ا فِي َسمِيِلي َواْبتِغَاَ  َمْرَضاتِي تُِسرُّ

ْن نَْخفَْيتُْم َوَما نَْعلَْنتُْم َوَمْن يَْفعَْلحُ ِمْنُمْم فََْْد َضلَّ َسَواَ  السَّمِيِل { . َوقَيْد َوَردَ فِيي اْلَحيِديِث َعي

ِب النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم نَنَّحُ قَاَل } أَلُْخِرَ نَّ اْليَُهيودَ , َوالنََّصياَرَّللا ِميْن َ ِ ييَرةِ اْلعَيرَ 

ا , َوقَياَل اَل تَُسياِكنُوا اْليَُهيودَ , َوالنََّصياَرَّللا فِيي نَْمَصياِرُكْم إالَّ نَْن  َحتَّى اَل نَدََل بَِها إالَّ ُمْسِلم 

ِ  يلى هللا  يا } َخيَرَج َرُسيوُل هَّ يُْسِلُموا , َوَمْن يَْرتَدَّ بَْعدَ إْسياَلِمِح فَاْضيِربُوا ُعنَُْيحُ { . َولَمَّ

يِرِكيَن فََْياَل إنِِيي نُِرييدُ نَْن نُِ ييَب َمعَيك فََْياَل :  عليح وسلم  إلَى ِْ بَيْدٍر تَمِعَيحُ َرُ يلو ِميْن اْلُم

َِّيَجَرةِ فَفَي ٍِ , الُيمَّ لَِحَْيحُ ِعْنيدَ ال ِر ِْ ِ ؟ قَاَل : اَل , قَاَل : فَاْرِ ْج فَلَْن نَْستَِعيَن بُِم ِرَح نَتُْؤِمُن بِالَلَّ

ُشَجاع ا فََْاَل لَحُ ِمثْيَل َمَْالَتِيِح اأْلُولَيى , فََْياَل لَيحُ ِمثْيَل ذَِليَك اْرِ يْج فَلَيْن بِِح اْلُمْسِلُموَن , َوَكاَن 

 ِ ٍِ , الُمَّ لَِحَْحُ الثَّاِلثَ َ فَأَْسلََم َه َا , َوقَْد َخَرَج ِليَُْاتَِل بَْيَن يَدَْ  َرُسوِل هَّ ِر ِْ   يلى نَْستَِعيَن بُِم

ا ُولَِِي نَبُو ُموَسى اأْلَْشعَِر ُّ اْلمَْصَرةَ , َوقَِدَم َعلَى ُعَمَر هللا عليح وسلم َويَُراَق دَمُ  حُ { . َولَمَّ

ْبِن اْلَخ َّاِب رضي هللا عنح فََوَ دَ ُ فِي اْلَمْسِجِد فَاْستَأْذََن َعلَْيِح فَأَِذَن لَحُ , َواْستَأْذََن ِلَماتِمِيِح , 

ا دََخَل َعلَى  ُ يَا نَبَا ُموَسى , َولَّْييت نَْصيَرانِيًّا َوَكاَن نَْصَرانِيًّا فَلَمَّ ُعَمَر , َوَر  ُ فََْاَل قَاتَلََك هَّ

َِّخي ُوا اْليَُهي ِ ُسْمَحانَحُ َوتَعَالَى } : يَا نَيَُّهيا الَّيِ يَن  َمنُيوا اَل تَت ودَ َعلَى اْلَماِل نََما َسِمْعت قَْوَل هَّ

يَاُ  بَْعٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمْنُمْم فَإِنَّيحُ ِميْنُهْم { , فََْياَل : يَيا نَِمييَر َوالنََّصاَرَّللا نَْوِليَاَ  بَْعُضُهْم نَْولِ 

ُ , َواَل نُِعي ُّ  ُهْم بَْعيدَ اْلُمْؤِمنِيَن ِلي ِكتَابَتُحُ , َولَحُ ِدينُحُ فََْاَل ُعَمُر اَل نُْكِرُمُهْم بَْعدَ نَْن نََهيانَُهْم هَّ

ُ , وَ  ُ . َوَكتَيَب ُعَميُر ْبيُن َعْميِد اْلعَِ ييِ  إلَيى بَْعيِض نَْن نَذَلَُّهْم هَّ اَل نُْدنِيِهْم بَْعيدَ نَْن نَْقَصياُهْم هَّ

اِلِح , َوقَْد اتََّصَل بِِح نَنَّحُ اتََّخ َ َكاتِم ا يَُْاُل لَحُ : َحسَّاُن بَلَغَنِي نَنَّك اْسيتَْعَملَْت َحسَّياَن , َوُهيَو  ُعمَّ

َِّخي ُوا َعييدُِوِ  , َعلَيى َغْييِر ِديييِن اْمِ  ُ تَعَييالَى يَُْيوُل } : يَيا نَيَُّهييا الَّيِ يَن  َمنُييوا اَل تَت ْسياَلِم , َوَهَّ
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ا , َولَِعم ييا ِمييْن  َِّخيي ُوا الَّييِ يَن اتََّخيي ُوا ِدييينَُمْم ُهييُ و  ُكْم نَْوِليَيياَ  { . َوقَيياَل تَعَييالَى } : اَل تَت َوَعييدُوَّ

َ إْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن { , َوإِذَا نَتَياِ الَِّ يَن نُوتُوا اْلِمتَاَب مِ  ُوا هَّ ْن قَْمِلُمْم , َواْلُمفَّاَر نَْوِليَاَ  , َواتَّْ

ْساَلِم فَإِْن نَْسلََم فَُهَو ِمنَّا , َونَْحُن ِمْنحُ , َوإِْن نَبَيى فَياَل تَْسيتَ  ِعْن ِكتَابِي َه َا فَاْدلُ َحسَّاَن إلَى اْمِ

ا  َ  اَلةَ , َوَه َا نَْ يلو بِِح , فَلَمَّ اَ  ُ اْلِمتَاُب قََرنَ ُ َعلَى َحسَّاَن فَأَْسلََم , َوَعلََّمحُ ال ََّهاَرةَ , َوالصَّ

ِِ ااِلْستِعَانَِ  بِاْلَمافِِر فََمْيَع اْستِْعَمالُُهْم َعلَيى ِرقَياِب اْلُمْسيِلِميَن .  فَِحينَ ئِيٍ  يُْعتََمدُ َعلَْيِح فِي تَْر

يُروطو َعلَيْيِهْم , َوبَِميا يَِجُب َعلَى الْ  ِْ ِ  , َونَْن يُْلِ َمُهْم بَِميا ُهيَو َم مَّ ُمْحتَِسِب النََّمُر فِي نَْهِل ال ِِ

ِِ َشيْيٍ  ِمْنيحُ قَيْوال  , َواَل  َص لَُهيْم فِيي تَيْر َماِن , َواَل يَُرِخِ اْلتََ ُمو ُ َعلَى نَْنفُِسِهْم ِمْن قَِديِم ال َّ

َما َكتَمُو ُ أِلَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّياِب رضيي هللا عنيح َوُهيَو : َهي َا فِْعال  , َويُْلِ َمُهْم بِ 

ي ا ِكتَابو ِلعَْمِد هَّ ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب نَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن ِمْن نََصاَرَّللا َمِدينَِ  َك َا , َوَمِدينَيِ  َكي َا لَمَّ

نَاُكْم اأْلََمياَن أِلَْنفُِسينَا , َوذََراِريِنَيا , َونَْمَواِلنَيا َعلَيى نَْن اَل نُْحيِدَإ فِيي قَِدْمتُْم َعلَْينَيا , َوقَيْد َسيأَلْ 

يَيي   , َواَل َ ييْوَمعَ َ َراِهييٍب , َواَل نُْحييِدَإ  ا , َواَل قِالَّ َمييدَائِنِنَا , َواَل َحْولََهييا َكنِيَسيي   , َواَل دَْييير 

يَج َعلَيى ِمْنَها َما َخِرَب , َواَل َما َكاَن ِمنْ  َها فِي ُخَ ِط اْلُمْسِلِميَن فِي لَْيٍل نَْو نََهياٍر , َونَْن نَُوِسِ

ييَافَِ  الَياَلَإ لَيَياٍل , َواَل نُْنيِ َل فِيي َكنَائِِسينَا , َواَل َمنَاِزِلنَيا  َمْن َمرَّ بِنَا ِمْن اْلُمْسيِلِميَن فِيي الِضِ

يَم نَْواَلدَنَيا اْلُْيْر َن , َواَل نُْمِهيَر َشيْرَعنَا , َواَل  َ اُسوس ا , َواَل نَْمتَُم َعْين يا ِلْلُمْسيِلِميَن , َواَل نُعَلِِ

ْسياَلِم إْن َرنَْوا ذَِليكَ  ,  نَْدُعَو إلَْيِح نََحد ا , َواَل نَْمنََج نََحد ا ِمْن ذَِو  قََرابَتِنَا ِمْن الدُُّخوِل فِيي اْمِ

ييمَّحَ بِِهييْم فِييي َونَْن نُييَوقَِِر اْلُمْسييِلِميَن , َونَُْييوَم لَُهييْم فِيي َِ َ ي َمَجاِلِسيينَا إذَا نََرادُوا اْلُجلُييوَس , َواَل نَت

َشيييْيٍ  ِميييْن ِلمَاِسيييِهْم فِيييي قَلَْنُسيييَوةٍ , َواَل ِعَماَميييٍ  , َواَل نَْعيييٍل , َواَل فَيييْرِق َشيييْعٍر , َواَل نَيييتََملََّم 

ى بِأَْسييَمائِِهْم , َواَل نَتََمنَّييى بُِمْنيَييتِِهْم , َواَل نَْرَكييَب بِالسُّييُروجِ , َواَل نَتََْلَّييدَ  بَِماَلِمِهييْم , َواَل نَتََسييمَّ

يياَلحِ , َواَل نَْعَملَييحُ , َواَل نَْحِملَييحُ َمعَنَييا , َواَل نَييْنَُْش َعلَييى  َِّخيي َ َشييْيئ ا ِمييْن الِسِ بِالسُّيييُوِف , َواَل نَت

ِْيََها نََحييد ا , َونَْن نَُجيي َّ َمَْيياِديَم ُرُ وِسيينَا , َخَواتِِمنَييا بِاْلعََربِيَّييِ  , َواَل نَمِيييَج اْلُخُمييوَر , َواَل نَ ْسيي

نَييانِيَر َعلَييى نَْوَسيياِطنَا , َواَل نُْمِهييَر ُ ييْلمَانَنَا , َوُكتُمَنَييا فِييي َشييْيٍ  ِمييْن ُطييُرِق  َونَْجعَييَل ال َّ

َكنَائِِسينَا إالَّ َضيْرب ا َخِفيف يا اْلُمْسِلِميَن , َواَل نَْسَواقِِهْم , َواَل نَْضِرَب النََّواقِيَس فِي َشْيٍ  ِميْن  

َِْراَ ةِ فِي َشْيٍ  بَِحْضَرةِ اْلُمْسِلِميَن , َواَل نَْرفََج نَْ َواتَنَا َمَج َمْوتَانَي ا . َواَل نَْرفََج نَْ َواتَنَا بِاْل

اَل نُْمِهيَر بَاُعوال يا , , َواَل نُْمِهَر النِِيَراَن فِي َشيْيٍ  ِميْن ُطيُرِق اْلُمْسيِلِميَن , َواَل نَْسيَواقِِهْم , وَ 

قِيِق َما َ َرَّللا َعلَْيِح ِسَهاُم اْلُمْسيِلِمي َن َواَل َشعَانِيَن , َواَل نَُجاِوَرُهْم بَِمْوتَانَا , َواَل نَتَِّخ َ ِمْن الرَّ

ييا َ يياَ  اْلِمتَيياُب إلَييى ُعَمييَر رضييي هللا عنييح َزادَ فِيييحِ  , َواَل  , َواَل نَ َِّلييَج َعلَييى َمنَيياِزِلِهْم , فَلَمَّ

َن نَْضِرَب نََحد ا ِمْن اْلُمْسِلِميَن َشَرْطنَا ذَِليَك َعلَيى نَْنفُِسينَا , َونَْهيِل ِملَّتِنَيا , َوقَمِْلنَيا َعلَْييِح اأْلََميا

ا َشَرْطنَا ُ لَُمْم َعلَى نَْنفُِسنَا فَاَل ِذمَّ َ لَنَا , َوقَْد َحلَّ ِمنَّ  ا َما يَِحلُّ فَإِْن نَْحُن َخالَْفنَا َعْن َشْيٍ  ِممَّ

يتَُروا  ِْ َْاِق , فََمتَيَب إلَْييِح نَْن نَْميِض ذَِليَك , َونَْلِحيْق فِييِح َهي َا , َواَل يَ ِِِ ِمْن نَْهِل اْلُمعَانَدَةِ , َوال

ا َعْمد ا نَْو َشتََمحُ فََْيْد َخلَيَج َعْهيدَ ُ ,  َوَكتَيَب َشْيئ ا ِمْن َسمَايَا اْلُمْسِلِميَن , َونَنَّ َمْن َضَرَب ُمْسِلم 

 إلَْيِح نَْن اْقَ ْج ُرَكمَُهْم , َوإِْن تََرْكنَا يَْرَكمُوا َعلَى اأْلَُكِعِ , َونَْن يَْرَكمُوا ِمْن ِشيِقٍ َواِحيٍد , َونَنْ 

ِهْم يَْلمَُسوا ِخاَلَف ِلمَاِس اْلُمْسِلِميَن ِليُْعَرفُوا بِِح , َواللَّْوُن اأْلَْ فَُر نَْولَى بِياْليَُهوِد َعلَيى ُرُ وِسي

نَيانِيَر نَْ  ُخيُوط يا ِغاَلظ يا فِيي نَْوَسياِطِهْم فَيْوَق الثِِيَياِب , َوالتَّْميِييُ   ُِدُّوَن النََّصاَرَّللا ال َّ , َويَ

نَّاُر َ ِميع ا نََخ ُوا بِِهَما , َويَُمي وُن يَْحُصُل بِأََحِد اأْلَْمَرْيِن , تَعُمُّ لَْو ُشِرَط َعلَْيِهْم اْلِغيَاُر , َوال ُّ

يياَم ِليَتََميَّييُ وا بِييِح , َولَُهييْم نَْن فِييي  َ يياِص نَْو نَُحيياٍس يَييْدُخُل َمعَُهييْم اْلَحمَّ ِرقَييابِِهْم َخيياتَمو ِمييْن الرَّ

يَْلمَُسييوا اْلعََمييائَِم , َوال َّْيلََسيياَن ; أِلَنَّ التََّميُّييَ  يَْحُصييْل بِغَْيييِر ذَِلييَك , َوَهييْل يُْمنَعُييوَن ِمييْن لُييْمِس 

يمَاجِ َو ْ  َزاِر , َوفَْوَق الثِِيَاِب َحتَّى اَل تَِصيَع نَْبيدَانَُهنَّ الدِِ نَّاَر تَْحَت اْمِ ُِدُّ اْلَمْرنَةُ ال ُّ َهاِن  َوتَ
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َِْهييا َخيياتَمو يَييْدُخُل  ُ ييِل , َويَُمييوُن فِييي ُعنُ َزاِر َكالرَّ ييَع ُرُ وَسييُهنَّ , َوقِيييَل بَييْل فَييْوَق اْمِ ِِ , َوتَْم

اَم , َويَمُ  وُن نََحدُ ُخفَّْيَها نَْسَودَ , َواآْلَخيُر نَْبييََض ِليَتََميَّيْ َن بِيِح َعلَيى َغْييِرِهنَّ , َواَل َمعََها اْلَحمَّ

يا  ََِرفَِها , َوقِيَل اَل يُْمنَعُوَن , َويَْرَكمُيوَن اْلمِغَياَل , َواْلَحِمييَر بِياأْلَُكِعِ َعْرض  يَْرَكمُوَن اْلَخْيَل ِل

َكياُب ِميْن  نَْ  ِمْن َ انٍِب َواِحٍد . قَالَ  َِّْيُخ نَبُو َحاِمٍد : يَْرَكمُوَن ُمْسيتَِوي ا , َولَِميْن يَُميوُن الِرِ ال

ٍَِب , َواَل يَُصدَُّروَن فِي اْلَمَجاِلِس , َواَل يُْمدَُ وَن بِالسَّاَلِم , َويُْلَجئُوَن إلَى نَْضيَِق ال ُُّرِق  َخ

ي اْلمِنَاِ  , َواَل يُْمنَعُوَن ِمْن اْلُمَساَواةِ , َوقِيَل يُْمنَعُيوَن , َويُْمنَعُوَن نَْن يَْعلُوا َعلَى اْلُمْسِلِميَن فِ 

, َوَهييْل يُْمنَعُييوَن ِمييْن اْلعُلُييِوِ فِييي َمَحلَّيي  َواِحييدَةٍ يَْنفَييِردُوَن بَِهييا ِمييْن اْلمَْلييدَةِ فِيييِح َوْ َهيياِن , َوإِْن 

َوا ُْْصييودُ التَّْميِيييُ  َزادُوا نَْبنِيَييتَُهْم بِييإِْخَراجِ اأْلَْ نَِحييِ  َوالرَّ ِشيييَن إلَييى السَّييابِلَِ  َوْ َهيياِن , َواْلَم

وا ا َعاِليَي   نُقِيرُّ يِريعو , َوإِْن تََملَُّميوا دَار  ِْ  بَْينَُهْم , َوبَْيَن اْلُمْسِلِميَن َعلَى َوْ يٍح اَل يَُميوُن فِييِح تَ

فَِ  نَعَْم لَ  ْو اْنَهدََمْت لَْم يَُمْن لَُهْم نَْن يُِعيدُوَها َكَميا َكانَيْت َعلَْيَها ; أِلَنَُّهْم َملَُموَها َعلَى َهِ ِ  الِصِ

َعلَيييى اأْلََ يييِحِ فِيييي اْليييَوْ َهْيِن فَلَيييْو َشييياَهدَ ُعَميييُر ْبيييُن اْلَخ َّييياِب رضيييي هللا عنيييح اْليَُهيييودَ , 

َمَسيياِ ِدِهْم , َوُهييْم َوالنََّصيياَرَّللا فِييي َزَمانِنَييا َهيي َا , َو دُُرُهييْم تَْعلُييو َعلَييى يُثَْيييجٍ اْلُمْسييِلِميَن , وَ 

ِشيييدُ , َوُهيَو نَبُيي و يُيْدَعْوَن بِيالنُّعُوِت الَّتِييي َكانَيْت ِلْلُخلَفَيياِ  , َويَُمنَّيْوَن بُِمنَياُهْم فَِمييْن نُعُيوتِِهْم الرَّ

اْلفَْضيِل , اْلُخلَفَاِ  , َويَُمنُّوَن بِأَبِي اْلَحَسِن , َوُهَو َعِليُّ ْبُن نَبِي َطاِلٍب رضي هللا عنح َوبِأَبِي 

ِ , َوقَْد َ اَوُزوا َحيدَّ نَْقيدَاِرِهْم , َوتََمياَهُروا بِيأَْقَواِلِهْم , َونَْفعَيالِ  ِهْم  َوُهَو اْلعَمَّاُس َعمُّ َرُسوِل هَّ

يدَتَْها يَيدو ُسيْلَ انِيَّ و فَرَ  ِكمُيوا َمْرُكيوَب َونَْظَهَرْت ِمْنُهْم اأْلَيَّاُم َطمَيائَِج َشيْيَ انِيَّ   َممَّنَتَْهيا , َوَعضَّ

اْلُمْسِلِميَن , َولَمُِسوا نَْحَسيَن ِلمَاِسيِهْم , َواْسيتَْخدَُموُهْم فََرنَْييت اْليَُهيوِد َّ , َوالنَّْصيَرانِيَّ َراِكم يا 

ُعوا , َوتَ َلَّلُوا لَيحُ ; ِليَْرفَيجَ  َعيْنُهْم  يَُسوُق بَِمْرَكمِِح , َواْلُمْسِلَم يَْجِر  فِي ِرَكابِِح , َوُربََّما تََضرَّ

َِْيَن فِيي ال ُُّرقَياِت فَياَل يََميْدَن  ا نَِساُؤُهْم إذَا َخَرْ َن ِمْن دُوِرِهنَّ , َوَم َما نَْحداَلَحُ َعلَْيِهْم . َونَمَّ

ياِم ,  اَماِت , َوُربََّما َ لََسْت النَّْصيَرانِيَّ ُ فِيي نَْعلَيى َمَميان ِميْن اْلَحمَّ يُْعَرْفَن , َوَك َِلَك فِي اْلَحمَّ

ياِر فَيُْمِرُميونَُهنَّ بَِميا  َواْلُمْسِلَماُت يَْجِلْسَن دُونََهيا , َويَْخيُرْ َن اأْلَْسيَواَق , َويَْجِلْسيَن ِعْنيدَ التُّجَّ

ٍ  فَيَِجُب َعلَى اْلُمْحتَِسِب ااِلْهتَِماُم بَِهي َِاِهدُوَن ِمْن ُحْسِن ِزيِِِهنَّ فَاَل يَْدُروَن نَنَُّهنَّ نَْهُل ِذمَّ  َا يُ

 َ ُر َمييْن يَْمَهييُر بِييِح ِمييْن َهييُؤاَلِ  , َويُْمنَعُييوَن ِمييْن إْحييدَاِإ بِيَييجٍ , اأْل ْمييِر , َوإِْنَميياُر ذَِلييَك , َويُعَييِ ِ

ْساَلِم , َوقَْد نََمَر ُعَمُر رضيي هللا عنيح بَِهيْدِم ُكيِلِ َكنِيَسيٍ  اْسيتََجدَّْت بَْعيدَ  َوَكنَائَِس فِي دَاِر اْمِ

ْسيياَلِم , َونَْرَسييَل ُعييْرَوةُ ِمييْن نَْجييٍد فََهييدََم اْلَمنَييائَِس اْلِهْجييَرةِ , َولَييْم يُْميي ِق إالَّ َمييا َكيياَن قَْمييَل اْمِ

ِْْمَط َعلَى َكنَائِِسِهْم بِِمْصَر , َوَهدََم بَْعَضَها , َولَْم يُْمِق ِميْن اْلَمنَيائِِس إالَّ  بَِصْنعَاَ  , َوَ انََج اْل

ييا إذَا اْسييتَْهدََم ِمْنَهييا َشييْي و فَيياَل يُْمنَعُييوَن ِمييْن َمييا َكيياَن قَْمييَل َمْمعَثِييِح  ييلى هللا  عليييح وسييلم . نَمَّ

إَعادَتِِح , َوقِيَل يُْمنَعُوَن ; أِلَنَّحُ نِْسمَ و ِلاِلْستِْحدَاِإ قَاَل فِي اْلَحياِو  : َوِعْنيِد  نَنَّيحُ يُْنَميُر فِيي 

ا ِميْن بِنَائَِهيا , َوإِْن َكانَيْت َغْييَر دَاِرَسيٍ  لَُهيْم َخَرابَِهيا فَيإِْن َ ياَرْت دَاِرَسي   ُمْسيتَْ َرقَ   ُمنِعُيو

ْساَلِم , َودَْفُج َمْن قََصدَُهْم بِاأْلَِذيَّيِ  نَ  َماِم ِحْفُظ َمْن َكاَن ِمْنُهْم فِي دَاِر اْمِ ْ  بِنَاُؤَها , َوَعلَى اْمِ

َن , َوَ َب اْلُحْمُم بَْيينَُهْم ; أِلَنَّيحُ اَل يَُجيوُز نَْن ِمْن اْلُمْسِلِميَن , َوإِْن  تََحاَكُموا إلَْينَا َمَج اْلُمْسِلِمي

يَْحُمَم َعلَى اْلُمْسِلِميَن َحاِكُم اْلُمفَّياِر فَيإِْن تََحياَكُموا إلَْينَيا , بَْعُضيُهْم َميَج بَْعيٍض فَِفييِح قَيْواَلِن : 

نِيِيِ رحميح هللا َوالثَّيانِي اَل يَْليَ ُم ; أِلَنَُّهيْم اَل نََحدُُهَما يَْلَ ُمحُ اْلُحْمُم بَْيينَُهْم , َوُهيَو اْختِيَياُر اْلُم َ 

ُ ُسيْمَحانَحُ َوتَ  ِْدُوَن َشِريعَتَنَا بَِحَسِب اْلُحْمِم بَْينَُهْم , َوُهْم َكاْلُمعَاِهِديَن , َوقَْد نَْخمَيَر هَّ عَيالَى يَْعتَ

َِ فَي اْحُمْم بَْيينَُهْم نَْو نَْعيِرْض َعيْنُهْم { فَعَلَيى َهي َا نَمِيَّحُ فََْاَل فِي ِكتَابِِح اْلعَِ يِ  } : فَإِْن َ ياُ و

يا إذَا ينَاِن نَمَّ تََرُط اْلتَِ اُمُهْم بَْعدَ اْلُحْمِم , َه َا إذَا اتََّحدَ اليدِِ ِْ َكياَن  إْن تََراَضْوا َحَمَم بَْينَُهْم , َويُ

اِن : نََحيدُُهَما اَل يَْليَ ُم قِيَاس يا َعلَيى َميا تََْيدََّم ; نََحدُُهَما نَْصَرانِيًّا , َواآْلَخُر يَُهوِديًّا فَِفيِح َطِريَْي
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َِّيْيخِ نَبِيي َعِليِيِ  أِلَنَُّهَما َكافَِراِن فََصاَرا َكَما لَْو َكانَا َعلَى ِديٍن َواِحٍد . َوالثَّانِي : َوُهَو قَْوُل ال

اِحيد ا ; أِلَنَّ ُكيلَّ َواِحيٍد اَل يَْرَضيى بُِحْميِم ِملَّيِ  ْبِن نَبِي ُهَرْيَرةَ نَنَّحُ يَِجُب اْلُحْمُم بَْينَُهَما قَيْوال  وَ 

اآْلَخِر , َوقِيَل يَ َِّردُ اْلَْْواَلِن بِنَا   َعلَيى ُوُ يوِب اْلُحُضيوِر َعلَْييِح إذَا َطلَمَيحُ اْلَحياِكُم ِلْلُحْميِم , 

ا َما فِي ُحُْيوِق  ِ تَعَيالَى فَيَِجيُب اْلُحْميُم بَْينَُهَميا قَيْوال  َوقِيَل اْلَْْواَلِن فِي ُحُْوِق اآْلدَِميِِيَن فَأَمَّ هَّ

نَُّهيْم َواِحد ا , َوإِْن تَمَايَعُوا بُيُوع ا فَاِسدَة  , َوتََْابَُضوا الُمَّ تََحاَكُموا إلَْينَا لَْم نَْنُْْض َما فَعَلُيوا ; أِلَ 

ْض إلَيْيِهْم , َوإِْن لَيْم يَتََْابَ  ِْيَض َعلَيْيِهْم ; أِلَنَّ ذَِليَك يُوِ يُب ُحْميَم تََراَضْوا بِِح فَلَْم يَتَعَيرَّ ُضيوا نُ

ُ { , َوإِْن نَْسييلََم ِمييْنُهْم َ ييمِ  ُ تَعَييالَى } : َونَْن اُْحُمييْم بَْييينَُهْم بَِمييا نَْنييَ َل هَّ ْسيياَلِم , قَيياَل هَّ يٌّ اْمِ

َِّييَهادَتَْيِن لَييْم يَِصييحَّ إْسيياَلُمحُ ِلْلَخمَييِر ا ييُهوِر ; أِلَنَّييحُ َغْيييُر ُمَملَّييٍع فَيياَل يَِصييحُّ ُمَميِِي و نَتَييى بِال ِْ ْلَم

دَ ,  إْسيياَلُمحُ  َكيياْلَمْجنُوِن فَعَلَييى َهيي َا يَُحيياُل بَْينَييحُ , َوبَْييينَُهْم فَييإِْن بَلَييَغ , َوَوَ ييَع اْلُمْفييَر ُهييدِِ

ُمحُ فِييي المَّيياِهِر دُوَن َوُضييِرَب فَييإِْن نََ ييرَّ َعلَييى اْلُمْفييِر ُردَّ إلَييى نَْهِلييِح , َوقِيييَل يَِصييحُّ إْسيياَل 

ََِّهادَتَْيِن , َوإِْن  ْساَلَم ُحِمَم بِإِْساَلِمِح ِمْن ِحيِن نَتَى بِال , اْلمَاِطِن فَعَلَى َه َا لَْو بَلََغ َوَوَ َع اْمِ

ْساَلَم لَْم يُْحَمْم بِإِْساَلِمِح ; أِلَنَّحُ اَل يُوالَُق ِمنْ  حُ بَِما َكاَن ِمْنيحُ فِيي َوَ َع اْلُمْفَر , َولَْم يَِصْع اْمِ

غَِر إالَّ بَِما يَْنَضاُف إلَْيِح بَْعدَ اْلمُلُوغِ .  الِصِ
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ِة فَيَِلَ ُمنَا   مَّ  ) الطََّرُف الثَّانِي فِي أَِحَ اِم َعِقِد الذِِّ

يِدَها لَُهيْم ) اْلَميعُّ َعيْن نَْنفُِسيِهْم َونَْمي  ْْ َواِلِهْم ( ; أِلَنَُّهيْم إنََّميا بَي َلُوا اْلِجْ يَي َ ِلِعْصيَمتِِهَما بَْعدَ َع

 َوَرَوَّللا نَبُو دَاُود َخمََر } ناََل َمْن َظلََم ُمعَاِهيد ا نَْو اْنتَََْصيحُ نَْو َكلَّفَيحُ فَيْوَق َطاقَتِيِح نَْو نََخي َ ِمْنيحُ 

ِْيَاَميِ  { ) َولَيْو ُغِصييمَْت لَُهيْم َخْميرو ( َوِخْنِ يييرو  َشيْيئ ا بِغَْييِر ِطييِب نَْفييٍس فَأَنَيا َحِجيُجيحُ يَييْوَم الْ 
يَييحُ { ) َويَْعِصييي  َونَْحُوُهَمييا ) ُردَّْت ( إلَييْيِهْم ِلعُُمييوِم َخمَييِر } َعلَييى اْليَييِد َمييا نََخيي َْت َحتَّييى تَُؤدِِ

ْم يُْمِهُروَهييا ) َوتُييَراُق ( ُمتِْلفَُهييا إالَّ إْن نَْظَهُروَهييا ( فَيياَل يَْعِصييي ) َواَل يَْضييَمُن ( , َوإِْن لَيي

اْلَخْمييُر ) َعلَييى ُمْسييِلٍم اْشييتََراَها ( ِمييْنُهْم َوقَمََضييَها ) َواَل الََمييَن ( َعلَْيييِح لَُهييْم ; أِلَنَُّهييْم تَعُييدُّوا 

يُّ ) دَْيَن ُمْسِلٍم ( َكاَن لَحُ َعلَْييِح ) بِيثََمِن َخْمي ِمِ ٍر ( نَْو نَْحيِوِ  بِإِْخَراِ َها إلَْيِح ) َولَْو قََضى ( ال ِِ

ِْيدَتِِح ) َوإاِلَّ لَ  ِ َميحُ ) َحُرَم ( َعلَى اْلُمْسِلِم ) قَمُولُحُ إْن َعِلَم ( نَنَّحُ الََمُن ذَِلَك ; أِلَنَّحُ َحَرامو فِي َع

ِِ ِميْن نَنَّيحُ اَل يَْحيُرُم قَمُ  يِر ِْ ولُيحُ َميَج اْلِعْليِم اْلَْمُوُل ( َوَما اْقتََضا ُ َكاَلُمحُ َكأَْ ِلِح فِي نَِمياحِ اْلُم

ِْيِمييَن ) فِييي دَاِر اْلَحييْرِب (  َمْمنُيولو ) َويَْلَ ُمنَييا اليي َّبُّ َعيْنُهْم ( ِلِعْصييَمتِِهْم ) اَل ( إْن َكييانُوا ُم

ُهْم الَيمَّ َولَْيَس َمعَُهْم ُمْسِلمو إْذ اَل يَْلَ ُمنَا ال َّبُّ َعْنَها بِِخاَلِف دَاِرنَيا ) إالَّ نَنَّ َشيَرَط ( الي َّبَّ َعينْ 

ْن ) نَْو اْنفََردُوا َعنَّيا ( بِمَلَيٍد ) ُمَجياِوِريَن لَنَيا ( فَيَْلَ ُمنَيا ذَِليَك اِلْلتَِ اِمنَيا إيَّيا ُ فِيي اأْلُولَيى , َوإِ 

مَّ ُ ) ِْدَْت ( نَْ  ال ِِ َِيْرِط نَْن  ُكِر َ لَنَا َطلَمُحُ َوإِْلَحاق ا لَُهْم فِي الثَّانِيَِ  بِمَاقِي اْلِعْصَمِ  ) َوإِْن ُع بِ

ِْْصدُُهْم بُِسوٍ  ِمْن نَْهِل اْلَحْرِب ) َوُهيْم ُمَجياِوُروَن لَنَيا (  ْن يَ اَل نَ ُبَّ َعْنُهْم َمْن يَُمرُّ بِنَا ( ِممَّ

ييدُ (  ْْ َح بِييِح اأْلَْ ييُل ) فََسييدَ اْلعَ نَْو نَْن اَل نَيي ُبَّ َعييْنُهْم َوُهييْم َمعَنَييا َكَمييا فُِهييَم بِيياأْلَْولَى َوَ ييرَّ

نِِح تَْمِميَن اْلُمفَّاِر ِمنَّا بِِخياَلِف َميا لَيْو َشيَرَط نَْن اَل نَي ُبَّ َعيْنُهْم َميْن اَل يَُميرُّ بِنَيا نَْو َمي ْن ِلتََضمُّ

 ا ُ يَُمرُّ بِنَا َوُهْم َغْيُر ُمَجاِوِريَن لَنَا ) َويَِجُب َعلَْينَا َوَعلَى َمْن َهادَنَّيا ُ ُغيْرُم ( بَيدَِل ) َميا نَتْلَْفنَي

ِ  ِلْلِعْصيَمِ  فِيي اْلَجيانِمَْيِن نَعَيْم إْن َكيانَ  مَّ  ( نَْ  نَْحُن َوَمْن َهادَنَّا ُ ) َعلَْيِهْم ( نَْ  َعلَى نَْهِل ال ِِ

يا يَيأْ  ِْْضِح اْلعَْهدَ فَاَل ُغْرَم َعلَْييِح ; أِلَنَّيحُ َحْربِييٌّ , َوَهي َا يُْعلَيُم ِممَّ )  تِيإتاَْلُف َمْن َهادَنَّا ُ بَْعدَ نَ

فَييإِْن لَييْم نَيي ُبَّ َعييْنُهْم فَيياَل ِ ْ يَيي َ ( ِلُمييدَّةِ َعييدَِم اليي َِّبِ َكَمييا اَل يَِجييُب نُْ ييَرةُ الييدَّاِر إذَا لَييْم يُوَ ييْد 
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َميياُم بَِمييْن نََغيياَر َعلَييْيِهْم ( َونََخيي َ نَْمييَوالَُهْم ) ُردَّ (  التَّْمِميييُن ِمييْن ااِلْنتِفَييالِ بَِهييا ) فَييإِْن َظِفييَر اْمِ

ِ  ) َما نَتْلَفُيو ُ عَ  مَّ لَْيِهْم ) َما َوَ دُو ُ ِمْن نَْمَواِلِهْم َواَل يَْضَمنُوَن ( نَْ  اْلُمِغيُروَن َعلَى نَْهِل ال ِِ

 إْن َكانُوا َحْربِيِِيَن ( َكَما لَْو نَتْلَفُوا َمالَنَا

 َ يِ  ( ) قَْولُيحُ ; أِل مَّ ِْْد ال ِِ نَُّهيْم إنََّميا بَي َلُوا اْلِجْ يَي َ ِلِعْصيَمتَِها ( ; ) ال ََّرُف الثَّانِي فِي نَْحَماِم َع

ْسيياَلُم يَْعِصييُم اليينَّفْ  َ تَعَييالَى َمنَييَج ِمييْن قِتَيياِلِهْم َحتَّييى يُْسييِلُموا نَْو يَْميي ُلُوا اْلِجْ يَيي َ َواْمِ َس أِلَنَّ هَّ

ْو َماال  َوَ َب َعلَْينَا َضَمانُحُ َكَميا يَِجيُب َضيَماُن َواْلَماَل فََم َا اْلِجْ يَ ُ َوإِذَا نَتْلَْفنَا َعلَْيِهْم نَْفس ا نَ 

ييِ  ) قَْولُييحُ َحييُرَم قَمُولُييحُ إْن َعِلييَم ( اْلُمييَرادُ بِيياْلِعْلمِ  مَّ ييِد ال ِِ ْْ  َمييا َميياِل اْلُمْسييِلِم ; أِلَنَّ ذَِلييَك فَائِييدَةُ َع

َمُل المَّنَّ  قَْولُحُ َوَميا اْقتََضيا ُ َكاَلُميحُ َكأَْ يِلِح فِي ِْ ِِ إلَيْخ ( الَّيِ   فِيي نَِمياحِ يَ يِر ِْ ي نَِمياحِ اْلُم

ا بِِدْرَهَمْيِن الُمَّ نَْسيلََما نَْو تََرافَعَيا إلَْينَيا ا نَْو نَْقَرَضحُ ِدْرَهم  ِِ َما إذَا بَاَل َكافِرو َكافِر  ِر ِْ بَْعيدَ  اْلُم

َواْلفَْرُق بَْيَن اْلَمْسأَلَتَْيِن َواِضحو ) قَْولُيحُ اْلَْْمِض َولَْو بِإِْخمَاِر قَاِضيِهْم لَْم يَْعتَِرْض َعلَْيِهْم ا هـ 

يِِيَن َواْلُمْسييِلِميَن َويُ  ِمِ ْلَحييُق َويَْلَ ُمنَييا اليي َّبُّ َعييْنُهْم ( فَيَْلَ ُمنَييا نَْن نَييْدفََج َعييْنُهْم اْلَحييْربِيِِيَن َواليي ِِ

َر ِميْنُهْم َواْسيتِْرَ الُ َميا نُِخي َ ِميْن نَْميَواِلِهْم ) بِاْلَمِعِ َوالدَّْفجِ نَْمرو الَاِلثو , َوُهَو اْستِْنَْاذُ َمْن نُسِ 

و ( فِي ِذْكيِر ُشيُروِط نَِمييِر اْلُميْؤِمنِيَن ُعَميَر ْبيِن اْلَخ َّياِب رضيي هللا عنيح ِحييَن َ يالََح  فَائِدَة

ِ عُ  َِّيياِم فََمتَييَب إلَييْيِهْم بسييم هللا الييرحمن الييرحيم َهيي َا ِكتَيياُب َعْمييِد هَّ َمييَر نَِميييِر نََصيياَرَّللا ال

ييا قَييِدْمتُْم َعلَْينَييا َسييأَْلنَاُكْم اأْلََميياَن أِلَْنفُِسيينَا َوذََراِريِ  َِّيياِم إنَُّمييْم لَمَّ نَييا اْلُمييْؤِمنِيَن إلَييى نََصيياَرَّللا ال

يَميا َحْولََهيا َونَْمَواِلنَا َونَْهِل ِملَّتِنَيا َوَشيَرْطنَا لَُميْم َعلَيى نَْنفُِسينَا نَْن اَل نُْحيِدَإ فِيي َميِدينَتِنَا َواَل فِ 

دُ َمييا َخييِرَب ِمْنَهييا َواَل نُْحيِييي َمييا  يَيي   َواَل َ ييْوَمعَ َ َراِهييٍب َواَل نَُجييدِِ ا َواَل َكنِيَسيي   َواَل قَالَّ دَْييير 

نَْو  َماَت ِمْنَها فِي ُخَ ِط اْلُمْسِلِميَن َواَل نَْمنَُج َكنَائَِسنَا نَْن يَْنِ لََها نََحدو ِميْن اْلُمْسيِلِميَن فِيي لَْييلٍ 

ةِ َواْبِن السَّمِيِل َونَْن يَْنيِ َل َميْن َميرَّ ِميْن اْلُمْسيِلِميَن الاََلالَي َ  َج نَْبَوابََها ِلْلَمارَّ  نَيَّياٍم نََهاٍر َونَْن نَُوِسِ

يُم نُْ ِعُمُهْم َواَل نَُؤدِِ  فِي َكنَائِِسنَا َواَل فِي َمنَاِزِلنَا َ اُسوس ا َواَل نَْمتُُم َعْين ا ِلْلُمْسِلمِ  يَن َواَل نُعَلِِ

ا إلَْييِح َواَل نَْمنَيُج نََحيد ا ِميْن ذَِو  قََرابَتِنَيا اليدُُّخولَ   نَْواَلدَنَا اْلُْْر َن َواَل نُْمِهُر ِشيْرك ا َواَل دَْعيو 

ْساَلِم إذَا نََرادُو ُ َونَْن نُيَوقَِِر اْلُمْسيِلِميَن َونَُْيوَم لَُهيْم ِميْن َمَجاِلِسينَا إذَا نَرَ  ادُوا اْلُجلُيوَس فِي اْمِ

َِمَّحُ بِِهْم فِي َشْيٍ  ِمْن ِلمَاِسِهْم فِي قَلَْنُسَوةٍ َواَل ِعَماَمٍ  َواَل نَْعلَيْيِن َواَل فَيْرِق َشيْعٍر وَ  َ اَل َواَل نَت

ياَلحِ نَتََملَُّم بَِماَلِمِهْم َواَل نَْمتَنِي بُِمنَاُهْم َواَل نَْرَكُب السُُّروَج َواَل نَتََْلَّدُ َواَل نَتَّخِ   ُ َشْيئ ا ِميْن الِسِ

ُرْؤِسينَا َواَل نَْحِملُحُ َمعَنَا َواَل نَْنُُْش َعلَى َخَواتِِمنَا بِاْلعََربِيَِّ  َواَل نَمِيُج اْلَخْمَر , َوإِْن نَُج ُّ َمَْاَم 

ُِيدَّ َزنَييانِيَر َعلَيى نَْوَسياِطنَا َونَنْ  يِليَب َعلَييى  َونَْن نَْلتَيِ َم ِدين يا َحْيثَُميا ُكنَّيا َونَْن نَ اَل نُْمِهيَر الصَّ

 َكنَائِِسنَا َونَْن اَل نُْمِهَر ُ ْلمَانَنَا َواَل ُكتُمَنَا فِي َشْيٍ  ِميْن ُطيُرِق اْلُمْسيِلِميَن َونَْسيَواقِِهْم َونَْن اَل 

ِسينَا فِيي َشيْيٍ  ِميْن نَْضِرَب نَاقُوس ا فِي َكنَائِِسنَا إالَّ َضْرب ا َخِفيًّا َواَل نَْرفََج نَْ َواتَنَا فِيي َكنَائِ 

َحْضَرةِ اْلُمْسِلِميَن َواَل نَْرفََج نَْ َواتَنَا َمَج نَْمَواتِنَيا َواَل نُْمِهيَر النِِييَراَن َمعَُهيْم فِيي َشيْيٍ  ِميْن 

قِ  َِّخيي ُ ِمييْن الرَّ يييِق َمييْن ُطييُرِق َحْضييَرةِ اْلُمْسييِلِميَن َواَل نَْسييَواقِِهْم َواَل نَُجيياِوُزُهْم بَِمْوتَانَييا َواَل نَت

َ ييَرْت َعلَْيييِح ِسييَهاُم اْلُمْسييِلِميَن َواَل نَ َِّلييُج فِييي َمنَيياِزِلِهْم َواَل نَْضييِرُب نََحييد ا ِمييْن اْلُمْسييِلِميَن 

يَشَرْطنَا لَُهْم ذَِلَك َعلَى نَْنفُِسينَا َونَْهيِل ِملَّتِنَيا َوقَمِْلنَيا َعلَْييِح اأْلََمياَن فَيإِْن نَْحيُن َخالَْفنَيا َشيْيئ   ا ا ِممَّ

ْهيِل َشَرْطنَا لَُمْم فََْْد َضِمنَا َعلَى نَْنفُِسنَا نَْن اَل ِذمَّ َ لَنَيا َوقَيْد َحيلَّ لَُميْم ِمنَّيا َميا يَِحيلُّ لَُميْم ِميْن نَ 

َْاِق ) قَْولُحُ َوُهْم َغْيُر ُمَجاِوِريَن لَنَا ( قَاَل َشيْيُخنَا َهي َا يَُْيَّيدُ بِيِح إْطياَلُق َشي ِِِ ْرحِ اْلُمعَانَدَةِ َوال

 اْلمَْهَجِ  ُهنَا

================== 
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 45وفي شرح النيل : 

 ) َوأَِن يَُخفَِِّف َعِنُهِم ىِن اِستَِ نَى اِلُمِسِلُموَن َعِنُهِم  

فِييي اْلُْييوِت َواللِِمَيياِس َوُمْؤنَييِ  اْلِجَهيياِد َونَْحييِو ذَِلييَك ) َوإِْن بِتَْرِكَهييا ُكلَِِهييا إْن نََعييانُوُهْم َعلَييى  

هِ  ْحَمِن ْبيِن َغيْنٍم قَياَل : َكتَْمنَيا َعدُِوِ ْم َوإِْن بِِساَلحٍ ( ذََكيَر َ ياِحُب اْلُمْسيتَْ َرِف َعيْن َعْميِد اليرَّ

َِّاِم : بسم هللا الرحمن الرحيم ,  ِلعَُمَر ْبِن اْلَخ َّاِب رضي هللا عنح ِحيَن َ الََح نََصاَرَّللا ال

ِ ُعَمَر نَِميِر اْلمُ  ْؤِمنِيَن ِمْن نََصاَرَّللا َمِدينَِ  َك َا إلَيى نَِمييِر اْلُميْؤِمنِيَن ُعَميَر َه َا ِكتَابو ِلعَْمِد هَّ

ا قَِدْمتُْم َعلَْينَا َسأَْلنَاُكْم اأْلََماَن أِلَْنفُِسنَا َوذََراِريِِنَا َونَْمَواِلنَيا وَ  نَْهيِل ِملَّتِنَيا , ْبِن اْلَخ َّاِب إنَُّمْم لَمَّ

ا َواَل َوَشَرْطنَا لَُمْم َعلَى نَْنفُِسنَ ا نَْن اَل نُْحِدَإ فِيي َميدَائِنِنَا َواَل فِيَميا َحَوالَْيَهيا َكنِيَسي   َواَل دَْيير 

دَ َما َخِرَب ِمْنَها َواَل َميا َكياَن ُمَخ َّ  يا ِمْنَهيا فِيي ُخَ يِط  قِْملَ   َواَل َ ْوَمعَ َ َراِهٍب , َواَل نَُجدِِ

َج نَْبَوابََها ِلْلَماِرِ , َواْبِن السَّيمِيِل , َونَْن نُْنيِ َل َميْن اْلُمْسِلِميَن فِي لَْيٍل َواَل فِي نََهاٍر ,  َونَْن نَُوِسِ

َمييرَّ بِنَييا ِمييْن اْلُمْسييِلِميَن الَيياَلَإ لَيَيياٍل نُْ ِعُمُهييْم , َواَل نُييْؤِو  فِييي َكنَائِِسيينَا َواَل فِييي َمنَاِزِلنَييا 

ييُم نَْواَلدَنَييا اْلُْييْر َن , َواَل نُْمِهييُر َشييْرَعنَا , َواَل َ اُسوس ييا َواَل نَْمتُُمييحُ َعييْن اْلُمْسييِلِميَن َواَل نُ  عَلِِ

ْساَلِم إْن نََرادَ ُ َونَْن نُيوَ  قَِِر نَْدُعو إلَْيِح نََحد ا , َواَل نَْمنَُج نََحد ا ِمْن ذَِو  قََرابَتِنَا الدُُّخوَل فِي اْمِ

َِمَّحَ بِاْلُمْسِلِميَن فِي َشيْيٍ  اْلُمْسِلِميَن َونَُْوَم لَُهْم ِمْن َمَجاِلِسنَا إذَا نَ  َ َرادُوا اْلُجلُوَس , َونَْن اَل نَت

نَياُهْم , ِمْن َماَلبِِسِهْم ِمْن قَلَْنُسيَوةٍ َواَل ِعَماَميٍ  َواَل نَْعلَيْيِن َواَل نَيتََملََّم بَِماَلِمِهيْم , َواَل نَتََمنَّيى بِمُ 

ياَلحِ , َواَل نَْحِملَيحُ  َواَل نَْرَكَب فِي السُُّروجِ , َواَل نَتََْلَّيدَ  َِّخي َ َشيْيئ ا ِميْن الِسِ بِالسُّييُوِف ,  َواَل نَت

وِسينَا َمعَنَا , َواَل نَْنَُْش َعلَى َخَواتِِمنَا َشْيئ ا بِاْلعََربِيَِّ  , َواَل نَمِيَج اْلَخْمَر , َونَْن نَُج َّ َمَْاِدَم ُر ُ 

نَّياَر َعلَيى نَْوَسياِطنَا , َواَل نُْمِهيَر ُ يْلمَانَنَا َواَل ُكتُمَنَيا  , َونَْلَ ُم ِزيَّنَا َحْيثَُما ُكنَّا , َونَنْ  ُِيدَّ ال ُّ نَ

فِي َشْيٍ  ِمْن نَْسَواِق اْلُمْسِلِميَن َوُطُرقِِهْم , َواَل نَْضِرَب بِيالنََّواقِيِس فِيي َكنَائِِسينَا إالَّ َضيْرب ا 

انَا , َواَل نُْمِهَر النِِيَراَن فِي َشْيٍ  ِمْن ُطُرِق اْلُمْسيِلِميَن َخِفيف ا , َواَل نَْرفََج نَْ َواتَنَا َعلَى َمْوتَ 

قِييييِق َميييا َ يييَرَّللا َعلَْييييِح ِسيييَهاُم  َِّخييي َ ِميييْن الرَّ َواَل نَْسيييَواقِِهْم , َواَل نَُجييياِوَرُهْم بَِمْوتَانَيييا , َواَل نَت

ذَِلَك َعلَى نَْنفُِسنَا َوَعلَيى نَْهيِل ِملَّتِنَيا َوقَمِْلنَيا  اْلُمْسِلِميَن , َواَل نَْ لَُج َعلَى َمنَاِزِلِهْم َوقَْد َشَرْطنَا

ي ا َشَرْطنَا ُ لَُمْم , َوِضْمنَا ُ َعلَى نَْنفُِسنَا فَياَل ِذمَّ  َ َعلَْيِح اأْلََماَن , فَإِْن نَْحُن َخالَْفنَا فِي َشْيٍ  ِممَّ

ييَْاِق فََمتَييَب إلَْييِح ُعَمييُر رضييي هللا عنييح نَْن  لَنَيا , َوقَييْد َحييلَّ بِنَيا َمييا يَِحييلُّ بِأَْهييِل اْلُمعَانَيدَةِ  ِِِ َوال

نَْمِض َما َسأَلُو ُ َونَْلِحْق فِيِح َحْرفَْيِن َواْشتَِرْطُهَما َعلَْيِهْم َميَج َميا َشيَرُطوا َعلَيى نَْنفُِسيِهْم : نَْن 

ا عَ  تَُروا َشْيئ ا ِمْن َسمَايَا اْلُمْسِلِميَن , َوَمْن َضَرَب ُمْسِلم  ِْ ْمد ا فََْْد َخلَيَج َعْهيدَ ُ َوُرِوَ  نَنَّ اَل يَ

بَنِييي تَْغِلييَب دََخلُييوا َعلَييى ُعَمييَر ْبييِن َعْمييِد اْلعَِ يييِ  , فََْييالُوا : يَييا نَِميييَر اْلُمييْؤِمنِيَن إنَّييا قَييْومو ِمييْن 

ا , فَفَعَلُيوا , اْلعََرِب اْفِرْض لَنَا , قَاَل : نََصاَرَّللا ؟ قَالُوا : نََصاَرَّللا , قَاَل : اُْدُعوا ِلي َحجَّ  ام 

ا يَْحتَِ ُموَن بَِها , َونََميَرُهْم نَْن اَل يَْرَكمُيوا بِالسُّيُروجِ   فََج َّ نََواِ يَُهْم َوَشقَّ ِمْن نَْرِديَتِِهْم ُحُ م 

ييَل نَْقَصييى اْليَُهيي ودَ , َونَْن يَْرَكمُييوا َعلَييى اأْلُُكييِع ِمييْن ِشييِقٍ َواِحييٍد . َوُرِوَ  نَنَّ َ ْعفَييَر اْلُمتََوِكِ

َب َوالنََّصاَرَّللا َولَْم يَْسيتَْعِمْلُهْم َونَذَلَُّهيْم َونَْبعَيدَُهْم َوَخيالََع بَيْيَن ِزيِِِهيْم َوِزِ ِ اْلُمْسيِلِميَن , َوقَيرَّ 

ُ بِِح اْلَحقَّ َونََماَت بِِح اْلمَاِطيَل , فَ  ُهيَو يُيْ َكُر ِمْنحُ نَْهَل اْلَحِقِ َونَْبعَدَ َعْنحُ نَْهَل اْلمَاِطِل , فَأَْحيَا هَّ

بِ َِلَك ,  َويُْمدَُح بِِح , َوَكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخ َّياِب رضيي هللا عنيح يَُْيوُل : اَل تَْسيتَْعِملُوا اْليَُهيودَ 

ْْدََم ُعَميرُ  يا اْسيتَ َشيا . َولَمَّ ِ الِرِ  َوالنََّصاَرَّللا فَإِنَُّهْم نَْهُل ِرش ى فِي ِدينِِهْم , َواَل يَِحلُّ فِي ِديِن هَّ

ْبييُن اْلَخ َّيياِب رضييي هللا عنييح نَبَييا ُموَسييى اأْلَْشييعَِر َّ ِمييْن اْلمَْصييَرةِ , َوَكيياَن َعيياِمال  َعلَْيَهييا 

ِلْلِحَساِب , دََخَل َعلَى ُعَمَر َوُهَو فِي اْلَمْسيِجِد , فَاْسيتَأْذََن ِلَماتِمِيِح َوَكياَن نَْصيَرانِيًّا , فََْياَل لَيحُ 
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 , ُ يًّا َعلَى اْلُمْسِلِميَن , نََميا َسيِمْعَت  -َوَضَرَب بِيَِدِ  َعلَى فَِخِ ِ   -ُعَمُر : قَاتَلََك هَّ , َولَّْيَت ِذِمِ

َِّخيي ُوا اْليَُهييودَ َوالنََّصيياَرَّللا نَْوِليَيياَ  بَْعُضييُهْم  َ تَعَييالَى يَُْييوُل : } يَييا نَيَُّهييا الَّييِ يَن  َمنُييوا اَل تَت هَّ

 اتََّخيْ َت َحنِيِفيًّيا ؟ فََْياَل : يَيا نَِمييَر اْلُميْؤِمنِيَن , ِليي ِكتَابَتُيحُ َولَيحُ نَْوِليَاُ  بَْعيٍض { اآْليَي َ , َهيالَّ 

ُ , َواَل نُْدنِييِهْم  ُهْم إْذ نَذَلَُّهيْم هَّ ُ , َواَل نُِعي ُّ إْذ نَْقَصياُهْم ِدينُحُ , فََْاَل : اَل نُْكِرُمُهْم إْذ نََهيانَُهْم هَّ

ُ , َوَكتََب بَْعضُ  اِل إلَى ُعَمَر رضي هللا عنح : إنَّ اْلعَيدُوَّ قَيْد َكثُيَر , َوإِنَّ اْلِجْ يَي َ قَيْد  هَّ اْلعُمَّ

يي و فَييأَْن ِ  َِ َِ ِ َوإِنَُّهييْم لَنَييا َغ لُوُهْم َكثُييَرْت , نَفَنَْسييتَِعيُن بِاأْلََعيياِ ِم ؟ فََمتَييَب إلَْيييِح : إنَُّهييْم نَْعييدَاُ  هَّ

 ُ ِ  يلى هللا علييح وسيلم إلَيى بَيْدٍر لَِحَْيحُ َرُ يلو ِميْن َحْيُث نَْنَ لَُهْم هَّ ا َخَرَج َرُسوُل هَّ , َولَمَّ

 ِ ةِ , فََْياَل : إنِِيي نُِرييدُ نَْن نَتْمَعَيَك َونُِ ييَب َمعَيَك قَياَل : } نَتُيْؤِمُن بِيالَلَّ ِرِكيَن ِعْنيدَ اْلَحيرَّ ِْ اْلُم

َِّييَجَرةِ فََْيياَل : َوَرُسييوِلِح ؟ قَيياَل : اَل , قَيياَل : اْرِ ييْج فَ  ٍِ الُييمَّ لَِحَْييحُ ِعْنييدَ ال ييِر ِْ لَييْن نَْسييتَِعيَن بُِم

ِ َوَرُسوِلِح ؟ قَياَل : اَل , قَياَل : فَياْرِ ْج فَلَيْن  ِ ئْتَُك أِلَتْمَعَك َونُِ يَب َمعََك , فََْاَل : نَتُْؤِمُن بِالَلَّ

ٍِ , الُمَّ لَِحَْحُ ِعْندَ َظْهِر اْلمَ  ِر ِْ ِل , فََْياَل نَْستَِعيَن بُِم ْيدَاِ  , فََْاَل ِمثَْل ذَِلَك , فَأََ ابَيحُ بِِمثْيِل اأْلَوَّ

ِْتَاِل َمَج َرُسيولِ  ةو َوَ لَدو { , فََه َا فِي اْل  : نَعَْم , فََخَرَج بِِح َوفَِرَح بِِح اْلُمْسِلُموَن , َوَكاَن لَحُ قُوَّ

ِ  لى هللا عليح وسلم فََمْيَع يُْستَْعَملُوَن عَ  لَى ِرقَياِب اْلُمْسيِلِميَن .  َوَكتَيَب ُعَميُر ْبيُن َعْميِد هَّ

اِلِح : نَْن اَل تَُولُّيوا َعلَيى نَْعَماِلنَيا إالَّ نَْهيَل اْلُْيْر ِن فََمتَمُيوا إلَْييِح إنَّيا قَيْد َوَ ي ْدنَا اْلعَِ يِ  إلَى ُعمَّ

ْلُْْر ِن َخْيرو فَأَْ دَُر نَْن اَل يَُموَن فِي َغْييِرِهْم , فِيِهْم ِخيَانَ   فََمتََب إلَْيِهْم : إْن لَْم يَُمْن فِي نَْهِل ا

َِّييافِِعِيِ : َويَْلييَ ُمُهْم نَْن يَتََميَّييُ وا فِييي اللِِمَيياِس َعييْن اْلُمْسييِلِميَن , َونَْن يَْلمَُسييوا  قَيياَل نَْ ييَحاُب ال

نَييانِيَر , َعلَييى نَْوَسيياِطِهْم , قَاَلنِيَس يَُميُِِ ونََهييا َعييْن قَاَلنِيِس اْلُمْسييِلِميَن بِيياْلُحْمَرةِ , وَ  ُِيدُّوا ال َّ يَ

ياَم , َولَيْيَس  َويَُموُن فِي ِرقَابِِهْم َخاتَمو  ِميْن نَُحياٍس نَْو َرَ ياٍص نَْو َ يَرٍس يَيْدُخلُوَن بِيِح اْلَحمَّ

ييا اْلَمييْرنَةُ فَإِنََّهييا  َزاِر , لَُهييْم نَْن يَْلمَُسييوا اْلعََمييائَِم َواَل ال َّْيلََسييانَاِت , َونَمَّ نَّيياَر تَْحييَت اْمِ ُِييدُّ ال ُّ تَ

ياَم , َويَُميوُن نََحيدُ  َِْهيا َخياتَمو تَيْدُخُل بِيِح اْلَحمَّ َزاِر َوُهَو نَْولَى , َويَُموُن فِيي ُعنُ َوقِيَل : فَْوَق اْمِ

اْلَحِميييَر إالَّ بِيياأْلُُكِع  ُخفَّْيَهييا نَْسييَودَ , َواآْلَخييُر نَْبيييََض , َواَل يَْرَكمُييوَن اْلَخْيييَل َواَل اْلمِغَيياَل َواَل 

ا , َواَل يَْرَكمُوَن بِالسُّيُروجِ , َواَل يَتََصيدَُّروَن فِيي اْلَمَجياِلِس , َواَل يَْميدَُ وَن بِالسَّياَلِم ,  َعْرض 

َوتَُجيوُز  َويُْلَجئُوَن إلَى نَْضيَِق ال ُُّرِق , َويُْمنَعُوَن نَْن يَتََ اَولُوا َعلَى اْلُمْسِلِميَن فِيي اْلمِنَياِ  ,

وا َعلَْيَهيا , َويُْمنَعُيوَن ِميْن إْظَهيارِ  ا َعاِليَ   نُقِرُّ  اْلُمَساَواةُ , َوقِيَل : اَل تَُجوُز , َوإِْن تََملَُّموا دَار 

ْنِجييِل , َويُْمنَعُيوَن ِميْن الْ  َمَْياِم اْلُمْنَمِر َكياْلَخْمِر َواْلِخْنِ ييِر َوالنَّياقُوِس َواْلَجْهيِر بِيالتَّْوَراةِ َواْمِ

فِي نَْرِض اْلِحَجاِز َوِهَي َممَّ ُ َواْلَمِدينَ ُ َواْليََماَم ُ بَْل ِمْن َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب . َوفِيي السُّيَؤااَلِت 

ِ ؟  ٍِ قُْلُت : ِليَم يَيا َرُسيوَل هَّ ِر ِْ " َعْنحُ  لى هللا عليح وسلم : } نَنَا بَِر  و ِمْن ُمْسِلٍم َمَج ُم

َِّيْيَ اِن { قَاَل : اَل تَتََرا ِ , َوَهِ ِ  تَْدُعو إلَى ال َ َّللا نَاُرُهَما إالَّ َعْن َحْرٍب , َهِ ِ  تَْدُعو إلَى هَّ

َونََمَر  لى هللا عليح وسيلم بِيإِْخَراجِ اْليَُهيوِد ِميْن َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب , قَياَل بَْعُضيُهْم : َ ِ ييَرةُ 

يا اْلعَيْرُض فَِميْن ُ يدَّةَ إلَيى اْلعََرِب َما بَْيَن َحْفِر نَبِي ُموَسى َونَقْ  َصى اْليََمِن فِي ال ُّوِل , َونَمَّ

ُسيوِل  يلى هللا علييح وسيلم َواْلِحَجياُز َوَممَّي ُ َوال َّيائُِع ,  َِّاِم , َوقِيَل : َمِدينَ ُ الرَّ نَْطَواِر ال

قِييَل : ُكيلُّ َميا بَلَغَيحُ التَّْوِحييدُ أِلَنَّ َوُهَو قَْوُل َماِلِك ْبِن نَنٍَس , َوقِيَل : ُكلُّ َما َملََمحُ اْلعََرُب , وَ 

النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم َعَربِيٌّ . َوَعْنحُ  لى هللا عليح وسيلم : ِميْن َطِرييِق اْبيِن َعمَّياٍس 

يييِرِكيَن ِميييْن َ ِ ييييَرةِ اْلعَيييَرِب ,  ِْ نََميييَرُهْم ِحييييَن اُْحتُِضيييَر بِيييثاََلٍإ : قَييياَل :  } نَْخِرُ يييوا اْلُم

ييا نَْن قَالََهييا َونَ  ييا نَْن َسييَمَت َعْنَهييا , َوإِمَّ ِ يييُ وا اْلُوفُييودَ بِنَْحييِو َمييا ُكْنييُت نُِ يييُ ُهْم , َوالثَّاِلثَيي ُ إمَّ

إِْن فَنَِسيتَُها { َوإِْن اْمتَنَعُوا ِمْن نَدَاِ  اْلِجْ يَِ  َواْلتِيَ اِم نَْحَمياِم نَْهيِل اْلِملَّيِ  اْنيتَََْض َعْهيدُُهْم , وَ 

َحيييدو ِميييْنُهْم بُِمْسيييِلَمٍ  نَْو نََ يييابََها بِنَِمييياحٍ نَْو  َوَّللا َعْين يييا ِلْلُمفَّييياِر نَْو دَلَّ َعلَيييى َعيييْوَرةِ َزنَيييى نَ 
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تُيحُ , َواَل  ا َعْن ِدينِِح نَْو قَتَلَحُ نَْو قََ َج َعلَْيِح ال َِّريَق تُْنتََُْض ِذمَّ ِ ْ يَي َ اْلُمْسِلِميَن نَْو فَتََن ُمْسِلم 

ْهمَياِن َواأْلَُميَراِ  َونََميَر ُعَميُر َعلَى النِِ  ُِّييُوخِ َوالرُّ يْميَاِن َواْلَمَجيانِيِن َوال َساِ  َواْلَمَماِليِك َوالِصِ

ْساَلِم , َوَمنََج نَْن تَُجدَّدَ ُكلُّ َكنِيَسيٍ  ,  ْبُن اْلَخ َّاِب رضي هللا عنح نَْن تَُهدََّم ُكلُّ َكنِيَسٍ  قَْمَل اْمِ

ْمَهييَر َعِليَّيي و َخاِرَ يي و ِمييْن َكنِيَسييٍ  , َواَل يَْمَهييَر َ ييِليبو َخيياِرجو ِمييْن َكنِيَسييٍ  إالَّ َونََمييَر نَْن اَل تَ 

ٍد يَْهيِدُمَها بَِصيْنعَاَ  , َوَهي َا َميْ َهُب ُعلََمياِ   ُكِسَر َعلَى َرنِْس َ اِحمِِح , َوَكاَن ُعْرَوةُ ْبُن ُمَحمَّ

َِ فِييي دَاِر  اْلُمْسييِلِميَن نَْ َمِعيييَن , َوَشييدَّدَ فِييي ذَِلييَك ُعَمييُر ْبييُن َعْمييِد اْلعَِ يييِ  َونََمييَر نَْن اَل يُتْييَر

ْسيَمْندَ  ا اْقتََحَم اْلُمْسِلُموَن ِحْصَن اْمِ ْساَلِم بَْيعَ و َواَل َكنِيَس و بَِحاٍل قَِديَم و َواَل َحِديثَ و َولَمَّ ِريَّ  اْمِ

يْلَح َودََعيا ُ إلَْييِح َعلَيى َوَخاَف اْلُمَْْوقَُس َعلَى نَْفِسِح َوَمْن َمعَ  حُ َسيأََل َعْميَرو ْبيَن اْلعَياِص الصُّ

و إلَيى ذَِليَك َوُهييَو  يْمِط ِدينَياَرْيِن َعلَيى ُكيِلِ َرُ يٍل , فَأََ ابَيحُ َعْميرو ِْ نَْن يَْفيِرَض ِلْلعَيَرِب َعلَيى اْل

َر ْبييِن اْلَخ َّيياِب رضييي هللا عنييح نَِميييُر اْلعََسيياِكِر َعلَييى فَتِْحَهييا ِمييْن قِمَييِل نَِميييِر اْلُمييْؤِمنِيَن ُعَميي

 َويُْعِ َي ُسْلَ انُُهْم َونََكابُِرُهْم َكغَْيِرِهْم .

================== 

 وفي الم ني : 

اا ُصاوِلُحوا َعلَِياِه ,  7686)    َمِسأَلَةل ; قَاَل : ) َوَماِن نَقَاَض اِلعَِهاَد , بُِمَخالَفَاِة َشاِيٍه ِممَّ

 46َحلَّ َدُمهُ َوَمالُهُ  

ييتَِرَط َعلَييْيِهْم ُشييُروط ا , نَْحييَو َمييا   ِْ ييِد اْلُهْدنَييِ  نَْن يَ ْْ َميياِم ِعْنييدَ َع َوُ ْملَيي ُ ذَِلييَك , نَنَّييحُ يَْنمَِغييي ِلإْلِ

َشَرَطحُ ُعَمُر , رضي هللا عنح . َوقَْد ُرِويَْت َعْن ُعَمَر رضيي هللا عنيح , فِيي ذَِليَك نَْخمَيارو , 

ُل  , بِإِْسنَاِدِ  َعْن إْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش , قَاَل : َحدَّالَنَا َغْيُر َواِحٍد ِمْن نَْهيِل ِمْنَها َما َرَوا ُ اْلَخالَّ

ْحَمِن ْبِن َغْنٍم : إنَّيا ِحييَن قَيِدْمنَا ِميْن بِاَلِدنَيا  , اْلِعْلِم , قَالُوا : َكتََب نَْهُل اْلَجِ يَرةِ إلَى َعْمِد الرَّ

فُِسنَا َونَْهِل ِملَّتِنَا , َعلَى نَنَّا َشَرْطنَا لَك َعلَيى نَْنفُِسينَا نَْن اَل نُْحيِدَإ فِيي َطلَْمنَا إلَْيك اأْلََماَن أِلَنْ 

دَ َمييا  ا , َواَل قالييي  , َواَل َ ييْوَمعَ َ َراِهييٍب َواَل نَُجييدِِ َمييِدينَتِنَا َكنِيَسيي   , َواَل فِيَمييا َحْولََهييا دَْييير 

ِمْنَهييا فِييي ُخَ ييِط اْلُمْسييِلِميَن , َواَل نَْمنَييَج َكنَائَِسيينَا ِمييْن  َخييِرَب ِمييْن َكنَائِِسيينَا , َواَل َمييا َكييانَ 

ةِ َواْبيِن السَّيمِيِل , يَج نَْبَوابََهيا ِلْلَميارَّ َواَل  اْلُمْسِلِميَن نَْن يَْنِ لُوَهيا فِيي اللَّْييِل َوالنََّهياِر , َونَْن نَُوِسِ

ْن اَل نَْمييتَُم نَْمييَر َمييْن َغييشَّ اْلُمْسييِلِميَن , َونَْن اَل نُييْؤِوَ  فِيَهييا َواَل فِييي َمنَاِزِلنَييا َ اُسوس ييا , َونَ 

نَْضِرَب نََواقِيَسنَا إالَّ َضْرب ا َخِفيًّا فِي َ ْوِف َكنَائِِسنَا , َواَل نُْمِهَر َعلَْيَها َ يِليم ا , َواَل نَْرفَيَج 

ييَراَ ةِ فِييي َكنَائِِسيينَا فِيَميي ِْ يياَلةِ , َواَل اْل ا يَْحُضييُر ُ اْلُمْسييِلُموَن , َواَل نُْخييِرَج نَْ ييَواتَنَا فِييي الصَّ

َ ييِليمَنَا َواَل ِكتَابَنَييا فِييي ُسييوِق اْلُمْسييِلِميَن , َوناَلَّ نَْخييُرَج بَاُعوال ييا َواَل َشييعَانِيَن , َواَل نَْرفَييَج 

يَن , َونَْن اَل نَُجياِوَرُهْم نَْ َواتَنَا َمَج نَْمَواتِنَا , َواَل نُْمِهَر النِِييَراَن َمعَُهيْم فِيي نَْسيَواِق اْلُمْسيِلمِ 

بِاْلَخنَاِزيِر , َواَل نَمِيَج اْلُخُموَر , َواَل نُْمِهَر ِشيْرك ا , َواَل نَْرَغيَب فِيي ِدينِنَيا , َواَل نَيْدُعَو إلَْييِح 

قِيِق الَِّ يَن َ َرْت َعلَْيِهْم ِسيَهاُم اْلُمْسيِلِميَن  , َونَْن اَل نَْمنَيَج نََحيد ا نََحد ا , َواَل نَتَِّخ َ َشْيئ ا ِمْن الرَّ

ييمَّ  َِ َ ْسيياَلِم َونَْن نَْلييَ َم ِزيَّنَييا َحْيثَُمييا ُكنَّييا , َونَْن اَل نَت حَ ِمييْن نَْقِربَائِنَييا إذَا نََرادَ الييدُُّخوَل فِييي اْمِ

َواَل فِيي َميَواِكمِِهْم , بِاْلُمْسِلِميَن فِي لُيْمِس قَلَْنُسيَوةٍ َواَل ِعَماَميٍ  َواَل نَْعلَيْيِن , َواَل فَيْرِق َشيْعٍر , 

َواِ ييَنَا َواَل نَتََملََّم بَِماَلِمِهْم , َوإِْن اَل نَتََمنَّى بُِمنَاُهْم , َونَْن نَُج َّ َمَْاِدَم ُرُ وِسنَا , َواَل نَْفِرَق نَ

نَانِيَر َعلَى نَْوَساِطنَا , َواَل نَْنَُْش َخَواتِيَمنَا بِاْلعََربِيَِّ  , ُِدُّ ال َّ َواَل نَْرَكَب السُّيُروَج , َواَل  , َونَ

اَلحِ َواَل نَْحِملَحُ , َواَل نَتََْلَّدَ السُّيُوَف , َونَْن نَُوقَِِر اْلُمْسِلِميَن فِي َمَجا ِلِسيِهْم نَتَِّخ َ َشْيئ ا ِمْن الِسِ

, َواَل نَ َِّليَج َعلَيْيِهْم فِيي  , َونُْرِشدَ ال َِّريَق , َونَُْوَم لَُهيْم َعيْن اْلَمَجياِلَس إذَا نََرادُوا اْلَمَجياِلسَ 

                                                 
 (253/ ص  21)ج  -المغني - 46

This file was downloaded from QuranicThought.com



 146 

ا فِيي تَِجياَرةٍ , إالَّ نَْن  ِْ نََحدو ِمنَّا ُمْسِلم  َِاِر يَُميوَن َمنَاِزِلِهْم , َواَل نُعَلَِِم نَْواَلدَنَا اْلُْْر َن , َواَل يُ

الَي َ نَيَّياٍم , َونُْ ِعَميحُ ِميْن إلَى اْلُمْسِلِم نَْميُر التَِِجياَرةِ , َونَْن نُِضييَع ُكيلَّ ُمْسيِلٍم َعيابِِر َسيمِيٍل الاََل 

نَْوَسييِط َمييا نَِجييدُ , َضييِمنَّا ذَِلييَك َعلَييى نَْنفُِسيينَا , َوذََراِريِِنَييا , َونَْزَواِ نَييا َوَمَسيياِكنِنَا , َوإِْن نَْحييُن 

ا َشَرْطنَا َعلَى نَْنفُِسنَا , َوقَمِْلنَا اأْلََماَن َعلَْيِح  فَاَل ِذمَّ َ لَنَا , َوقَْد َحيلَّ لَيك َغيَّْرنَا , نَْو َخالَْفنَا َعمَّ

ْحَمِن ْبيُن َغيْنٍم إلَيى ُعَميَر ْبيِن  يَْاِق . فََمتَيَب بِي َِلَك َعْميدُ اليرَّ ِِِ ِمنَّا َما يَِحيلُّ أِلَْهيِل اْلُمعَانَيدَةِ َوال

ْق فِييِح َحيْرفَْيِن , اْلَخ َّاِب رضي هللا عنح فََمتََب لَُهْم ُعَمُر : نَْن نَْمِض لَُهْم َما َسأَلُو ُ , َونَْلِحي

تَُروا ِمْن َسيمَايَانَا َشيْيئ ا , َوَميْن َضيَرَب  ِْ اْشتَِرْط َعلَْيِهْم َمَج َما َشَرُطوا َعلَى نَْنفُِسِهْم نَْن اَل يَ

ْحَمِن ْبُن َغيْنٍم ذَِليَك َونَقَيرَّ َميْن نَقَيامَ  ا َعْمد ا , فََْْد َخلََج َعْهدَ ُ . فَأَْنفَ َ َعْمدُ الرَّ وِم  ُمْسِلم  ِميْن اليرُّ

َِّْرِط . فََهِ ِ  ُ ْملَ ُ ُشُروِط ُعَمَر رضي هللا عنح فَإِذَا ُ وِلُحوا  َِّاِم َعلَى َه َا ال فِي َمدَائِِن ال

ُِْض بِيِح . َوُهيَو  َعلَْيَها , الُمَّ نَََْض بَْعُضُهْم َشْيئ ا ِمْنَهيا , فََمياِهُر َكياَلِم اْلِخَرقِيِيِ نَنَّ َعْهيدَ ُ يَْنيتَ

ُر َما َرَوْينَا ُ ; ِلَْْوِلِهْم فِي اْلِمتَاِب : إْن نَْحُن  َخالَْفنَا , فََْْد َحلَّ لَك َمنَّا َميا يَِحيلُّ لَيك ِميْن َظاهِ 

ا َعْميد ا فََْيْد َخلَيَج َعْهيدَ ُ . َوأِلَنَّيحُ  َْاِق . َوقَاَل ُعَميُر : َوَميْن َضيَرَب ُمْسيِلم  ِِِ نَْهِل اْلُمعَانَدَةِ َوال

 َِ ْْدو بِ ِْْد , َكَميا لَيْو اْمتَنَيَج ِميْن اْلتِيَ اِم اأْلَْحَمياِم . َع َِّْرُط , َزاَل ُحْمُم اْلعَ ْرٍط فََمتَى لَْم يُوَ ْد ال

ُِْض اْلعَْهييدُ  ُِّييُروَط قِْسييَماِن ; نََحييدُُهَما يَْنييتَ َِّييِريُع نَبُييو َ ْعفَييٍر , نَنَّ ال َوذََكييَر اْلَْاِضييي , َوال

ََِر َشْيئ ا ; ااِلْمتِنَيالُ ِميْن بَيْ ِل اْلِجْ يَيِ  , َوَ يْر ِ نَْحَماِمنَيا َعلَيْيِهْم إذَا بُِمَخالَفَتِِح , َوُهَو نَحَ  دَ َع

نَى بُِمْسِلَمٍ  َوإَِ ابَتَُها بِاْسِم نَِمياحٍ  , َحَمَم بَِها َحاِكمو , َوااِلْ تَِمالُ َعلَى قِتَاِل اْلُمْسِلِميَن , َوالِ ِ

ييِرِكيَن ,  َوفَييتُْن ُمْسييِلٍم َعييْن ِدينِييحِ  ِْ , َوقَْ ييُج ال َِّريييِق َعلَْيييِح , َوقَتْلُييحُ , َوإِيييَواُ  َ اُسييوِس اْلُم

 ِ ِرِكيَن َعلَى َعْوَراتِِهْم نَْو ُمَماتَمَتِِهْم , َوِذْكيُر هَّ ِْ تَعَيالَى َواْلُمعَاَونَ ُ َعلَى اْلُمْسِلِميَن بِداََللَِ  اْلُم

ُِْض اْلعَْهيدُ بِِهَميا بِياَل ِخياَلٍف نَْو ِكتَابِِح نَْو ِدينِِح نَْو َرُسو ِلِح بُِسوِ  , فَاْلَخْصيلَتَاِن اأْلُولَيَياِن يَْنيتَ

َِّافِِعِيِ . َوفِي َمْعنَاُهَما قِتَالُُهْم ِلْلُمْسِلِميَن ُمْنفَِرِديَن نَْو َميَج نَْهي ِل فِي اْلَمْ َهِب . َوُهَو َمْ َهُب ال

ْْتَِضي ذَِلَك , فَإِذَا فَعَلُو ُ نََُْضوا اأْلََماَن ; أِلَنَُّهْم إذَا قَاتَلُونَيا ,  اْلَحْرِب ; أِلَنَّ إْطاَلَق اأْلََمانِ  يَ

لَِ َمنَا قِتَالُُهْم , َوذَِلَك ِضدُّ اأْلََمياِن , َوَسيائُِر اْلِخَصياِل فِيَهيا ِرَوايَتَياِن ; إْحيدَاُهَما , نَنَّ اْلعَْهيدَ 

َِّيافِِعِيِ قَِرييبو ِميْن يُْنتََُْض بَِها , َسَوا و ُشِرَط َعلَيْ  تََرْط . َوَظياِهُر َميْ َهِب ال ِْ ِهْم ذَِلَك نَْو لَْم يُ

ُِْض اْلعَْهييدُ بِتَْرِكييِح , َمييا َخيياَل اْلِخَصيياَل الييثَّاَلَإ  ييتَِرْط َعلَييْيِهْم , اَل يَْنييتَ ِْ َهيي َا . إالَّ نَنَّ َمييا لَييْم يَ

ُِْض اْلعَْهيدُ بِتَْرِكَهيا بُِميِلِ َحياٍل . َوقَياَل نَبُيو َحنِيفَي َ : اَل اأْلُولَى , فَإِنَّحُ يَتَعَييَُّن َشيْرُطَها , َويَْني تَ

َماِم َعلَى َوْ ٍح اَل يَتَعَ َُّر َمعَحُ نَْخ ُ اْلِجْ يَيِ  ِميْنُهْم .  ُِْض اْلعَْهدُ إالَّ بِااِلْمتِنَالِ ِمْن اْمِ َولَنَيا , يَْنتَ

ُرفِيَج إلَْييِح َرُ يلو قَيْد نََرادَ اْسيتِْمَرا َ اْميَرنَةٍ ُمْسيِلَمٍ  َعلَيى  َمَج َما ذََكْرنَيا ُ , َميا ُرِوَ  نَنَّ ُعَميرَ 

ْْيِدِس . َوأِلَنَّ فِييِح  نَا , فََْياَل : َميا َعلَيى َهي َا َ يالَْحنَاُكْم . َونََميَر بِيِح فَُصيِلَب فِيي بَْييِت اْلَم الِ ِ

ا َعلَى اْلُمْسِلِميَن , فَأَْشمَحَ ااِلْمتِنَاَل ِمْن بَ  ْ ِل اْلِجْ يَِ  . َوُكيلُّ َمْوِضيجٍ قُْلنَيا : اَل يُْنيتََُْض َضَرر 

رَ   َعْهدُ ُ . فَإِنَّحُ إْن فَعََل َما فِيِح َحدٌّ نُقِيَم َعلَْييِح َحيدُّ ُ نَْو قَِصاُ يحُ , َوإِْن لَيْم يُوِ يْب َحيدًّا , ُعيِ ِ

نََرادَ نََحيدو ِميْنُهْم فِْعيَل ذَِليَك ُكيعَّ َعْنيحُ , فَيإِْن  َويُْفعَُل بِِح َما يَْنَمُع بِيِح نَْمثَالُيحُ َعيْن فِْعِليِح . فَيإِنْ 

َمياُم فِييِح بَيْيَن نَْربَعَي ِْْض َعْهيِدِ  ِميْنُهْم , ُخيِِيَر اْمِ َِْض َعْهدُ ُ . َوَمْن َحَمْمنَيا بِينَ ِْتَاِل نُ ِ  َمانََج بِاْل

نُّ , َكاأْلَِسيِر اْلَحْربِِيِ ; أِلَنَّحُ َكافِرو قَدَْرنَا َعلَْييِح نَْشيَاَ  ; اْلَْتُْل , َوااِلْستِْرقَاُق , َواْلِفدَاُ  , َواْلمَ 

ٍْْد , َواَل ُشْمَهِ  ذَِلَك , فَأَْشمَحَ اللِِصَّ اْلَحْربِييَّ . َويَْخيتَصُّ ذَِليَك بِيحِ   فِي دَاِرنَا بِغَْيِر َعْهٍد َواَل َع

َْْض إنََّما ُوِ دَ ِمنْ  يَّتِِح ; أِلَنَّ النَّ حُ دُونَُهْم , فَاْختَصَّ بِِح , َكَما لَْو نَتَيى َميا يُوِ يُب َحيدًّا دُوَن ذُِرِ

ا .  نَْو تَْعِ ير 
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 وفي الموسوعة الفقهية : 

ِة : مَّ ُشُروُط َعِقِد الذِِّ
47 

ِ  نَْن يَُموَن ُمَؤبَّ  - 9  مَّ ِْْد ال ِِ تََرُط فِي َع ِْ ِ  فِيي ُ ْمُهوُر اْلفََُْهاِ  َعلَى نَنَّحُ يُ مَّ ْْدَ ال ِِ د ا ; أِلَنَّ َع

ْْي ْسياَلِم اَل يَِصيحُّ إالَّ ُمَؤبَّيد ا , فََمي َا َع ْْيدُ اْمِ ْساَلِم , َوَع ِْْد اْمِ دُ إفَادَةِ اْلِعْصَمِ  َكاْلَخلَِع َعْن َع

تََرطُ  ِْ َِّافِِعيَِّ  يَِصحُّ ُمَؤقَّت ا . َوَك َِلَك يُ ِ  . َوفِي قَْوٍل ِعْندَ ال مَّ يِد قَمُيوُل َواْلتِيَ اُم  ال ِِ ْْ فِي َه َا اْلعَ

ْساَلِم فِي َغْيِر اْلِعمَادَاِت , ِمْن ُحُْوِق اآْلدَِميِِيَن فِي اْلُمعَاَماَلِت َوَغَراَميِ  اْلُمتِْلفَياِت  نَْحَماِم اْمِ

يتََرُط فِيي َحي ِْ نَى َوالسَِّرقَِ  , َكَميا يُ ِْدُوَن تَْحِريَمحُ َكالِ ِ َ ياِل ِميْنُهْم قَمُيوُل , َوَك َا َما يَْعتَ ِقِ الِرِ

 بَْ ِل اْلِجْ يَِ  ُكلَّ َعاٍم .

َوذََكيَر بَْعييُض اْلفََُْهياِ  ُشييُروط ا نُْخييَرَّللا لَيْم يَييْ ُكْرَها اآْلَخييُروَن . قَياَل اْلَميياَوْرِد ُّ ِمييْن  - 10 

تََرُط َعلَْيِهْم ِستَّ ُ نَْشيَاَ  :  ِْ َِّافِِعيَِّ  : يُ  ال

ِ تَعَالَى بَِ ْعٍن َواَل تَْحِريٍع لَحُ .( ناَلَّ يَْ كُ  1)   ُروا ِكتَاَب هَّ

ِ  لى هللا عليح وسلم بِتَْمِ يٍب لَحُ َواَل اْزِدَراٍ  .  2)    ( َوناَلَّ يَْ ُكُروا َرُسوَل هَّ

ْساَلِم بِ َِمٍ لَحُ َواَل قَْدحٍ فِيِح .  3)   ( َوناَلَّ يَْ ُكُروا ِديَن اْمِ

 يُِصيمُوا ُمْسِلَم   بِِ ن ى َواَل بِاْسِم نَِماحٍ . ( َوناَلَّ  4) 

ُضوا ِلَماِلِح .  5)  ا َعْن ِدينِِح َواَل يَتَعَرَّ  ( َوناَلَّ يَْفتِنُوا ُمْسِلم 

:  ( َوناَلَّ يُِعينُوا نَْهَل اْلَحْرِب َواَل يُْؤُووا ِلْلَحْربِيَّْيِن َعْين ا ) َ اُسوس يا ( . قَياَل اْلَمياَوْرِد ُّ  6) 

ا لَُهيْم َوتَأِْكييد ا ِلتَْغِليي يتََرُط إْشيعَار  ِْ ُ يِظ فََهيِ ِ  ُحُْيوقو ُمْلتََ َمي و , فَتَْليَ ُمُهْم بِغَْييِر َشيْرٍط , َوإِنََّميا ت

ا ِلعَْهِدِهْم . َوِمثْلُحُ َميا ذََكيَر ُ نَبُيو يَْعلَيى ْْض  َِّْرِط نَ ِميْن  اْلعَْهِد َعلَْيِهْم , َويَُموُن اْرتَِمابَُها بَْعدَ ال

ْساَلِم .  اْلَحنَابِلَِ  . َوإِنََّما لَْم يَْ ُكْرَها اآْلَخُروَن ِلدُُخوِلَها فِي َشْرِط اْلتَِ اِم نَْحَماِم اْمِ

َه َا , َوَزادَ بَْعُضُهْم ُشُروط ا نُْخَرَّللا َكاْستَِضافَِ  اْلُمْسِلِميَن , َوَعدَِم إْظَهاِر ُمْنَمٍر فِيي  - 11 

ْساَلِم وَ  ُُِّروِط دَاِر اْمِ َغْيِرَها , َواْختَلَفُوا فِي ُوُ وِب نَْو اْستِْحمَاِب اْشتَِراِط َه َا النَّْولِ ِمْن ال

تَِرَط َعلَْيِهْم ُشُروط ا نَْحَو َميا َشيَرَطحُ عُ  ِْ ِْْد نَْن يَ َماِم ِعْندَ اْلعَ َميُر , َوُ ْملَ ُ ذَِلَك نَنَّحُ يَْنمَِغي ِلإْلِ

يَيْت َعيْن ُعَميَر رضيي هللا عنيح فِيي ذَِليَك نَْخمَيارو , ِمْنَهيا َميا َرَوا ُ رضي هللا عنح , َوقَيْد ُروِ 

ُل  بِإِْسنَاِدِ  َعْن إْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش قَاَل : َحدَّالَنَا َغْيُر َواِحيٍد ِميْن نَْهيِل اْلِعْليِم , قَيالُوا :  اْلَخالَّ

ْحَمِن ْبييِن ُغيي ْنٍم : نَنَّييا ِحيييَن قَييِدْمنَا ِمييْن بِاَلِدنَييا َطلَْمنَييا إلَْيييك َكتَييَب نَْهييُل اْلَجِ يييَرةِ إلَييى َعْمييِد الييرَّ

نِيَسي   اأْلََماَن أِلَْنفُِسنَا َونَْهِل ِملَّتِنَا , َعلَى نَنَّا َشَرْطنَا لَك َعلَى نَْنفُِسنَا ناََل نُْحِدَإ فِي َميِدينَتِنَا كَ 

ا َواَل قَاَليَ   َواَل َ ْومَ  دُ َما َخيِرَب ِميْن َكنَائِِسينَا , َواَل َواَل فِيَما َحْولََها دَْير  عَ َ َراِهٍب َواَل نَُجدِِ

 َما َكاَن ِمْنَها فِي ُخَ ِط اْلُمْسِلِميَن , َواَل نَْمنَُج َكنَائَِسنَا ِميْن اْلُمْسيِلِميَن نَْن يَْنِ لُوَهيا فِيي اللَّْييلِ 

ةِ َواْبيي ييَج نَْبَوابََهييا ِلْلَمييارَّ ِن السَّييمِيِل , َواَل نُييْؤِو  فِيَهييا َواَل فِييي َمنَاِزِلنَييا َوالنََّهيياِر , َونَْن نَُوِسِ

َ اُسوس ا , َوناَلَّ نَْمتَُم نَْمَر َمْن َغشَّ اْلُمْسِلِميَن , َوناَلَّ نَْضِرَب نََواقِيَسينَا إالَّ َضيْرب ا َخِفيًّيا فِيي 

ِْيَراَ ةِ فِيي َ ْوِف َكنَائِِسنَا َواَل نُْمِهَر َعلَْيَها َ يِليم ا , َواَل نَْرفَيَج نَ  ياَلةِ َواَل اْل ْ يَواتَنَا فِيي الصَّ

 َكنَائِِسنَا فِيَما يَْحُضُر ُ اْلُمْسِلُموَن , َواَل نُْخِرَج َ ِليمَنَا َواَل ِكتَابَنَا فِي ُسوِق اْلُمْسِلِميَن , َوناَلَّ 

ا , َواَل نُْمِهيُر النِِييَراَن َمعَُهيْم فِيي نُْخِرَج بَاُعوال ا َواَل َشعَانِيَن َواَل نَْرفَُج نَْ يَواتَنَا َميَج نَْمَواتِنَي

نَْسَواِق اْلُمْسيِلِميَن , َوناَلَّ نَُجياِوَرُهْم بِاْلَخنَياِزيِر َواَل بِمَْييجِ اْلُخُميوِر , َواَل نُْمِهيَر ِشيْرك ا , َواَل 

َب فِي ِدينِنَا َواَل نَْدُعَو إلَْيِح نََحد ا , َواَل نَتَِّخ َ َشْيئ ا ِمْن ا قِيِق الَِّ يَن َ َرْت َعلَْيِهْم ِسيَهاُم نَُرِغِ لرَّ

ْسيياَلِم , َونَْن نَْلييَ َم ِزيَّ  نَييا اْلُمْسييِلِميَن , َوناَلَّ نَْمنَييَج نََحييد ا ِمييْن نَْقِربَائِنَييا إذَا نََرادَ الييدُُّخوَل فِييي اْمِ
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َِمَّحَ بِاْلُمْسِلِميَن فِي لُْمِس قَلَْنُسيَوةٍ  َ َواَل ِعَماَميٍ  َواَل نَْعلَيْيِن َواَل فَيْرَق َشيْعٍر  َحْيثَُما ُكنَّا , َوناَلَّ نَت

نَا , َواَل فِيي َمييَراِكمِِهْم , َواَل نَييتََملَُّم بَِماَلِمِهييْم , َوناَلَّ نَتََمنَّيى بُِمنَيياُهْم , َونَْن نَُجيي َّ َمَْيياِدَم ُرُ وِسيي

نَيانِيَر َعلَيى نَْوَسياطِ  ُِيدَّ ال َّ َق نََواِ يَنَا , َونَ نَا , َواَل نَيْنَُْش َخَواتِيَمنَيا بِاْلعََربِيَّيِ  , َواَل َواَل نُفَِرِ

اَلحِ , َواَل نَْحِملَحُ , َواَل نَتََْلَّدَ السُّيُوَف , َونَْن نُيوَ  قَِِر نَْرَكَب السُُّروَج , َواَل نَتَِّخ َ َشْيئ ا ِمْن الِسِ

وَم لَُهْم َعيْن اْلَمَجياِلِس إذَا نََرادُوا اْلَمَجياِلَس اْلُمْسِلِميَن فِي َمَجاِلِسِهْم , َونُْرِشدَ ال َِّريَق , َونَُْ 

َِ نََحدو ِمنَّا ُمْسي َِاِر ا فِيي , َواَل نَ َِّلَج َعلَْيِهْم فِي َمنَاِزِلِهْم , َواَل نُعَلَِِم نَْواَلدَنَا اْلُْْر َن , َواَل يُ ِلم 

ةِ , َونَْن نَُضييَِِع ُكيلَّ ُمْسيِلٍم َعيابَِر َسيمِيٍل الاََلالَي َ تَِجاَرةٍ إالَّ نَْن يَُموَن إلَى اْلُمْسيِلِم نَْميُر التَِِجيارَ 

نَا ذَِلَك َعلَى نَْنفُِسنَا َوذََراِريِِنَيا َونَْزَواِ نَيا َوَمَسياكِ  نِنَا نَيَّاٍم , َونُْ ِعَمحُ ِمْن نَْوَسِط َما نَِجدُ , َضمَّ

ا َشَرْطنَا عَ  لَى نَْنفُِسنَا َوقَمِْلنَا اأْلََماَن َعلَْيِح فَاَل ِذمَّ َ لَنَا , َوقَيْد , َوإِْن نَْحُن َغيَّْرنَا نَْو َخالَْفنَا َعمَّ

ْحَمِن ْبُن ُغيْنٍم إلَيى ُعَمي َْاِق . فََمتََب بِ َِلَك َعْمدُ الرَّ ِِِ َر َحلَّ لَك ِمنَّا َما يَِحلُّ أِلَْهِل اْلُمعَانَدَةِ َوال

َميُر : نَْن نَْميِض لَُهيْم َميا َسيأَلُو ُ . َواَل َشيكَّ نَنَّ ْبِن اْلَخ َّياِب رضيي هللا عنيح , فََمتَيَب لَُهيْم عُ 

ِ  َكَما َسيَأْتِي . مَّ ْْدَ ال ِِ ُُِّروِط َواِ بو , َويُْنَُْض بُِمَخالَفَتِِح َع  بَْعَض َهِ ِ  ال

================== 

ِلبَاِن : ِة َوالصُّ مَّ أَِهُل الذِِّ
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ِ  وَ  - 14  مَّ يتََرُط َعلَيْيِهْم يَُجوُز إْقَراُر نَْهِل ال ِِ ِْ ْلُح َمعَُهْم َعلَى إْبَْاِ  ُ ْلمَانِِهْم , َولَِميْن يُ الصُّ

ييِ  . َوفِييي فَييتْحِ اْلَْييِديِر : إنَّ  نَْن اَل يُْمِهُروَهييا , بَييْل تَُمييوُن فِييي َكنَائِِسييِهْم َوَمنَيياِزِلِهْم اْلَخا َّ

وا َعلَْيَهييا . َوفِييي َعْهييِد ُعَمييَر رضييي هللا عنييح اْلُمييَرادَ بَِمنَائِِسييِهْم َكنَائُِسييُهْم اْلَِْديَميي ُ الَّتِيي ي نُقِييرُّ

َِّيياِم " بسييم هللا الييرحمن الييرحيم . َهيي َا ِكتَييابو ِلعَُمييَر نَِميييِر  الَّييِ   نََخيي َ ُ َعلَييى نََصيياَرَّللا ال

َِّاِم : ِلَما قَِدْمتُْم َعلَْينَا َسيأَْلنَاُكْم اأْلََمياَن . إلَيى  نَْن قَيالُوا : َوَشيَرْطنَا اْلُمْؤِمنِيَن ِمْن نََصاَرَّللا ال

لَُمْم َعلَى نَْنفُِسنَا نَْن اَل نُْمِهَر َ ِليم ا َواَل ِكتَاب ا ) نَْ  ِمْن ُكتُِب ِدينِِهْم ( فِي َشيْيٍ  ِميْن ُطيُرِق 

ِليَب فِي َكنَائِِسنَا إلَْخ " َوقَيْولُُهْم : " فِيي َكنَائِِسينَا "  اْلُمْسِلِميَن َواَل نَْسَواقِِهْم , َواَل نُْمِهُر الصَّ

ييا يَييَرا ُ اْلُمْسييِلُم . قَيياَل اْبييُن اْلَْيييِِِم : اَل يَُممَّنُييوَن ِمييْن التَّْصييِليِب َعلَييى  اْلُمييَرادُ بِييِح َخاِرَ َهييا ِممَّ

ُِوا دَاِخلََها . َوَعْن َمْيُمونِ  ُض لَُهْم إذَا نََْ ْبيِن  نَْبَواِب َكنَائِِسِهْم َوَظَواِهِر ِحيَ انَِها , َواَل يُتَعَرَّ

َِّياِم نَْن يَْضيِربُوا  نَاقُوس يا ,  ِمْهَراَن نَنَّ ُعَمَر ْبيَن َعْميِد اْلعَِ ييِ  َكتَيَب : نَْن يُْمنَيَج نََصياَرَّللا ال

َواَل يَْرفَعُيوا َ يِليمَُهْم فَييْوَق َكنَائِِسيِهْم , فَييإِْن قَيدََر َعلَييى َميْن فَعَيَل ذَِلييَك ِميْنُهْم فَييإِنَّ َسيلَمَحُ ِلَمييْن 

يِ  اَل يُْمنَعُيوَن ِمْنيحُ . َويُْمنَعُيوَن  َوَ دَ ُ . َوَك َا لَْو َ عَلُيوا ذَِليَك فِيي َمنَياِزِلِهْم َونََمياِكنِِهْم اْلَخا َّ

ْظَهياِر ,  يِح فِيي ِرقَيابِِهْم نَْو نَْييِديِهْم , َواَل يُْنيتََُْض َعْهيدُُهْم بِي َِلَك اْمِ ِْ يِليِب َوتَْعِلي ِمْن لُيْمِس الصَّ

ِميْن فِْعِليِح ِميْنُهْم . َوياَُلَحُميوَن فِيي َمَواِسيِم نَْعيَياِدِهْم بِالي َّاِت , إْذ قَيْد يَُحياِولُوَن  َولَِمْن يَُؤدَّبُ 

ِليِب فَيُْمنَعُوَن ِمْن ذَِليَك , ِلَميا فِيي َعْهيِد ُعَميَر َعلَيْيِهْم َعيدََم إْظَهياِرِ  فِيي نَْسيَواِق  إْظَهاَر الصَّ

يِليُب الَّيِ   يُْمِهُرونَيحُ , َواَل َشيْيَ  َعلَيى اْلُمْسِلِميَن . َويَُؤدَُّب َميْن فَ  عَلَيحُ ِميْنُهْم , َويُْمَسيُر الصَّ

 َمْن َكَسَر ُ .

================ 

 وفي البحر ال خار :

 49 " َمِسأَلَةل " : ) هـ   َويَِلَ ُموَن ِزيًّا يَتََميَُّ وَن بِهِ 
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ْفَرةِ ِلْليَُهوِد , َوالدُّْكنَِ  ِللنََّصارَ   نَّاُر َوُهَو َخيْيطو َكالصُّ َِدُّ َعلَْيِهْم ال ُّ َّللا َوالسََّواِد ِلْلَمُجوِس , َويُ

َغِليظو فَْوَق الِيَابِِهْم , َويُْجعَُل فِي ُعنُِق ُكِلِ َواِحٍد ِمْنُهْم َخياتَمو ِميْن َرَ ياٍص نَْو ُ يْفٍر يُْعيَرُف 

اِم َوَغْيِرِ  , فَيإِْن َطوَّ  يِح فِي اْلَحمَّ ْت نََواِ ييِهْم , إْذ نََميَر بِِح ِعْندَ تَعَِرِ َِّيْعَر ُ ي َّ بِي َِلَك  2لُيوا ال

يمَاجِ َوَرفِيييَج اْلُْْ ييِن  يياَلَح َولُييْمَس الييدِِ ييا , َويُْمنَعُييوَن الِسِ َواَل يَْرَكمُييوَن َعلَييى اأْلُُكييِع إالَّ َعْرض 

ُهَميا , لَِميْن يُْجعَيُل َسيْرُ َها ِميْن َواْلَمتَّاِن َوُرُكوَب اْلَخيَِل َواْلمِغَاِل , اَل اْلَحِميُر َواْلَخِسييُس ِمنْ 

ييٍب َوُسيييُوُرَها ِمييْن ِليييٍع , إْذ َعيياَملَُهْم  َِ َ يياِل ,  2َخ بِيي َِلَك َولَييْم يُْنَمييْر , َوتَُ نَّييُر  النَِِسيياُ  َكالِرِ

َحتَّيى تَُسياِو   َويُْلَجئُوَن إلَى َمَضايِِق ال َِّريِق َويُْمنَعُوَن ُ دُوَر اْلَمَجاِلِس َوتَْ ِوييَل اأْلَْبنِيَي ِ 

ْسيياَلُم يَْعلُييو , َوَعييْن إْظَهيياِر ُشييْرِب  نَْبنِيَيي َ اْلُمْسييِلِميَن َوَزْخَرفَتََهييا َوتَْحِسيييَن نَْبَوابَِهييا , إْذ اْمِ

يْلمَ  اِن اْلَخْمِر َوبَْيِعَها َونَْكِل اْلِخْنِ ييِر َوَضيْرِب النَّياقُوِس َوإِْظَهياِر قِيَراَ ةِ ُكتُيمِِهْم َوِعمَيادَةِ الصُّ

ْوِت َعلَى َمْوتَاُهْم َوَعْن تَْمِويِر اْلعََمائِِم فَْوَق الَياَلِإ َطاقَياٍت  ينَِ  فِي نَْعيَاِدِهْم َوَرْفجِ الصَّ َوالِ ِ

يييَِّ  َوال ََّهمِيَّييِ  َواْلفُُصييوِص إالَّ َمييا اَل  َِّييْعِر َواْلَخييَواتِِم اْلِفِضِ , َوإِْرَسيياِل اليي ََّوائِِب َوتَْرِ يييِل ال

َ اجِ , َوتَُْاُم َعلَْيِهْم اْلُحدُودُ َويَْضَمنُوَن َما نَتْلَفُيوا , َوإِذَا تََرافَعُيوا إلَْينَيا َحَمْمنَيا ِزينَ َ  فِيِح َكال ُّ

وا َعلَْيِح َكاْلَخْمِر . َِِريعَتِنَا إالَّ َضَماَن َما نُقِرُّ  بِ

يفَاِ  َعي ِِِ ْن ُح َْيفَي َ ْبيِن قَيْيٍس قَياَل : قَياَل ُعَميُر ) قَْولُحُ ( " إْذ نََمَر ُعَميُر بِي َِلَك " ُحِميَي فِيي ال

وا نََواِ يييَُهْم , َونَْن يَْربُِ ييوا  ِليَْرفَييأَ : اُْكتُييْب إلَييى نَْهييِل اأْلَْمَصيياِر فِييي نَْهييِل اْلِمتَيياِب نَْن يَُجيي ُّ

ْسيياَلِم " انْ  تََهييى . ) قَْولُييحُ ( " إْذ ال َّْيلََسيياَن فِييي نَْوَسيياِطِهْم ِليُْعييَرَف ِزيُُّهييْم ِمييْن ِزِ ِ نَْهييِل اْمِ

ْحَمِن ْبُن ُغْنٍم فِي اْلِمتَاِب الَِّ   َكتَمَيحُ  فَاِ  : َوَرَوَّللا َعْمدُ الرَّ ِِِ َعاَملَُهْم ُعَمُر بِ َِلَك " قَاَل فِي ال

َِْيٍ  ِمْن ِلمَاِسِهْم ِميْن قَلَ  َِمَّحَ بِ َ ََِرَط : ناَلَّ نَت َِّاِم , فَ ْنُسيَوةٍ , َواَل ُعَمُر ِحيَن َ الََح نََصاَرَّللا ال

نَانِيَر فِي نَْوَسياِطنَا . َوَشيَرْطنَا نَْن نَُجي َّ  ُِدَّ ال َّ  ِعَماَمٍ  , َواَل نَْعلَْيِن , َواَل فَْرِق َشْعٍر , َونَْن نَ

َِمَّحَ بِاْلُمْسِلِميَن فِي َمَراِكمِِهْم َواَل نَْرَكَب السُُّروجَ  َ , َواَل نَتََْلَّيدَ  َمَْاِدَم ُرُ وِسنَا َوَشَرْطنَا ناَلَّ نَت

اَلحِ َشْيئ ا ,  َواَل نَْحِملُحُ , َونَْن نُيَوقَِِر اْلُمْسيِلِميَن َونَُْيوَم لَُهيْم ِمي ْن السُّيُوَف , َواَل نَتَِّخ َ ِمْن الِسِ

َوُكتُمَنَيا فِيي  َمَجاِلِسنَا إذَا نََرادُوا اْلُجلُوَس , َوَشَرْطنَا ناَلَّ نَمِيَج اْلُخُميوَر , َواَل نُْمِهيَر َ ياَلتَنَا

َشييْيٍ  ِمييْن ُطييُرِق اْلُمْسييِلِميَن , َواَل نَْسييَواقِِهْم , َواَل نَْضييِرَب نَاقُوس ييا إالَّ َضييْرب ا َخِفيًّييا , َواَل 

َِْراَ ةِ فِي َكنَائِِسنَا فِي َشْيٍ  ِمْن َحْضَرةِ اْلُمْسِلِميَن , َواَل نُْخيِرَج َشيعَابِينَنَا  نَْرفََج نَْ َواتَنَا بِاْل

ا  َواَل بَاُعوالَنَا , َواَل نَْرفََج نَْ َواتَنَا َعلَيى َمْوتَانَيا َواَل نُْحيِدَإ فِيي َميدَائِنِنَا َواَل َميا َحْولََهيا دَْيير 

يا  دَ َما َخِرَب ِمْنَها " َوُحِمَي فِييِح نَْيض  َواَل قِاَلبَ  , َواَل َكنِيَس   َواَل َ ْوَمعَ َ َراِهٍب , َواَل نَُجدِِ

يا ,  َعْن َرافِجِ  ْبِن نَْسلََم نَنَّ ُعَمَر " نََمَر نَْن تَُج َّ نََواِ ييِهْم َونَْن يَْرَكمُيوا َعلَيى اأْلُُكيِع َعْرض 

يا نَانِيَر " َوفِييِح نَْيض   َواَل يَْرَكمُوَن َكَما يَْرَكُب اْلُمْسِلُموَن , َونَْن يَُوالُِِْوا اْلَمنَاِطَق , يَْعنِي : ال َّ

ِْْدَن َزنَيانِيَرُهنَّ تَْحيَت " نَنَّ ُعَمَر َكتََب  إلَى نَْهِل اآْلفَاِق : نَْن ُمُروا نَِساَ  نَْهِل اأْلَْديَاِن نَْن يَْع

ُ نَْعلَُم . َزاِر " َوَهَّ  اْمِ

================= 

 50وفي تحفة المحتاج : 

  لتَّعَبُِّد , َولَِو َمَف َلِيِرهِ ) َونَِمنَعُُهِم   ُوُجوبًا ) ىِحَداَث َكنِيَسٍة   , َوبِيعٍَة , َوَصِوَمعٍَة لِ 

ةِ ) فِي بَلَيٍد نَْحيداَلْنَا ُ ( َكاْلمَْصيَرةِ , َواْلَْياِهَرةِ ) نَْو نَْسيلََم نَْهلُيحُ ( َحياَل َكيْونِِهمْ 0  َكنُُ وِل اْلَمارَّ

لِِيَن , َوُمتَغَلِِمِيَن ) َعلَْيِح ( بِأَْن َكاَن ِمْن َغْيِر قِتَاٍل , َواَل ُ لْ  ِْ حٍ َكاْليََمِن , َوقَْوُل َشياِرحٍ , ُمْستَ

ِليَك َواْلَمِدينَِ  فِيِح نََمرو ; أِلَنََّها ِمْن اْلِحَجاِز , َوُهْم اَل يَُممَّنُوَن ِمْن ُسْمنَا ُ ُمْ لَْ ا َكَميا َميرَّ , َوذَ 
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ْساَلِم , َواَل يَُجدَّدُ َما َخيرِ  َب ِمْنَهيا { , َوَ ياَ  َمْعنَيا ُ ِلَخمَِر اْبِن َعِدِ ٍ } اَل تُْمنَى َكنِيَس و فِي اْمِ

َعْن ُعَمَر َواْبِن َعمَّاٍس رضي هللا عنهم , َواَل ُمَخاِلَع لَُهَما َويُْهدَُم ُوُ وب ا َما نَْحيداَلُو ُ , َوإِْن 

ْلُح َعلَى تَْمِمينِِهْم ِمْنحُ بَاِطلو , َوَما ُوِ دَ ِميْن ذَِليكَ  َرْط َعلَْيِهْم َهْدُمحُ , َوالصُّ ِْ , َولَيْم يَْعلَيْم  لَْم يُ

ْسيياَلِم , نَْو اْلفَييتْحِ يَْمَْيى اِلْحتَِميياِل نَنَّييحُ َكيياَن بِمَِريَّييٍ  نَْو قَ  ْحييدَاِإ , نَْو اْمِ ْريَييٍ  , نََحيدو نَنَّييحُ بَْعييدَ اْمِ

يْلحِ , َوَميرَّ فِيي اْلَْياِهرَ  ةِ َميا لَيحُ تَعَلُّيقو َواتََّصَل بِِح اْلعُْمَراُن , َوَك َا يَُْاُل : فِيَما يَيأْتِي فِيي الصُّ

ةِ فََْيْط , َولَيْو ِميْنُهْم فَيَُجيوُز َكَمي ا َما بُنَِي ِمْن ذَِليَك ِلنُيُ وِل اْلَميارَّ ا بِ َِلَك َمَج اْلَجَواِب َعْنحُ , نَمَّ

َِّيياِمِل , َوَغْيييُر ُ ) َوَمييا فُييتَِح َعْنييَوة  ( َكِمْصييِر  َعلَييى َمييا َمييرَّ , َوبِيياَلدِ   َ ييَ َم بِييِح َ يياِحُب ال

 اْلَمْغِرِب ) اَل يُْحِدالُونََها فِيِح ( نَْ  : اَل يَُجوُز تَْمِمينُُهْم ِمْن ذَِلَك , َويَِجُب َهْدُم َما نَْحداَلُو ُ فِييحِ 

ِْي وَن َعلَى َكنِيَسٍ  َكانَْت فِيِح ( َحاَل اْلفَيتْحِ يَ  ن يا; أِلَنَّ اْلُمْسِلِميَن َملَُموَها بِااِلْستِياَلِ  ) َواَل يَُْرُّ

ِْْريُر اْلَمنَائِِس بِِمْصَر , َواْلِعيَراِق ;  يُّ َوَعلَْيِح فَاَل يَُجوُز تَ ِِ ْرَك ) فِي اأْلََ ِحِ ( ِل َِلَك قَاَل ال َّ

 أِلَنَُّهَما فُتَِحا َعْنَوة  اْنتََهيى , َوَميرَّ اْلَجيَواُب َعْنيحُ فِيي ِمْصيَر , َواْلُمْنَهِدَمي ُ , َولَيْو بِِفْعِلنَيا نَْ  :

وَن َعلَْيَها قَْ ع ا . قَْملَ   اْلفَتْحِ فِيَما يَْمَهُر اَل يَُْرُّ

) قَْولُحُ : ُوُ وب ا ( إلَى قَْوِل اْلَمتِْن , نَْو نَْسيلََم فِيي اْلُمْغنِيي إالَّ قَْولَيحُ : َولَيْو َميَج َغْييِرِ  ) قَيْوُل 

ْولُيحُ : َوبِيعَيٍ  ( بِاْلَمْسيِر ِللنََّصياَرَّللا اْلَمتِْن : َكنِيَسيٍ  ( َوبَْييِت نَياٍر ِلْلَمُجيوِس ا هيـ . ُمْغنِيي ) قَ 

ُمْختَارو ا هـ . ل ش ) قَْولُحُ : َوَ ْوَمعٍَ  ( َكَجْوَهَرةٍ بَْيتو ِللنََّصياَرَّللا ا هيـ . قَياُموسو ) قَْولُيحُ 

لِِيَن إلَييْخ ( َعلَْيييِح , َويَُجييوُز َ ْعييُل َعلَييى ِلْلُمَصيياَحمَِ  نَْ  : نَ  ِْ ْو نَْسييلََم نَْهلُييحُ : َحيياَل َكييْونِِهْم ُمْسييتَ

يْل ا هيـ . سيم  َمعَحُ نَْ  : ُمَصاِحمِيَن لَحُ , َوَكائِنِيَن فِيِح , نَْو بَِمْعنَى فِي نَْ  : َكائِنِيَن فِيِح فَْليُتَأَمَّ

ييُّ فِيي النَِِهايَيِ  إالَّ قَْولَيحُ : َوذَِليَك إلَيى ِِ ْرَك , َوإِْن لَيْم  ) قَْولُحُ : َكاْليََمِن ( إلَى قَْوِليِح : قَياَل ال َّ

يا َميا بُنِيَي , َوقَْولَيحُ : فََْيْط ) قَْولُيحُ : َوقَيْوُل َشياِرحٍ إلَيْخ ( تَمِيَج  َرْط , َوقَْولَحُ : َوَمرَّ إلَيى نَمَّ ِْ يُ

ْوَضِ  َكاْلَمِدينَِ  , َواْليََمِن اْنتََهى , َويَُجاُب َعيْن نََمي َِّاِرَح , الُمَّ َرنَْيت فِي الرَّ ِر اْلُمْغنِي َه َا ال

ْْتَِضي الُمُوَت َه َا اْلُحْمِم اَل يُنَافِي اْختَِصاَ َها بُِحْمٍم  ِْْسِم اْلُم َِّاِرحِ بِأَنَّ دُُخولََها فِي َه َا اْل ال

ْسياَلِم , َوتََحَّْيَق اْلعََميلُ    َخَر , َوُهَو َمْنُج ُسْمنَاَها اَل ِسيََّما , َوَه َا اْلَمْنُج إنََّما َكاَن فِي  ِخِر اْمِ

ْساَلِم قَْمَل َمْنجِ السُّْمنَى ا هـ . َسيِِدُ ُعَميَر ِعمَياَرةُ ل ش َوقَيْد يَُجياُب بِا ِل فِي بَْدِ  اْمِ ْلُحْمِم اأْلَوَّ

ْم اَل بِييأَنَّ ُمييَرادَ ُ التَّْمثِيييُل بِييِح ِلَمييا نَْسييلََم نَْهلُييحُ َعلَْيييِح فَيياَل يُنَييافِي نَنَّ اْلَمِدينَيي َ ِمييْن اْلِحَجيياِز , َوُهيي

ِشييِدِ ِ , َوقَيْد يَُْياُل : إنَّ اْلُميَرادَ التَّْمثِييُل أِلَْ يِل يُمَ  قَاَمِ  فِيِح ا هـ . َوِعمَياَرةُ الرَّ مَّنُوَن ِمْن اْمِ

ْحيدَاِإ , َوَعدَِميِح ا هيـ . ) قَْولُيحُ : ُمْ لَْ يا ( نَْ   َما نَْسلََم نَْهلُحُ َعلَْييِح َميَج قَْ يجِ النََّميِر َعيْن اْمِ

نِيَس   , َونَْحَوَها نَْم اَل ) قَْولُحُ : ِلَخمَِر اْبِن َعِدِ ٍ اَل تُْمنَى إلَْخ . ( ِعمَاَرةُ اْلُمْغنِيي ِلَميا نَْحداَلُوا كَ 

ِ  لى هللا عليح وسيلم قَياَل : اَل تُْمنَيى إلَيْخ . )  َرَوا ُ نَْحَمدُ ْبُن َعِدِ ٍ َعْن ُعَمَر نَنَّ َرُسوَل هَّ

ِْييُّ نَنَّ ُعَميَر رضيي هللا قَْولُحُ : َوَ اَ  َمْعنَا  ُ َعْن ُعَمَر إلَيْخ ( ِعمَياَرةُ اْلُمْغنِيي , َوَرَوَّللا اْلمَْيَه

َِّاِم َكتََب إلَْيِهْم ِكتَاب ا نَنَُّهْم اَل يَْمنُوَن فِي بِاَلِدِهْم , َواَل فِيَميا  ا َ الََح نََصاَرَّللا ال تعالى عنح لَمَّ

ا , َواَل َكنِيَس   , َواَل   َ ْوَمعَ َ َراِهٍب , َوَرَوا ُ اْبيُن نَبِيي َشيْيمَ َ َعيْن اْبيِن َعمَّياٍس , َحْولََها دَْير 

َحابَِ  ا هـ . ) قَْولُحُ : لَُهَما ( نَْ  : ُعَميَر َواْبيِن َعمَّياٍس رضيي هللا  َواَل ُمَخاِلَع لَُهَما ِمْن الصَّ

ْلُح إلَْخ ( ِعمَاَرةُ اْلُمْغنِي ,  َماُم َعلَى اليتََّممُِّن ِميْن تعالى عنهم ) قَْولُحُ : َوالصُّ َولَْو َعاقَدَُهْم اْمِ

ْْدُ بَاِطلو ا هـ . ) قَْولُحُ : َوَما ُوِ دَ ( إلَيى قَيْوِل اْلَميتِْن , َوإِْن نَْطلَيَق فِيي اْلُمْغنِيي  إْحدَاالَِها فَاْلعَ

ْحدَاِإ إلَى قَْوِلِح : يَْمَْى , َوقَْولَحُ : َوكَ  ا َميا بُنِيَي , َوقَْوِليِح : إالَّ قَْولَحُ : بَْعدَ اْمِ  َا إلَى قَْوِلِح : نَمَّ

يرو  ِْ ْسياَلِم ( نَ ْحيدَاِإ , نَْو اْمِ فََْْط , َوقَْوِلِح : َوَمرَّ اْلَجَواُب َعْنحُ فِيي ِمْصيَر ) قَْولُيحُ : بَْعيدَ اْمِ

ِد َعلَيييى تَْرتِييييِب اللَّيييِعِ , َوقَْولُيييحُ : نَْو اْلفَيييتْحِ نَْ  : َعْنيييَوة  اآْلتِيييي , وَ  قَدََّميييحُ إلَيييى ُهنَيييا ِلُمَجيييرَّ
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ا . ) قَْولُحُ : َكِمْصِر ( نَْ   ْلحِ ( نَْ  : فِي ُ وَرتَْي اْلفَتْحِ ُ ْلح  ااِلْختَِصاِر ) قَْولُحُ : فِي الصُّ

ْوُ يودَة  َحالَي َ : اْلَِْديَمِ  , َوِمثْلَُها فِي اْلُحْمِم اْلَمْ ُكوِر ِمْصيُرنَا اآْلَن ; أِلَنََّهيا , َوإِْن لَيْم تَُميْن مَ 

 , اْلفَتْحِ فَأَْرُضَها اْلَمْنُسوبَ ُ إلَْيَها ِلْلغَانِِميَن , فَيَثْمُُت لََهيا نَْحَمياُم َميا َكياَن َمْوُ يود ا َحياَل اْلفَيتْحِ 

َن ا هيـ . َوبِِح يُْعلَُم ُوُ وُب َهْدِم َما فِي ِمْصِرنَا , َوِمْصَر اْلَِْديَمِ  ِمْن اْلَمنَائِِس اْلَمْوُ يودَةِ اآْل 

يُر إلَْيِح بَِْْوِلِح : اآْلتِيي  ِِ َِّاِرحِ َما يَُخاِلفُحُ , َويُ ل ش , َويَأْتِي َعْن سم َما يَُوافُِْحُ , َوَمرَّ فِي ال

, َوَمرَّ  اْلَجَواُب َعْنحُ فِي ِمْصَر ) قَْولُيحُ : َعلَيى َميا َميرَّ ( نَْ  : قُمَْييَل فَْصيِل اأْلََمياِن ِميْن نَنَّ 

ا ا هييـ . ) قَييْوُل اْلَمييتِْن : اَل يُْحييِدالُونََها إلَييْخ ( َوَكَمييا اَل ِمْصييَر  فُتَِحييْت َعْنييَوة  , َوقِيييَل : ُ ييْلح 

ْْيِييدو  يَُجوُز إْحدَاالَُها اَل يَُجوُز إَعادَتَُها إذَا اْنَهدََمْت ا هـ . ُمْغنِي ) قَْولُحُ : َحياَل اْلفَيتْحِ إلَيْخ ( تَ

ييُّ إلَيْخ ( ِلَمَحِلِ اْلِخاَلِف , َوَسيَ  ِِ ْرَك ْ ُكُر ُمْحتََرَز ُ بَِْْوِلِح : َواْلُمْنَهِدَم ُ إلَيْخ ) قَْولُيحُ : قَياَل ال َّ

ييُّ ا هيـ . )  ِِ ْرَك ِْْريُر اْلَمنَائِِس بِِمْصَر َكَما قَالَيحُ ال َّ ِعمَاَرةُ اْلُمْغنِي , َوَعلَى َه َا فَاَل يَُجوُز تَ

ِْْريييُر  ِْْريييِر َكنَييائِِس قَْولُييحُ : فَيياَل يَُجييوُز تَ اْلَمنَييائِِس بِِمْصييَر ( نَقُييوُل : قِيَيياُس ذَِلييَك اْمتِنَييالُ تَ

, اْلَْاِهَرةِ ; أِلَنَّحُ إذَا َكاَن اْلغََرُض فَتَْح ِمْصَر َعْنَوة  فَاْلِمْليُك بِااِلْسيتِياَلِ  َشياِملو ِلَميا َحَوالَْيَهيا 

ْن يَُْاَل : لَْم يَتََحَّْْق ُشُموُل اْلفَتْحِ ِلَمَحِلِ اْلَْاِهَرةِ َكأَْن يَُموَن بِِح َوِمْنحُ َمَحلُّ اْلَْاِهَرةِ اللَُّهمَّ إالَّ نَ 

سيم .  ُمتَغَلِِبو تَْغِليم ا يَْمنَُج تََحَُّْق ااِلْستِياَلِ  َعلَى َمَحلِِِح , َواَل يَْخفَى نَنَّحُ فِي َغايَِ  اْلمُْعِد ا هـ .

ْنحُ ( نَْ  : قُمَْيَل فَْصِل اأْلََماِن ا هـ . سيم ) قَْولُيحُ : َواْلُمْنَهِدَمي ُ إلَيْخ ) قَْولُحُ : َوَمرَّ اْلَجَواُب عَ 

ِْين ا ) قَْولُحُ : َواْلُمْنَهِدَمي  ُ إلَيْخ ( نَْ  : َوَما لَْم يُْعلَْم ُوُ ودُ ُ َحاَل اْلفَتْحِ نَْخ  ا ِمْن قَْوِلِح : اْلَماِرِ يَ

يا اْلُمْنَهِدَمي ُ , نَْو الَّتِيي َهيدََمَها  ( ِعمَاَرةُ اْلُمْغنِي , َوَمَحيلُّ  اْلِخياَلِف فِيي اْلَْائَِميِ  ِعْنيدَ اْلفَيتْحِ نَمَّ

ي ٍ  وَن َعلَْيَها قَْ ع ا . ) تَْنمِيحو ( لَْو اْستَْولَى نَْهُل َحْرٍب َعلَى بَْلدَةِ نَْهيِل ِذمَّ ,  اْلُمْسِلُموَن فَاَل يَُْرُّ

عَْدنَاَها ِميْنُهْم َعْنيَوة  نُْ يِرَ  َعلَْيَهيا ُحْميُم َميا َكانَيْت َعلَْييِح قَْميَل اْسيتِياَلِ  َوفِيَها َكنَائُِسُهْم الُمَّ اْستَ 

يُّ ا هـ . ِِ ْرَك  نَْهِل َحْرٍب قَالَحُ َ اِحُب اْلَوافِي , َواْستَْمَهَر ُ ال َّ

==================== 

 51وفي م ني المحتاج : 

ِهبَاِن , َوبَِياِم نَااٍر ِلِلَمُجاوِس  ) َونَِمنَعُُهِم   ُوُجوبًا ) ىِحَداثَ  َكنِيَسٍة   َوبَِيعٍَة َوَصِوَمعٍَة ِللرُّ

 ) فِي بَلٍَد أَِحَدثِنَاهُ  

َكمَْغييدَادَ َواْلُموفَييِ  َواْلمَْصييَرةِ َواْلَْيياِهَرةِ , ِلَمييا َرَوا ُ نَْحَمييدُ ْبييُن َعييِدِ ٍ َعييْن ُعَمييَر رضييي هللا  

ِ  ي ْسياَلِم َواَل تعالى عنح نَنَّ َرُسوَل هَّ لى هللا علييح وسيلم قَياَل : } اَل تُْمنَيى َكنِيَسي و فِيي اْمِ

ا َ الََح نََصياَرَّللا  ِْيُّ نَنَّ ُعَمَر رضي هللا تعالى عنح لَمَّ يَُجدَّدُ َما َخَرَب ِمْنَها { َوَرَوَّللا اْلمَْيَه

َِّاِم َكتََب إلَْيِهْم ِكتَاب يا " نَنَُّهيْم اَل يَْمنُيوَن فِيي بِاَلِدِهي ا َواَل َكنِيَسي   َواَل ال ْم َواَل فِيَميا َحْولََهيا دَْيير 

ييا َواَل ُمَخيياِلَع لَُهَمييا ِمييْن   َ ييْوَمعَ َ َراِهييٍب " َوَرَوا ُ اْبييُن نَبِييي َشييْيمَ َ َعييْن اْبييِن َعمَّيياٍس نَْيض 

ْساَلمِ  َحابَِ  . َوأِلَنَّ إْحدَاَإ ذَِلَك َمْعِصيَ و , فَاَل يَُجوُز فِي دَاِر اْمِ . فَإِْن بَنَيْوا ذَِليَك ُهيِدَم ,  الصَّ

ْْيدُ بَ  َماُم َعلَى التََّممُِّن ِمْن إْحيدَاالَِها فَاْلعَ اِطيلو َسَوا و نَُشِرَط ذَِلَك َعلَْيِهْم نَْم اَل , َولَْو َعاقِِدِهْم اْمِ

َِّيِريفَِ  َواْلييََمِن ,  يا ذُِكيَر ) نَْو ( بَلٍَد ) نَْسلََم نَْهلُحُ َعلَْيِح ( َكاْلَمِدينَِ  ال يا ِممَّ فَيإِنَُّهْم يُْمنَعُيوَن نَْيض 

ِْيَيْت اِلْحتَِمياِل نَنَّ  َهيا ِلَما َمرَّ . تَْنمِيحو : لَْو ُوِ دَْت َكنَائُِس نَْو نَْحُوَها فِيَما ذُِكَر َوُ ِهَل نَْ يلَُها بَ

يٍَّ  فَاتََّصَل بَِهيا ُعْميَرانو َميا نَْحيدَُإ ِمنَّي ا , بِِخياَلِف َميا لَيْو ُعِليَم إْحيدَاُإ َكانَْت فِي قَْريٍَ  نَْو بَِرِ

ةِ َشْيٍ  ِمْنَها بَْعدَ بِنَائَِها فَإِنَّحُ يَْلَ ُمنَا َهْدُمحُ . َه َا إذَا بُنَِي ذَِلَك ِللتَّعَمُِّد . فَإِْن بُنَِي ِلنُي ُ وِل اْلَميارَّ

يِ  فََْيْط فََوْ َهياِن : َ يَ َم َ ياِحُب نُِمَر , إْن َكاَن ِلعُُموِم النَّاِس َ ياَز , َوإِْن َكياَن أِلَْهيِل ال ِِ  مَّ
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َِّاِمِل ِمْنُهَما بِاْلَجَواِز ) َوَميا ( نَْ  َواْلمَلَيدُ الَّيِ   ) فُيتَِح َعْنيَوةَ ( َكِمْصيِر َونَْ يمََهاَن َوبِياَلِد  ال

فَيُْمتَنَيُج َ ْعلَُهيا َكنِيَسي   ,  اْلَمْغِرِب ) اَل يُْحِدالُونََها فِيِح ( ; أِلَنَّ اْلُمْسيِلِميَن َملَُموَهيا بِااِلْسيتِياَل ِ 

وَن َعلَى َكنِيَسيٍ  َكانَيْت فِييِح  َوَكَما اَل يَُجوُز إْحدَاالَُها اَل يَُجوُز إَعادَتَُها إذَا اْنَهدََمْت ) َواَل يَُْرُّ

ِْْريُر اْلَمنَائِِس بِِمْصَر . َكَمي ييُّ فِي اأْلََ ِحِ ( ِلَما َمرَّ , َوَعلَى َه َا فَاَل يَُجوُز تَ ِِ ْرَك ا قَالَيحُ ال َّ

ْْتَِضييي ذَِلييَك ,  وَن ; أِلَنَّ اْلَمْصييلََح َ قَييْد تَ ; أِلَنََّهييا فُتَِحييْت َعْنييَوة  َواَل بِيياْلِعَراِق , َوالثَّييانِي يَُْييرُّ

ا اْلُمْنَهِدَم ُ نَْو الَّتِي َهدََمَها اْلمُ  وَن َوَمَحلُّ اْلِخاَلِف فِي اْلَْائَِمِ  ِعْندَ اْلفَتْحِ . نَمَّ ْسِلُموَن فَاَل يَُْيرُّ

ييٍ  َوفِيَهييا َكنَائُِسييُهْم . الُييمَّ  َعلَْيَهييا قَْ ع ييا . تَْنمِيييحو : لَييْو اْسييتَْولَى نَْهييُل َحييْرٍب َعلَييى بَْلييدَةِ نَْهييِل ِذمَّ

اْلَحيْرِب , قَالَيحُ  اْستَعَْدنَاَها ِمْنُهْم َعْنَوة  نُْ ِرَ  َعلَْيَها ُحْمُم َما َكانَيْت َعلَْييِح قَْميَل اْسيتِياَلِ  نَْهيلِ 

ييِدِس )  ْْ ا ( َكمَْيييِت اْلَم يييُّ ) نَْو ( فُييتَِح اْلمَلَييدُ ) ُ ييْلح  ِِ ْرَك َ يياِحُب اْلييَوافِي : َواْسييتَْمَهَر ُ ال َّ

َِْرِط ( َكْوِن ) اأْلَْرِض لَنَا َوَشْرِط إْسَمانِِهْم ( فِيَها بَِخَراجٍ ) َوإِْبَْياِ  اْلَمنَيائِِس ( َميثاَل  لَُهيْم  بِ

ْلُح َعلَى نَنَّ ُكلَّ اْلمَلَِد لَُهْم فَعَلَيى بَْعِضيِح نَْولَيى . تَْنمِييحو : قَْولُيحُ :)   َ اَز ( ; أِلَنَّحُ إذَا َ اَز الصُّ

َح اْلَميياَوْرِد ُّ : َواَلَّييِ   فِييي  ْْتَِضييي َمييْنعَُهْم ِمييْن إْحييدَاالَِها , َوبِييِح َ ييرَّ " َوإِْبَْيياِ  اْلَمنَييائِِس " يَ

َِّْرحِ َوا يا َولَيْم ال ويَانِِيِ َوَغْيِرِ  نَنَُّهْم إذَا ُ يوِلُحوا َعلَيى إْحيدَاالَِها َ ياَز نَْيض  ْوَضِ  َعْن الرُّ لرَّ

يُّ : َوُهَو َمْحُمولو َما إذَا دََعْت إلَْيِح َضُروَرةو َوإاِلَّ فَاَل َوْ يحَ لَيحُ  ِِ ْرَك يَْ ُكَرا ِخاَلفَحُ . قَاَل ال َّ

ْْتََضى التَّْعلِ  يِل اْلَجَواُز ُمْ لَْ ا َوُهيَو المَّياِهُر , َوالتَّْعمِييُر بِياْلَجَواِز اْلُميَرادُ بِيِح َعيدَُم ا هـ . َوُم

َِّْرلُ بَِجيَواِز ذَِليَك , نَمَّيحَ َعلَْييِح السُّيْمِميُّ ) َوإِنْ  (  اْلَمْنجِ , إْذ اْلَجَواُز ُحْممو َشْرِعيٌّ َولَْم يَِرْد ال

َِرْ  ا بِ يْلُح فَلَيْم يَيْ ُكْر فِييِح إْبَْياَ  اْلَمنَيائِِس َواَل فُتَِح اْلمَلَدُ ُ ْلح  ِط اأْلَْرِض لَنَا َو ) نُْطِلَق ( الصُّ

َعدََمييحُ ) فَاأْلََ ييحُّ اْلَمْنييُج ( ِمييْن إْبَْائَِهييا فَيُْهييدَُم َمييا فِيَهييا ِمييْن اْلَمنَييائِِس ; أِلَنَّ إْطيياَلَق اللَّْفييِظ 

ْْتَِضي َضُروَرةَ َ ِميجِ اْلمَلَِد لَ  نَا , َوالثَّانِي اَل , َوِهَي ُمْستَثْنَاةو بَِِْرينَِ  اْلَحياِل ِلَحياَ تِِهْم إلَْيَهيا يَ

ي ِ  مَّ يِن : اَل يَُجيوُز ِلْلُمْسيِلِم دُُخيوُل َكنَيائِِس نَْهيِل ال ِِ َِّْيُخ ِع ُّ اليدِِ و : قَاَل ال  فِي ِعمَادَتِِهْم .  فَائِدَة

ْذِن َوُهيَو َمْحُميولو إالَّ بِإِْذنِِهْم ; أِلَنَُّهْم يَْمرَ  ْْتََضيى ذَِليَك اْلَجيَواُز بِياْمِ ُهوَن دُُخيولَُهْم إلَْيَهيا , َوُم

يا  َعلَى َما إذَا لَْم تَُمْن فِيَها ُ وَرةو . فَإِْن َكاَن َوِهَي اَل تَْنفَكُّ َعْن ذَِلَك َحُرَم َه َا إذَا َكانَيْت ِممَّ

وَن َعلَْيَها َوإاِلَّ َ اَز دُُخولُهَ  َزالَِ  , َوَغاِليُب َكنَائِِسيِهْم اآْلَن يَُْرُّ ا بِغَْيِر إْذنِِهْم ; أِلَنََّها َواِ مَ ُ اْمِ

َرْت (  ييْرِط اأْلَْرِض ) لَُهييْم ( َويُييَؤدُّوَن َخَراَ َهييا ) قُييِرِ َِ ا بِ ييفَِ  ) نَْو ( فُييتَِح ُ ييْلح  بَِهييِ ِ  الِصِ

حْ  فُوَن َكنَائُِسُهْم ; أِلَنََّها ِمْلُمُهْم ) َولَُهْم اْمِ دَاُإ فِي اأْلََ ِحِ ( ; أِلَنَّ اْلِمْلَك َوالدَّاَر لَُهْم فَيَتََصرَّ

ِل اَل  ْسيياَلِم , َوَعلَييى اأْلَوَّ فِيَهييا َكْيييَع َشيياُ وا , َوالثَّييانِي اْلَمْنييُج ; أِلَنَّ اْلمَلَييدَ تَْحييَت ُحْمييِم اْمِ

, َونَْعيَياِدِهْم َكَضيْرِب نَاقُوِسيِهْم , َويُْمنَعُيوَن يُْمنَعُوَن ِمْن إْظَهياِر ِشيعَاِرِهْم َكَخْميٍر َوِخْنِ ييٍر 

ُر بِيِح فِيي ِديَياِرِهْم . تَْنمِييحو : َحْييُث  ِمْن إييَواِ  اْلَجاُسيوِس َوتَْمِلييغِ اأْلَْخمَياِر َوَسيائِِر َميا نَتََضيرَّ

يا اْلَمنَيائَِس , فَياَل َمنَيَج ِميْن تَْرِميِمَهيا إذَا اْسيتُْهِدَمتْ  ْزنَا نَْيض  ; أِلَنََّهيا ُمْمَْياةو , َوَهيْل يَِجيُب  َ وَّ

ُهَما اَل , َواَل يُْمنَعُييوَن ِميْن تَْ يِينَِهييا ِميْن دَاِخييٍل َوَخيياِرجٍ ,  إْخفَياُ  اْلِعَميياَرةِ ؟ َوْ َهياِن : نََ ييحُّ

 يُْمنَعُوَن ِمْن إَعادَتَِهيا َوتَُجوُز إَعادَةُ اْلُجْدَراِن السَّاقَِ ِ  , َوإِذَا اْنَهدََمْت اْلَمنِيَس ُ اْلُمْمَْاةُ , فَاَل 

ْوَضيِ  ; أِلَنَّ ذَِليَك لَيْيَس بِإِْحيدَاٍإ , َوقَياَل السُّيْمِميُّ فِيي ِكتَياِب  َِّيْرحِ َوالرَّ َعلَى اأْلََ ِحِ فِي ال

يَرةَ نَْو نَْحِوَهيا َرنَْييُت فِيي ِْ َمنَياِمي  اْلَوْقِع : َواَل نََرَّللا اْلفَتَْوَّللا بِ َِلَك . فَإِنَّ فِي َسنَِ  الَياَلَإ َع

َك َرُ ال  ِمْن نََكابِِر اْلعُلََماِ  فِي ذَِلَك اْلَوْقِت َعلَْيِح ِعَماَم و َزْرقَاُ  , فَِعْندََما َطلََج اْلفَْجُر ِميْن تِْلي

اَس و فِي تَيْرِميِم اللَّْيلَِ  َطلَمَنِي ذَِلَك اْلعَاِلُم فََوَ ْدتُحُ فِي ذَِلَك اْلَمَماِن الَِّ   َرنَْيتُحُ فِيِح , َوبِيَِدِ  ُكرَّ 

اْلَمنَييائِِس , يُِريييدُ نَْن يَْنتَِصييَر ِلَجييَواِز التَّييْرِميِم َويَْسييتَِعيَن بِييي فَيي ََكْرُت َواْعتَمَييْرُت . قَيياَل : 

ِ ي الَّتِيي َوَمْعنَى قَْوِلنَا اَل نَْمنَعُُهْم التَّْرِميَم , لَْيَس اْلُمَرادُ نَنَّحُ َ ائِ و , بَْل ُهَو ِمْن ُ ْملَِ  اْلَمعَا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 153 

ُِْرِب اْلَخْمِر , َواَل نَُْوُل إنَّ ذَِلَك َ ائِ و لَُهْم , َواَل يَْنمَِغي نَْن يَيأْذََن لَُهيْم َوِلي وَن َعلَْيَها َك يُّ يَُْرُّ

َِّْرلِ , َوإِنََّما َمْعنَيى تَْمِميينِِهْم التَّ  ْخِليَي ُ َوَعيدَُم اأْلَْمِر فِيِح َكَما يَأْذَُن فِي اأْلَْشيَاِ  اْلَجائَِ ةِ فِي ال

ْنِجيِل , َولَْو اْشيتََرْوُهَما نَْو اْسيتَأَْ ُروا َميْن يَْمتُ  ُهْم َعلَى التَّْوَراةِ َواْمِ ِْرُّ ْنَماِر َكَما نَنَّا نُ مُُهَميا اْمِ

تِِح , َواَل يَِحييلُّ ِللسُّييْلَ اِن َواَل ِلْلَْاِضييي نَْن يَُْييوَل لَُهييْم افْ  عَلُييوا ذَِلييَك َونَْن لَُهييْم لَييْم يُْحَمييْم بِِصييحَّ

وا يُِعينَُهْم َعلَْيِح , َواَل أِلََحٍد ِميْن اْلُمْسيِلِميَن أَلَْن يَْعَميَل لَُهيْم فِييِح , َولَيْو اْسيتَأَْ ُروا لَيحُ َوتََرافَعُي

َعيادَةُ ِلَميا تََهيدَّ  َ ياَرةِ . قَياَل : َواْلُميَرادُ بِيالتَّْرِميِم اْمِ َم ِمْنَهيا اَل بِيآاَلٍت إلَْينَا َحَمْمنَيا بِيمُْ اَلِن اْمِ

َعادَةِ َوالتَّْرِميِم , َوَمْن ادََّعيى ِخياَلَف ذَِليَك فَُهيَو ُمَ الَيبو  َ ِديدَةٍ . قَاَل : َوَه َا َمْدلُوُل لَْفِظ اْمِ

ييُهوُر َمييْ َهمِنَا التَّْمِمييينُ  ِْ َِّييِريعَِ  . قَيياَل : َوبِاْلُجْملَييِ  َم ييٍل َعييْن نََحييٍد ِمييْن ُعلََميياِ  ال ْْ َواْلَحييقُّ  بِنَ

ِعْنِد  ِخاَلفُحُ ا هـ . َواَلَِّ   قَالَحُ اْبيُن يُيونَُس فِيي َشيْرحِ اْليَوِ يِ  , َواْقتََضيى َكاَلُميحُ ااِلتِِفَياَق 

يَيادَةَ فِيي ُحْميِم َكنِيَسيٍ  ُمحْ  ُم بِآاَلٍت َ ِديدَةٍ , َولَْيَس لَُهْم تَْوِسيعَُها ; أِلَنَّ الِ ِ الَيٍ  دَ َعلَْيِح نَنََّها تَُرمَّ

 ُمتَِّصلٍَ  بِاأْلُولَى .

===================== 

 وفي الم ني : 

 52  فَِصلل : أَِمَصاُر اِلُمِسِلِميَن َعلَى ثاََلثَِة أَِقَساٍم  7687) 

ييَر ُ اْلُمْسييِلُموَن , َكاْلمَْصييَرةِ َواْلُموفَييِ  َوبَْغييدَادَ َوَواِسييَط , فَيياَل يَُجييوُز فِيييِح  ; نََحييدَُها , َمييا َمصَّ

ْحدَاُإ َكنِيَسٍ  َواَل بِيعٍَ  َواَل ُمْجتََمجٍ ِلَصاَلتِِهْم , َواَل يَُجيوُز ُ يْلُحُهْم َعلَيى ذَِليَك , بِيدَِليِل َميا إ

َرتْحُ اْلعََرُب , فَلَيْيَس ِلْلعََجيِم نَْن  ُرِوَ  َعْن ِعْمِرَم َ , قَاَل : قَاَل اْبُن َعمَّاٍس : نَيَُّما ِمْصٍر َمصَّ

َِّخيي ُوا فِيييِح يَْمنُييوا فِيييِح بِ  ا , َواَل يَت ييِربُوا فِيييِح َخْميير  ِْ يعَيي   , َواَل يَْضييِربُوا فِيييِح نَاقُوس ييا , َواَل يُ

َماُم نَْحَمدُ , َواْحتَجَّ بِِح . َوأِلَنَّ َهي َا اْلمَلَيدَ ِمْليكو ِلْلُمْسيِلِميَن , فَياَل يَُجيوزُ  ا . َرَوا ُ اْمِ نَْن  ِخْنِ ير 

وِم  يَْمنُوا فِيِح َمَجاِمجَ  ِلْلُمْفِر . َوَما ُوِ دَ فِي َهِ ِ   اْلمِاَلِد ِمْن اْلمِيَجِ َواْلَمنَائِِس , ِمثُْل َكنِيَسِ  اليرُّ

ِْْسيُم الثَّيانِي , ْت َعلَى َما َكانَْت َعلَْييِح . اْل ِ  , فَأُقِرَّ مَّ  فِي بَْغدَادَ , فََهِ ِ  َكانَْت فِي قَُرَّللا نَْهِل ال ِِ

ُموَن َعْنيَوة  , فَياَل يَُجيوُز إْحيدَاُإ َشيْيٍ  ِميْن ذَِليَك فِييِح ; أِلَنََّهيا َ ياَرْت ِمْلم يا َما فَتََححُ اْلُمْسيلِ 

ِْيَتُيحُ ;  ِلْلُمْسِلِميَن , َوَما َكاَن فِيِح ِمْن ذَِلَك فَِفيِح َوْ َهياِن ; نََحيدُُهَما , يَِجيُب َهْدُميحُ , َوتَْحيُرُم تَْم

ْسييِلِميَن , فَلَييْم يَُجييْ  نَْن تَُمييوَن فِيَهييا بِيعَيي و , َكيياْلمِاَلِد الَّتِييي اْختَ ََّهييا أِلَنََّهييا بِيياَلدو َمْملُوَكيي و ِلْلمُ 

يَرتْحُ اْلعََجيُم ,  اْلُمْسيِلُموَن . َوالثَّيانِي يَُجيوُز ; أِلَنَّ فِيي َحيِديِث اْبيَن َعمَّياٍس : نَيَُّميا ِمْصيٍر َمصَّ

ُ َعلَى اْلعََرِب , فَنََ لُو ُ , َحابَ َ , رضيي هللا  فَفَتََححُ هَّ فَإِنَّ ِلْلعََجِم َما فِي َعْهِدِهْم . َوأِلَنَّ الصَّ

ِ  َهي َا  يَهدُ ِلِصيحَّ ِْ ا ِمْن اْلمِاَلِد َعْنَوة  , فَلَْم يَْهِدُموا َشْيئ ا ِمْن اْلَمنَيائِِس . َويَ عنهم , فَتَُحوا َكثِير 

ي فُتَِحْت َعْنَوة  , َوَمْعلُومو نَنََّهيا َميا نَْحيداَلَْت , فَيَْليَ ُم نَْن , ُوُ ودُ اْلَمنَائِِس َواْلمِيَجِ فِي اْلمِاَلِد الَّتِ 

اِليِح , نَْن  ِْيَْت . َوقَْد َكتََب ُعَمُر ْبُن َعْمِد اْلعَِ يِ  , رضي هللا عنح إلَيى ُعمَّ تَُموَن َمْوُ ودَة  فَأُْب

 َ ْ َميياَل قَييْد َحَصييَل َعلَييى ذَِلييَك , فَإِنََّهييا اَل يَْهييِدُموا بِيعَيي   َواَل َكنِيَسيي   َواَل بَْيييت نَيياٍر . َوأِل نَّ اْمِ

ا , َوُهيَو نَْوَعياِن ;  ِْْسُم الثَّاِلُث َميا فُيتَِح ُ يْلح  و فِي بِاَلِد اْلُمْسِلِميَن ِمْن َغْيِر نَِميٍر . اْل َمْوُ ودَة

َراُج َعْنَهييا , فَلَُهييْم إْحييدَاُإ َمييا نََحييدُُهَما , نَْن يَُصيياِلَحُهْم َعلَييى نَنَّ اأْلَْرَض لَُهييْم , َولَنَييا اْلَخيي

وَن يَْحتَاُ وَن فِيَها ; أِلَنَّ الدَّاَر لَُهْم َوالثَّانِي , نَْن يَُصاِلَحُهْم َعلَى نَنَّ الدَّاَر ِلْلُمْسِلِميَن , َويُيَؤدُّ 

يْلُح َمعَُهيْم , ِميْن إْحيدَاِإ اْلِجْ يَ َ إلَْينَا , فَاْلُحْمُم فِي اْلمِيَجِ َواْلَمنَيائِِس َعلَيى َميا يََْيُج َعلَْيي ِح الصُّ

ييْلُح َمعَُهييْم َعلَييى نَنَّ اْلُمييلَّ لَُهييْم , َ يياَز نَْن  ذَِلييَك , َوِعَماَرتِييِح ; أِلَنَّييحُ إذَا َ يياَز نَْن يََْييَج الصُّ

ُمعَيَّن يا َواأْلَْولَيى  يَُصالَُحوا َعلَى نَْن يَُموَن بَْعُض اْلمَلَِد لَُهْم , َويَُموَن َمْوِضُج اْلَمنَائِِس َواْلمِيَيجِ 
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ُِّييُروَط  ييتَِرَط َعلَييْيِهْم ال ِْ نَْن يَُصيياِلَحُهْم َعلَييى َمييا َ ييالََحُهْم َعلَْيييِح ُعَمييُر رضييي هللا عنييح َويَ

ْحَمِن ْبيييِن َغيييْنٍم , نَْن اَل يُْحيييِدالُوا بِيعَييي   , َواَل َكنِيَسييي   , َواَل  اْلَميييْ ُكوَرةَ فِيييي ِكتَييياِب َعْميييِد اليييرَّ

ْلُح ُمْ لَْ ا ِمْن َغْيِر َشْرٍط , ُحِمَل َعلَى َميا َوقَيَج َ ْوَمعَ َ رَ  اِهٍب , َواَل قالي  . َوإِْن َوقََج الصُّ

ي َ ,  مَّ يا الَّيِ يَن َ يالََحُهْم ُعَميُر , َوَعَْيدَ َمعَُهيْم ال ِِ ُِيُروِطِح . فَأَمَّ َعلَْيِح ُ ْلُح ُعَمَر , َونُِخي ُوا بِ

ُُِروِطِح ُكلَِِها َوَما ُوِ دَ فِي بِياَلِد فَُهْم َعلَى َما فِي ِكتَاِب َعمْ  ْحَمِن ْبِن َغْنٍم , َمأُْخوذُوَن بِ ِد الرَّ

اْلُمْسِلِميَن ِمْن اْلَمنَائِِس َواْلمِيَجِ , فَِهَي َعلَى َما َكانَْت َعلَْيِح فِيي َزَميِن فَاتِِحيَهيا َوَميْن بَْعيدَُهْم , 

يييعََّث ِمْنَهيييا , َوُكيييلُّ َمْوِضيييجٍ قُْلنَيييا : يَُجيييوُز إْقَراُرَهييي َِ ا . لَيييْم يَُجيييْ  َهيييْدُمَها , َولَُهيييْم َرمُّ َميييا تَ

َوإِْ اَلُحَها ; أِلَنَّ اْلَمْنَج ِمْن ذَِليَك يُْفِضيي إلَيى َخَرابَِهيا َوذََهابَِهيا , فََجيَرَّللا َمْجيَرَّللا َهيْدِمَها . 

َِّيافِِعِيِ . َوَعيْن نَْحَميدَ نَنَّيحُ َوإِْن َوقَعَْت ُكلَُّها , لَْم يَُجْ  بِنَاُؤَها . َوُهَو قَْوُل بَْعِض نَ  ْ يَحاِب ال

َِّافِِعِيِ ; أِلَنَّيحُ بِنَيا و ِلَميا اْسيتَْهدََم فَأَْشيمَحَ بِنَياَ  بَْعِضيَها  إذَا يَُجوُز . َوُهَو قَْوُل نَبِي َحنِيفَ َ , َوال

ُل قَييْوَل اْنَهييدََم َوَرِمِ َشييْعثَِها , َوأِلَنَّ اْسييتِدَاَمتََها َ ييائَِ ةو َوبِنَاُؤَهيي ا َكاْسييتِدَاَمتَِها . َوَحَمييَل اْلَخييالَّ

,  نَْحَمدَ : لَُهْم نَْن يَْمنُوا َميا اْنَهيدََم ِمْنَهيا . نَْ  إذَا اْنَهيدََم بَْعُضيَها , َوَمْنعَيحُ ِميْن بِنَياِ  َميا اْنَهيدَمَ 

َوايَتَْيِن . َولَنَيي ا , نَنَّ فِييي ِكتَيياِب نَْهييِل اْلَجِ يييَرةِ َعلَييى َمييا إذَا اْنَهييدََمْت ُكلَُّهييا , فََجَمييَج بَييْيَن الييِرِ

ةَ , قَياَل :  َسيِمْعت  دَ َما َخِرَب ِمْن َكنَائِِسنَا . َوَرَوَّللا َكثِيُر ْبُن ُمرَّ ِلِعيَاِض ْبِن َغْنٍم : َواَل نَُجدِِ

ِ  يلى هللا علييح وسيلم : } اَل تُْمنَيى الْ  َمنِيَسي ُ فِيي ُعَمَر ْبَن اْلَخ َّاِب يَُْوُل قَاَل : َرُسيوُل هَّ

ْسياَلِم , فَلَيْم يَُجيْ   ْساَلِم َواَل يَُجدَّدُ َما َخِرَب ِمْنَها { . َوأِلَنَّ َه َا بِنَاُ  َكنِيَسيٍ  فِيي دَاِر اْمِ , اْمِ

 . َكَما لَْو اُْبتُِدَئ بِنَاُؤَها . َوفَاَرَق َرمَّ َشْعثَِها ; فَإِنَّحُ إْبَْا و َواْستِدَاَم و , َوَه َا إْحدَاإو 

================== 

 53وفي أنوار البروق : 

) اِلفَِرُق الثَّاِمَن َعَشَر َواِلِما َاةُ بَاِيَن قَاِعاَدِ  َماا يُوِجاُه نَِقاَض اِلِجِ يَاِة َوبَاِيَن قَاِعاَدِ  َماا اَل 

 يُوِجُه نَِقَضَها  

َماِ  َوِ يَانَ ِ   ْْدَ اْلِجْ يَِ  ُموِ بو ِلِعْصَمِ  الدِِ اأْلَْمَواِل َواأْلَْعَراِض إلَى َغْيِر ذَِليَك  اْعلَْم نَنَّ َع

ييتَِرُطَها َعلَييْيِهمْ  ِْ ُِييُروٍط نَ ييِد اْلِجْ يَييِ  ُهييَو اْلتَِ اُمنَييا لَُهييْم ذَِلييَك بِ ْْ ِْيَْيي ُ َع ييا يَتََرتَّييُب َعلَْيييِح َوَح  ِممَّ

و ِمينْ  يا ُمْسيتَفَادَة اِشيِديَن بَِهيا َوِهيَي نَْيض  قوليح تعيالى } َحتَّيى يُْعُ يوا  َمَضْت ُسنَّ ُ اْلُخلَفَياِ  الرَّ

يتََرَط ُ  ِْ ُِّيُروُط اْلُم ْ َميالِ ال اْلِجْ يَ َ َعْن يٍَد َوُهْم َ اِغُروَن { قَاَل اْبُن َحْ ٍم فِي َمَراتِِب اْمِ

َِْضياِ  ُكيِلِ َعياٍم قََميِرِ ٍ َ يْرُف ُكيِلِ ِدينَيا ٍر االْنَيا َعلَْيِهْم نَْن يُْعُ وا نَْربَعَ َ َمثَاقِيَل ذََهم يا فِيي اْن

دُوا َميا َخيِرَب  ا َواَل َ ْوَمعَ   َواَل يَُجدِِ ا َونَْن اَل يُْحِدالُوا َكنِيَس   َواَل بِيعَ   َواَل ِدير  ََِر ِدْرَهم  َع

يعُوا نَبْ  ا َويَُوِسِ َوابََهيا ِمْنَها َواَل يَْمنَعُوا اْلُمْسِلِميَن ِمْن النُُّ وِل فِي َكنَائِِسِهْم َوبِيَِعِهْم لَيْيال  َونََهيار 

ِللنَّيياِزِليَن َويَُضيييِِفُوا َمييْن َمييرَّ بِِهييْم ِمييْن اْلُمْسييِلِميَن الاََلالَيي   َونَْن اَل يَييأُْووا َ اُسوس ييا َواَل يَْمتُُمييوا 

ْسيياَل  ًِّيا ِلْلُمْسيِلِميَن َواَل يُعَلُِِميوا نَْواَلدَُهيْم اْلُْيْر َن َواَل يَْمنَعُييوا نََحيد ا ِميْنُهْم اليدُُّخوَل فِيي اْمِ ِم ِغ

َِمَُّهوا بِِهْم فِيي َشيْيٍ  ِميْن ِلمَاِسيِهْم َواَل  َ  َويَُوقُِِروا اْلُمْسِلِميَن َويَُْوُموا لَُهْم ِمْن اْلَمَجاِلِس َواَل يَت

فَييْرِق َشييْعِرِهْم َواَل يَتََملَُّمييوَن بَِماَلِمِهييْم َواَل يَتََمنَّييْوا بُِمنَيياُهْم َواَل يَْرَكمُييوا َعلَييى السُّييُروجِ َواَل 

ُِييوا َخييَواتِيَمُهْم  َِّخيي ُو ُ َواَل يَْنُْ يياَلحِ َواَل يَْحِملُييو ُ َمييَج نَْنفُِسييِهْم َواَل يَت يَتََْلَّييدُوا َشييْيئ ا ِمييْن الِسِ

نَييانِيَر َواَل  ُِييدُّوا ال َّ وا َمَْيياِدَم ُرُ وِسييِهْم َويَ بِاْلعََربِيَّييِ  َواَل يَمِيعُييوا اْلَخْمييَر ِمييْن ُمْسييِلٍم َويَُجيي ُّ

ييِليَب َواَل يَُجيياِوُروا اْلُمْسييِلِميَن بَِمْوتَيياُهْم َواَل يَْ َرُحييوا فِييي َطِريييِق اْلُمْسييِلِميَن يُْمِهييرُ  وا الصَّ
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َِّخيي ُوا ِمييْن  نََجاَسيي   َويُْخفُييوا النَّييَواقِيَس َونَْ ييَواتَُهْم َواَل يُْمِهييُروا َشييْيئ ا ِمييْن َشييعَائِِرِهْم َواَل يَت

قِيِق َما َ َرْت َعلَْيِح سِ  ا َواَل الرَّ َهاُم اْلُمْسيِلِميَن َويُْرِشيدُوا اْلُمْسيِلِميَن َواَل يُْ ِلعُيوا َعلَيْيِهْم َعيدُوًّ

ا َشْيئ ا ِمْن ُكْفيِرِهْم َواَل يَُسيمُّ  ا َواَل يَُسمُّو ُ َواَل يَْستَْخِدُمو ُ َواَل يُْسِمعُوا ُمْسِلم  وا يَْضِربُوا  ُمْسِلم 

ا َواَل نَِمياَح ذَاِت َمْحيَرٍم  نََحد ا ِميْن اأْلَْنمِيَياِ  َ يلََواتُ  ِ َوَسياَلُمحُ َعلَيْيِهْم َواَل يُْمِهيُروا َخْمير  هَّ

ْْييِض  ُِّييُروِط اُْختُِلييَع فِييي نَ َونَْن يُْسييِمنُوا اْلُمْسييِلِميَن بَْييينَُهْم فََمتَييى نََخلُّييوا بَِواِحييدَةٍ ِمييْن َهييِ ِ  ال

َواِلِهْم . َواْعلَييْم نَنَّ اْلَجييادَّةَ ِمييْن َميي َاِهِب اْلعُلََميياِ  َكَماِلييٍك َعْهييِدِهْم َوقَييتِْلِهْم َوَسييْميِِهْم َونَْخييِ  نَْميي

ْخاَلِل بِأََحيِد َهيِ ِ   َْْض بِياْمِ َِّافِِعِيِ َونَبِي َحنِيفَ َ َواْبِن َحْنمٍَل رضيي هللا عينهم اَل يَيَرْوا الينَّ َوال

َْْض َوبَ  ُُِّروِط َكْيَع َكاَن بَْل بَْعُضَها يُوِ يُب الينَّ ْعُضيَها اَل يُوِ يُب َوقَيْد َسيمََق إلَيى َخياِطِر ال

ُِّيُروِط َولَيْو َكياَن نَْليَع َشيْرٍط إذَا ُعيدِ  ُروَط َشأْنُحُ ااِلْنتِفَاُ  ِعْندَ اْنتِفَاِ  نََحيِد ال ِْ ِْيِح نَنَّ اْلَم َم اْلفَ

ي َكياةِ َوَغْيِرِهَميا إْن َواِحدو ِمْنَها اَل يُِفيدُ ُحُضوُر َما َعدَا ُ َكَميا يَِجيدُ ُ فِيي َشيَرائِِط الصَّ اَلةِ َوال َّ

ُِّيُروِط فَِلي َِلَك يَْخِ يُر ِلَضيْعِفِح اْلفََُْهياُ  نَنَّ ُشيُروَط اْلِجْ يَيِ   ُعِدَم َشْرطو َواِحيدو ُعيِدَم َ ِمييُج ال

اُب َونَنَّ قَاِعدَةَ َميا يَْنمَِغي نَْن تَُموَن َك َِلَك َولَْيَس اأْلَْمُر َك َِلَك بَْل َمْ َهُب اْلُجْمُهوِر ُهَو الصَّوَ 

ْسياَلِم . وَ  َماِ  َكاْمِ يِ  َعاِ يمو ِلليدِِ مَّ ْْدَ ال ِِ َْْض ُمَخاِلفَ و ِلَْاِعدَةِ َما اَل يُوِ مُحُ فَإِنَّ َع قَيْد يُوِ ُب النَّ

ييِد إْسيياَلِمِح َكَمييا نَْلييَ َم اليي ِِ  ْْ ُ تَعَييالَى اْلُمْسييِلَم َ ِميييَج التََّميياِليِع فِييي َع يَّ ُ ْملَيي َ َهييِ ِ  نَْلييَ َم هَّ ِمِ

ْسياَلَم  ْسياَلِم إلَيى َميا يُنَيافِي اْمِ ِْْد نََمانٍَ  فََمَميا اْنََْسيَم َرْفيُض التََّمياِليِع فِيي اْمِ ُُِّروِط فِي َع ال

اِت  ِِ ُحْرَمِ  النُّمُوَّ َماَ  َواأْلَْمَواَل َكَرْميِ اْلُمْصَحِع فِي اْلَْاذُوَراِت َواْنتَِها َوإِلَى َميا َويُمِيُح الدِِ

َِّيَهادَاِت َوَسيْلبِ  ْساَلِم َوُهَو َضْربَاِن َكمَيائُِر تُوِ يُب التَّْغِلييَظ بِاْلعُُْوبَيِ  َوَردِِ ال  لَْيَس ُمنَافِي ا ِلإْلِ

ْْدُ اْلِجْ يَيِ  تَْنَِْسيمُ  ُشيُروُطحُ  نَْهِليَِّ  اْلِواَليَِ  َوَ غَائُِر تُوِ ُب التَّأِْديَب دُوَن التَّْغِليِظ . فََم َِلَك َع

َما إلَى َما يُنَافِيح َكاْلَْتِْل َواْلُخُروجِ َعْن نَْحَماِم السُّْلَ اِن فَإِنَّ ذَِلَك ُمنَاٍف ِلْْلََماِن َوالتَّأِْميِن َوهُ 

ِْْد َوإِلَى َما لَيْيَس بُِمنَياٍف ِلْْلََمياِن َوالتَّيأِْميِن َوُهيَو َعِمييُم اْلَمْفَسيدَةِ فَُهيَو َكي ُْْصودُ اْلعَ اْلَممِيَرةِ َم

ْسيياَلِم  ييِغيَرةِ بِالنِِْسييمَِ  إلَييى اْمِ ْسيياَلِم َكاْلِحَرابَييِ  َوالسَّييِرقَِ  َوإِلَييى َمييا ُهييَو َكالصَّ بِالنِِْسييمَِ  إلَييى اْمِ

ْساَل  ِْْسَمْيِن اَل يُنَافِيَاِن اْمِ َم َواَل يُْمِ اَلِن َكَسِبِ اْلُمْسِلِم َوإِْظَهاِر التََّرفُّجِ َعلَْيِح فََمَما نَنَّ َه َْيِن اْل

 َ ْْدَ اْلِجْ يَِ  ِلعَدَِم ُمنَافَاتِِهَما لَحُ ِمْن ِ َهيِ  اأْل َماِ  َواأْلَْمَواِل فََم َِلَك اَل يُْمِ اَلِن َع ْميِن ِعْصَم َ الدِِ

يُهوَرةُ فِيي ِْ َِّيْرِعيَّ ُ اْلَم يِد اْلِجْ يَيِ  َواْلَْاِعيدَةُ ال ْْ ُْْصيودَْيِن ِميْن َع نَْبيَواِب اْلعُُْيوِد  َواأْلََماِن اْلَم

ْْيِد دُوَن َميا اَل يُ  ُْْصودَ ذَِلَك اْلعَ ْْد ا ِمْن اْلعُُْوِد إالَّ بَِما يُنَافِي َم َِّْرِعيَِّ  نَنََّها اَل تُْمِ ُل َع نَيافِي ال

ُْْصودَ ُ َوإِْن َكاَن َمْنِهيًّا َعْن ُمَْاَرنَتِِح َمعَحُ فََم َِلَك ُهنَا يَْنمَِغيي نَْن اَل يَمْ  ْْيدُ اْلِجْ يَيِ  إالَّ َم ُ يَل َع

ُُِّروُط َعلَى َهِ ِ  ال َِّريَِْ  الَّتِي ِهَي َطِريَْ ُ اْلُجْمُهوِر إلَيى  بَِما تََْدََّم َونَْحِوِ  َواْنََْسَمْت َهِ ِ  ال

يِ  َكيالْ  مَّ يِد ال ِِ ْْ ُخُروجِ َعلَيى السُّيْلَ اِن الاََلالَِ  نَْقَساٍم ِمْنَها َما اتَّفَُْوا َعلَى نَنَّيحُ ُموِ يبو ِلُمنَافَياةِ َع

ِْتَاِل بُِمْفَرِدِهْم نَْو َمَج اأْلَْعدَاِ  َونَْحِو ذَِلَك َوِمْنَها َما اتَّفَُْوا عَ  لَى نَنَّيحُ اَل َونَْمِ  اْلعَْهِد َواْلَْتِْل َواْل

ِِ ِضييَافَِ  اْلُمْسيِلِميَن وَ  نَياِد َوُرُكيوِب اْلَخْييِل  َوتَيْر ِِ الِ ِ ْْيِش َخيَواتِِمِهْم بِاْلعََربِيَّيِ  يُنَافِيح َكتَْر نَ

ِل فَيُ  ِْْسيِم اأْلَوَّ ِْْسُم الثَّاِلُث اُْختُِلَع فِيِح َهيْل يُْلَحيُق بِاْل ا تَِخعُّ َمْفَسدَتُحُ َواْل ْنيتََُْض َونَْحِو ذَِلَك ِممَّ

ِْْسِم الثَّانِي فَاَل يُْنتََُْض َوَها نَنَا نَْسُردُ  ْْدُ اْلِجْ يَِ  نَْو بِاْل ُح لَك َهِ ِ  اأْلَْقَساَم َع لَك َمَسائَِل تَُوِضِ

قَاَل اأْلَْ َحاُب إذَا نَْظَهُروا ُمْعتََْدَُهْم فِي اْلَمِسيحِ عليح السالم نَْو َغْيِرِ  نَدَّْبنَاُهْم َواَل يُيْنَُْض 

ِد َعلَي ِْتَاِل َوَمْنجِ اْلِجْ يَِ  َوالتََّميرُّ ى اأْلَْحَمياِم َوإِْكيَراِ  اْلُمْسيِلَمِ  َعلَيى بِِح اْلعَْهدُ َوإِنََّما يُْنَُْض بِاْل

ِْْض اْلعَْهِد َوَك َِلَك التََّ لُُّج َعلَى َعْوَراِت اْلُمْسِلمِ  ْْتَْل أِلَنَّ قَتْلَحُ ِلنَ نَا فَإِْن نَْسلََم لَْم يُ يا الِ ِ يَن َونَمَّ

َِْصاِص فَُحْمُمُهْم فِي ُضُهْم لَحُ  يلى قَْ ُج ال َِّريِق َواْلَْتُْل اْلُموِ ُب ِلْل ِح ُحْمُم اْلُمْسِلِميَن َوتَعَرُّ

هللا عليح وسلم َوِلغَْيِرِ  ِمْن اأْلَْنمِيَاِ   لوات هللا عليهم ُموِ بو ِلْلَْتِْل إالَّ نَْن يُْسيِلُموا َوُرِوَ  
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َِدَّدُ بِِح . فَإِْن َرَ َج َعْن ذَِلَك قُمَِل ِمْنحُ قَاَل اللَّْخِمي يُّ إْن َزنَيى بِاْلُمْسيِلَمِ  َطْوع يا يَْوَ ُج نَدَب ا َويُ

َهيا  َِْض ِعْندَ َربِيعَي َ َواْبيِن َوْهيٍب . َوإِْن َغرَّ لَْم يُْنتََْْض َعْهدُ ُ ِعْندَ َماِلٍك رضي هللا عنح َواْنتُ

ْْضو ِعْندَ اْبِن نَيافِجٍ َوإِْن َعِلَميْت بِيِح لَيْم يَُميْن نَ َ َها فَُهَو نَ يا َوإِْن َطاَوَعتْيحُ بِأَنَّحُ ُمْسِلمو فَتََ وَّ ْْض 

ْْيضو . قَياَل فَيإِْن ُعوِهيدَ  ٍْْض َوقِييَل نَ يدو لَيْيَس بِينَ ا َوإِْن اْغتََصمََها قَاَل ُمَحمَّ ْْض  اأْلََم ُ لَْم يَُمْن نَ

ْْييضو اْنييتَََْض َعْهييدُ ُ بِيي َِلَك قُْلييت َوَهييِ ِ  اْلفُييرُ  ييْيٍ  ِمييْن ذَِلييَك فَُهييَو نَ َِ ولُ َعلَييى نَنَّييحُ َمتَييى نَتَييى بِ

نَيا َوَ ْعلُيحُ  ِْْض فَيإِْكَرا ُ اْلَميْرنَةِ اْلُمْسيِلَمِ  َعلَيى الِ ِ بَْعُضَها نَْقَرُب ِمْن بَْعيٍض ِلْلَْاِعيدَةِ فِيي الينَّ

ِملو بَْل يَْنمَِغي نَْن يُْلَحَق بِاْلِحَرابَِ  فَاَل يُْنتََُْض نَْو تُْلَحُق اْلِحَرابَي ُ  ِْ ا دُوَن اْلِحَرابَِ  ُم  بِيحِ نَاقِض 

فَيُْنتََُْض بَِ ِريِق اأْلَْولَى ِلعُُميوِم َمْفَسيدَةِ اْلِحَرابَيِ  فِيي النُّفُيوِس َواأْلَْبَضيالِ َواأْلَْميَواِل َوَعيدَِم 

َمياُم َعياِدلو  ا ِلْلعَْهيِد َواْمِ ْْض  اْختَِصاِص ذَِلَك بَِواِحٍد ِمْن النَّاِس قَاَل فِي اْلِمتَاِب فَإِْن َخَرُ وا نَ

ييا َعَصييْت َعلَْيييِح بَْعييدَ اْلفَييتْحِ قَيياَل  فَُهييْم فَييْي و  ْسييَمْندَِريَِّ  لَمَّ َكَمييا فَعَييَل َعْمييُرو ْبييُن اْلعَيياِص بِاْمِ

ييا َوُهييَو يَُْييوُل  ْْض  التُّونُِسيييُّ ِمييْن نَْ ييَحابِنَا لَييْم يَْجعَييْل َماِلييكو رحمييح هللا اْلَْتْييَل فِييي اْلِحَرابَييِ  نَ

يِملو إالَّ نَْن يَُميوَن اْلعَْهيدُ اْقتََضيا ُ قَياَل اْبيُن َغْصُب اْلُمْسِلَمِ  َعلَى اْلَوْطِ   ِْ ْْضو قَاَل َوُهَو ُم نَ

يتِ  َماِم نَْو َغْيِرِ  ُردُّوا إلَى ِذمَّ ِهْم اْلَْاِسِم إْن َكاَن ُخُروُ ُهْم َواْمتِنَاُعُهْم ِمْن اْلِجْ يَِ  ِلُمْلٍم ِمْن اْمِ

دُ ْبُن َمْسلََم َ ِحَرابَ ُ  ْْيضو ِلْلعَْهيِد َواَل يُْؤَخي ُ َولَيدُ ُ ِلمََْياِ  اْلعَْهيِد فِيي َحِِْيِح  . َوقَاَل ُمَحمَّ ِيِ نَ ِمِ ال ِِ

بِِخيياَلِف َماِلييِح إالَّ نَْن يَُمييوَن ِمييْن اْلِحَرابَييِ  َوقَيياَل الييدَّاُوِد ُّ إْن َكيياَن ُخييُروُ ُهْم ِمييْن ُظْلييٍم فَُهييَو 

ْْضو أِلَنَُّهْم لَْم يُعَاَهدُوا َعلَى نَْن يَمْ  ِلُموا َمْن َظلََمُهْم َوُرِوَ  َعْن ُعَميَر رضيي هللا عنيح نَنَّيحُ نَ

يفَْت َعْوَرتَُهيا فَيأََمَر بَِصيْلمِِح فِيي ذَِلي َِ يًّا نََخَس بَْغال  َعلَْييِح ُمْسيِلَم و فََوقَعَيْت فَاْنَم َك نُْخمَِر نَنَّ ِذِمِ

ْ يَيِ  َعيْن يَيٍد َوُهيْم َ ياِغُروَن َوُرِوَ  َعيْن اْلَمْوِضجِ َوقَاَل إنََّما َعاَهيْدنَاُهْم َعلَيى إْعَ ياِ  اْلجِ 

يِ   مَّ ُْْض اْلعَْهِد بِغَْصِب اْلُمْسِلَمِ  قَاَل اْبيُن اْلَْاِسيِم إذَا َحياَرَب نَْهيُل ال ِِ ُعَمَر رضي هللا عنح نَ

َض ِلَميْن يَ  َماُم َعْدلو قُتِلُوا َوتُْسيمَى نَِسياُؤُهْم َواَل تَعَيرُّ ُمينُّ نَنَّيحُ َمْغلُيوبو َمعَُهيْم  َوُظِفَر بِِهْم َواْمِ

يا ِلْلعَْهيِد لَيْم يُْسيمَ  ْْض  ِعيِع َولَْو ذََهمُوا ِلمَلَِد اْلَحْرِب َوتََرُكوا نَْواَلدَُهْم نَ َِّْيخِ اْلَممِيِر َوالضَّ ْوا َكال

ييِرِكيَن بِِخياَلِف إذَا ذََهمُييوا بِِهيْم َوإاِلَّ نَْن يَُمييوَن ذَِليَك ِلُمْلييٍم نََ يابَُهْم إالَّ نَْن  ِْ يُِعينُييوا َعلَْينَيا اْلُم

َمياُم َعيْدلو اْسيتََحلَّ َسيْميَُهْم َوذََراِريَُّهيْم إالَّ َمينْ  يا إذَا َحياَربُوا َواْمِ  فَُهْم َكاْلُمَحاِربِيَن َوقَاَل نَْيض 

ييعَفَاِ  . َولَييْم يَْسييتَثِْن نَْ ييمَُغ رحمييح هللا نََحييد ا وَ  ييعَفَاَ  يَُميينُّ بِييِح نَنَّييحُ َمْغلُييوبو َكالضُّ نَْلَحييَق الضُّ

يِد َوأِلَنَّيحُ  يلى هللا علييح وسيلم } َسيمَى  ْْ ِْْض َكَميا نَْنيدََرُ وا َمعَُهيْم فِيي اْلعَ بِاأْلَْقِويَاِ  فِي النَّ

ِْْض اْلعَْهِد { قَاَل اْبُن اْلَْاِسِم إذَا اْستَْولَى اْلعَدُوُّ َعلَى َمدِ  ينَيِ  ذََراِر َّ قَُرْيَم َ َونَِساَ ُهْم بَْعدَ نَ

فََميْن قَتَيَل اْلُمْسِلِميَن فِيَها ِذمَّ و فَغََ ْوا َمعَُهْم الُمَّ اْعتَ َُروا لَنَا بِياْلَْْهِر الَّيِ   اَل يُْعلَيُم إالَّ بَِْيْوِلِهْم 

ا قُتَِل َوإاِلَّ نُِطيَل َسْجنُحُ قَاَل اْلَمياِزِر ُّ رحميح هللا َويُْنيتََُْض َعْهيدُُهْم إذَا  َ ياُروا ِمْنُهْم ُمْسِلم 

ِْْض اْلعَْهِد َوَما اُ  ُح لَك اأْلَْقَساَم الثَّاَلالَ َ فِي نَ ْختُِليَع َعْين ا ِلْلَحْربِيِِيَن َعلَْينَا فََهِ ِ  اْلَمَسائُِل تَُوِضِ

رَ  ِْْض َوَميا ُهيَو بَِعييدو َوتََحيرَّ ا َوَما لَْم يُْختَلَْع فِيِح َوَما ُهَو قَِريبو ِميْن الينَّ لَيك  فِي َكْونِِح نَاقِض 

َْْض فَتَْعتَمِيُر َميا يََْيُج لَيك  َْْض َوقَاِعدَةِ َما اَل يُوِ ُب الينَّ بِ َِلَك اْلفَْرُق بَْيَن قَاِعدَةِ َما يُوِ ُب النَّ

 ِمْن َغْيِر اْلَمْنُصوِص بِاْلَمْنُصوِص 

يَاِة َوبَاِيَن قَاِعاَدِ  َماا اَل ) اِلفَِرُق الثَّاِمَن َعَشَر َواِلِما َاةُ بَاِيَن قَاِعاَدِ  َماا يُوِجاُه نَِقاَض اِلِج ِ 

 يُوِجُه  نَِقَضَها   

ُِييُروٍط  ييدُ اْلِجْ يَييِ  ُهييَو اْلتَِ اُمنَييا ِلْلُمفَّيياِر ِ يييَانَ َ نَْمييَواِلِهْم َونَْعَراِضييِهْم إلَييى َغْيييِر ذَِلييَك بِ ْْ َع

اِشيِديَن َواْسيتُِفيدَْت ِمي يتَِرُطَها َعلَيْيِهْم بَِهيا ُسينَّ ُ اْلُخلَفَياِ  الرَّ ِْ ْن قوليح تعيالى } َحتَّيى يُْعُ يوا نَ

ْ َميالِ َوِهيَي نَْن يُْعُ يوا  اْلِجْ يَ َ َعيْن يَيٍد َوُهيْم َ ياِغُروَن { قَياَل اْبيُن َحيْ ٍم فِيي َمَراتِيِب اْمِ
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يا وَ  ََِر ِدْرَهم  َِْضاِ  ُكِلِ َعاٍم قََمِرِ ٍ َ ْرُف ُكِلِ ِدينَاٍر االْنَا َع نَْن اَل نَْربَعَ َ َمثَاقِيَل ذََهم ا فِي اْن

دُوا َمييا َخييِرَب ِمْنَهييا َواَل يَْمنَعُييوا  ا َواَل َ ييْوَمعَ   َواَل يَُجييدِِ يُْحييِدالُوا َكنِيَسيي   َواَل بِيعَيي   َواَل ِدييير 

ييعُوا نَْبَوابََهييا ِللنَّيياِزِليَن  ا َويَُوِسِ اْلُمْسييِلِميَن ِمييْن النُّييُ وِل فِييي َكنَائِِسييِهْم َوبِيييَِعِهْم لَييْيال  َونََهييار 

ًِّييا َويُ  َضيييِِفُوا َمييْن َمييرَّ بِِهييْم ِمييْن اْلُمْسييِلِميَن الاََلال ييا َونَْن اَل يَييأُْووا َ اُسوس ييا َواَل يَْمتُُمييوا ِغ

ْساَلِم َويُي َوقُِِروا ِلْلُمْسِلِميَن َواَل يُعَلُِِموا نَْواَلدَُهْم اْلُْْر َن َواَل يَْمنَعُوا نََحد ا ِمْنُهْم الدُُّخوَل فِي اْمِ

ييمَُّهوا بِِهييْم فِييي َشييْيٍ  ِمييْن ِلمَاِسييِهْم َواَل فَييْرِق اْلُمْسييِلمِ  َِ َ يَن َويَُْوُمييوا لَُهييْم ِمييْن اْلَمَجيياِلِس َواَل يَت

دُوا َشييْعِرِهْم َواَل يَتََملَُّمييوا بَِماَلِمِهييْم َواَل يَتََمنَّييْوا بُِمنَيياُهْم َواَل يَْرَكمُييوا َعلَييى السُّييُروجِ َواَل يَتََْلَّيي

ُِيوا َخيَواتِيَمُهْم بِاْلعََربِيَّيِ  َواَل َشْيئ ا ِمْن السِِ  َِّخي ُو ُ َواَل يَْنُْ اَلحِ َواَل يَْحِملُو ُ َميَج نَْنفُِسيِهْم َواَل يَت

يِليَب  نَيانِيَر َواَل يُْمِهيُروا الصَّ ُِيدُّوا ال َّ وا َمَْياِدَم ُرُ وِسيِهْم َويَ يَمِيعُوا اْلَخْمَر ِمْن ُمْسِلٍم َويَِج ُّ

ا اْلُمْسييِلِميَن بَِمْوتَييياُهْم َواَل يَْ َرُحييوا فِيييي َطِريييِق اْلُمْسيييِلِميَن نََجاَسيي   َويُْخفُيييوا َواَل يَُجيياِوُرو

قِييِق َميا َ يَرْت  َِّخي ُوا ِميْن الرَّ النََّواقِيَس َونَْ َواتَُهْم َواَل يُْمِهيُروا َشيْيئ ا ِميْن َشيعَائِِرِهْم َواَل يَت

ا َعلَْيِهْم ِسَهاُم اْلُمْسِلِميَن َويُْرشِ  ا َواَل يَْضيِربُوا ُمْسيِلم  دُوا اْلُمْسيِلِميَن َواَل يُْ ِلعُيوا َعلَيْيِهْم َعيدُوًّ

ا َشْيئ ا ِمْن ُكْفِرِهْم َواَل يَُسمُّوا نََحد ا ِمْن اأْلَنْ  مِيَياِ  َواَل يَُسمُّو ُ َواَل يَْستَْخِدُمو ُ َواَل يُْسِمعُوا ُمْسِلم 

ِ َوَسييياَلُمحُ َعلَيييْيهِ  ا َواَل نَِمييياَح ذَاِت َمْحيييَرٍم َونَْن يُْسيييِمنُوا َ يييلََواُت هَّ ْم َواَل يُْمِهيييُروا َخْمييير 

َِيْرٍط ِميْن  ِيِ بِ ِمِ اْلُمْسِلِميَن بَْينَُهْم . ا هـ َوقَْد ذََهيَب ُعلََمياُ  اْلَمي َاِهِب اأْلَْربَعَيِ  فِيي إْخياَلِل الي ِِ

ُُِّروِط إلَى َطِريَْتَْيِن ال َِّريَْ ُ اأْلُولَ  ُْْض اْلعَْهِد بِإِْخاَلِلِح بِأَِ ِ َشْرٍط ِمْنَها َهِ ِ  ال ى ِلمَْعِضِهْم نَ

ِ  ِمْن اأْلََمياِن َوالتَّيأِْميِن َوال َِّريَْي ُ ال مَّ ِْْد ال ِِ ُْْصودُ ِمْن َع ثَّانِيَي ُ َولَْو لَْم يَُمْن ُمنَافِي ا ِلَما ُهَو اْلَم

ْْييُض اْلعَْهييِد بِإِْخاَلِلييِح بَِميي ييَواُب ِلُجْمُهييوِرِهْم نَ ا يُنَييافِي اأْلََميياَن َوالتَّييأِْميَن فََْييْط َوَهييِ ِ  ِهييَي الصَّ

َما ْسيياَلِم َعاِ ييمو ِللييدِِ ييدَ اْمِ ْْ ْسيياَلِم فََمَمييا نَنَّ َع ييِد اْمِ ْْ ييدَ اْلِجْ يَييِ  َكعَ ْْ ِ  أِلَْمييَرْيِن : نََحييدُُهَما نَنَّ َع

َما ِ  ِ  َعاِ مو ِلليدِِ مَّ ْْدُ ال ِِ َ تَعَيالَى نَْليَ َم اْلُمْسيِلَم َ ِمييَج التََّمياِليِع   َونَْحِوَها َك َِلَك َع َوَكَميا نَنَّ هَّ

يِد نََمانِيِح َوَكَميا نَنَّ َرْفيَض  ْْ ُِّيُروِط فِيي َع يَّ ُ ْملَي َ َهيِ ِ  ال ِمِ يِد إْسياَلِمِح َكي َِلَك نَْليَ َم الي ِِ ْْ فِي َع

ْسيياَلِم يَْنَِْسييُم إلَييى َمييا يُنَييافِي َماَ  َواأْلَْمييَواَل َكَرْميييِ  التََّميياِليِع فِييي اْمِ ْسيياَلَم َويُمِيييُح الييدِِ اْمِ

ْسيياَلِم َوُهييَو  اِت َوإِلَييى َمييا لَييْيَس ُمنَافِي ييا ِلإْلِ ِِ ُحْرَمييِ  النُّمُييوَّ اْلُمْصييَحِع فِييي اْلَْيياذُوَراِت َواْنتَِهييا

َِّييَهادَاِت وَ  َسييْلَب نَْهِليَّييِ  اْلِواَليَييِ  َوَ ييغَائُِر َضييْربَاِن َكمَييائُِر تُوِ ييُب التَّْغِليييَظ بِاْلعُُْوبَييِ  َوَردَّ ال

ِ  يَْنَِْسُم إلَى َما يُنَيافِي َميا  مَّ ُُِّروِط فِي ال ِِ تُوِ ُب التَّأِْديَب دُوَن التَّْغِليِظ فََم َِلَك َرْفُض َهِ ِ  ال

ِ  ِمْن اأْلََمياِن َوالتَّيأِْميِن َكاْلَْتْيِل َوا مَّ ِْْد ال ِِ ُْْصودُ ِمْن َع ْلُخيُروجِ َعيْن نَْحَمياِم السُّيْلَ اِن ُهَو اْلَم

َوإِلَييى َمييا لَييْيَس بُِمنَيياٍف ِلْْلََميياِن َوالتَّييأِْميِن َوُهييَو َضييْربَاِن َمييا ُهييَو َعِميييُم اْلَمْفَسييدَةِ َكيياْلَممِيَرةِ 

ي ْساَلِم َكاْلِحَرابَِ  َوالسَِّرقَِ  َوَما ُهيَو َخِفييُع اْلَمْفَسيدَةِ َكالصَّ ِغيَرةِ بِالنِِْسيمَِ  إلَيى بِالنِِْسمَِ  إلَى اْمِ

يِد اْمِ  ْْ ْساَلِم َكَسِبِ اْلُمْسِلِم َوإِْظَهاِر التََّرفُّجِ َعلَْيِح فََمَما نَنَّ َضْربَْي َما لَْيَس بُِمنَاٍف ِلعَ ْسياَلِم اْمِ

ييِغيَرةِ َواْلَممِيييَرةِ اَل يُييْمِ اَلِن ِعْصييَم َ دَِم َوَميياِل اْلُمْسييِلِم اْلُمْرتَِميي ِب أِلََحييِدِهَما َكيي َِلَك ِمييْن الصَّ

يمِحُ َواِحيد ا ِميْن  ِْ يا يُ يِد اْلِجْ يَيِ  ِممَّ ْْ ُْْصودَْيِن ِمْن َع َضْربَا َما لَْيَس بُِمنَاٍف ِلْْلَْمِن َواأْلََماِن اْلَم

ِيِ النَّاقِِض أِلََحِدِهَما ) ا ِمِ ِغيَرةِ َواْلَممِيَرةِ اَل يُْمِ اَلِن ِعْصَم َ دَِم َوَماِل ال ِِ أْلَْميُر الثَّيانِي ( الصَّ

ْْيد ا ِميْن ا َِّْرِعيَِّ  نَنَّنَا اَل نُْمِ ُل َع ُهوَرةَ فِي نَْبَواِب اْلعُُْوِد ال ِْ َِّْرِعيَّ َ اْلَم ْلعُُْيوِد نَنَّ اْلَْاِعدَةَ ال

ُْْصيودَ ُ َوإِْن َكياَن َمنْ  ِْْد دُوَن َما اَل يُنَيافِي َم ُْْصودَ ذَِلَك اْلعَ ِهيًّيا َعيْن ُمَْاَرنَتِيِح إالَّ بَِما يُنَافِي َم

ُِّيُروُط َعلَيى َهيِ ِ  ال َِّريَْيِ  الَّتِيي ِهيَي َطِريَْي ُ اْلُجْمُهيوِر تَْنَِْسيُم إلَيى  َمعَحُ َوبِاْلُجْملَِ  فََهيِ ِ  ال

ي مَّ ِْْد ال ِِ ُل ( َما اتَّفَُْوا َعلَى نَنَّحُ ُموِ بو ِلُمنَافَاةِ َع ِْْسُم اأْلَوَّ ِ  َكياْلُخُروجِ َعلَيى الاََلالَِ  نَْقَساٍم ) اْل

ِْتَاِل بُِمْفَرِدِهْم نَْو َمَج اأْلَْعدَاِ  َونَْحيِو ذَِليَك قَياَل فِيي اْلمُ  نَيِ  السُّْلَ اِن َونَْمِ  اْلعَْهِد َواْلَْتِْل َواْل دَوَّ
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َماُم َعاِدلو فَُهْم فَْي و َكَما فَعََل َعْمُرو ْبُن ا ا ِلْلعَْهِد َواْمِ ْْض  ْسيَمْندَِريَِّ  فَإِْن َخَرُ وا نَ ْلعَاِص بِاْمِ

ا َعَصْت َعلَْيِح بَْعدَ اْلفَتْحِ قَاَل اْبُن اْلَْاِسِم إْن َكاَن ُخُروُ ُهْم َواْمتِنَاُعُهْم ِمْن اْلِجْ يَِ  المُّْلي َم لَمَّ

ييتِِهْم . َوقَيياَل الييدَّاُوِد ُّ إْن َكيياَن ُخييُرو ُ  َميياِم نَْو َغْيييِرِ  ُردُّوا إلَييى ِذمَّ ُهْم ِمييْن ُظْلييٍم فَُهييَو ِمييْن اْمِ

ْْضو أِلَنَُّهْم لَْم يُعَاَهدُوا َعلَيى نَْن يَْمِلُميوا َميْن َظلََمُهيْم َوُرِوَ  َعيْن ُعَميَر رضيي هللا تعيالى  نَ

َِفَْت َعْوَرتَُها فَأََمَر بِصَ  يًّا نََخَس بَْغال  َعلَْيِح ُمْسِلَم و فََوقَعَْت فَاْنَم ْلمِِح فِيي  عنح نَنَّحُ نَْخمََر نَنَّ ِذِمِ

فِي ذَِلَك اْلَمْوِضجِ َوقَاَل إنََّما َعاَهْدنَاُهْم َعلَى إْعَ ياِ  اْلِجْ يَيِ  َعيْن يَيٍد َوُهيْم َ ياِغُروَن قَياَل 

َميياُم َعييْدلو قُتِلُييوا َوتُْسييمَى نَِسيياُؤُهْم َواَل  ييِ  َوُظِفييَر بِِهييْم َواْمِ مَّ اْبييُن اْلَْاِسييِم إذَا َحيياَرَب نَْهييَل ال ِِ

يِعيِع َولَيْو ذََهمُيوا ِلمَلَيِد اْلَحيْرِب نَتَعَرَّ  َِّيْيخِ اْلَممِييِر َوالضَّ ُض ِلَمْن يَُمنُّ نَنَّحُ َمْغلُوبو َمعَُهْم َكال

ا ِلْلعَْهِد لَْم يُْسمَْوا بِِخياَلِف َميا إذَا ذََهمُيوا بِِهيْم إالَّ نَْن يَُميوَن ذَِليَك ِلُمْلي ْْض  ٍم َوتََرُكوا نَْواَلدَُهْم نَ

َمياُم  نََ ابَُهمْ  يا إذَا َحياَربُوا َواْمِ ِرِكيَن فَُهيْم َكاْلُمَحياِربِيَن َوقَياَل نَْيض  ِْ إالَّ نَْن يُِعينُوا َعلَْينَا اْلُم

يعَفَاِ  َولَيْم يَْسيتَثِْن نَْ ي مَُغ َعْدلو اْستََحلَّ َسْميَُهْم َوذََراِريَُّهْم إالَّ َمْن يَُمنُّ بِيِح نَنَّيحُ َمْغلُيوبو َكالضُّ

يِد َوأِلَنَّيحُ  رحمح هللا ْْ ِْْض َكَما اْندََرُ وا َمعَُهيْم فِيي النَّ عَفَاَ  بِاأْلَْقِويَاِ  فِي النَّ نََحد ا َونَْلَحَق الضُّ

ِْْض اْلعَْهِد { قَاَل اْبيُن اْلَْاِسيِم   لى هللا عليح وسلم } َسمَى ذََراِر َّ قَُرْيَم َ َونَِساَ ُهْم بَْعدَ نَ

َعلَى َمِدينٍَ  ِلْلُمْسِلِميَن فِيَها ِذمَّ و فَغََ ْوا َمعَُهْم الُمَّ اْعتَ َُروا لَنَا بِاْلَْْهِر الَّيِ   إذَا اْستَْولَى اْلعَدُوُّ 

ا قُتِيَل َوإاِلَّ نُِطييَل َسيْجنُحُ قَياَل اْلَمياِزِر ُّ رحميح هللا  اَل يُْعلَُم إالَّ بَِْْوِلِهْم فََمْن قَتَيَل ِميْنُهْم ُمْسيِلم 

ِْْسُم الثَّانِي ( َميا اتَّفَُْيوا َعلَيى نَنَّيحُ اَل َويُْنتََُْض َعْهدُ  ُهْم إذَا َ اُروا َعْون ا ِلْلَحْربِيِِيَن َعلَْينَا ) اْل

ْْيِش َخيَواتِيِمِهْم  ِِ ِضييَافَِ  اْلُمْسيِلِميَن َونَ نَيا َوُرُكيوِب اْلَخْييِل َوتَيْر ِِ الِ ِ ِ  َكتَْر مَّ ْْدَ ال ِِ يُنَافِي َع

ا تَِخعُّ َمْفَسدَتُحُ فَِفي اأْلَْ ِل َعيْن اأْلَْ يَحاِب إذَا نَْظَهيُروا ُمْعتََْيدَُهْم بِاْلعََربِيَِّ  َونَحْ  ِو ذَِلَك ِممَّ

فِييي اْلَمِسيييحِ عليييح السييالم نَْو َغْيييِرِ  نَدَّْبنَيياُهْم َواَل يُييْنَُْض بِييِح اْلعَْهييدُ َوإِنَّ ُحْمَمُهييْم فِييي اْلَْتْييِل 

ِْْسييمُ  َِْصيياِص ) اْل ِل  اْلُموِ ييِب ِلْل ِْْسييِم اأْلَوَّ الثَّاِلييُث ( َمييا اْختَلَفُييوا فِييي َكْونِييِح َهييْل يُْلَحييُق بِاْل

ْْيدُ اْلِجْ يَيِ  َكيإِْكَراِ  اْلُمْسيلِ  ِْْسيِم الثَّيانِي فَياَل يُْنيتََُْض بِيِح َع ْْيدُ اْلِجْ يَيِ  نَْو بِاْل َمِ  فَيُْنتََُْض بِيِح َع

نَييا َوقَْ ييجِ ال َِّريييِق َوتَعَرُّ  ِضييِهْم لَييحُ  ييلى هللا عليييح وسييلم َوِلغَْيييِرِ  ِمييْن اأْلَْنمِيَيياِ  َعلَييى الِ ِ

يا َعُمَميْت َمْفَسيدَتُحُ فَِفيي اأْلَْ يِل َعيْن اأْلَْ يَحاِب َوإِنََّميا   لوات هللا عليهم َونَْحيِو ذَِليَك ِممَّ

ِد َعلَييى اأْلَْحَميياِم َوالتَّ َ  ِْتَيياِل َوَمْنييجِ اْلِجْ يَييِ  َوالتََّمييرُّ لُّييجِ َعلَييى َعييْوَراِت اْلُمْسييِلِميَن يُييْنَُْض بِاْل

ُضيهُ  ا قَْ ُج ال َِّريِق فَُحْمُمُهْم فِيِح ُحْمُم اْلُمْسيِلِميَن , َوتَعَرُّ نَا . َونَمَّ ْم َوإِْكَراِ  اْلُمْسِلَمِ  َعلَى الِ ِ

ِل إالَّ نَْن لَييحُ  ييلى هللا عليييح وسييلم َوِلغَْيييِرِ  ِمييْن اأْلَْنمِيَيياِ   ييلوات هللا عليييهم ُموِ ييبو ِلْلَْتْيي

َِدُّ ذَنَمُحُ فَإِْن َرَ َج َعْن ذَِلَك قُمَِل ِمْنيحُ  َوقَياَل اللَّْخِمييُّ إْن َزنَي ى يُْسِلُموا َوُرِوَ  يُوَ ُج نَدَب ا َويُ

بِاْلُمْسِلَمِ  َطْوع ا لَْم يُْنيتََْْض َعْهيدُ ُ ِعْنيدَ َماِليٍك رضيي هللا عنيح َواْنيتَََْض ِعْنيدَ َربِيعَي َ َواْبيِن 

ْْيضو ِعْنيدَ اْبيِن نَيافِجٍ َوإِْن َعِلَميْت بِيِح لَيْم يَُميْن  َ َهيا فَُهيَو نَ َها بِأَنَّيحُ ُمْسيِلمو فَتََ وَّ َوْهٍب َوإِْن َغرَّ

ْْيضو  ٍْْض َوقِيَل نَ دو لَْيَس بِنَ ا َوإِْن اْغتََصمََها قَاَل ُمَحمَّ ْْض  ا َوإِْن َطاَوَعتْحُ اأْلََم ُ لَْم يَُمْن نَ ْْض  نَ

ْْيضو اْنيتَََْض َعْهيدُ ُ بِي َِلَك قَياَل قَاَل فَ  َِيْيٍ  ِميْن ذَِليَك فَُهيَو نَ إِْن ُعوِهيدَ َعلَيى نَنَّيحُ َمتَيى نَتَيى بِ

ِْْض فَإِْكَرا ُ اْلَمْرنَةِ اْلُمْسيِلَم ِ   اأْلَْ ُل َوَهِ ِ  اْلفُُرولُ بَْعُضَها نَْقَرُب ِمْن بَْعٍض ِلْلَْاِعدَةِ فِي النَّ

نَا َوَ عْ  ِملو بَْل يَْنمَِغي نَْن يُْلَحَق بِاْلِحَرابَِ  فَاَل يُْنتََُْض نَْو َعلَى الِ ِ ِْ ا دُوَن اْلِحَرابَِ  ُم لُحُ نَاقِض 

 تُْلَحُق اْلِحَرابَ ُ فِيِح فَيُْنتََُْض بَِ ِريِق اأْلَْولَى ِلعُُموِم ُمْفِسدَةِ اْلِحَرابَِ  فِيي النُّفُيوِس َواأْلَْبَضيالِ 

ُم اْختَِصاِص ذَِلَك بَِواِحٍد ِمْن النَّاِس . ا هـ فَيإِذَا َعِلْميت َهيِ ِ  اأْلَْقَسياَم الثَّاَلالَي َ َواأْلَْمَواِل َوَعدَ 

َْْض َوقَاِعيدَةِ  َوتََوضََّحْت ِعْندَِ َمَسائِلَُها َظَهَر لَك تَْحِريُر اْلفَْرِق بَيْيَن قَاِعيدَةِ َميا يُوِ يُب الينَّ
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ُ ُسيْمَحانَحُ َوتَعَيالَى َما اَل يُوِ مُحُ فَتَْعتَمُِر َما يََْي ُج لَيك ِميْن َغْييِر اْلَمْنُصيوِص بِاْلَمْنُصيوِص َوَهَّ

  نَْعلَُم 

================= 

 54وفي نصه الراية : 

ِساَلِم    فَِصلل ) َواَل يَُجوُز ىِحَداُث بِيعٍَة َواَل َكنِيَسٍة فِي َداِر اإِلِ

ْسياَلِم َواَل َكنِيَسي َ { َواْلُميَرادُ إْحيدَاالَُها ) ِلَْْوِلِح عليح الصالة والسالم : } اَل ِخَصا  َ  فِي اْمِ

يا  يا , َولَمَّ ُهْم َوإِْن اْنَهدََمْت اْلمِيَُج َواْلَمنَائُِس اْلَِْديَمي ُ نََعادُوَهيا ( أِلَنَّ اأْلَْبنِيَي َ اَل تَْمَْيى دَائِم  نَقَيرَّ

َعييادَةَ إالَّ  َميياُم فََْييْد َعِهييدَ إلَييْيِهْم اْمِ ِْيَْييِ  , اْمِ ِلَهييا أِلَنَّييحُ إْحييدَاإو فِييي اْلَح ْْ نَنَُّهييْم اَل يَُممَّنُييوَن ِمييْن نَ

يياَلةِ فِييي اْلمَْيييِت أِلَنَّييحُ تَمَييجو   ييْوَمعَ ُ ِللتََّخلِِييي فِيَهييا بَِمْنِ لَييِ  اْلمِيعَييِ  بِِخيياَلِف َمْوِضييجِ الصَّ َوالصَّ

َِّيعَائُِر , فَياَل ِللسُّْمنَى , َوَه َا فِي اأْلَْمَصاِر دُوَن اْلَُْرَّللا  أِلَنَّ اأْلَْمَصاَر ِهَي الَّتِي تَُْاُم فِيَها ال

يا أِلَنَّ  تَعَاُرَض بِإِْظَهاِر َما تَُخاِلفَُها , َوقِيَل : فِيي ِديَاِرنَيا يُْمنَعُيوَن ِميْن ذَِليَك فِيي اْلُْيَرَّللا نَْيض 

َِّعَائِِر , َواْلَمْرِو ُّ َعْن َ اِحِب اْلَمْ َهبِ  فِي قُيَرَّللا اْلُموفَيِ  , أِلَنَّ نَْكثَيَر نَْهِلَهيا  فِيَها بَْعَض ال

ييِ  . َوفِييي نَْرِض اْلعَييَرِب يُْمنَعُييوَن ِمييْن ذَِلييَك فِييي نَْمَصيياِرَها َوقَُراَهييا ِلَْْوِلييِح عليييح  مَّ نَْهييُل ال ِِ

 الصالة والسالم : } اَل يَْجتَِمُج ِدينَاِن فِي َ ِ يَرةِ اْلعََرِب { .

ْسياَلِم , َواَل َكنِيَسي َ { ; فَْصلو : اْلَحِديُث ال سَّاِدُس : قَاَل عليح السالم : } اَل ِخَصياَ  فِيي اْمِ

ِ  يلى هللا  ِْييُّ فِيي " ُسينَنِِح " َعيْن اْبيِن َعمَّياٍس , قَياَل : قَياَل َرُسيوُل هَّ قُْلُت : نَْخَرَ يحُ اْلمَْيَه

ْساَلِم , َواَل بُْنيَانَ  َكنِيَسيٍ  { , َوَضيعَّفَحُ ; َوَرَوَّللا نَبُيو ُعمَْييٍد  عليح وسلم : } اَل ِخَصاَ  فِي اْمِ

ِ ْبييُن َ يياِلحٍ  الَنَييا اللَّْيييُث ْبييُن َسييْعٍد َحييدَّالَنِي تَْوبَيي ُ ْبييُن النَِّميي ٍم َحييدَّالَنَا َعْمييدُ هَّ ِر اْلَْاِسييُم ْبييُن َسييالَّ

ْن نَْخمََر ُ َعْن النَّمِِيِ  لى هللا عل يح وسلم قَياَل : } اَل ِخَصياَ  اْلَحْضَرِميُّ قَاِضي ِمْصَر َعمَّ

ْساَلِم , َواَل َكنِيَس َ { اْنتََهى . َوَحدَّالَنِي نَبُو اأْلَْسَوِد َعْن اْبِن لَِهيعَ َ َعْن يَِ ييدَ ْبيِن نَبِيي  فِي اْمِ

ْسياَلِم ,  َواَل ِخَصياَ  َحمِيٍب َعْن نَبِي اْلَخْيِر قَاَل : قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخ َّياِب : اَل َكنِيَسي َ فِيي اْمِ

دُ ْبُن َ اِمجٍ الَنَيا  اْنتََهى . َوَرَوَّللا اْبُن َعِدِ ٍ فِي " اْلَماِمِل " َحدَّالَنَا اْلُحَسْيُن ْبُن ُسْفيَاَن الَنَا ُمَحمَّ

اِهِريَّيِ  َعيْن َكثِييِر  ْبيِن َسِعيدُ ْبُن َعْمِد اْلَجمَّاِر َعْن نَبِي اْلَمْهِدِ ِ َسيِعيِد ْبيِن ِسينَاٍن َعيْن نَبِيي ال َّ

ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم : } اَل تُْمنَييى  ةَ َعييْن ُعَمييَر ْبييِن اْلَخ َّيياِب , قَيياَل : قَيياَل َرُسييوُل هَّ ُمييرَّ

ْساَلِم , َواَل يُْمنَيى َميا َخيِرَب ِمْنَهيا { , اْنتََهيى . َوِميْن ِ َهيِ  اْبيِن َعيِدِ ٍ , ذََكيَر ُ  َكنِيَس و فِي اْمِ

ِح " , َونََعلَّيحُ تَمَع يا اِلْبيِن َعيِدِ ٍ بَِسيِعيِد ْبيِن ِسينَاٍن , قَياَل اْبيُن َعيِدِ ٍ : َعْمدُ اْلَحِقِ فِي " نَْحَماِمي

َعامَّ ُ َما يَْرِويِح َغْيُر َمْحفُوٍظ , َونَْسنَدَ تَْضِعيفَحُ َعْن نَْحَمدَ , َواْبِن َمِعييٍن , قَياَل اْبيُن اْلَْ َّياِن 

عَفَا ِ اْلعَ َّياُر قَياَل فِي " ِكتَابِِح " : َوفِيِح ِمْن الضُّ يدُ ْبيُن َ ياِمجٍ نَبُيو َعْميِد هَّ ِ  َغْييُر َسيِعيٍد ُمَحمَّ

َوايَيِ  َعْنيحُ , َوَسيِعيدُ ْبيُن َعْميِد اْلَجمَّياِر  نَبُو ُزْرَع َ : لَْيَس بَِصدُوٍق , َواْمتَنََج نَبُو َحاتٍِم ِميْن الِرِ

ِو ; َحَمى اْلمَُخاِر ُّ  ا َضِعيعو , بَْل َمتُْرو بُيحُ , فَلَعَيلَّ  نَْيض  نَنَّ َ ِريَر ْبَن َعْمِد اْلَحِميِد َكياَن يَُم ِِ

ُ نَْعلَُم اْنتََهى َكاَلُميحُ . قَياَل َعْميدُ اْلَحيِقِ : َونَبُيو اْلمَ  ْهيِدِ ِ اْلِعلَّ َ فِيِح َغْيُر َسِعيِد ْبِن ِسنَاٍن , َوَهَّ

ا , لَِمنَّ َحِديثَحُ َضِعيعو اَل  يُْحتَجُّ بِِح اْنتََهيى . اْلَحيِديُث السَّيابُِج : قَياَل علييح  َكاَن َرُ ال  َ اِلح 

السالم : } اَل يَْجتَِمُج ِدينَاِن فِي َ ِ يَرةِ اْلعََرِب { ; قُْلُت : َرَوا ُ إْسَحاُق ْبُن َراْهَوْييِح فِيي " 

ْهِرِ ِ َعْن َسِعيِد ْبيِن ُمْسنَِدِ  " نَْخمََرنَا النَّْضُر ْبُن ُشَمْيٍل الَنَا َ اِلُح ْبُن نَبِي اأْلَْخضَ  ِر َعْن ال ُّ

ِ  ييلى هللا عليييح وسيلم قَيياَل فِيي َمَرِضييِح الَّييِ     اْلُمَسييِِِب َعييْن نَبِيي ُهَرْيييَرةَ } نَنَّ َرُسيوَل هَّ

ي و ; َوَرَوا ُ َعْميدُ اليرَّ  اِق فِيي تُُوفَِِي فِيِح : اَل يَْجتَِمُج ِدينَاِن فِي َ ِ يَرةِ اْلعََرِب { , َوفِييِح قِصَّ زَّ
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ْهِرِ ِ َعْن َسِعيِد ْبيِن اْلُمَسييِِِب , قَياَل  ُمَصنَِّفِح فِي ِكتَاِب نَْهِل اْلِمتَاِب " نَْخمََرنَا َمْعَمرو َعْن ال ُّ

ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم : } اَل يَْجتَِمييُج بِييأَْرِض اْلعَييَرِب نَْو قَيياَل : بِييأَْرِض  : قَيياَل َرُسييوُل هَّ

َكاةِ , َوَزادَ فِيِح : فََْياَل ُعَميُر ِلْليَُهيوِد : َميْن َكياَن ِميْنُمْم ِعْنيدَ ُ اْلِحَجاِز ِدينَاِن  ; َوَرَوا ُ فِي ال َّ

ِ  لى هللا عليح وسلم فَْليَأِْت بِيِح , َوإاِلَّ فَيإِنِِي ُمْجِلييُمْم , قَياَل : فَيأَْ اَلُهْم  َعْهدو ِمْن َرُسوِل هَّ

لى هللا عليح وسلم قَاَل ذَِليَك فِيي َميَرِض َمْوتِيِح { اْنتََهيى . َوَرَوا ُ ُعَمُر , َوقَْد َكاَن النَّمِيُّ  

ْهيِرِ ِ َعيْن  يَرةِ " َعْن اْبيِن إْسيَحاَق َحيدَّالَنِي َ ياِلُح ْبيُن َكْيَسياَن َعيْن ال ُّ َِاٍم فِي " الِسِ اْبُن ِه

َِي َ , قَالَي ِ ْبيِن ُعتْمَي َ َعيْن َعائِ ِ ْبِن َعْميِد هَّ ِ ُعمَْيِد هَّ ْت : } َكياَن  ِخيَر َميا َعِهيدَ بِيِح َرُسيوُل هَّ

َِ بَِجِ يَرةِ اْلعََرِب ِدينَاِن { اْنتََهى . قَياَل اليدَّاَرقُْ نِيُّ فِيي "   لى هللا عليح وسلم نَْن اَل يُتَْر

نَبُيو ُمْصيعٍَب :  ِعلَِلِح " : َوَه َا َحيِديثو َ يِحيحو اْنتََهيى . َوَرَوا ُ َماِليكو فِيي " اْلُمَوطَّيإِ " قَياَل 

ِ قَياَل : } اَل يَْجتَِميُج ِدينَياِن فِيي َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب  نَْخمََرنَا َماِلكو َعْن اْبِن ِشَهاٍب نَنَّ َرُسيوَل هَّ

ِْييُن نَنَّ  قَاَل َماِليكو : قَياَل اْبيُن ِشيَهاٍب : فَفََحيَص َعيْن ذَِليَك ُعَميُر ْبيُن اْلَخ َّياِب َحتَّيى نَتَيا ُ اْليَ

ِ  لى هللا عليح وسلم قَاَل : اَل يَْجتَِمُج ِدينَاِن فِي َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب , فَيأَْ لَى يَُهيودَ َرسُ  وَل هَّ

َِ { اْنتََهى . نَْخمََرنَا َماِلكو َعْن إْسيَماِعيَل ْبيِن نَبِيي َحِمييٍم  َخْيمََر , َونَْ لَى يَُهودَ نَْجَراَن , َوفَدَ

ِ  يلى هللا نَنَّحُ َسِمَج ُعَمَر ْبَن َعمْ  ِد اْلعَِ يِ  يَُْيوُل : } َكياَن ِميْن  ِخيِر َميا تََملَّيَم بِيِح َرُسيوُل هَّ

ُ اْليَُهودَ َوالنََّصاَرَّللا اتََّخي ُوا قُمُيوَر نَْنمِيَيائِِهْم َمَسياِ دَ , اَل يَْمَْييَنَّ   عليح وسلم نَْن قَاَل : قَاتََل هَّ

ذََكَر ُ فِي نََواِخِر اْلِمتَاِب , َونَْسنَدَ نَبُيو دَاُود َعيْن َسيِعيِد ْبيِن ِدينَاِن بِأَْرِض اْلعََرِب { اْنتََهى . 

َعْمِد اْلعَِ يِ  , قَاَل : َ ِ يَرةُ اْلعََرِب َما بَْيَن اْلَواِد  إلَى نَْقَصى اْلييََمِن , إلَيى تُُخيوِم اْلِعيَراِق 

ْختََصييِرِ  " : قَيياَل َماِلييكو : َ ِ يييَرةُ اْلعَييَرِب , إلَييى اْلمَْحييِر , اْنتََهييى , َوقَيياَل اْلُمْنييِ ِر ُّ فِييي " مُ 

َس , اْلَمِدينَ ُ نَْفُسَها , َوُرِوَ  َعْنحُ نَنََّها اْلِحَجاُز , َواْليََمُن َواْليََماَم ُ , َوَميا لَيْم يَْملُْغيحُ ُمْليُك فَيارِ 

وِم , َوَحَمى اْلمَُخاِر ُّ َعْن اْلُمِغيَرةِ , قَياَل : ِهيَي َممَّي  ُ , َواْلَمِدينَي ُ : َوقَياَل اأْلَْ يَمِعيُّ : َوالرُّ

ا اْلعَْرُض , فَِمْن ُ يدَّةَ , َوَميا  ِهَي ِمْن نَْقَصى َعدََن نَْبيََن إلَى ِريِع اْلِعَراِق فِي ال ُّوِل , َونَمَّ

يَْت اْلَجِ ييَرةُ َ ِ ييَرة   َِّياِم , َوُسيِمِ اِلْنِحَسياِر اْلَمياِ  َوااَلَها ِمْن َساِحِل اْلمَْحيِر إلَيى نَْطيَراِف ال

َعييْن َمْوِضييِعَها , َواْلَجييْ ُر ُهييَو اْلَْْ ييُج , أِلَنََّهييا َ ييَ َرْت َعْنَهييا اْلِميَييا ُ الَّتِييي َحَوالَْيَهييا , َكمَْحييِر 

َس اْلمَْصَرةِ , َوُعَماَن , َوَعدََن , َواْلفَُراِت , َوقِيَل : أِلَنَّ َحَوالَْيَها بَْحيُر اْلَحيمَِش , َوبَْحيُر فَيارِ 

يَْت َ ِ ييَرة  أِلَنَّ بَْحيَر فَياِرَس , َوبَْحيَر السَّيَواِد  , َوِدْ لَ ُ , َواْلفَُراُت ; َوقَاَل اأْلَْزَهيِر ُّ : ُسيِمِ

َِّييَماِلِيِ ِدْ لَيي ُ , َواْلفُييَراُت , اْنتََهييى .   نََحيياَط بَِجانِمَْيَهييا يَْعنِييي اْلَجنُييوبِيَّ َونََحيياَط بِاْلَجانِييِب ال

ِرِكيَن ِمْن َ ِ يَرةِ اْلعَيَرِب { , نَْخَرَ يحُ اْلمَُخياِر ُّ فِيي " اْلِجْ يَيِ  َوَحِديُث :  ِْ } نَْخِرُ وا اْلُم

" , َوُمْسِلمو فِي "  ِخِر اْلَوَ ايَا " ِكاَلُهَما َعْن َسيِعيِد ْبيِن ُ مَْييٍر َعيْن اْبيِن َعمَّياٍس , قَياَل : } 

ِ  ييلى هللا عل ييا اْشييتَدَّ بَِرُسييوِل هَّ يييح وسييلم َوَ عُييحُ , قَيياَل : ائْتُييونِي نَْكتُييُب لَُمييْم ِكتَاب ييا اَل لَمَّ

تَِضلُّوا بَْعِد  , فَتَنَاَزُعوا , َوقَالُوا : َما َشأْنُحُ نََهَجَر ؟ اْستَْفِهُمو ُ , فََْياَل : دَُعيونِي نُوِ ييُمْم 

ِرِكيَن ِمْن َ ِ يَرةِ اْلعََرِب , َونَ ِ  ِْ يُ وا اْلَوْفدَ بِنَْحِو َما ُكْنُت نُِ ييُ ُهْم , بِثاََلٍإ : نَْخِرُ وا اْلُم

 قَاَل : َوَسَمَت َعْن الثَّاِلثَِ  { اْنتََهى .

==================== 

 55وفي البحر ال خار : 

 56" َمِسأَلَةل " : َولَِيَس لَُهِم ىِحَداُث بِيعٍَة , أَِو َكنِيَسٍة فِيَما اِختَطَّهُ اِلُمِسِلُمونَ 
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ييا نَْحداَلَيحُ اْلُمْسييِلُموَن َوَغْييِرِ  ِلَْْوِلييِح  يلى هللا عليييح و لييح َكاْلمَْصيَرةِ   َواْلُموفَييِ  َوَغْيِرِهَميا ِممَّ

يا  اْلَمْوُ يودُ  َرتْحُ اْلعََرُب فَلَْيَس ِلْلعُْجيِم نَْن يُْحيِدالُوا فِييِح َكنِيَسي   " فَأَمَّ وسلم " نَيَُّما ِمْصٍر َمصَّ

ِرِكيَن بَنُوَها َواتََّصَل بَِها ِعَمياَرةُ اْلُمْسيِلِميَن , َوُحْميُم  فِي بِاَلِدنَا اآْلَن فََمْحُمولو  ِْ َعلَى نَنَّ اْلُم

َميياِم َهييْدُم َمييا َوَ ييدَ فِيَهييا ِمييْن اْلَمنَييائِِس  َمييا َملََمييحُ اْلُمْسييِلُموَن بِيياْلَْْهِر ُحْمييُم َمييا اْختَ ُّييو ُ , َوِلإْلِ

ْهمَاِن , َوإِنْ  نَقَرَّ ُ ِلَمْصلََحٍ  فَاَل َحَرَج َولَُهْم إْحدَاالَُها فِيي ُخَ ِ ِهيْم الَّتِيي  َواْلمِيَجِ َوَ َواِمجِ الرُّ

ْلُح , َعلَى نَنَّ الدَّاَر لَُهْم اَل َعلَيى نَنََّهيا لَنَيا  اُْختُصُّوا بَِها َونَْظَهُروا ِشعَاَرُهْم فِيَها إْن َوقََج الصُّ

ْسياَلِم { , فَلَْيَس لَُهْم ذَِلَك ; ِلَْْوِلِح  لى هللا ع ليح و لح وسلم } اَل تُْمنَى اْلَمنِيَسي ُ فِيي دَاِر اْمِ

ُروا َعلَْييِح نَوَّ  يا قُيِرِ ال  َواَل يَُجدَّدُ َما َخِرَب ِمْنَها . قُْلت بَْل اْلَمْ َهُب نَنَّ لَُهْم تَْجِديدَ َما َخِرَب ِممَّ

 ُ , َوَعُموِريَّييي  َوفِلَْسيييِ يُن َونَْجيييَراُن , ) فَيييْرلو ( َوُخَ ُ ُهيييْم الَّتِيييي ُ يييوِلُحوا َعلَْيَهيييا , نَْيلَييي

 َوقُْسَ ْنِ ينِيَّ  .

يفَاِ  : َوَعيْن اْبيِن َعمَّياٍس نَنَّيحُ  ِِِ َرتْحُ اْلعََرُب " إلَْخ . لَْفُمحُ فِي ال . ) قَْولُحُ ( " نَيَُّما ِمْصٍر َمصَّ

ْسيياَلُم , فَلَييْيَس ِلْلعُْجييمِ  ييَر ُ اْمِ نَْن يَْمنُييوا فِيييِح َكنِيَسيي   " اْنتََهييى . َهَميي َا  قَيياَل " نَيَُّمييا ِمْصييٍر َمصَّ

ي ِِِ ْساَلِم " إلَْخ . لَْفُمحُ فِيي ال ُ نَْعلَُم .  ) قَْولُحُ ( " اَل تُْمنَى اْلَمنِيَس ُ فِي دَاِر اْمِ فَاِ  َمْوقُوف ا َوَهَّ

ِ  ييلى هللا  عليييح و لييح وسييلم } اَل تُْمنَييى : َوَعييْن ُعَمييَر ْبييِن اْلَخ َّيياِب قَيياَل : قَيياَل َرُسييوُل هَّ

ْساَلِم , َواَل يَُجدَّدُ َما َخِرَب { اْنتََهى .  َكنِيَس و فِي اْمِ

=================== 

 57: الحبير وفي التلخيص 

اِة ِماِن ىِحاَداِث بَِيعَاٍة  -   29)  - 2328 مَّ َحِديُث ُعَمَر َواِبِن َعبَّااٍس : " اَل يَُم َّاُن أَِهاُل الذِِّ

 . ِد اِلُمِسِلِميَن , َواَل َكنِيَسٍة , َواَل َصِوَمعَِة َراِهٍه "فِي بِاَل 

ِْييُّ ِميْن َطِرييِق َحيَراِم ْبيِن ُمعَاِويَي َ ; قَياَل : َكتَيَب إلَْينَيا ُعَميُر نَْن   ا ناَلَيُر ُعَميَر فَيَرَوا ُ اْلمَْيَه نَمَّ

ييي بُيييوا اْلَخْييييَل , َواَل تُيييْرفَعُنَّ بَيييْيَن َظْهيييَرانِيُمْم الصَّ  -ِليَب , َواَل يَُجييياِوَرنَُّمْم اْلَخنَييياِزيُر " . نَدِِ

ْحَمِن ْبييِن َغييْنٍم , َعييْن ُعَمييَر , َوفِييي إْسيينَاِدِ   -اْلَحييِديَث  ال  ِمييْن َحييِديِث َعْمييِد الييرَّ َوَرَوا ُ ُمَ ييوَّ

ا يدُ ْبيُن َسيِعيٍد اْلَحيافُِظ اْلَحرَّ ا نَبُو َعِلِيٍ ُمَحمَّ قَّيِ  َضْععو , َوقَْد نَْخَرَ حُ نَْيض  نِييُّ فِيي تَياِريخِ الرَّ

ْسياَلِم ,  ِمْن َه َا اْلَوْ ِح , َوَرَوَّللا اْبيُن َعيِدِ ٍ َعيْن ُعَميَر َمْرفُوع يا : } اَل يُْمنَيى َكنِيَسي و فِيي اْمِ

ِْيُّ َعيْن اْبيِن َعمَّيا ا ناَلَُر اْبِن َعمَّاٍس فََرَوا ُ اْلمَْيَه ٍس : " ُكيلُّ َواَل  يَُجدَّدُ َما َخِرَب ِمْنَها { . َونَمَّ

َر ُ اْلُمْسيِلُموَن , اَل يُْمنَيى فِييِح بِيعَي و , َواَل َكنِيَسي و , َواَل يُْضيَرُب فِييِح نَياقُوسو َواَل  ِمْصٍر َمصَّ

 يُمَالُ فِيِح لَْحُم ِخْنِ يٍر " . َوفِيِح َحنَشو َوُهَو َضِعيعو .

==================== 

 58وفي فتد القدير : 

ِساَلِم  ) فَِصلل   ) َواَل يَ   ُجوُز ىِحَداُث بِيعٍَة َواَل َكنِيَسٍة فِي َداِر اإِلِ

ْساَلِم َواَل َكنِيَس َ { َواْلُميَرادُ إْحيدَاالَُها  )   ; ِلَْْوِلِح عليح الصالة والسالم } اَل ِخَصاَ  فِي اْمِ

ُهْم َوإِْن اْنَهدََمْت اْلمِيَُج َواْلَمنَائُِس اْلَِْديَمي ُ نََعادُوَهيا ( أِلَنَّ ا يا نَقَيرَّ يا , َولَمَّ أْلَْبنِيَي َ اَل تَْمَْيى دَائِم 

ِلَهيا ; أِلَنَّيحُ إْحيدَاإو فِيي اْلحَ  ْْ َعيادَةَ إالَّ نَنَُّهيْم اَل يَُممَّنُيوَن ِميْن نَ َماُم فََْْد َعِهدَ إلَيْيِهْم اْمِ ِْيَْيِ  ,  اْمِ
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ْوَمعَ ُ ِللتََّخلِِيي فِيَهيا بَِمْنِ لَيِ  اْلمِيعَيِ  ,  ياَلةِ فِيي اْلمَْييِت ; أِلَنَّيحُ تَمَيجو َوالصَّ بِِخياَلِف َمْوِضيجِ الصَّ

َِّيعَائُِر فَياَل  ِللسُّْمنَى , َوَه َا فِي اأْلَْمَصاِر دُوَن اْلَُْرَّللا ; أِلَنَّ اأْلَْمَصاَر ِهَي الَّتِي تَُْاُم فِيَها ال

يا ; أِلَنَّ تُعَاَرُض بِإِْظَهاِر َما يَُخاِلفَُها . َوقِيَل فِيي ِديَاِرنَيا يُْمنَ عُيوَن ِميْن ذَِليَك فِيي اْلُْيَرَّللا نَْيض 

َِّعَائِِر , َواْلَمْرِو ُّ َعيْن َ ياِحِب اْلَميْ َهِب فِيي قُيَرَّللا اْلُموفَيِ  أِلَنَّ نَْكثَيَر نَْهِلَهيا  فِيَها بَْعَض ال

ييِ  . َوفِييي نَْرِض اْلعَييَرِب يُْمنَعُييوَن ِمييْن ذَِلييَك فِييي نَْمَصيياِرَها َوقُرَ  مَّ اَهييا  ِلَْْوِلييِح عليييح نَْهييُل ال ِِ

 الصالة والسالم } اَل يَْجتَِمُج ِدينَاِن فِي َ ِ يَرةِ اْلعََرِب { .

ِيِ بِاْعتِمَياِر َغْييِرِ  َوَميا َمَضيى بِاْعتِمَياِر نَْفِسي ِمِ ا َكانَْت َهِ ِ  اأْلَْحَماُم تَتَعَلَُّق بِال ِِ ِح ) فَْصلو ( لَمَّ

ْسياَلِم ( قَدََّم تِْلَك . ) قَْولُيحُ َواَل يَ  ُجيوُز إْحيدَاُإ بِيعَيٍ  ( بَِمْسيِر اْلمَياِ  ) َواَل َكنِيَسيٍ  فِيي دَاِر اْمِ

ِد َوُهَمييا ُمتَعَمَّييدَا اْليَُهييوِد َوالنََّصيياَرَّللا , الُييمَّ َغلَمَييْت اْلَمنِيَسيي ُ ِلُمتَعَمَّييِد اْليَُهييوِد  َواْلمِيعَيي ُ ِلُمتَعَمَّيي

ْستَْعَمُل لَْفُظ اْلمِيعَيِ  بَيْل اْلَمنِيَسيِ  ِلُمتَعَمَّيِد اْلفَيِريَْْيِن , َولَْفيُظ النََّصاَرَّللا , َوفِي ِديَاِر ِمْصَر اَل يُ 

ْساَلِم بِاأْلَْمَصاِر دُوَن اْلَُْرَّللا ; أِلَنَّ  الدَّْيِر ِللنََّصاَرَّللا َخا َّ   . َوقَيَّدَ اْلُمَصنُِِع ُعُموَم دَاِر اْمِ

َِّي عَائُِر , فَإِْحيدَاالَُها فِيَهيا ُمعَاَرَضي و بِإِْظَهياِر َميا يَُخاِلفَُهيا فَياَل اأْلَْمَصاَر ِهَي الَّتِي تَُْاُم فِيَهيا ال

َمياِن . الُيمَّ  ا اَل تَْحدُُإ فِي َهي َا ال َّ يَُجوُز , بِِخاَلِف اْلَُْرَّللا . الُمَّ ذََكَر نَنَّ فِي قَُرَّللا ِديَاِرنَا نَْيض 

اْلَمنَائُِس اْلَِْديَمي ُ نََعادُوَهيا ( قَياَل اْلُمَصينُِِع : ) أِلَنَّ قَاَل اْلُْدُوِر ُّ : ) َوإِْن اْنَهدََمْت اْلمِيَُج وَ 

َعييادَةَ ِضييْمن ا َغْيييَر نَنَّ  َميياُم فََْييْد َعِهييدَ إلَييْيِهْم اْمِ ُهْم اْمِ ييا نَقَييرَّ ييا , َولَمَّ ُهييْم اَل اأْلَْبنِيَيي َ اَل تَْمَْييى دَائِم 

ِلَها ِمْن َمَمان إلَى  َخيرَ  ْْ ; أِلَنَّيحُ إْحيدَاإو ( فِيي ذَِليَك اْلَمَمياِن اْلَمْنُْيوِل إلَْييِح فَياَل  يَُممَّنُوَن ِمْن نَ

َميياِم إيَّياُهْم َعلَيى ذَِلييَك ,  يَُجيوُز , َوفِيي َهي َا التَّْعِليييِل إَشياَرةو إلَيى نَنَّ ذَِلييَك إذَا َكياَن بِيإِْقَراِر اْمِ

يَحابَِ  َوذَِلَك إذَا َ يالََحُهْم َعلَيى إْقيَراِرِهْم َعلَيى نََراِضييِهِ  يا فِيي َزَميِن الصَّ ْم َسيَوا و َكياَن إَمام 

يَر ُ اْلُمْسيِلُموَن َكاْلُموفَي ِ  َوالتَّابِِعيَن نَْو بَْعدَُهْم . قِيَل نَْمَصاُر اْلُمْسِلِميَن الاََلالَ و : نََحدَُها َما َمصَّ

اَل َكنِيَسيٍ  َواَل ُمْجتََميجٍ ِلَصياَلتِِهْم َواْلمَْصَرةِ َوبَْغدَادَ َوَواِسٍط , فَاَل يَُجوُز فِيَها إْحيدَاُإ بِيعَيٍ  وَ 

َواَل َ ييْوَمعٍَ  بِإِْ َمييالِ نَْهييِل اْلِعْلييِم , َواَل يَُممَّنُييوَن فِيييِح ِمييْن ُشييْرِب اْلَخْمييِر َواِتَِِخيياِذ اْلَخنَيياِزيِر 

َهييا إْحييدَاُإ َشييْيٍ  َوَضييْرِب النَّيياقُوِس . َوالَانِيَهييا َمييا فَتََحييحُ اْلُمْسييِلُموَن َعْنييَوة  فَيياَل يَُجييوُز فِي

َِّيافِِعيُّ فِيي قَيْوٍل  ْ َمالِ , َوَما َكاَن فِيَها َشْي و ِمْن ذَِلَك َهْل يَِجُب َهْدُمحُ ؟ فََْاَل َماِلكو َوال بِاْمِ

يي   نَْمييُرُهْم نَْن يَْجعَلُييوا َكنَائَِسييُهْم َمَسيياكِ  َن , َونَْحَمييدُ فِييي ِرَوايَييٍ  : يَِجييُب . َوِعْنييدَنَا َ ْعلُُهييْم ِذمَّ

َِّييافِِعِيِ َوِرَوايَيي و َعييْن نَْحَمييدَ ; أِلَنَّ  َويُْمنَييُج ِمييْن َ يياَلتِِهْم فِيَهييا َولَِمييْن اَل تُْهييدَُم , َوُهييَو قَييْولو ِلل

ا , َولَْم يُْنَْْل ذَِلكَ  ا ِمْن اْلمِاَلِد َعْنَوة  , َولَْم يَْهِدُموا َكنِيَس   , َواَل دَْير  َحابَ َ فَتَُحوا َكثِير  قَيطُّ  الصَّ

ا , فَإِْن َ الََحُهْم َعلَى نَنَّ اأْلَْرَض لَُهْم َواْلَخَراَج لَنَا َ ياَز إْحيدَاالُُهْم ,  . َوالَاِلثَُها َما فُتَِح ُ ْلح 

ِح َوإِْن َ الََحُهْم َعلَى نَنَّ الدَّاَر لَنَا َويَُؤدُّوَن اْلِجْ يَ َ فَاْلُحْمُم فِي اْلَمنَائِِس َعلَيى َميا يَُوقَّيُج َعلَْيي

ْحييدَاِإ اَل يَْميينَعُُهْم , إالَّ نَنَّ اأْلَْولَييى نَْن اَل  ييْلُح , فَييإِْن َ ييالََحُهْم َعلَييى َشييْرِط تَْمِميييِن اْمِ الصُّ

يَُصاِلَحُهْم إالَّ َعلَى َما َوقََج َعلَْيِح ُ ْلُح ُعَمَر رضي هللا عنح ِمْن َعدَِم إْحدَاِإ َشيْيٍ  ِمْنَهيا , 

ييْلُح  ُض ِلْلَِْديَمييِ  َويُْمنَعُييوَن ِمييْن َضييْرِب َوإِْن َوقَييَج الصُّ ْحييدَاُإ َواَل يُتَعَييرَّ ُمْ لَْ ييا اَل يَُجييوُز اْمِ

ْ َميالِ اْنتََهيى . َوقَْولُيحُ : يُْمنَعُيوَن ِميْن ُشيْرِب  النَّاقُوِس َوُشْرِب اْلَخْمِر َواِتَِِخياِذ اْلِخْنِ ييِر بِاْمِ

اِرِ  . َوفِييي اْلُمِحيييِط : لَييْو َضييَربُوا النَّيياقُوَس فِييي َ ييْوِف اْلَخْمييِر : نَْ  التََّجيياُهِر بِييِح َوإِْظَهيي

ييِ  نَْو ِمْصييٍر نَْو  مَّ ييدو : ُكييلُّ قَْريَييٍ  ِمييْن قُييَرَّللا نَْهييِل ال ِِ َكنَائِِسييِهْم اَل يُْمنَعُييوَن اْنتََهييى . َوقَيياَل ُمَحمَّ

ُمونََهيا فِيي ِديينِِهْم َحِديٍَْ  لَُهْم نَْظَهُروا فِيَها َشْيئ ا ِمْن اْلِفْسِق ِمثَْل ال ِِ  نَا َواْلفَيَواِحَش الَّتِيي يَُحِرِ

 يُْمنَعُوَن ِمْنحُ , َوَك َا َعْن اْلَمَ اِميِر َوال َّنَابِيِر َواْلِغنَاِ  , َوِمْن َكَسَر َشْيئ ا ِمْن ذَِلَك لَْم يَْضيَمنْ 

يا فِيي . َواْعلَْم نَنَّ اْلمِيَيَج َواْلَمنَيائَِس اْلَِْديَمي َ فِيي السَّيَواِد اَل  َوايَياِت ُكلَِِهيا , َونَمَّ  تُْهيدَُم َعلَيى الِرِ
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ييِر َواْلَخييَراجِ تُْهييدَُم اْلَِْديَميي ُ , َوذََكييَر فِييي  ِْ ييٍد , فَيي ََكَر فِييي اْلعُ اأْلَْمَصيياِر فَيياْختَلََع َكيياَلُم ُمَحمَّ

َ اَرةِ نَنََّها اَل تُْهدَُم َوَعَمُل النَّياِس َعلَيى َهي َا , فَإِنَّيا َرنَيْ  ي و اْمِ ا ِمْنَهيا تََوالَيْت َعلَْيَهيا نَئِمَّ نَيا َكثِيير 

يَحابَِ  رضييي هللا  َونَْزَميانو َوِهيَي بَاقِيَيي و لَيْم يَييأُْمْر بَِهيْدِمَها إَمييامو فََمياَن ُمتََواِرال ييا ِميْن َعْهييِد الصَّ

ْرنَا بَِريَّ   فِيَها دَْيرو  نَْو َكنِيَس و فََوقََج فِي ي دَاِخيِل السُّيَوِر يَْنمَِغيي نَْن عنهم , َوَعلَى َه َا لَْو َمصَّ

 اَل يُْهدََم ; أِلَنَّحُ َكاَن ُمْستَِحًّْا ِلْْلََماِن قَْمَل َوْضجِ السَُّوِر , فَيُْحَمُل َميا فِيي َ يْوِف اْلَْياِهَرةِ ِمينْ 

سُّوَر الُمَّ فِيَها اآْلَن َكنَيائُِس اْلَمنَائِِس َعلَى ذَِلَك ; أِلَنََّها َكانَْت فََضا   فَأَدَاَر اْلعُمَْيِديُّوَن َعلَْيَها ال

ْسياَلِميَِّ  , فَالمَّياِهرُ  ا فِي َ ْوِف اْلُميدُِن اْمِ  , َويَْمعُدُ ِمْن إَماٍم تَْمِميُن اْلُمفَّاِر ِمْن إْحدَاالَِها ِ َهار 

َواِحي فَأُِديَر السَُّوُر َعلَْيَها فَأََحاَط بَِها , َوَعلَى َه َ  ا فَاْلَمنَيائُِس اْلَمْوُ يودَةُ نَنََّها َكانَْت فِي الضَّ

ْساَلِم َغْييِر َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب ُكلَُّهيا يَْنمَِغيي نَْن اَل تُْهيدََم ; أِلَنََّهيا إْن َكانَيْت فِيي  اآْلَن فِي دَاِر اْمِ

َحابَ َ نَْو التَّابِِعيَن ِحييَن فَتَُحيوا اْلَمِدينَي َ عَ  ِلُميوا بَِهيا َوبَُْوَهيا , نَْمَصاٍر قَِديَمٍ  فَاَل َشكَّ نَنَّ الصَّ

فَياَل َوبَْعدَ ذَِلَك يُْنَمُر فَيإِْن َكانَيْت اْلمَْليدَةُ فُتَِحيْت َعْنيَوة  َحَمْمنَيا بِيأَنَُّهْم بَُْوَهيا َمَسياِكَن اَل َمعَابِيدَ 

ِب , َوإِْن ُعيِرَف نَنََّهيا فُتِ  َيرُّ ا َحَمْمنَيا تُْهدَُم َولَِميْن يُْمنَعُيوَن ِميْن ااِلْ تَِميالِ فِيَهيا ِللتَّْ َحيْت ُ يْلح 

ْظَهاِر . َواْنُمْر إلَى قَْوِل اْلَمرْ  وَها َمعَابِدَ فَاَل يُْمنَعُوَن ِمْن ذَِلَك فِيَها بَْل ِمْن اْمِ ِخيِيِ بِأَنَُّهْم نَقَرُّ

َكنَائِِسييِهْم  : إنَُّهييْم إذَا َحَضييَر لَُهييْم ِعيييدو يُْخِرُ ييوَن فِيييِح ُ ييْلمَانَُهْم َوَغْيييَر ذَِلييَك فَْليَْصيينَعُوا فِييي

يا نَْن يُْخِرُ يوا ذَِليَك ِميْن اْلَمنَيائِِس َحتَّيى يَْمَهيَر فِيي اْلِمْصيِر  اْلَِْديَمِ  ِمْن ذَِلَك َما نََحمُّوا , فَأَمَّ

فَلَييْيَس لَُهييْم ذَِلييَك , َولَِمييْن ِليَْخُرُ ييوا ُخْفيَيي   ِمييْن َكنَائِِسييِهْم , َواْسييتَدَلَّ اْلُمَصيينُِِع َعلَييى َعييدَِم 

ْسييياَلِم َواَل َكنِيَسيي َ { . قَييياَل اْمِ  ْحييدَاِإ بَِْْوِلييِح  يييلى هللا عليييح وسيييلم } اَل ِخَصيياَ  فِييي اْمِ

يَحابَِ   ا ِميْن الصَّ َيْت َكثِيير  اْلُمَصنُِِع رحمح هللا : اْلُمَرادُ إْحدَاالَُها , َوَه َا ; أِلَنَّ اْلمِيعَ َ قَْد تََحَّْْ

ييْلحِ . َوفِييي ِرَوايَييِ  اْلمَ  ييِي تَْصييِريحو بِيي َِلَك فِييي ُسيينَنِِح َعييْن اْبييِن َعمَّيياٍس قَيياَل : قَيياَل فِييي الصُّ ِْ ْيَه

ْسياَلِم َواَل بُْنيَياَن َكنِيَسيٍ  { َوَضيعَّفَحُ .  ِ  لى هللا عليح وسلم } اَل ِخَصياَ  فِيي اْمِ َرُسوُل هَّ

 ِ ٍم : َحييدَّالَنَا ُعمَْييدُ هَّ  ْبييُن َ ياِلحٍ , َحيدَّالَنَا اللَّْيييُث ْبيُن َسييْعٍد , َوَرَوا ُ نَبُيو ُعمَْييٍد اْلَْاِسييُم ْبيُن َسيالَّ

يْن نَْخمَيَر ُ َعيْن النَّمِيِيِ  يلى هللا علييح  َحدَّالَنِي تَْوبَ ُ ْبُن النَِّمِر اْلَحْضَرِميُّ قَاِضيي ِمْصيَر َعمَّ

 َ ْساَلِم َواَل َكنِيَس َ { قَاَل : َوَرَوَّللا نَبُو اأْل ْسَوِد َعْن اْبيِن لَِهيعَي َ وسلم قَاَل } اَل ِخَصاَ  فِي اْمِ

َعيْن يَِ ييدَ ْبييِن َحمِييٍب َعييْن نَبِيي اْلَخْيييِر قَياَل : قَياَل ُعَمييُر ْبيُن اْلَخ َّيياِب رضيي هللا عنييح : اَل 

ْساَلِم َواَل ِخَصاَ  . َوَرَوَّللا اْبُن َعِدِ ٍ فِي اْلَماِمِل بَِسنَِدِ  إلَيى ُعَميَر رضيي هللا  َكنِيَس َ فِي اْمِ

ْساَلِم َواَل يُْمنَى َميا  عنح قَاَل : ِ  لى هللا عليح وسلم } اَل تُْمنَى َكنِيَس و فِي اْمِ قَاَل َرُسوُل هَّ

ِعيِع يَِصيُر َحَسن ا . الُمَّ قِييَل  َخِرَب ِمْنَها { َونُِعلَّ بَِسِعيِد ْبِن ِسنَاٍن , َوإِذَا تَعَدَّدَْت ُطُرُق الضَّ

يييي َعيييْن إتْيَييياِن النَِِسييياِ  ) : اْلُميييَرادُ بِاْلِخَصييياِ  نَيييْ لُ الْ  ُخْصييييَتَْيِن , َوقِييييَل ِكنَايَييي و َعيييْن التََّخلِِ

َِْ يالِ ) فِيَهيا ( لَُهيْم ِمثْلَُهيا فَيُْمنَيُج  ْوَمعَ ُ ( َوُهَو َما يُْمنَيى ) ِللتََّخلِِيي ( َعيْن النَّياِس َوااِلْن َوالصَّ

ا َوَك َا يُْمنَُج بَْيُت نَاٍر . ) َواْلَميْرِو ُّ  َعيْن َ ياِحِب اْلَميْ َهِب ( يَْعنِيي نَبَيا َحنِيفَي َ رضيي  نَْيض 

ييٍ  ( بِِخيياَلِف قُييَرَّللا اْلُمْسييِلِميَن  هللا عنييح َكيياَن ) فِييي قُييَرَّللا اْلُموفَييِ  ; أِلَنَّ نَْكثَييَر نَْهِلَهييا نَْهييُل ِذمَّ

َ يياَراتِ  ييِ  فِييي َشييْرِحِح فِييي ِكتَيياِب اْمِ : اأْلََ ييحُّ ِعْنييِد  نَنَُّهييْم  اْليَييْوَم , َوِليي َا قَيياَل َشييْمُس اأْلَئِمَّ

يَِر اْلَممِيِر قَاَل : إْن َكانَيْت قَْريَي و َغاِليُب  يُْمنَعُوَن َعْن ذَِلَك فِي السََّواِد , َوإِْن َكاَن ُهَو فِي الِسِ

يا اْلَْْريَي ُ الَّتِيي َسيَمنََها اْلُمْسيِلُموَن اخْ  يِ  اَل يُْمنَعُيوَن , َونَمَّ مَّ يايُِخ فِيَهيا نَْهِلَها نَْهيُل ال ِِ َِ تَلَيَع اْلَم

ْحدَاِإ ُهَو اْلُمْختَياُر فََصيدََق تَْعِمييُم اْلُْيدُوِرِ ِ َمْنعََهيا  َعلَى َما ذََكْرنَا , فََصاَر إْطاَلُق َمْنجِ اْمِ

ْساَلِم . ) قَْولُحُ : َوفِي نَْرِض اْلعََرِب يُْمنَعُوَن ِمْن ذَِليَك فِيي نَْمَصياِرَها َوقَُرا َهيا ( فِي دَاِر اْمِ

ِرَهيا , فَاَل يُْحدَُإ فِيَها َكنِيَس و َواَل تَُْرُّ ; أِلَنَُّهْم اَل يَُممَّنُوَن ِمْن السُّْمنَى بَِها فَاَل فَائِدَةَ فِيي إْقَرا
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ََّخيي َ دَاَر ُسييْمنَى َواَل يُمَييالُ بَِهييا  َخْمييرو َواَل فِييي قَْريَييٍ  ِمْنَهييا َواَل فِييي َميياٍ  ِمييْن ِميَييا   إالَّ نَْن تُت

اْلعََرِب َويُْمنَعُوَن ِمْن نَْن يَتَِّخ ُوا نَْرَض اْلعََرِب َمْسَمن ا َوَوَطن ا , بِِخاَلِف نَْمَصاِر اْلُمْسيِلِميَن 

الَّتِي لَْيَسْت فِي َ ِ يَرةِ اْلعََرِب يَُممَّنُوَن ِميْن ُسيْمنَاَها َواَل ِخياَلَف فِيي ذَِليَك . َوذَِليَك ) ِلَْْوِليِح 

لم } اَل يَْجتَِمييُج ِدينَيياِن فِييي َ ِ يييَرةِ اْلعَييَرِب { ( نَْخييَرَج إْسييَحاُق ْبييُن  ييلى هللا عليييح وسيي

َراْهَوْيِح فِي ُمْسنَِدِ  : نَْخمََرنَا النَّْضُر ْبُن ُشيَمْيٍل , َحيدَّالَنَا َ ياِلُح ْبيُن نَبِيي اأْلَْحيَوِص , َحيدَّالَنَا 

ْهِر ُّ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِِب َعْن نَبِي ُهَرْييَرةَ نَنَّ النَّمِييَّ  يلى هللا علييح وسيلم قَياَل فِيي  ال ُّ

اِق قَياَل :  زَّ َمَرِضِح الَِّ   َماَت فِيِح } اَل يَْجتَِمُج ِدينَاِن فِي َ ِ يَرةِ اْلعََرِب { َوَرَوا ُ َعْمدُ اليرَّ

ْهيِرِ ِ َعيْن َسيِعيِد ْبيِن اْلُمَسييِِِب قَياَل : قَي ِ  يلى هللا علييح نَْنمَأَنَا َمْعَمرو َعيْن ال ُّ اَل َرُسيوُل هَّ

َكيياةِ  وسييلم } اَل يَْجتَِمييُج بِييأَْرِض اْلعَييَرِب , نَْو قَيياَل بِييأَْرِض اْلِحَجيياِز ِدينَيياِن { َوَرَوا ُ فِييي ال َّ

ِ  يلى هللا علييح  َوَزادَ فِيِح : " فََْاَل ُعَمُر ِلْليَُهوِد : َمْن َكاَن ِمْنُمْم ِعْندَ ُ َعْهدو ِمْن َرُسيوِل هَّ

ِ  يلى  وسلم فَْليَأِْت بِِح , َوإاِلَّ فَإِنِِي ُمْجِليُمْم , قَاَل : فَأََ اَلُهْم ُعَمُر " . َوقَيْد َكياَن َرُسيوُل هَّ

هللا عليييح وسييلم قَيياَل ذَِلييَك فِييي َمييَرِض َمْوتِييِح . قَيياَل الييدَّاَرقُْ نِيُّ فِييي ِعلَِلييِح : َهيي َا َ ييِحيحو , 

ُمَوطَّإِ . قَاَل َماِلكو : قَاَل اْبُن ِشَهاٍب : فَفََحَص ُعَميُر َعيْن ذَِليَك َحتَّيى نَتَيا ُ َوَرَوا ُ َماِلكو فِي الْ 

ِ  لى هللا عليح وسيلم قَياَل } اَل يَْجتَِميُج ِدينَياِن فِيي َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب {  ِْيُن نَنَّ َرُسوَل هَّ اْليَ

َِ . َوفِيي َ يِحيحِ اْلمَُخياِرِ ِ َوُمْسيِلٍم َعيْن اْبيِن فَأَْ لَى يَُهودَ َخْيمََر َونَْ لَى يَُهيودَ نَْجيَرا َن َوفَيدَ

ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم َوَ عُييحُ قَيياَل :  ييا اْشييتَدَّ بَِرُسييوِل هَّ َعمَّيياٍس رضييي هللا عنهمييا } لَمَّ

يِرِكيَن ِميْن َ ِ يييَرةِ اْلعَيَرِب { َوَ ِ ييَرةُ اْلعَيَرِب ِمييْن نَْقَصيى َعيدََن نَ  ِْ ْبييََن إلَييى نَْخِرُ يوا اْلُم

يا اْلعَييْرُض فَِمييْن ُ يدَّةَ َوَمييا َوااَلَهيا ِمييْن َسياِحِل اْلمَْحييِر إلَييى  ِرييِع اْلِعييَراِق فِيي ال ُّييوِل , َونَمَّ

يَْت َ ِ يييَرة  اِلْنِجييَ اِر اْلِميَيياِ  الَّتِييي َحَوالَْيَهييا َعْنَهييا َكمَْحييِر اْلمَْصييَرةِ  َِّيياِم , َوُسييِمِ نَْطييَراِف ال

َن َواْلفَُراِت . َوقِيَل ; أِلَنَّ َحَوالَْيَها بَْحُر اْلَحمَِش َوبَْحُر فَاِرٍس َوِدْ لَ ُ َواْلفُيَراُت َوُعَماَن َوَعدَ 

يَْت بِيي َِلَك ; أِلَنَّ بَْحييَر فَيياِرٍس َوبَْحييَر السُّييودَاِن نََحاَطييا بَِجانِمَِهيييا  . َوقَيياَل اأْلَْزَهييِر ُّ : ُسييِمِ

ََِّماِلِيِ ِدْ لَ ُ َواْلفَُراُت . َوقَاَل اْلُمْنِ ِر ُّ فِيي ُمْختََصيِرِ  : قَياَل اْلَجنُوبِِيِ , َونََحاَط بِاْلَجانِ  ِب ال

َماِلييكو : َ ِ يييَرةُ اْلعَييَرِب اْلَمِدينَيي ُ نَْفُسييَها , َوُرِوَ  نَنََّهييا اْلِحَجيياُز َواْليييََمُن َواْليََماَميي ُ , َوَحَمييى 

 نَْرُض َممَّ َ َواْلَمِدينَِ  .اْلمَُخاِر ُّ َعْن اْلُمِغيَرةِ قَاَل : ِهَي 

=================== 

 59وفي دقا ى أولي النهى : 

 ) َو   يُِمنَعُوَن ) ِمِن ىِحَداِث َكنَا َِس َوبِيَفٍ  

َ ْمُج بِيعٍَ  ) َوُمْجتََمجٍ ( نَْ  َمَحِلٍ يَْجتَِمعُوَن فِيِح ) ِلَصياَلةٍ َوَ يْوَمعٍَ  ِلَراِهيٍب ( فِيي َشيْيٍ   

َر ُ اْلُمْسِلُموَن َكمَْغدَادَ َواْلمَْصيَرةِ َوَواِسيٍط َوَميا فُيتَِح َعْنيَوة  ِمْن نَرْ  ِض اْلُمْسِلِميَن , َسَوا و َمصَّ

َِّاِم . َواَل يَِصحُّ ُ ْلُحُهْم َعلَى إْحدَاِإ ذَِلَك فِي نَْرِض اْلُمْسيِلِميَن . ِلَحيِديِث اْبيِن  َكِمْصٍر َوال

ي َرتْحُ اْلعَيَرُب فَلَيْيَس ِلْلعََجيِم نَْن يَْمنُيوا فِييِح بِيعَي   , َواَل نَْن يَْضيِربُوا َعمَّاٍس } نَيَُّما ِمْصيٍر َمصَّ

ا { َرَوا ُ نَْحَميدُ . َواْحيتَجَّ بِييِح .  َِّخي ُوا فِييِح ِخْنِ ييير  ا َواَل يَت يَربُوا فِيييِح َخْمير  ِْ فِييِح نَاقُوس يا َواَل يَ

ْم فَاَل يَُجوُز فِيَها بِنَياُ  َمَجياِمَج ِلْلُمْفيِر . َوَميا ُوِ يدَ فِيي َهيِ ِ  َوأِلَنَّ نََراِضَي اْلُمْسِلِميَن ِمْلكو لَهُ 

ا ِميْن اْليمِاَل  َحابَ َ فَتَُحوا َكثِيير  ِد اْلمِاَلِد ِمْن َكنَائَِس َوبِيَجٍ َحاَل فَتِْحَها لَْم يَِجْب َهْدُمحُ ; أِلَنَّ الصَّ

َوَك َا ُحْمُم إْحدَاِإ َ ْوَمعٍَ  ِلَراِهٍب . أِلَنَّ فِي َحِديِث َعْميدَ  َعْنَوة  فَلَْم يَْهِدُموا َشْيئ ا ِمْن ذَِلَك .

يَ   َواَل َ يْوَمعَ   ِلَراِهيٍب { ) إالَّ إْن ُشيِرَط ( إْحيدَاُإ  ْحَمِن ْبَن َغْنٍم } َونَْن اَل نُْحِدَإ قِالَّ الرَّ
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ا َعلَى نَنَّحُ ( نَْ  ا ِْيرُّ ُ َمعَُهيْم َشْيٍ  ِمْن ذَِلَك ) فِيَما فُتَِح ُ ْلح  ا ) لَنَيا ( َونُ ْلمَلَدَ اْلَمْفتُيوَح ُ يْلح 

َِّْرِط فََوَ َب اْلَوفَياُ  بِيِح . ) َو ( يُْمنَعُيوَن ) ِميْن بِنَياِ  َميا  بِاْلَخَراجِ ; أِلَنَّحُ لَْم يُْفتَْح إالَّ َعلَى ال

ا مِ  يا اْستُْهِدَم ( ِمْن نَْحِو َكنِيَسٍ  َوبِيعٍَ  ) نَْو ُهِدَم ُظْلم  ْنَها َولَْو ( َكياَن َميا اْسيتُْهِدَم نَْو ُهيِدَم ُظْلم 

َِ ( َما يُْمنَعُيوَن ِميْن ) ِزيَادَتَِهيا ( نَْ  اْلمَ  نَيائِِس ِمْنَها ) ُكلَُّها ( أِلَنَّحُ بَْعدَ اْلَهْدِم َكأَنَّحُ لَْم يَُمْن ) 

ُل فِي َحِديِث ُعَمَر َمْرفُوع يا } اَل تُْمنَيى َكنِيَسي و َونَْحِوَها أِلَنَّحُ إْحدَاإو فِيَها ِلَما لَْم يَُمْن , فَيَْدخُ 

ْسيياَلِم َواَل يَُجييدَّدُ َمييا َخييِرَب ِمْنَهييا { َو ) اَل (  يُْمنَعُييوَن ) َرمَّ ُشييْعثَِها ( نَْ  اْلَمنَييائَِس  فِييي اْمِ

  َونَْحِوَها ; أِلَنَُّهْم َملَُموا اْستِدَاَمتََها فََملَُموا َرمَّ َشْعثَِها

================== 

 60وفي مطاله أولي النهى : 

 ) َو   يُِمنَعُوَن ) ِمِن ىِحَداِث َكنَا َِس َوبِيَفٍ  

ْساَلِم ) َو ( ِمْن ) ُمْجتََمجٍ ِلَصاَلةٍ َوَ ْوَمعٍَ  ِلَراِهٍب ( , قَالَحُ فِيي " اْلُمْسيتَْوِعِب   فِي دَاِر اْمِ

َرتْحُ اْلعَيَرُب فَلَيْيَس ِلْلعََجيِم نَْن يَْمنُيوا فِييِح بِيعَي   َواَل نَْن " ِلَْْوِل اْبن ُعَمَر : " نَيَُّما ِمْصٍر  َمصَّ

ا " َرَوا ُ نَْحَمييدُ ,  َِّخيي ُوا فِيييِح ِخْنِ ييير  ا , َواَل يَت ييَربُوا فِيييِح َخْميير  ِْ يَْضيِربُوا فِيييِح نَاقُوس ييا , َواَل يَ

ييَر ُ اْلُمْسي يا َمصَّ ِلُموَن َكمَْغيدَادَ َواْلمَْصييَرةِ َوَواِسيَط , نَْو َميا فُييتَِح َواْحيتَجَّ بِيِح . َوَسييَوا و َكياَن ِممَّ

َِّيياِم , َواَل يَِصييحُّ ُ ييْلُحُهْم َعلَييى إْحييدَاِإ َشييْيٍ  ِمييْن ذَِلييَك فِييي نَْرِض  َعْنييَوة  َكِمْصييِر َوال

) فَييإِْن فَعَلُييوا ( , نَْ  :  اْلُمْسييِلِميَن , أِلَنََّهييا ِمْلييكو لَُهييْم , فَيياَل يَُجييوُز فِيَهييا بِنَيياُ  َمَجيياِمَج ِلْلُمْفييرِ 

نَْحييداَلُوا َشييْيئ ا ِمييْن ذَِلييَك , ) َوَ ييَب َهْدُمييحُ ( إَزالَيي   ِلعُييْدَوانِِهْم . ) اَل ( يَِجييُب ) َهييْدُم َمييا َكيياَن 

َي بَِهيا َمْوُ ود ا ِمْنَها ( , نَْ  : ِمْن اْلمِيَجِ َواْلَمنَائِِس َونَْحِوَها ) َوْقَت فَيتْحِ ( اأْلَْرِض  الَّتِيي ِهي

ا  ْحدَاَإ ( ِلمِيعٍَ  نَْو َكنِيَسٍ  َونَْحِوَها ) فِيَميا فُيتَِح ُ يْلح  , ) فَإِْن َشَرُطوا ( , نَْ  : اْلُمفَّاُر ) اْمِ

ِْرُّ ُ َمعَُهْم بِاْلَخَراجِ , ) َ اَز ( , أِلَنَّحُ  ا ) لَنَا ( , َونُ لَيْم  َعلَى نَنَّحُ ( , نَْ  : اْلمَلَدَ اْلَمْفتُوَح ُ ْلح 

َِّْرِط , فََوَ َب اْلَوفَياُ  بِيِح . ) َويُْمنَعُيوَن ِميْن بِنَياِ  َميا اْسيتُْهِدَم ِمْنَهيا ( ,  يُْفتَْح إالَّ َعلَى َه َا ال

يا ( ِمْنَهيا , ) َولَيْو ( َكياَن َميا اْسيتُْهِدَم ِمْنَهيا نَْو  نَْ  : اْلَمنَائِِس َواْلمِيَجِ َونَْحِوَهيا ) نَْو ُهيِدَم ُظْلم 

َِ ( َما يُْمنَعُيوَن ِميْن ) ِزيَاَرتَِهيا ( , نَ ْ ُهدِ  ا ) ُكلَُّها ( , أِلَنَّحُ بَْعدَ اْلَهْدِم َكأَنَّحُ لَْم يَُمْن )   َم ُظْلم 

: اْلَمنَائِِس َونَْحِوَها , أِلَنَّحُ إْحدَاإو فِيَها ِلَما لَْم يَُميْن , فَيَيْدُخُل فِيي َحيِديِث ُعَميَر َمْرفُوع يا , } 

ْساَلِم , َواَل يَُجدَّدُ َما َخِرَب ِمْنَها { َو ) اَل ( يُْمنَعُوَن ) َرمَّ ُشيْعثََها ( , اَل تُْمنَ ى َكنِيَس و فِي اْمِ

َِّْيُخ ( تَ  ِْييُّ نَْ  : اْلَمنَائِِس َونَْحِوَها , أِلَنَُّهْم َملَُموا اْستِدَاَمتََها , فََملَُموا َرمَّ ُشْعثََها . ) َوقَاَل ال
يِن : َ فِيَهيا , أِلَنَّيا  الدِِ يِ  لَيْيَس لَُهيْم َمْنيُج َميْن يَْعمُيدُ هَّ مَّ ) اْلَمنَائُِس لَْيَسْت ِمْلم ا أِلََحٍد , َونَْهُل ال ِِ

ا ( , َوفِيي َمعْ   نَيا ُ َ الَْحنَاُهْم َعلَْيِح , َواْلعَابِدُ بَْينَُهْم َوبَْيَن اْلغَافِِليَن ( َعْن اْلِعمَادَةِ ) نَْعَمُم نَْ ر 

الَّتِييي تَْمثُييُر فِيَهييا اْلَمعَاِ ييي ِلَمييا فِيييِح ِمييْن إْحيَائَِهييا َوِلَهيي َا قِيييَل : إنِِييي اطَّلَْعييت َعلَييى اْلمَِْييالِ 

َ ياُل َوتَْسيعَدُ قَياَل اْبيُن ُهمَْييَرةَ : ُرِوَ  َعيْن نَْحَميدَ نَنَّيحُ َكياَن إذَا  َْى الِرِ ِْ َْى َكَما تَ ِْ َوَ ْدتَُها تَ

َض َعْينَْيِح , َويَُْوُل : اَل تَأُْخ ُوا َعنِِي َه َا , فَإِنِِي لَْم نَِ يْد ُ َعيْن َرنَّللَا يَُهوِديًّا  نَْو نَْصَرانِيًّا َغمَّ

ِ ) َوَحيُرَم بَيْيعُُهْم ( َوإَِ ياَرتُهُ  ْن تََْدََّم , َولَِمْن اَل نَْستَِ يُج نَْن نََرَّللا َمْن َك ََب َعلَى هَّ ْم نََحٍد ِممَّ

ا ) َونَْحيَو ُ ( , َكاَلَّيِ   يَْعَملُونَيحُ َ يِليم ا , أِلَنَّيحُ ) َما يَْعَملُونَ حُ َكنِيَس   نَْو تِْمثَاال  ( , نَْ  : َ نَم 

الِْم َواْلعُْدَواِن {  إَعانَ و لَُهْم َعلَى ُكْفِرِهْم . قَاَل تَعَالَى : } َواَل تَعَاَونُوا َعلَى اْمِ

=================== 
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 اَل تَِصلُُد قِِبَلتَاِن فِي أَِرٍض , َولَِيَس َعلَى ُمِسِلٍم ِجِ يَةل 

3485 -  ِ : } اَل  -صاالى هللا عليااه وساالم  -) َوَعااِن اِبااِن َعبَّاااٍس قَاااَل : قَاااَل َرُسااوُل  َّ

 َداُود ,  تَِصلُُد قِِبلَتَاِن فِي أَِرٍض , َولَِيَس َعلَى ُمِسِلٍم ِجِ يَةل { َرَواهُ أَِحَمُد َوأَبُو

ْسياَلِم َوَعلَيى اْلَمْنيجِ ِميْن إْحيدَاِإ بَْيعَيٍ  نَْو َكنِيَسيٍ  ( .  َوقَْد اْحتَجَّ بِِح َعلَيى ُسيُْوِط اْلِجْ يَيِ  بِاْمِ

3486 -  ِ يَُْيوُل  - لى هللا عليح وسلم  -) َوَعْن َرُ ٍل ِمْن بَنِي تَْغِلَب نَنَّحُ َسِمَج َرُسوَل هَّ

ُِييوُر َعلَييى اْليَُهييوِد َوالنََّصيياَرَّللا { َرَوا ُ نَْحَمييدُ : } لَييْيَس َعلَييى ا ُِييورو , إنََّمييا اْلعُ ْلُمْسييِلِميَن ُع

 َونَبُو دَاُود ( .

 3487 -  ِ َِياةٍ  - لى هللا عليح وسلم  -) َوَعْن نَنٍَس } نَنَّ اْمَرنَة  يَُهوِديَّ   نَتَْت َرُسوَل هَّ بِ

ِ َمْسُموَمٍ  فَأََكَل ِمْنَها , فَجِ  فََسأَلََها َعْن ذَِليَك  - لى هللا عليح وسلم  -يَ  بَِها إلَى َرُسوِل هَّ

ُ ِليَُسييلِِ ِك َعلَييى ذَِلييَك , قَيياَل : فََْييالُوا : ناََل  , فََْالَييْت : نََرْدت نَْن نَْقتُلَييَك , فََْيياَل : َمييا َكيياَن هَّ

ْْتُلَُها ؟ قَاَل : اَل { , فََما ِزْليُت نَْعِرفَُهيا فِي ِ نَ  - يلى هللا علييح وسيلم  -ي لََهيَواِت َرُسيوِل هَّ

ُِْض بِِمثِْل َه َا اْلِفْعِل ( .  َرَوا ُ نَْحَمدُ َوُمْسِلمو َوُهَو دَِليلو َعلَى نَنَّ اْلعَْهدَ اَل يَْنتَ

ُوَن , َوقَْد تَ  َملَّيَم فِيي قَيابُوِس ْبيِن َحِديُث اْبِن َعمَّاٍس َسَمَت َعْنحُ نَبُو دَاُود َوِرَ اُل إْسنَاِدِ  ُمَوالَّْ

َييحُ اْبييُن َمِعيييٍن َوقَيياَل اْلُمْنييِ ِر ُّ : نَْخَرَ ييحُ التِِْرِمييِ  ُّ َوذََكييَر نَنَّييحُ  اْلُحَصييْيِن ْبييِن ُ ْنييدٍُب , َوَوالَّْ

ييَهدُ لَييحُ َمييا تََْييدََّم نَنَّييحُ  ِْ  قَيياَل : } اْلُمْسييِلُم َواْلَمييافُِر اَل  - ييلى هللا عليييح وسييلم  -ُمْرَسييلو , َويَ

 يلى هللا علييح  -تَتََراَ َّللا نَاَراُهَما { َونَْخَرَج َماِلكو فِي اْلُمَوطَِّأ َعيْن اْبيِن ِشيَهاٍب نَنَّ النَّمِييَّ 

قَاَل : } اَل يَْجتَِمُج ِدينَاِن فِي َ ِ يَرةِ اْلعََرِب { قَاَل اْبُن ِشَهاٍب : فَفََحَص ُعَمُر َعْن  -وسلم 

ِْيُن َعْن النَّمِِيِ  ذَِلَك َحتَّى نَتَا ُ الثَّْلجُ  بَِه َا فَيأَْ لَى يَُهيودَ َخْيمَيَر .  - لى هللا عليح وسلم  -َواْليَ

ييا َعييْن  َِ . َوَرَوا ُ َماِلييكو فِييي اْلُمَوطَّييِأ نَْيض  قَيياَل َماِلييكو : َوقَييْد نَْ لَييى ُعَمييُر يَُهييودَ نَْجييَراَن َوفَييدَ

َر ْبَن َعْمِد اْلعَِ يِ  يَُْوُل : بَلَغَنِي نَنَّحُ َكاَن ِميْن  ِخيِر َميا إْسَماِعيَل ْبِن نَبِي َحِميٍم نَنَّحُ َسِمَج ُعمَ 

 ِ ُ اْليَُهييودَ َوالنََّصيياَرَّللا  - ييلى هللا عليييح وسييلم  -تََملَّييَم بِييِح َرُسييوُل هَّ نَْن قَيياَل : } قَاتَييَل هَّ

 َ ْرِض اْلعََرِب { . َوَوَ يلَحُ َ ياِلُح ْبيُن نَبِيي اتََّخ ُوا قُمُوَر نَْنمِيَائِِهْم َمَساِ دَ , اَل يَْمَْى ِدينَاِن بِأ

ْهِرِ ِ َعْن َسِعيٍد َعْن نَبِي ُهَرْيَرةَ نَْخَرَ حُ إْسَحاُق فِيي ُمْسينَِدِ  َوَرَوا ُ َعْميدُ  اأْلَْخَضِر َعْن ال ُّ

ْهيِرِ ِ َعييْن َسيِعيِد ْبيِن اْلُمَسيييِِِب فَي ََكَر ُ ُمرْ  اِق َعيْن َمْعَمييٍر َعيْن ال ُّ زَّ َسيال  , َوَزادَ " فََْيياَل اليرَّ

 ِ فَِليَيأِْت بِيِح َوإاِلَّ  - يلى هللا علييح وسيلم  -ُعَمُر : َمْن َكاَن ِمْنُمْم ِعْندَ ُ َعْهدو ِميْن َرُسيوِل هَّ

َِ َ , َولَْفُمحُ قَالَْت : }  ِخيرُ  َميا  فَإِنِِي ُمْجِليُمْم " . َوَرَوا ُ نَْحَمدُ فِي ُمْسنَِدِ  َمْوُ وال  َعْن َعائِ

 ِ َِ بَِجِ ييَرةِ اْلعَيَرِب ِدينَياِن { نَْخَرَ يحُ  - يلى هللا علييح وسيلم  -َعِهدَ َرُسوُل هَّ نَْن اَل يُتْيَر

 ِ ِ ْبيِن َعْميِد هَّ ْهِرِ ِ َعْن ُعمَْيِد هَّ ِمْن َطِريِق اْبِن إْسَحاَق , َحدَّالَنِي َ اِلُح ْبُن َكْيَساَن َعْن ال ُّ

ُ ِل الَِّ   ِمْن بَنِي تَْغِلَب نَْخَرَ حُ اْلمَُخاِر ُّ فِيي التَّياِريخِ َوَسياَق ْبِن ُعتْمَ ُ َعْنهَ  ا . َوَحِديِث الرَّ

 يلى هللا علييح  -ااِلْضِ َراَب فِيِح َوقَاَل : اَل يُتَابَُج َعلَْيِح قَاَل اْلُمْنِ ِر ُّ : َوقَْد فََرَض النَّمِييُّ 

ُِوَر فِيَما نَْخَرَ ْت ا -وسلم  يا اْلعُ أْلَْرُض فِيي َخْمَسيِ  نَْوَسياٍق . َوقَيْد نَْخَرَ يحُ نَبُيو دَاُود نَْيض 

يِح َعيْن نَبِييِح قَياَل : قَياَل  ِ  نَبِيي نُِمِ ِ َعيْن َ يدِِ ِمْن َطِريٍق نُْخَرَّللا ِمْن َحِديِث َحْرِب ْبيِن ُعمَْييِد هَّ

 ِ ُِوُر َعلَى  - لى هللا عليح وسلم  -َرُسوُل هَّ اْليَُهيوِد َوالنََّصياَرَّللا َولَيْيَس َعلَيى } إنََّما اْلعُ

يا ِميْن  ُِورو { َولَْم يَيتََملَّْم نَبُيو دَاُود َواَل اْلُمْنيِ ِر ُّ َعلَيى إْسينَاِدِ  , َونَْخَرَ يحُ نَْيض  اْلُمْسِلِميَن ُع

ُِورِ  ِ فََْاَل : " اْلَخَراُج " َمَماُن اْلعُ يا  َطِريٍق نُْخَرَّللا َعْن َحْرِب ْبِن ُعمَْيِد هَّ . َونَْخَرَ حُ نَْيض 

 ِ ِمييْن َطِريييٍق نُْخييَرَّللا َعييْن َرُ ييٍل ِمييْن بَْمييِر ْبييِن َوائِييٍل َعييْن َخاِلييِح قَيياَل : } قُْلييُت يَييا َرُسييوَل هَّ
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ُِييوُر َعلَييى اْليَُهييوِد َوالنََّصيياَرَّللا { َوقَييْد َسييَمَت نَبُييو دَاُود  ُِييُر قَييْوِمي ؟ قَيياَل : إنََّمييا اْلعُ نَْع

يا َمْجُهيولو َولَِمنَّيحُ َواْلُمْنِ ِر ُّ عَ  ُ ُل اْلمَْمِر ُّ َوُهَو َمْجُهولو , َوَخالُحُ نَْيض  ْنحُ , َوفِي إْسنَاِدِ  الرَّ

حُ َ َحابِيُّ قَْولُحُ : ) اَل تَْصلُُح قِْملَتَاِن ( َسيَأْتِي اْلَماَلُم َعلَى ذَِلَك فِي اْلمَاِب الَِّ   بَْعدَ َه َا قَْولُي

َماِ  : ) َولَْيَس َعلَى مُ  ْْيُن اليدِِ يِ  ِليَُميوَن بَِهيا َح مَّ ْسِلٍم ِ ْ يَ و ( أِلَنََّها إنََّما ُضِربَْت َعلَى نَْهِل ال ِِ

ُِيورو ( ِهيَي  َوِحْفُظ اأْلَْمَواِل , َواْلُمْسِلُم بِإِْساَلِمِح قَيْد َ ياَر ُمْحتَيَرَم اليدَِّم َواْلَمياِل قَْولُيحُ : ) ُع

ٍر َوُهَو َواِحدو مِ  ِْ يَرائِِب . َواْلَمْميِس َ ْمُج ُع َكاةِ ِمْن الضَّ َرةٍ : نَْ  لَْيَس َعلَْيِهْم َغْيُر ال َّ ِْ ْن َع

يَر نَْميَواِلِهْم  ِْ ا : نََخي َ ُع ُِيور  ا َوُع ير  ِْ يُرُهْم َع ِِ َِيَرُهْم يَْع َونَْحوِهَما . قَاَل فِيي اْلَْياُموِس : َع

ُِيوَر التِِ  يدَقَاِت . قَياَل : َواَلَّيِ   اْنتََهى . َوقَاَل اْلَخ َّابِِيِ : يُِرييدُ ُع ُِيوِر الصَّ َجياَراِت دُوَن ُع

ُِوِر ُهَو َما ُ وِلُحوا َعلَْيِح , َوإِْن لَيْم يَُصياِلُحوا َعلَْييِح فَياَل  يَْلَ ُم اْليَُهودَ َوالنََّصاَرَّللا ِمْن  اْلعُ

يا ِعْنيدَ اْلَحنَِفيَّيِ  َشْيَ  َعلَيْيِهْم َغْييُر اْلِجْ يَيِ  اْنتََهيى . َولَعَلَّيحُ يُِرييدُ َعلَيى َميْ هَ  َِّيافِِعِيِ َونَمَّ ِب ال

َِّجيُروَن بِيِح إذَا َكي ِر َميا يَت ِْ ِ  نِْصُع ُع مَّ اِر نَْهِل ال ِِ ْيِديَِّ  فَإِنَُّهْم يَُْولُوَن : يُْؤَخ ُ ِمْن تُجَّ اَن َوال َّ

ارِ  ْْدَاُر َما يَأُْخي ُوَن ِميْن  نَِصاب ا , َوَكاَن ذَِلَك ااِلتَِِجاُر بِأََمانِنَا . َويُْؤَخ ُ ِمْن تُجَّ نَْهِل اْلَحْرِب ِم

ي ِْيُّ َعْن ُمَحمَّ ِر . َوقَْد نَْخَرَج اْلمَْيَه ِْ ْْدَاُر َوَ َب ااِلْقتَِصاُر َعلَى اْلعُ اِرنَا . فَإِْن اْلتَمََس اْلِم ِد تُجَّ

ثَنِيي َعلَْييِح ُعَميُر فََْياَل : اَل نَْعَميُل ْبِن ِسيِريَن نَنَّ نَنََس ْبَن َماِلٍك قَاَل لَحُ : نَْبعَثُيَك َعلَيى َميا بَعَ 

لَك َعَمال  َحتَّيى تَْمتُيَب ِليي َعْهيدَ ُعَميَر الَّيِ   َكياَن َعِهيدَ إلَْييَك , فََمتَيَب ِليي نَْن تَأُْخي َ ِليي ِميْن 

ِ  إذَا اْختَلَفُوا لِ  مَّ ِر , َوِمْن نَْمَواِل نَْهِل ال ِِ ِْ يِر , نَْمَواِل اْلُمْسِلِميَن ُرْبَج اْلعُ ِْ لتَِِجاَرةِ نِْصيَع اْلعُ

يَر َونَْخيَرَج َسيِعيدُ ْبيُن َمْنُصيوٍر َعيْن ِزيَياِد ْبيِن ُحيدَْيٍر قَياَل :  ِْ َوِمْن نَْميَواِل نَْهيِل اْلَحيْرِب اْلعُ

اِر نَْهيِل اْلَحيْرِب ا ُِوِر فَأََمَرنِي نَْن  ُخ َ ِمْن تُجَّ يَر اْستَْعَملَنِي ُعَمُر ْبُن اْلَخ َّاِب َعلَى اْلعُ ِْ ْلعُ

يِر َونَْخيَرَج َماِليكو  ِْ ياِر اْلُمْسيِلِميَن ُرْبيَج اْلعُ ِر , َوِمْن تُجَّ ِْ ِ  نِْصَع اْلعُ مَّ اِر نَْهِل ال ِِ , َوِمْن تُجَّ

ْيييِت  ييْمِط ِمييْن اْلِحْنَ ييِ  َوال َّ ِْ َعييْن اْبييِن ِشييَهاٍب َعييْن َسيياِلٍم َعييْن نَبِيييِح " َكيياَن ُعَمييُر يَأُْخيي ُ ِمييْن اْل

ييِر , يُِريييدُ بِيي َِلَك نَْن يُْمثِييَر اْلِحْمييَل إلَييى اْلَمِدينَييِ  , َواَل يُْؤَخيي ُ ذَِلييَك ِمييْنُهْم إالَّ فِييي نِْصييَع اْلعُ  ِْ

ييا اْشييتَِراُط النَِِصيياِب  ييِر الَّييِ   َعلَييى اْلُمْسييِلِميَن . َونَمَّ ِْ ة  لََميياِهِر اْقتَِرانِييِح بُِرْبييجِ اْلعُ السَّيينَِ  َمييرَّ

ْيِديَّيِ  فَلَيْم نَقِيْع فِيي َشيْيٍ  ِميْن السُّينَِّ  نَْو  َوااِلْنتَِْاِل بِأََمانِ  اْلُمْسِلِميَن َكَما قَالَحُ َ َماَع و ِمْن ال َّ

بِيِح نَْفعَاِل نَْ َحابِِح َعلَى َما يَدُلُّ َعلَْيِح , َوفِْعُل ُعَمَر َوإِْن لَْم يَُمْن ُحجَّ   لَِمنَّحُ قَْد َعَميَل النَّياُس 

ْ َمييالُ َعلَييى ذَِلييَك , َواأْلَْ ييُل قَاِطمَيي   فَُهييَو إ ْ  َمييالو ُسييُموتِيٌّ . َويُْمِمييُن نَْن يَُْيياَل : اَل يَْسييلَُم اْمِ

ييِ  َحتَّييى يَُْييوَم دَِليييلو , َواْلَحييِديُث ُمْحتََمييلو . َوقَييْد اْسييتَْنمََط اْلُمَصيينُِِع  مَّ تَْحييِريُم نَْمييَواِل نَْهييِل ال ِِ

اْلَميْ ُكوِر فِيي اْلمَياِب اْلَمْنيَج ِميْن إْحيدَاِإ بَْيعَيٍ  نَْو َكنِيَسيٍ  .  رحمح هللا ِمْن َحِديِث اْبِن َعمَّياٍس 

بُيوا اْلَخْييَل , َواَل  ِْيُّ ِمْن َطِريِق ِحَ اِم ْبِن ُمعَاِويَ َ قَياَل : َكتَيَب إلَْينَيا ُعَميُر " نَدِِ َونَْخَرَج اْلمَْيَه

ِليُب , َواَل تُجَ  اِوُرُكْم اْلَخنَاِزيُر " َوفِي إْسينَاِدِ  َضيْععو . َونَْخَرَ يحُ يُْرفَُج بَْيَن َظْهَرانِيُمْم الصَّ

ْسياَلِم  انِِيِ َوَرَوَّللا اْبُن َعِدِ ٍ َعْن ُعَمَر َمْرفُوع ا } اَل تُْمنَى َكنِيَس و فِيي اْمِ ا اْلَحافُِظ اْلَحرَّ نَْيض 

ِْيييُّ َعييْن اْبييِن  ييَر ُ َواَل يَُجييدَّدُ َمييا َخييِرَب ِمْنَهييا { َوَرَوَّللا اْلمَْيَه َعمَّيياٍس : " ُكييلُّ ِمْصييٍر َمصَّ

اْلُمْسِلُموَن اَل تُْمنَى فِيِح بِيَعَ و َواَل َكنِيَس و َواَل يُْضَرُب فِيِح نَاقُوسو َواَل يُمَيالُ فِييِح لَْحيُم ِخْنِ ييٍر 

افِجٍ َعيْن نَْسيلََم " َوفِي إْسنَاِدِ  َحنَشو َوُهَو َضِعيعو َوَرَوَّللا نَبُو ُعمَْيٍد فِي ِكتَاِب اأْلَْمَواِل َعْن نَ

يا َواَل  ِ  نَْن تَُج َّ نََواِ ييِهْم , َونَْن يَْرَكمُيوا َعلَيى اأْلَُكيِعِ َعَرض  مَّ " نَنَّ ُعَمَر نََمَر فِي نَْهِل ال ِِ

نَيي انِيَر يَْرَكمُييوا َكَمييا يَْرَكييُب اْلُمْسييِلُموَن , َونَْن يَُوالُِِْييوا اْلَمنَيياِطَق " قَيياَل نَبُييو ُعمَْيييٍد : يَْعنِييي ال َّ

ييِ   مَّ ِْيييُّ َعييْن ُعَمييَر " نَنَّييحُ َكتَييَب إلَييى نَُمييَراِ  اأْلَْ نَيياِد نَْن يَْختُِمييوا ِرقَيياَب نَْهييِل ال ِِ َوَرَوَّللا اْلمَْيَه

َِدَّ اْلَمنَاِطُق " ُ َ اِص , َونَْن تَُج َّ نََواِ يِهْم , َونَْن ت  بَِخاتَِم الرَّ
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 62وفي التاج المذهه : 

  لَُهِم أَِحَ امل يَِجُه أَِن يَِلَ ُموَها َص َاًرا لَُهِم َوِهَي ثََمانِيَةُ أُُموٍر َويَُجاوُز آِلَحااِد النَّااِس  ) وَ 

 ىِلَ اُمُهِم ; أِلَنَّهُ ِمِن بَاِا النَِّهيِ َعِن اِلُمِنَ ِر . َوقَِد يَِجُه النَِّهُي ىذَا تََ اَملَِم الشُُّروُط . 

ُل ( ِمييْن  َكيياُف ) اأْلَوَّ ييا ( اْمِ الثََّمانِيَييِ  اأْلُُمييوِر نَنَُّهييْم ) اَل يَْرَكمُييوَن َعلَييى اأْلَُكييِعِ إالَّ َعْرض 

َكياِف نُُكيعو  َواْلِوَكاُف ُهَو " اْلِوَطاُف " فِي ُعْرفِنَا ِلْلِحَماِر بَِمْنِ لَِ  السَّيْرجِ ِلْلفَيَرِس َ ْميُج اْمِ

قَيْد يُْسيتَْعَمُل ِلْلمَْغيِل َواْلمَِعييِر يَُْياُل َوَكفَيْت الدَّابَّي ُ َونَْوَكْفتَُهيا َواِكفَّ  َوَ ْمُج اْلِوَكياِف ُوُكيعو . وَ 

يُّوَن  ِمِ َكاَف . َوفِي ُحْمِمَها َسْرُج اْلَخْيِل َوَرْحُل اْلمَِعيِر فَيَِجُب نَْن يُْمنَيَج الي ِِ َوَضْعت َعلَْيَها اْمِ

ُكوِب َعلَ  ا َوُهَو نَْن تَُموَن ِرْ اَل ُ َمع يا َولَْو َغْيَر ُمَملَِّفيَن ِمْن الرُّ ى اأْلُُكِع َونَْحِوَها إالَّ َعْرض 

يا إذَا لَيْم يَُميْن َعلَيى َظْهيِر الدَّابَّيِ  إَكيافو َونَْحيوُ   ُ ُمْجتََمعَتَْيِن فِي نََحِد اْلَجانِمَْيِن ِميْن الدَّابَّيِ  َونَمَّ

 َ ْمُر الثَّانِي ( نَنَُّهْم ) اَل يُْمِهُروَن ِشعَاَرُهْم ( َوُهيَو َ اَز نَْن يَْرَكمُوا َكْيَع َشاُ وا . ) َو ( ) اأْل

ُ يييْلمَانُُهْم َوُكتُيييمُُهْم ) إالَّ فِيييي اْلَمنَيييائِِس ( َواْلمِيَيييجِ اَل فِيييي َشيييْيٍ  ِميييْن ُطيييُرِق اْلُمْسيييِلِميَن َواَل 

َِْراَ ةِ نَْسَواقِِهْم َواَل يَْضِربُوَن نَاقُوَسُهْم َوبُوقَُهْم إالَّ َضْرب ا َخفِ  يف ا َواَل يَْرفَعُيوَن نَْ يَواتَُهْم بِياْل

ََِراِب اْلُمْسِمِر ِمْنحُ اَل دُونَحُ إالَّ فِي بَْيِت اْلُمْسيلِ  ِم فِي َمعَابِِدِهْم َواَل يَمِيعُوَن اْلَخْمَر َويَُحدُّوَن ِل

ُر َشاِربُحُ ِمْنُهْم . ) َو ( ) اأْلَْمُر الثَّاِلُث ( نَنَُّهْم ) اَل يُْحِدالُوَن بِيعَ   ( َواَل َكنِيَس   لَيْم تَُميْن  فَيُعَ َّ

ييِ  َعلَييْيِهْم ) َو ( يُييْؤذَُن ) لَُهييْم فِييي تَْجِديييِد َمييا َخييِرَب ( ِمييْن اْلمِيَييجِ  مَّ َمْوُ ييودَة  يَييْوَم َضييْرِب ال ِِ

وَن َعلَيْ  ِْرُّ ِح َوالَمَّ َ َمْصيلََح و .  ) َو َواْلَمنَائِس َسَوا و َكاَن فِي ِخَ ِ ِهْم نَْو ِخَ ِ نَا َحْيُث ُهْم ُم

يِ  لَُهيْم َوُهيْم  مَّ ْْيدُ ال ِِ ابُِج ( نَنَُّهْم ) اَل يَْسُمنُوَن فِي َغْيِر ِخَ ِ ِهيْم ( الَّتِيي َكياَن َع ( ) اأْلَْمُر الرَّ

تِنَيا َسيَوا و َكي ا إلَْيِهْم َولَْم يَُمْن تَْحيَت ِذمَّ ْْمَلُوَن ُمَهاِ ر  اَن ِميْن ِملَّيتِِهْم نَْم اَل ) َساِكنُوَن بَِها َواَل يَ

ذْ  ُ يولُ َعيْن اْمِ نْ ِ ِمْن ) اْلُمْسيِلِميَن ( َولَُهيْم الرُّ ِْْد َوُهْم نَْهُل الرَّ ِن إالَّ بِإِْذِن ( نَْهِل اْلَحِلِ َواْلعَ

َحٍ  َزائِدَةٍ َعلَي يا َولَْيَس لَُهْم نَْن يَأْذَنُوا لَُهْم بِ َِلَك إالَّ ) ِلَمْصلََحٍ  ( ُمَرِ ِ ِِ َونَمَّ ى َمْصيلََحِ  التَّيْر

ِْْريييُرُهْم َوإِْن َكيياَن ِلَمْصييلََحٍ  َ يياَز َوَمتَييى بََ لَييْت اْلَمْصييلََح ُ  ِلغَْيييِر َمْصييلََحٍ  فَيياَل يَُجييوُز تَ

ا َوُهِدَمْت اْلمِيَيُج َواْلَمنَيائُِس ; أِلَنََّهيا إنََّميا فُِعلَيْت تَمَع يا ِلْلَمْصيلَحَ  ِ  فَيإِذَا َزاَل نُْزِعُجوا ِمْنَها فَْور 

ييِ  نَنَُّهييْم ) اَل  مَّ ييا يَِجييُب إْلييَ اُم نَْهييِل ال ِِ اْلَمتْمُييولُ َزاَل التَّييابُِج . ) َو ( ) اأْلَْمييُر اْلَخيياِمُس ( ِممَّ

ْلمَاُن بَِضيِمِ اْلُمْهَملَيِ  َ ْميُج َ يِليٍب وَ  ْلمَاَن فِي نَْعيَاِدِهْم إالَّ فِي اْلمِيَجِ ( الصُّ ُهيَو يُْمِهُروَن الصُّ

ُعودو َعلَى َشْمِل َخ َّْيِن ُمتََْاِطعَْيِن يَْ ُعُموَن نَنَّ اْلَمِسيَح عليح السالم ُ ِلَب َعلَْيِح فَِل َا إنَُّهيْم 

ِليَب أِلَْ ِل ذَِلَك . ) َو ( ) اأْلَْمُر السَّاِدُس ( نَنَُّهْم ) اَل يَْرَكمُوَن اْلَخْييَل ( َسيَوا و  ُسوَن الصَّ يَُْدِِ

ياَلحِ . ) َكانَْت عَ  ياَلحِ َوِهيَي ِميْن ُ ْملَيِ  الِسِ َربِيَّ   نَْم اَل َواَل اْلمِغَاَل ; أِلَنَُّهْم َمْمنُوُعوَن ِمْن الِسِ

ن َو ( ) اأْلَْمُر السَّابُِج ( نَنَُّهْم ) اَل يَْرفَعُوَن دُوَرُهْم ( الَّتِي نَْحداَلُوا اْلمِنَياَ  َعلَْيَهيا َحتَّيى تَُميوَن 

ييا لَييْو َكييانُوا نَيياِزِحيَن َعييْن ُمَجيياَوَرةِ ) نَْعلَييى ( ِميي ْن ) دُوِر اْلُمْسييِلِميَن ( اْلُمَجيياِوَرةِ لَُهييْم . فَأَمَّ

اْلُمْسييِلِميَن فَلَُهييْم التَّْ ِويييُل َكْيييَع َشيياُ وا إْذ اْلَمْمنُييولُ إْحييدَاُإ التََّرفُّييجِ َعلَييى َمييْن بَِجْنمِييِح  ِمييْن 

نَاِ  َغْيِرِ  ِمْن اْلُمْسِلِميَن فَإِذَا َرفَعُوا َعلَْييِح ُهيِدَم َواَل يَُجيوُز إْبَْياُؤ ُ اْلُمْسِلِميَن َوإِْن َكاَن دُوَن بِ 

يُّ ُمَجياوِ  ِمِ ا َما َشيَرا ُ الي ِِ ا اْلُمَساَواةُ فََجائَِ ةو َعلَى َمْفُهوِم اأْلَْزَهاِر َوُهَو اْلُمْختَاُر . َونَمَّ ا َونَمَّ ر 

ياِت نَْن يُْمنَيَج ِلُمْسِلٍم َوُهَو نَْرفَُج ِمْن  دَاِرِ  فَإِنَّحُ اَل يُْهدَُم . قَاَل فِي َرْوَضِ  النََّوِوِ ِ . ِمْن اْلُمِهمَّ

ِ  ِمْن إْخَراجِ اأْلَْ نَِحِ  إلَيى َشيَواِرلِ اْلُمْسيِلِميَن َوإِْن َ ياَز لَُهيْم اْسيتِْ َراقَُها ; أِلَنََّهيا  مَّ نَْهُل ال ِِ

ى بِنَياِ  اْلُمْسيِلِميَن نَْو نَْبلَيُغ . " قُْليت " َوَهي َا ُهيَو اْلُمْختَياُر ِلْلَميْ َهِب . ) َكإِْعاَلئِِهْم اْلمِنَياَ  َعلَي
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ِ  فِي قَْوِلِح : ) َويَمِيعُيوَن ِرقًّيا ( ذََكير   مَّ ا َواأْلَْمُر الثَّاِمُن " َوُهَو َخاتَِم ُ َما يَِجُب إْلَ اُم نَْهِل ال ِِ

ا َشَرْو ُ ( نَْو تََملَّ  يَراِ  َواَل يَُجيوُز نَْن يَْمَْيى فِيي ِمْلِمِهيْم . َوَكي َا لَيْو نَْسيلََم ) ُمْسِلم  ِِِ ُمو ُ بِغَْيِر ال

يا نََحدو ِمْن َمَماِليِمِهْم فَإِنَُّهْم يُْجمَُروَن َعلَى بَْيِعِح إالَّ نُمَّ اْلَولَِد فََْْد َمرَّ نَنََّهيا تُْعتَيُق َوتَْسي عَى , َونَمَّ

يا اأْلُْنثَيى اْلُمَماتَُب فَإِنَّحُ يُ  يفَياِ  فَيإِْن َعَجيَ  بِييَج . َهي َا فِيي الي ُُّكوِر ِميْن َمَمياِليِمِهْم َونَمَّ ْعتَُق بِاْمِ

ْ َمالِ . ) َو ( اَل ) يُْعتَُق ( اْلعَْميدُ ) بِإِْدَخياِلهِ  ْم إيَّيا ُ فَإِنَّحُ اَل يَِصحُّ لَُهْم تََملُُّمَها َمَج إْساَلِمَها بِاْمِ

يا إذَا دََخيَل بِاْختِيَياِرِ  َواَل يَيدَ  دَاَر اْلَحْربِ  ا ( ِمْنُهْم لَحُ ; أِلَنَّحُ اَل يَْمِلُك نَْفَسيحُ بَِْْهيِرِهْم َونَمَّ قَْهر 

 َعلَْيِح الَابِتَ   فَإِنَّحُ يَْمِلُك نَْفَسحُ َويُْعتَُق إذَا نَََْل نَْفَسحُ بِنِيَِّ  تََملُِّمَها .

================== 
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ِض لَُهِم فِي َعِقيَدتِِهِم َوِعبَاَدتِِهِم : -ثَاِلثًا   َعَدُم التَّعَرُّ

ِْييدَتِِهْم َونَدَاِ   - 23  يِ  فِيي َع مَّ َض اْلُمْسيِلُموَن أِلَْهيِل ال ِِ ِ  ناَلَّ يَتَعَرَّ مَّ ِْْد ال ِِ ْْتََضى َع إنَّ ِمْن ُم

َِْرِط بَْ ِل اْلِجْ يَيِ  ِعمَادَتِِهْم دُوَن إْظَهاِر َشعَائِِرِهْم ,  ِ  إْقَراُر اْلُمفَّاِر َعلَى ُكْفِرِهْم بِ مَّ ْْدُ ال ِِ فَعَ

ْسيياَلِم  َعييْن َطِريييِق  ِيِ فِييي اْمِ ِمِ َِ اْحتَِميياُل دُُخييوِل اليي ِِ َواْلتِييَ اِم نَْحَميياِم اْلِملَّييِ  , َوإِذَا َكيياَن ُهنَييا

يِن , فََهي َا يَُميوُن َعيْن َطِرييِق اليدَّْعَوةِ اَل َعيْن ُمَخالََ تِِح ِلْلُمْسِلِميَن َوُوقُوفِِح َعلَى مَ  َحاِسِن اليدِِ

 ِ يِن { , َوفِي ِكتَاِب النَّمِِي ُ ُسْمَحانَحُ َوتَعَالَى : } اَل إْكَرا َ فِي الدِِ ْكَراِ  , َوقَْد قَاَل هَّ  َطِريِق اْمِ

ٍد َرُسيوِل  لى هللا عليح وسلم أِلَْهِل نَْجَراَن : } َوِلنَْجَراَن َوَحا ِ َوِذمَّ ُ ُمَحمَّ ِشيَتَِها ِ َواُر هَّ

ِ َعلَى نَْمَواِلِهْم َوِملَّتِِهْم َوبِييَِعِهْم َوُكيِلِ َميا تَْحيَت نَْييِديِهْم . . . { َوَهي َا اأْلَْ يُل ُمتَّفَيقو َعلَ  ْييِح هَّ

َِ تَْفِصيلو َوِخاَلفو فِيي بَْعيِض الْ  َمعَابِيدُ  -فُيُرولِ نَيْ ُكُر ُ فِيَميا يَِليي : ن بَْيَن اْلفََُْهاِ  , لَِمْن ُهنَا

 :  ِ مَّ ُل : َميا اْختَ َّيحُ  - 24نَْهِل ال ِِ قَسََّم اْلفََُْهاُ  نَْمَصاَر اْلُمْسيِلِميَن َعلَيى الاََلالَيِ  نَْقَسياٍم : اأْلَوَّ

َِئُو ُ َكاْلُموفَِ  َواْلمَْصَرةِ َوبَْغدَادَ َوَواِسَط , فَ  اَل يَُجوُز فِييِح إْحيدَاُإ َكنِيَسيٍ  َواَل اْلُمْسِلُموَن َونَْن

بِيعٍَ  َواَل ُمْجتََمجٍ ِلَصاَلتِِهْم َواَل َ ْوَمعٍَ  بِإِْ َمالِ نَْهيِل اْلِعْليِم , َواَل يَُممَّنُيوَن فِييِح ِميْن ُشيْرِب 

عليح وسلم : } اَل تُْمنَيى  اْلَخْمِر َواِتَِِخاِذ اْلَخنَاِزيِر َوَضْرِب النَّاقُوِس ; ِلَْْوِل النَّمِِيِ  لى هللا

ْساَلِم , َواَل يَُجيدَّدُ َميا َخيِرَب ِمْنَهيا { َوأِلَنَّ َهي َا اْلمَلَيدَ ِمْليكو ِلْلُمْسيِلِميَن فَياَل   َكنِيَس و فِي دَاِر اْمِ

َماُم َعلَى التََّممُِّن ِمي ْْيدُ بَاِطيلو يَُجوُز نَْن يَْمنُوا فِيِح َمَجاِمَج ِلْلُمْفِر , َولَْو َعاقَدَُهْم اْمِ ْن ذَِليَك فَاْلعَ

حُ . الثَّانِي : َما فَتََححُ اْلُمْسِلُموَن َعْنَوة  , فَاَل يَُجوُز فِيِح إْحدَاُإ َشْيٍ  ِمْن ذَِلَك بِااِلتِِفَياِق ; أِلَنَّي

اْلَماِلِميَّي ُ : َوُهيَو َ اَر ِمْلم ا ِلْلُمْسِلِميَن , َوَما َكاَن فِيِح َشْي و ِمْن ذَِلَك َهْل يَِجُب َهْدُمحُ ؟ قَياَل 

ا ِمييْن  ييَحابَ َ رضييي هللا عيينهم فَتَُحييوا َكثِييير  َوْ ييحو ِعْنييدَ اْلَحنَابِلَييِ  : اَل يَِجييُب َهْدُمييحُ ; أِلَنَّ الصَّ

ِ  َه َا ُوُ يودُ اْلَمنَيائِِس َواْلمِ  َهدُ ِلِصحَّ ِْ يَيجِ فِيي اْلمِاَلِد َعْنَوة  فَلَْم يَْهِدُموا َشْيئ ا ِمْن اْلَمنَائِِس . َويَ

اِلييِح : ناَلَّ  اْلييمِاَلِد الَّتِييي فَتََحَهييا اْلُمْسييِلُموَن َعْنييَوة  , َوقَييْد َكتَييَب ُعَمييُر ْبييُن َعْمييِد اْلعَِ يييِ  إلَييى ُعمَّ

َِّييافِِعيَِّ  , َوُهييَو َوْ ييحو ِعْنييدَ  يَْهييِدُموا بِيعَيي   َواَل َكنِيَسيي   َواَل بَْيييَت نَيياٍر . َوفِييي اأْلََ ييِحِ ِعْنييدَ ال

وَن َعلَى َكنِيَسٍ  َكانَْت فِيِح ; أِلَنََّهيا بِياَلدو َمْملُوَكي و ِلْلُمْسيِلِميالْ  َن َحنَابِلَِ  : يَِجُب َهْدُمحُ , فَاَل يََْرُّ

َهيا نَنَّ , فَلَْم يَُجْ  نَْن تَُموَن فِيَها بِيعَ و , َكاْلمِاَلِد الَّتِي اْختَ ََّها اْلُمْسِلُموَن . َوذََهَب اْلَحنَِفيَّ ُ إلَيى 

تََحيحُ اَل تُْهدَُم , َولَِمْن تَْمَْى بِأَْيِديِهْم َمَساِكَن , َويُْمنَعُوَن ِمْن اتَِِخاِذَهيا ِلْلِعمَيادَةِ .  الثَّاِليُث : َميا فَ 

َماُم َعلَى نَنَّ اأْلَْرَض لَُهْم َواْلَخَراَج لَنَيا , فَلَُهيْم إْحي ا , فَإِْن َ الََحُهْم اْمِ دَاُإ اْلُمْسِلُموَن ُ ْلح 

 ِعْنيدَ َما يَْحتَاُ وَن إلَْيِح فِيَها ِمْن اْلَمنَائِِس ِعْنيدَ اْلَحنَِفيَّيِ  َواْلَماِلِميَّيِ  َواْلَحنَابِلَيِ  , َوُهيَو اأْلََ يحُّ 

 َ فُوَن فِيَهيا َكْييَع َشياُ وا . َوفِيي ُمَْابِيِل اأْل َِّافِِعيَِّ  ; أِلَنَّ اْلِمْليَك َواليدَّاَر لَُهيْم , فَيَتََصيرَّ َ يِحِ ال
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ْسياَلِم . َوإِْن َ يالََحُهْم َعلَيى نَنَّ اليدَّاَر لَ  َِّافِِعيَِّ  : اْلَمْنُج ; أِلَنَّ اْلمَلَدَ تَْحَت ُحْميِم اْمِ نَيا , ِعْندَ ال

يْلُح , َواأْلَْولَيى ناَلَّ يُ  َصياِلَحُهْم َويَُؤدُّوَن اْلِجْ يَ َ , فَاْلُحْمُم فِي اْلَمنَائِِس َعلَى َما يََُْج َعلَْيِح الصُّ

إالَّ َعلَى َما َوقََج َعلَْيِح ُ ْلُح ُعَمَر رضي هللا عنح ِمْن َعدَِم إْحيدَاِإ َشيْيٍ  ِمْنَهيا . َوإِْن َوقَيَج 

َِّييافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَييِ  ( ,  ْحييدَاُإ ِعْنييدَ اْلُجْمُهييوِر : ) اْلَحنَِفيَّييِ  َوال ييْلُح ُمْ لَْ ييا , اَل يَُجييوُز اْمِ الصُّ

ُض ِلْلَِْديَمييِ  ِعْنييدَ  َويَُجييوزُ  فِييي بَلَييٍد لَييْيَس فِيييِح نََحييدو ِمييْن اْلُمْسييِلِميَن ِعْنييدَ اْلَماِلِميَّييِ  . َواَل يَتَعَييرَّ

َِّيافِِعيَِّ  اْلمَ  ْنيُج ِميْن اْلَحنَِفيَِّ  َواْلَحنَابِلَِ  , َوُهَو اْلَمْفُهيوُم ِميْن َكياَلِم اْلَماِلِميَّيِ  , َواأْلََ يحُّ ِعْنيدَ ال

ِ  تَْرُكُهْم َوَما يَيِدينُوَن ,  - 25إْ َراُ  ِعمَادَاتِِهْم :  -َْائَِها َكنَائَِس . ب إبْ  مَّ اأْلَْ ُل فِي نَْهِل ال ِِ

وَن َعلَييى اْلُمْفييِر َوَعَْائِييِدِهْم َونَْعَميياِلِهْم الَّتِييي يَْعتَمُِرونََهييا ِمييْن نُُمييوِر ِدييينِِهْم , َكَضييْرِب  فَيََْييرُّ

ْنِجييِل فِيَميا بَْيينَُهْم , َواَل يُْمنَعُيوَن النَّاقُوِس َخِفيف   ا فِيي دَاِخيِل َمعَابِيِدِهْم , َوقِيَراَ ةِ التَّيْوَراةِ َواْمِ

ُِييْرِب اْلَخْمييِر , َواِتَِِخيياِذ اْلَخنَيياِزيِر  ييدُوَن بَِجَواِزَهييا , َك ِْ ِمييْن اْرتَِميياِب اْلَمعَاِ ييي الَّتِييي يَْعتَ

 ُِّ ْرِب فِيي نََهياِر َرَمَضياَن , َوَغْييِر ذَِليَك فِيَميا بَْيينَُهْم , نَْو إذَا اْنفَيَردُوا َوبَْيِعَها , نَْو اأْلَْكِل َوال

تََرُط فِي َ ِميجِ َه َا ناَلَّ يُْمِهُروَها َواَل يَْجَهُروا بَِها بَْيَن اْلُمْسِلِميَن , َوإاِلَّ ُمنِعُي ِْ وا بَِْْريٍَ  . َويُ

ُروا , َوَه َا بِاتِِفَاِق اْلمَ  ْحَمِن ْبِن ُغيْنٍم : َوُعِ ِ ِ  ِلعَْمِد الرَّ مَّ  َاِهِب , فََْْد َ اَ  فِي ُشُروِط نَْهِل ال ِِ

" ناَلَّ نَْضِرَب نَاقُوس ا إالَّ َضْرب ا َخِفيًّا فِيي َ يْوِف َكنَائِِسينَا , َواَل نُْمِهيَر َعلَْيَهيا َ يِليم ا , َواَل 

اَلةِ َواَل اْلِْ  َراَ ةَ فِي َكنَائِِسنَا , َواَل نُْمِهُر َ ِليم ا َواَل ِكتَاب ا فِيي ُسيوِق نَْرفََج نَْ َواتَنَا فِي الصَّ

ييَل بَْعييُض اْلَحنَِفيَّييِ  بَييْيَن نَْمَصيياِر اْلُمْسييِلِميَن َوبَييْيَن اْلُْييَرَّللا ,  اْلُمْسييِلِميَن " إلَييْخ َهيي َا , َوقَييْد فَصَّ

ييِليِب َوَضييْرِب  فََْييالُوا : اَل يُْمنَعُييوَن ِمييْن إْظَهيياِر َشييْيٍ  ِمييْن بَْيييجِ  اْلَخْمييِر َواْلِخْنِ يييِر َوالصَّ

النَّاقُوِس فِي قَْريٍَ  , نَْو َمْوِضجٍ لَْيَس ِمْن نَْمَصاِر اْلُمْسِلِميَن , َولَْو َكياَن فِييِح َعيدَدو َكثِييرو ِميْن 

ْسيياَلِم , َوإِنََّمييا يُْمييَر ُ ذَِلييَك فِييي نَْمَصيياِر اْلُمْسييِلِميَن , َوِهييَي الَّ  تِييي تَُْيياُم فِيَهييا اْلُجَمييُج نَْهييِل اْمِ

 َواأْلَْعيَادُ َواْلُحدُودُ ; أِلَنَّ اْلَمْنيَج ِميْن إْظَهياِر َهيِ ِ  اأْلَْشييَاِ  ِلَمْونِيِح إْظَهياَر َشيعَائِِر اْلُمْفيِر فِيي

ْظَهييارِ  ْسيياَلِم , فَيَْخييتَصُّ اْلَمْنييُج بِاْلَمَميياِن اْلُمعَييدِِ ِمِ َِّييعَائِِر , َوُهييَو  َمَميياِن إْظَهيياِر َشييعَائِِر اْمِ ال

ِ  َواْلَُْرَّللا الَّتِي يَْنفَِردُ بَِها نَْهيُل ال ِِ  َِّافِِعيَّ ُ بَْيَن اْلَُْرَّللا اْلعَامَّ َل ال يِ  , اْلِمْصُر اْلَجاِمُج . َوفَصَّ مَّ

 فَاَل يَْمنَعُوَن فِي اأْلَِخيَرةِ ِمْن إْظَهاِر ِعمَادَاتِِهْم .

================ 

 64 :وقال ابن العربي  

ُكِم { : قَااِد بَيَّنَّااا اِلعَااَداَو َ َواِلِواَليَااةَ َوأَنَّ  ِي َوَعااُدوَّ اِلَمِسااأَلَةُ الثَّانِيَااةُ قولااه تعااالى : } َعااُدوِّ

 .   َمآلَُهَما ىلَى اِلقُِرِا َواِلبُِعِد فِي الثََّواِا َواِلِعقَاِا فِي ِكتَاِا اأِلََمِد اأِلَِقَصى

ْولييح تَعَييالَى : } تُْلُْييوَن إلَييْيِهْم بِيياْلَمَودَّةِ { يَْعنِييي فِييي المَّيياِهِر ; أِلَنَّ قَْلييَب اْلَمْسييأَلَ ُ الثَّاِلثَيي ُ قَ 

ييا  ا بِالتَّْوِحيييِد , بِييدَِليِل } نَنَّ النَّمِيييَّ  ييلى هللا عليييح وسييلم قَيياَل لَُهييْم : نَمَّ َحاِطييٍب َكيياَن َسييِليم 

ابِعَي ُ َ اِحمُُمْم فََْْد َ دََق { . َوَه َا نَصٌّ فِي َساَل  َمِ  فَُؤاِدِ  َوُخلُوِص اْعتَِْياِدِ  . اْلَمْسيأَلَ ُ الرَّ

ُهْم بِأَْخمَياِرِهْم لَيمْ  ُف َعيدُوَّ  َمْن َكثَُر تََ لُّعُيحُ َعلَيى َعيْوَراِت اْلُمْسيِلِميَن , َويُنَمِِيحُ َعلَيْيِهْم , َويُعَيِرِ

ا إذَا َكيياَن فِْعلُييحُ ِلغَييَرٍض دُْنيَيي ِوِ ٍ , َواْعتَِْييادُ ُ َعلَييى ذَِلييَك َسييِليمو , َكَمييا فَعَييَل يَُمييْن بِيي َِلَك َكييافِر 

يِن  دَّةَ َعْن الدِِ  َحاِطُب ْبُن نَبِي بَْلتَعَ َ ِحيَن قََصدَ بِ َِلَك اتَِِخاذَ اْليَِد َولَْم يَْنِو الِرِ

ا ] فَاْختَلَعَ  ْْتَيُل بِيِح َحيدًّا نَْم  اْلَمْسأَلَ ُ اْلَخاِمَس ُ إذَا قُْلنَا : إنَّحُ اَل يَُموُن بِِح َكافِر  النَّياُس [ فََهيْل يُ

 اَل ؟
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َماُم . َوقَاَل َعْمدُ اْلَمِلِك : إذَا َكانَْت تِْلي  َك فََْاَل َماِلكو , َواْبُن اْلَْاِسِم , َونَْشَهُب : يَْجتَِهدُ فِيِح اْمِ

ْْتَييُل اْلجَ  ْضييَراِرِ  َعادَتَيحُ قُتِييَل أِلَنَّييحُ َ اُسييوسو . َوقَيْد قَيياَل َماِلييكو : يُ اُسيوُس , َوُهييَو َ ييِحيحو ِمِ

ْْتَيُل َكَميا  بِاْلُمْسِلِميَن َوَسْعيِِح بِاْلفََساِد فِي اأْلَْرِض . فَإِْن قِيَل َوِهَي : اْلَمْسيأَلَ ُ السَّاِدَسي ُ َهيْل يُ

إالَّ بِأَنَّيحُ ِميْن نَْهيِل قَاَل ُعَمُر ِمْن َغْيِر تَْفِصيٍل , َولَْم يَُردَّ َعلَْيِح النَّمِييُّ  يلى هللا علييح وسيلم 

يا َشيْرِعيًّا , فََهيمَّ ُعَميُر بِيحِ  ْْتَِضي نَْن يُْمنََج ِمْنحُ َوْحدَ ُ , َويَْمَْيى قَتْيُل َغْييِرِ  ُحْمم   بَْدٍر ; َوَه َا يَ

ا بَِحاِطيٍب . بِِعْلِم النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم َولَْم يَُردَّ عليح السالم إالَّ بِاْلِعلَِّ  الَّتِي َخصََّصهَ 

ْْتَيُل ِلِعلَّيِ  نَنَّيحُ ُمنَيافِقو , فَيأَْخمََر النَّمِييُّ  يلى هللا علييح وسيلم نَنَّي حُ قُْلنَا : إنََّما قَاَل ُعَمُر : إنَّحُ يُ

َهي َا ,  لَْيَس بُِمنَافٍِق فَإِنََّميا يُوِ يُب ُعَميُر قَتْيَل َميْن نَيافََق , َونَْحيُن اَل نَتََحَّْيُق نِفَياَق فَاِعيِل ِمثْيلِ 

اِلْحتَِماِل نَْن يَُميوَن نَيافََق , َواْحتَِمياِل نَْن يَُميوَن قََصيدَ بِي َِلَك َمْنفَعَي َ نَْفِسيِح َميَج بََْياِ  إيَمانِيِح . 

ِ  } نَنَّ النَّمِييَّ  يلى هللا علييح وسيلم قَياَل لَيحُ :  ِْصَّ ِ  ذَِلَك َما ُرِوَ  فِي اْل َوالدَِّليُل َعلَى ِ حَّ

نَْنَت َكتَْمت اْلِمتَاَب ؟ قَاَل : نَعَْم , فَأَقَرَّ بِِح َولَْم يُْنِمْر , َوبَيََّن اْلعُْ َر فَلَيْم يَْميِ ْب {  يَا َحاِطُب ;

ييدَةِ , َوَ اَر ذَِلَك َكَما لَْو نَقَرَّ َرُ لو بِال َّاَلِق اْبتِدَا   , َوقَاَل : نََرْدت بِِح َكي َا َوَكي َا ِللنِِيَّيِ  اْلمَعِ 

ْدقِ  ْْمَيْل .  َوقَيْد ُرِوَ  نَنَّ اْبيَن  الِصِ , َولَيْو قَاَميْت َعلَْييِح اْلمَيِِنَي ُ َوادََّعيى فِييِح النِِيَّي َ اْلمَِعييدَةَ لَيْم يُ

يِرِكيَن بِعَيْوَراِت اْلُمْسيِلِميَن , ِْ  اْلَجاُروِد َسيِِدَ َربِيعَ َ نََخ َ ِدْربَاس يا َوقَيْد بَلَغَيحُ نَنَّيحُ يَُخاِطيُب اْلُم

يا َ ياَ   َوَهمَّ  اٍت فَأَْرَسَل ُعَمُر إلَْييِح , فَلَمَّ بِاْلُخُروجِ إلَْيِهْم , فََصلَمَحُ فََصاَح يَا ُعَمَرا ُ الاََلَإ َمرَّ

اٍت فََْياَل : اَل تَْعَجيْل ; إنَّي حُ نََخ َ اْلَحْربَ َ فَعَاَل بَِها ِلْحيَتَحُ , َوقَاَل : لَمَّْيَك يَيا ِدْربَياُس الَياَلَإ َميرَّ

ُر اْلعَدُوَّ , َوَهمَّ بِاْلُخُروجِ إلَْيِهْم , فََْاَل : قَتَْلتح َعلَى اْلَهِمِ , َونَيُّنَيا اَل يَُهيمُّ . فَلَيْم يَيَر ُ ُعَمي َكاتَبَ 

ُموِ م ا ِلْلَْتِْل , َولَِمنَّحُ نَْنفَ َ اْ تَِهادَ اْبِن اْلَجاُروِد فِيِح , ِلَما َرنَّللَا ِمْن ُخُروجِ َحاِطيٍب َعيْن َهي َا 

ِل ال َّ  ِريِق ُكلِِِح . َولَعَلَّ اْبَن اْلَجاُروِد إنََّميا نََخي َ بِيالتَّْمَراِر فِيي َهي َا ; أِلَنَّ َحاِطم يا نُِخي َ فِيي نَوَّ

 فِْعِلِح .

يا ِلعَْهيِدِ  . َوقَيالَ  ْْض  ا فََْياَل اأْلَْوَزاِعييُّ يَُميوُن نَ  اْلَمْسأَلَ ُ السَّيابِعَ ُ فَيإِْن َكياَن اْلَجاُسيوُس َكيافِر 

يُّ يُعَاقَمَيياِن إالَّ نَْن يَتَعَاَهييدَا  ِمِ ْْتَييُل , َواْلَجاُسييوُس اْلُمْسييِلُم َواليي ِِ نَْ ييمَُغ : اْلَجاُسييوُس اْلَحْربِيييُّ يُ

ْْتاََلِن . َوقَْد ُرِوَ  َعْن َعِلِيِ ْبِن نَبِي َطاِلٍب َعْن النَّمِِيِ  يلى هللا علييح  ْساَلِم فَيُ َعلَى نَْهِل اْمِ

ْْتَيَل , فََصياَح : يَيا وسلم نَنَّحُ  ِرِكيَن اْسُمحُ فَُراُت ْبيُن َحيَّياَن , فَيأََمَر بِيِح نَْن يُ ِْ } نَتَى بِعَْيٍن ِلْلُم

ِ , فَأََمَر  د ا َرُسوُل هَّ ُ َونَنَّ ُمَحمَّ ََِر اأْلَْنَصاِر ; نُْقتَُل َونَنَا نَْشَهدُ نَْن اَل إلَحَ إالَّ هَّ بِِح النَّمِييُّ َمْع

 عليح وسلم فَُخلَِِي َسمِيلُحُ . الُمَّ قَاَل : إنَّ ِمْنُمْم َمْن نَِكلُحُ إلَيى إيَمانِيِح , َوِميْنُهْم فُيَراُت  لى هللا

 ْبُن َحيَّاَن { .

================= 

 65وفي الم ني : 

ِساَلِم بِ َِيِر أََمانٍ  7685)     فَِصلل َولَِيَس أِلَِهِل اِلَحِرِا ُدُخوُل َداِر اإِلِ

  َ يا , فَيَُضيرُّ بِاْلُمْسيِلِميَن , فَيإِْن دََخيَل بِغَْييِر ; أِل ص  نَّحُ اَل يُْؤَمُن نَْن يَْدُخَل َ اُسوس يا , نَْو ُمتَلَِصِ

ِليَك , نََماٍن , ُسئَِل , فَإِْن قَاَل : ِ ئْت َرُسوال  . فَاْلَْْوُل قَْولُحُ ; أِلَنَّحُ تَتَعَ َُّر إقَاَم ُ اْلمَيِِنَِ  َعلَيى ذَ 

ا . نََمْرنَيا ; فَيإِْن َكياَن َولَ  ُسُل تَأْتِي ِمْن َغْييِر تََْيدُِّم نََمياٍن . َوإِْن قَياَل : ِ ئْيت تَياِ ر  ْم تََ ْل الرُّ

ياِرِهْم إلَ  َِْن دَُمحُ ; أِلَنَّ اْلعَيادَةَ َ اِريَي و بِيدُُخوِل تُجَّ ا , َوُح ْينَيا َمعَحُ َمتَالو يَمِيعُحُ , قُمَِل قَْولُحُ نَْيض 

يلُ َوتُجَّ  ْْمَيْل قَْولُيحُ ; أِلَنَّ التَِِجياَرةَ اَل تَُحصَّ َِّجيُر بِيِح , لَيْم يُ  اِرنَا إلَْيِهْم , َوإِْن لَيْم يَُميْن َمعَيحُ َميا يَت

ييْن اَل  يَهييا , نَْو َكيياَن ِممَّ َسييالَِ  , إذَا لَييْم يَُمييْن َمعَييحُ ِرَسييالَ و يَُؤدِِ بِغَْيييِر َميياٍل . َوَكيي َِلَك ُمييدَِّعي الِرِ
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ْْمَيُل ِمْنيحُ ؟ َعلَيى َوْ َهيْيِن ; نََحيدُُهَما ,  يَُمونُ  نَنِيي ُمْسيِلمو . فََهيْل يُ ِمثْلُحُ َرُسوال  . َوإِْن قَاَل : نَمَّ

ْْمَيُل ; أِلَنَّ إقَ  ُسيوِل َوالتَّياِ ِر . َوالثَّيانِي , اَل يُ ْْمَُل ِمْن الرَّ ِْْن دَِمِح , َكَما يُ ْْمَُل , تَْغِليم ا ِلَح اَمي َ يُ

نَيحُ اْلمَيِِ  ْنتح . قُمِيَل قَْولُيحُ ; أِلَنَّيحُ يَْمِليُك نَْن يَُؤِمِ , فَُْمِيَل نَِ  َعلَْيِح ُمْمِمنَ و . فَإِْن قَاَل : ُمْسِلمو : نَنَا نَمَّ

قَْولُحُ فِيِح , َكاْلَحاِكِم إذَا قَاَل : َحَمْمت ِلفاَُلٍن َعلَيى فُياَلٍن  بَِحيِقٍ . َوإِْن َكياَن َ اُسوس يا , ُخيِِيَر 

يحُ  يْن َضيلَّ ال َِّرييَق , نَْو َحَملَتْيحُ اليِرِ َماُم فِيِح بَْيَن نَْربَعَِ  نَْشيَاَ  ; َكاأْلَِسيِر . َوإِْن َكياَن ِممَّ  اْمِ

  إلَْينَا فِي َمْرَكٍب , فََْْد ذََكْرنَا ُحْمَمحُ . 

================= 

 66ىح ام األح ام :وفي 

 قتل الجاسوس ال افر

الثَّاِمُن : َعِن َسلََمةَ ِبِن اأِلَِكاَوعِ رضاي هللا عناه قَااَل } أَتَاى النَّبِايَّ صالى اِلَحِديُث  - 413

هللا عليه وسلم َعِينل ِمِن اِلُمِشِرِكيَن , َوُهَو فِاي َسافَِرِه , فََجلَاَس ِعِناَد أَِصاَحابِِه يَتََحادَُّث , 

لُبُوهُ َواِقتُلُوهُ فَقَتَِلتُهُ , فَنَفَّلَنِاي َسالَبَهُ { , ثُمَّ اِنفَتََل , فَقَاَل النَّبِيُّ صلى هللا عليه وسلم : اُطِ 

ُجَل ؟ فَقَالُوا : اِبُن اأِلَِكَوعِ فَقَاَل : لَهُ َسلَبُهُ أَِجَمُف { .  َوفِي ِرَوايٍَة } فَقَاَل : َمِن قَتََل الرَّ

يا فِيِح تَعَلُّقو بَِمْسأَلَِ  اْلَجاُسوِس اْلَحْربِِيِ , َوَ َواِز قَتِْلِح  يْن اَل نََمياَن لَيحُ , َونَمَّ يمُِهحُ ِممَّ ِْ , َوَمْن يُ

يا تَعَلُّي ِيِ , َواْلُمْسِلِم : فَاَل تَعَلَُّق ِلْلَحِديِث بِِح , َوفِيِح نَْيض  ِمِ قو َكاَلُمُهَما َهُهنَا َعلَى اْلَجاُسوِس ال ِِ

َمياِم , بَِمْسأَلَِ  السَّلَِب , َوقَْد تََمسَّيَك بِيِح َميْن يَيَرا ُ َغْييَر َوا َِّيْرلِ بَيْل بِتَْنِفييِل اْمِ ِ يٍب بِأَْ يِل ال

نَنَّيحُ  -إذَا قُْلنَيا بِيأَنَّ السَّيلََب ِلْلَْاتِيِل  -ِلَْْوِلِح " فَنَفَّلَنِييِح " , َوفِيي َهي َا َضيْععو َميا , َوفِييِح دَِلييٍل 

ى َسييلَم   ا فِيَمييا يَْسييتَِحقُّ َ ِميعَييحُ , نَعَييْم , إنََّمييا يَييدُلُّ َعلَييى َمييا يَُسييمَّ ا , َواْلفََُْهيياُ  ذََكييُروا ُ ييَور 

يَْستَِحُّْحُ اْلَْاتُِل , َوتََردَّدُوا فِي بَْعِضَها . فَإِْن َكاَن اْسُم " السَّلَِب " ُمْنَ ِلْ ا َعلَى ُكيِلِ َميا َمعَيحُ 

َوِر .   , فََْْد يُْستَدَلُّ بِِح فِيَما اُْختُِلَع فِيِح ِمْن بَْعِض الصُّ

================== 
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يًّا   بَاُا قَتِِل اِلَجاُسوِس ىذَا َكاَن ُمِستَأَِمنًا أَِو ِذمِِّ

) َعْن َسلََم َ ْبِن اأْلَْكَولِ قَاَل } : نَتَى النَّمِيَّ  لى هللا علييح وسيلم َعيْينو َوُهيَو فِيي  - 3429

مَّ اْنَسلَّ , فََْاَل النَّمِيُّ  يلى هللا علييح وسيلم : َسفٍَر , فََجلََس ِعْندَ بَْعِض نَْ َحابِِح يَتََحدَُّإ , الُ 

ْْتُُهْم إلَْيِح فََْتَْلتُحُ , فَنَفَّلَنِي َسلَمَحُ { . َرَوا ُ نَْحَمدُ َواْلمَُخياِر ُّ َونَ  بُيو دَاُود ( . اُْطلُمُو ُ فَاْقتُلُو ُ فََسمَ

لى هللا علييح وسيلم نََميَر بَِْتِْليِح , َوَكياَن ) َوَعْن فَُراِت ْبِن َحيَّياَن : } نَنَّ النَّمِييَّ  ي - 3430

يًّا , َوَكاَن َعْين ا أِلَبِي ُسْفيَاَن َوَحِليف ا ِلَرُ ٍل ِمْن اأْلَْنَصاِر , فََمرَّ بَِحْلٍَْ  ِمْن اأْلَْنَصاِر فَ  َْياَل ِذِمِ

ِ إنَّيحُ  يَُْيوُل إنَّيحُ ُمْسيِلمو , فََْياَل َرُسيوُل  : إنِِي ُمْسِلمو , فََْاَل َرُ لو ِمْن اأْلَْنَصاِر : يَا َرُسيوَل هَّ

ِ  لى هللا عليح وسلم : إنَّ ِمْنُمْم ِرَ ياال  نَِملُُهيْم إلَيى إيَميانِِهْم , ِميْنُهْم فُيَراُت ْبيُن َحيَّياَن {  هَّ

ِيِ ( .  ِمِ ْن َعِليييِيٍ ) َوَعييي - 3431َرَوا ُ نَْحَميييدُ َونَبُيييو دَاُود , َوتَْرَ َميييحُ بُِحْميييِم اْلَجاُسيييوِس الييي ِِ

ْْيدَادَ ْبيَن  بَْييَر  َواْلِم ِ  لى هللا عليح وسلم نَنَيا َوال ُّ رضي هللا عنح قَاَل : } بَعَثَنِي َرُسوُل هَّ

اأْلَْسَوِد قَاَل : اْنَ ِلُْوا َحتَّى تَأْتُوا َرْوَض َ َخاخٍ فَإِنَّ بَِها َظِعينَ   َوَمعََها ِكتَيابو فَُخي ُو ُ ِمْنَهيا , 

ْوَضييِ  , فَييإِذَا نَْحييُن بِالمَِّعينَييِ  , فَُْْلنَييا : فَاْنَ لَْْ  نَييا تَتَعَييادَّللَا بِنَييا َخْيلُنَييا , َحتَّييى اْنتََهْينَييا إلَييى الرَّ

ييَنَّ الثِِيَي ِْ اَب نَْخِرِ ي اْلِمتَاَب , فََْالَْت : َما َمِعي ِمْن ِكتَاٍب , فَُْْلنَا : لَتُْخِرِ نَّ اْلِمتَاَب , نَْو لَتُْل
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ِ  لى هللا عليح وسلم فَإِذَا فِيِح : ِمْن َحاِطيِب , فَأَْخَر َ  تْحُ ِمْن ِعَْاِ َها , فَأَتَْينَا بِِح َرُسوَل هَّ

 ِ ييِرِكيَن ِمييْن نَْهييِل َممَّيي َ يُْخمِييُرُهْم بِييمَْعِض نَْمييِر َرُسييوِل هَّ ِْ ْبييِن نَبِييي بَْلتَعَيي َ إلَييى نَيياٍس ِمييْن اْلُم

ِ  لى هللا عليح وسلم : يَا َحاِطُب َما َهي َا ؟ قَياَل : يَيا   لى هللا عليح وسلم فََْاَل َرُسولُ  هَّ

ِ اَل تَْعَجييْل َعلَيييَّ , إنِِييي ُكْنييُت اْمييَرن  ُمْلَصييْ ا فِييي قُييَرْيٍش , َولَييْم نَُكييْن ِمييْن نَْنفُِسييَها ,  َرُسييوَل هَّ

ْحُميوَن بَِهيا نَْهِلييَُهْم َونَْميَوالَُهْم , فَأَْحمَْميُت َوَكاَن َمْن َمعََك ِمْن اْلُمَهاِ ِريَن لَُهْم قََرابَاتو بَِممَّ َ يَ 

َِّخي َ ِعْنيدَُهْم يَيد ا يَْحُميوَن بَِهيا قََرابَتِيي , َوَميا فَعَْليُت ذَِليكَ   إْذ فَاتَنِي ذَِلَك ِمْن النََّسِب فِيِهْم نَْن نَت

ْساَلِم ,  ا بِاْلُمْفِر بَْعدَ اْمِ ا َواَل اْرتِدَاد ا َواَل ِرض  ِ  يلى هللا علييح وسيلم : ُكْفر  فََْاَل َرُسيوُل هَّ

ِ دَْعنِي نَْضِرْب ُعنَُق َهي َا اْلُمنَيافِِق , فََْياَل : إنَّيحُ قَيْد  لََْْد َ دَقَُمْم , فََْاَل ُعَمُر : يَا َرُسوَل هَّ

َ نَْن يَُموَن قَْد اطَّلََج َعلَى نَْهِل  ا َوَما يُْدِريَك لَعَلَّ هَّ بَيْدٍر , فََْياَل : اْعَملُيوا َميا ِشيئْتُْم َشِهدَ بَْدر 

 فََْْد َغفَْرُت لَُمْم { ُمتَّفَقو َعلَْيِح ( .

يدُ ْبيُن ُمِجييٍب َواَل يُْحيتَجُّ بَِحِديثِيِح ,  ُل ُمَحمَّ ياٍم اليدَّالَّ َحِديُث فَُراِت ْبِن َحيَّاَن فِي إْسنَاِدِ  نَبُو َهمَّ

يُر ْبيُن َوُهَو يَْرِويِح َعْن ُسْفيَاَن الثَّْورِ  ِْ ِ ِ , َولَِمنَّحُ قَيْد َرَوَّللا اْلَحيِديَث اْلَميْ ُكوَر َعيْن ُسيْفيَاَن بِ

ْن اتَّفََق اْلمَُخاِر ُّ َوُمْسِلمو َعلَى ااِلْحتَِجياجِ بَِحِديثِيِح . َوَرَوا ُ َعيْن  السَِّرِ ِ اْلمَْصِر ُّ , َوُهَو ِممَّ

ا َعمَّادُ ْبُن ُموَسى اأْلَْزَرقُ  اْلعَْمدَانِيُّ َوَكاَن الَِْي   قَْولُيحُ : ) نَتَيى النَّمِييَّ  يلى هللا  الثَّْوِرِ ِ نَْيض 

َي اْلَجاُسيوُس  عليح وسلم َعْينو ( فِي ِرَوايٍَ  ِلُمْسِلٍم نَنَّ ذَِليَك َكياَن فِيي َغيْ َوةِ َهيَواِزَن , َوُسيِمِ

ْؤيَي يدَّةِ اْهتَِماِميِح بِالرُّ ِِ ِ  َواْسيتِْغَراقِِح فِيَهيا َكيأَنَّ َ ِمييَج بَدَنِيِح َ ياَر َعْين ا أِلَنَّ َعَملَيحُ بِعَْينِيِح نَْو لَ

ى َعْين ييا . قَْولُييحُ : ) فَنَفَّلَنِييي ( فِييي ِرَوايَييِ  اْلمَُخيياِرِ ِ فَنَفَّلَييحُ بِااِلْلتِفَيياِت ِمييْن َضييِميِر اْلُمييتََملِِِم إلَيي

ِلِميَن َكَمييا َوقَييَج ِعْنييدَ ُمْسييِلٍم ِمييْن ِرَوايَييِ  اْلغَْيمَييِ  . َوَسييمَُب قَتِْلييِح نَنَّييحُ اطَّلَييَج َعلَييى َعييْوَرةِ اْلُمْسيي

قَّ و فِيي ِعْمِرَم َ بِلَْفِظ : " فََْيَّدَ اْلَجَمَل الُمَّ تََْدََّم يَتَغَدََّّللا َمَج اْلَْْوِم َوَ عََل يَْنُمُر َوفِينَا َضعَفَ و َورِ 

تَدُّ " َوفِي ِرَوايٍَ  أِلَبِي نُعَْيمٍ  ِْ يانِيُّ  اْلَمْمَهِر إْذ َخَرَج يَ فِي اْلُمْستَْخَرجِ ِمْن َطِريِق يَْحيَى اْلِحمَّ

َعْن نَبِي اْلعَُمْيِس " نَْدِرُكو ُ فَإِنَّحُ َعْينو " َوفِي اْلَحِديِث دَِليلو َعلَى نَنَّحُ يَُجوُز قَتُْل اْلَجاُسيوِس 

يُّ فََْياَل  . قَاَل النََّوِو ُّ : فِيِح قَتُْل اْلَجاُسوِس اْلَحْربِِيِ اْلَمافِِر َوُهوَ  ِمِ ا اْلُمعَاَهدُ َوال ِِ بِاتِِفَاٍق َونَمَّ

ا لَْو َشيَرَط َعلَْييِح ذَِلي َِّافِِعيَِّ  ِخاَلفو . نَمَّ َك َماِلكو َواأْلَْوَزاِعيُّ : يُْنتََُْض َعْهدُ ُ بِ َِلَك . َوِعْندَ ال

ُِْض اتِِفَاق ييا . َوَحييِديُث فُييَراٍت اْلَمييْ ُكورُ  فِييي اْلمَيياِب يَييدُلُّ َعلَييى َ ييَواِز قَتْييِل  فِييي َعْهييِدِ  فَيَْنييتَ

ْْتَُل َ اُسوُس اْلُمفَّاِر َواْلمُغَاةِ إذَا َكاَن قَيْد  ِيِ . َوذََهمَْت اْلَهادَِويَّ ُ إلَى نَنَّحُ يُ ِمِ قَتَيَل اْلَجاُسوِس ال ِِ

َشْي و ِمْن ذَِلَك ُحمَِس فََْيْط قَْولُيحُ :  نَْو َحَصَل اْلَْتُْل بَِسمَمِِح َوَكانَْت اْلَحْرُب قَائَِم   , َوإِذَا اْختَلَّ 

َمَن ) َوَعْن فَُراٍت ( بَِضِمِ اْلفَاِ  َوَراٍ  ُمْهَملٍَ  َوبَْعدَ اأْلَِلِع تَا و ُمثَنَّاةو فَْوقِيَّ و : َوُهَو ِعْجِلييٌّ  َسي

حُ إلَيى نَْن قُيمَِض فَنَيَ َل اْلُموفَ َ َوَهاَ َر إلَى النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم َولَيْم يَيَ ْل يَْغيُ و َمعَي

اْلُموفَ َ قَْولُحُ : ) َرْوَض َ َخاخٍ ( بَِخاَ ْيِن ُمْعَجَمتَْيِن َمْنُْيوَطتَْيِن ِميْن فَيْوُق قَْولُيحُ : ) َظِعينَي   ( 

ِْيَصٍ  : بِالمَّاِ  اْلُمْعَجَمِ  بَْعدََها َعْينو ُمْهَملَ و : َوِهَي اْلَمْرنَةُ قَْولُحُ : ) ِمْن ِعَْاِ َها (  َ ْمُج َع

ا َعلَى ِعٍَْص قَْولُحُ : ) ِميْن َحاِطيِب ( بَِحياٍ   نِْس , َوتُْجَمُج نَْيض  ِفيَرةُ ِمْن َشْعِر الرَّ َوِهَي الضَّ

ِم َوفَييتْحِ التَّيياِ  اْلُمثَنَّيياةِ ِمييْن فَييْوُق بَْعييدََها َعيي ييدَةِ َوُسييُموِن الييالَّ ْينو ُمْهَملَييٍ  , َوبَْلتَعَيي ُ بِفَييتْحِ اْلُمَوحَّ

يْن َشي ِِ قَتِْليِح َكْونُيحُ ِممَّ ا ( َظياِهُر َهي َا نَنَّ اْلِعلَّي َ فِيي تَيْر ِهدَ ُمْهَملَ و . قَْولُحُ : ) إنَّحُ قَْد َشِهدَ بَْدر 

ْْتَيُل اْلَجاُسيوسُ  ا , َولَْواَل ذَِلَك لََمياَن ُمْسيتَِحًّْا ِلْلَْتْيِل فَِفييِح ُمتََمسَّيكو ِلَميْن قَياَل : إنَّيحُ يُ َولَيْو  بَْدر 

بَْييِر َعيْن ُعيْرَوةَ  يِد ْبيِن َ ْعفَيِر ْبيِن ال ُّ َكاَن ِمْن اْلُمْسِلِميَن . َوقَْد َرَوَّللا اْبيُن إْسيَحاَق َعيْن ُمَحمَّ

ِ  لى هللا عليح وسيلم اْلَمِسييَر إلَيى َممَّي َ َكتَيَب َحاِطيُب ْبيُن نَبِيي  ا نَْ َمَج َرُسوُل هَّ قَاَل : لَمَّ

يُْخمِيُرُهْم , الُيمَّ نَْعَ يا ُ اْميَرنَة  ِميْن ُمَ ْينَي ُ , َوذََكيَر اْبيُن إْسيَحاَق نَنَّ اْسيَمَها  بَْلتَعَ َ إلَيى قُيَرْيٍش 
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َساَرةُ , َوذََكَر اْلَواقِيِد ُّ نَنَّ اْسيَمَها َكنُيودُ , َوفِيي ِرَوايَيٍ  لَيحُ نُْخيَرَّللا َسياَرةُ , َوفِيي نُْخيَرَّللا لَيحُ 

ا نُمُّ َساَرةُ . َوذََكَر اْلَواقِ  ا نَْيض  ََِرةَ دَنَانِيَر َعلَى ذَِلَك , َوقِيَل ِدينَيار  ِد ُّ نَنَّ َحاِطم ا َ عََل لََها َع

ِ ْبينِ   َواِحد ا . َوقِيَل إنََّها َكانَْت َميْواَلةَ اْلعَمَّياِس . قَياَل السُّيَهْيِليُّ : َكياَن َحاِطيبو َحِليف يا ِلعَْميِد هَّ

يا َحِليف يا ُحَمْيٍد ْبِن ُزَهْيِر ْبِن نََسِد ْبِن عَ  َّللا , َواْسُم نَبِي بَْلتَعَ َ َعْمُرو , َوقِييَل َكياَن نَْيض  ْمِد اْلعُ َّ

َِيَر قُيَرْيٍش  يا بَْعيدُ , يَيا َمْع ِلَُْرْيٍش . َوذََكَر يَْحيَى ْبُن َساَلٍم فِي تَْفِسييِرِ  نَنَّ لَْفيَظ اْلِمتَياِب " نَمَّ

ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم َ يياَ كُ  ِ لَييْو فَييإِنَّ َرُسييوَل هَّ ْم بَِجييْيٍش َكاللَّْيييِل يَِسيييُر َكالسَّييْيِل , فَييَوَهَّ

ُ َونَْنَجييَ  لَييحُ َوْعييدَ ُ , فَيياْنُمُروا أِلَْنفُِسييُمْم َوالسَّيياَلُم " َكيي َا َحَمييا ُ  َ يياَ ُكْم َوْحييدَ ُ لَنََصييَر ُ هَّ

اِطم ا َكتََب إلَى ُسَهْيِل ْبِن َعْمٍرو َوَ يْفَواَن السَُّهْيِليُّ . َوَرَوَّللا اْلَواقِِد ُّ بَِسنٍَد لَحُ ُمْرَسٍل نَنَّ حَ 

ِ  لى هللا عليح وسلم نَذََّن فِي النَّاِس بِياْلغَْ ِو , َواَل نَُرا ُ  ْبِن نَُميَّ َ َوِعْمِرَم َ " إنَّ َرُسوَل هَّ

َ . . . إلَيْخ  يُِريدُ َغْيَرُكْم , َوقَْد نَْحمَْمُت نَْن تَُموَن ِلي ِعْندَُكْم يَدو " قَْولُحُ : ) َوَما يُْدِريَك لَعَلَّ هَّ

يي اْلَميْ ُكوُر  َِاَرةو َعِميَم و أِلَْهِل بَْدٍر رضيوان هللا علييهم لَيْم تََْيْج ِلغَْييِرِهْم , َوالتََّرِ ِ ( َهِ ِ  بِ

ِ َوَكياَلِم َرُسيوِلِح ِلْلُوقُيولِ . َوقَي َح اْلعُلََمياُ  بِأَنَّيحُ فِيي َكياَلِم هَّ ْد َوقَيَج ِعْنيدَ نَْحَميدَ َونَبِيي قَْد َ رَّ

َ اطَّلَيَج َعلَيى نَْهيِل  دَاُود َواْبِن نَبِي َشيْيمَ َ ِميْن َحيِديِث نَبِيي ُهَرْييَرةَ بِياْلَجْ ِم , َولَْفُميحُ } إنَّ هَّ

ى َشيْرِط ُمْسيِلٍم ِميْن بَْدٍر فََْاَل : اْعَملُوا َما ِشئْتُْم فََْيْد َغفَيْرُت لَُميْم { َوِعْنيدَ نَْحَميدَ بِإِْسينَاٍد َعلَي

يَمَل قَْولُيحُ : " اْعَملُيوا  ِْ ا { َوقَيْد اْستَ َحِديِث َ ابٍِر َمْرفُوع ا } لَْن يَْدُخَل النَّاَر نََحيدو َشيِهدَ بَيْدر 

َِّيْرلِ . َونُِ ييَب بِأَنَّيحُ إْخمَيا يِد ال ْْ بَاَحيِ  َوُهيَو ِخياَلُف َع رو َعيْن َما ِشئْتُْم " فَيإِنَّ َظياِهَر ُ نَنَّيحُ ِلإْلِ

ْْمِلُونَحُ ِمييْن  اْلَماِضييي : نَْ  ُكييلُّ َعَمييٍل َكيياَن لَُمييْم فَُهييَو َمْغفُييورو , َويَُؤيِِييدُ ُ نَنَّييحُ لَييْو َكيياَن ِلَمييا يَْسييتَ

ا اْلعََمِل لَْم يََْيْج بِلَْفيِظ اْلَماِضيي َولََْياَل : فََسيأَْغِفُر ُ لَُميْم . َوتُعُِِْيَب بِأَنَّيحُ لَيْو َكياَن ِلْلَماِضيي لََمي

ا  ِ  َحاِطٍب ; أِلَنَّحُ  لى هللا عليح وسلم َخاَطَب بِيِح ُعَميَر ُمْنِمير  َحُسَن ااِلْستِْداَلل بِِح فِي قِصَّ

ي ُ َكانَيْت بَْعيدَ بَيْدٍر بِِسيِتِ ِسينِيَن , فَيدَلَّ َعلَيى نَنَّ  ِْصَّ َعلَْيِح َما قَاَل فِي نَْمِر َحاِطيٍب , َوَهيِ ِ  اْل

ِْيِح . َوقِييَل إنَّ ِ ييغَ َ اأْلَْميِر فِيي اْلُمَرادَ َما َسيَأْتِي  , َونَْوَردَ ُ بِلَْفِظ اْلَماِضي ُممَالَغَي   فِيي تََحُّْ

ِريِع  َوالتَّْمِريِم , فَاْلُمَرادُ َعدَُم اْلُمَؤاَخ َةِ بَِما يَْصدُُر ِمْنُهْم بَْعدَ ذَ  ِْ ِليَك قَْوِلِح : " اْعَملُوا " ِللتَّ

ِلَما َحَصَل لَُهْم ِمْن اْلَحاِل اْلعَِميَمِ  الَّتِي اْقتََضْت َمْحيَو ذُنُيوبِِهْم السَّياِلفَِ   َونَنَُّهْم ُخصُّوا بِ َِلكَ 

ِحَْيي َ إْن َوقَعَييْت : نَْ  ُكييلَّ َمييا َعِمْلتُُمييو ُ بَْعييدَ َهيي ِ  ُ لَُهييْم اليي ُّنُوَب الالَّ ِ  , َوتَييأَهَّلُوا أَلَْن يَْغِفييَر هَّ

ٍل َكيياَن فَُهييَو َمْغفُييورو . َوقِيييَل إنَّ اْلُمييَرادَ نَنَّ ذُنُييوبَُهْم تََْييُج إذَا َوقَعَييْت اْلَواقِعَييِ  ِمييْن نَِ ِ َعَميي

يياَرةو بِعَييدَِم ُوقُيولِ اليي ُّنُوِب ِمييْنُهْم , َوفِييِح نََمييرو َظيياِهرو ِلَميا َوقَييَج فِييي  َِ َمْغفُيوَرة  , َوقِيييَل ِهيَي بِ

ِ  قُدَاَم َ بْ  ِن َمْمعُيوٍن ِميْن ُشيْربِِح اْلَخْميَر فِيي نَيَّياِم ُعَميَر َونَنَّ ُعَميَر اْلمَُخاِرِ ِ َوَغْيِرِ  فِي قِصَّ

 ُ َحدَّ ُ , َويَُؤيِِيدُ اْلَْيْوَل بِيأَنَّ اْلُميَرادَ بِاْلَحيِديِث نَنَّ ذُنُيوبَُهْم إذَا َوقَعَيْت تَُميوُن َمْغفُيوَرة  َميا ذََكيرَ 

يَن عَ  ْحَمِن السُّلَِميُّ التَّابِِعيُّ اْلَممِيُر نَنَّيحُ قَياَل اْلمَُخاِر ُّ فِي بَاِب اْستِتَابَِ  اْلُمْرتَدِِ ْن نَبِي َعْمِد الرَّ

ُ َوْ َهي َم هَّ َماِ  , يَْعنِيي َعِليًّيا َكيرَّ نَ َ اِحمََك َعلَى الدِِ حُ ِلِحمَّاَن ْبِن َعِ يَّ َ : قَْد َعِلْمَت الَِّ   َ رَّ

َِاَرةَ اْلَمْ ُكوَرةَ فِيَما يَتَعَلَُّق بِأَْحَماِم اآْلِخيَرةِ اَل بِأَْحَمياِم  . قَاَل فِي اْلفَتْحِ : َواتَّفَُْوا َعلَى نَنَّ  اْلمِ

 الدُّْنيَا ِمْن إقَاَمِ  اْلُحدُوِد َوَغْيِرَها ا هـ .

==================== 

 68وفي مند الجليل : 

اَن َواِلُمِساِلُم كَ  َمااِم َهاِديَّتَُهِم , َوُكِرَه التَِّطِريُه , َوقَتِاُل َعاِيٍن ,  َوىِِن أُمِِّ ِناِديِى , َوقَبُاوُل اإِلِ ال ِِّ

 قََرابٍَة , َوفَِيهل ىِن َكانَِم ِمِن الطَّاِليَِة , ىِن لَِم يَِدُخِل بَلََدهُ كَوِهَي لَهُ ىِن َكانَِم ِمِن بَِعٍض 
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َل ( بَِضيِمٍ فََمْسيٍر َشيْخٍص ) ) َوُكِر َ ( بَِضِمٍ فََمْسٍر ) التَّْ ِريُب ( نَْ  التَّغَنِِي بِالتَّْممِيِر ) َوقُتِي

َعْينو ( بِفَيتْحِ اْلعَيْيِن اْلُمْهَملَيِ  نَْ  َ اُسيوٍس َعلَيى اْلُمْسيِلِميَن يُْ ِليُج اْلَحيْربِيِِيَن َعلَيى َعيْوَراِت 

َِِّرِ َوالنَّاُموُس  َرُسوُل اْلَخيْ  ِر إْن لَْم يُْؤَمْن اْلُمْسِلِميَن , َويَْنُُْل نَْخمَاَرُهْم إلَْيِهْم َوُهَو َرُسوُل ال

َِيدَّ  َن ( بَِضِمِ اْلَهْمِ  َوَكْسِر اْلِميِم ُم يًّا ِعْندَنَا نَْو َحْربِيًّا ) نُِمِ دَة  بَْل ) َوإِْن ( َكاَن اْلَجاُسوُس ِذِمِ

ْْدُ ُ َعلَْيِح َويَتَعَ  ُن َكْونَحُ َعْين ا , َواَل يَْستَْلِ ُمحُ , َواَل يَُجوُز َع يَُّن قَتْلُيحُ إالَّ نَْن يُْسيِلَم ; أِلَنَّحُ يَتََضمَّ

ييِمَل بِأَنَّييحُ اَل يَييْدفَُج َشييرَّ ُ )  ِْ ُ َميياُم اْسييتِْرقَاقَحُ فَُهييَو لَييحُ , َواْست ييَل َعييْن َسييْحنُوٍن إْن َرنَّللَا اْمِ ِْ : َونُ

ْساَلَم َونَْخفَيى اْلُمْفي ْنِديِق ( نَْ  الَِّ   نَْظَهَر اْمِ َر فِيي تَعَييُِّن قَتِْليِح َوإِْن َواْلُمْسِلُم ( اْلعَْيُن ) َكالِ ِ

اَللِ َعلَْييِح َوَسييَأْتِ  ْطاَللِ َعلَْيِح َوقَمُوِل تَْوبَتِِح إْن نَْظَهَرَها قَْمَل ااِلِطِ ي فِيي نَْظَهَر التَّْوبَ َ بَْعدَ اْمِ

دَّةِ َوقُتِيَل اْلُمْستَِسيرُّ بِياَل اْسيتِتَابٍَ  إالَّ نَْن يَِجييَ  تَائِم يا . ) َمياِم (  بَاِب الِرِ َو ( َ ياَز ) قَمُيوُل اْمِ

ةو اَل إْن َضيعُفُو ِْيَْ   نَْو نَِميِر اْلَجْيِش إْن لَْم يَُمْن إَمامو ) َهيِديَّتَُهْم ( إْن َكياَن لَُهيْم َمنَعَي و َوقُيوَّ ا َح

َِّياِمِل )  َماُم َعلَى نَْخِ ِهْم فَََْصدُوا التَّْوِهيَن بَِها قَالَحُ فِيي ال َوِهيَي ( نَْ  اْلَهِديَّي ُ ) َونَْشَرَف اْمِ

َمياِم ) ِلَمََْرابَي ٍ  َماِم َخا َّ   ) إْن َكانَْت ( اْلَهِديَّ ُ ) ِمْن بَْعٍض ( ِمْن اْلَحيْربِيِِيَن ِلإْلِ  لَحُ ( نَْ  اْمِ

َل بَلَيدَ اْلعَيدُِوِ نَْو اَل فَيإِْن ( بَْينَحُ َوبَْينَُهْم نَْو ُمَمافَأَةٍ لَحُ نَْو ِلَرَ اِ  بَدَِلَها نَْو نَْحِوَهيا , َوَسيَوا و دََخي

َميياِم اَل ِلَمََْرابَييٍ  فَفَييْي و ِلْلُمْسييِلِميَن بِيياَل تَْخِميييٍس إْن َكانَييْت قَْمييَل دُُخييوِل  َكانَييْت ِمييْن بَْعييٍض ِلإْلِ

ِلَمََْرابَيٍ  فَيَْخيتَصُّ بَِهيا بَلَِدِهْم َوإاِلَّ فَغَنِيَم و . َوَمْفُهيوُم قَْوِليِح لَيحُ نَنََّهيا َكانَيْت ِميْن بَْعيٍض ِلغَْييِرِ  

َماِم دََخَل بَلَدَُهْم نَْم اَل , َويَْمعُدُ َكْونَُهيا ِميْن بَْعيٍض ِلُمْسيِلٍم َغْييِر اْمِ  َمياِم اْلُمْسِلُم بِاأْلَْولَى ِمْن اْمِ

اِلحِ َ ِمييجِ اْلُمْسيِلِميَن اَل ِلَمََْرابٍَ  َواْنُمْر َما ُحْمُمَها إْن اتَّفََْْت . ) َو ( ِهَي ) فَْي و ( نَْ  ِلَمصَ 

َماِم ; أِلَنَّحُ اْلُمَحيدَُّإ َعْنيحُ قَْميُل َوِلَْوْ  ِليِح ) ) إْن َكانَْت ( اْلَهِديَّ ُ ) ِمْن ال َّاِغيَِ  ( نَْ  َمِلِمِهْم ِلإْلِ

َماُم ) بَلَدَ ُ ( نَْ  اْلعَدُِوِ َكانَْت ِلََْرابَيٍ  نَْم اَل , فَي إِْن دََخيَل بَلَيدَ ُ فَغَنِيَمي و َكانَيْت إْن لَْم يَْدُخْل ( اْمِ

اِليِب ِلَمََْرابٍَ  نَْم اَل , َوالمَّاِهُر نَنَّ َوْ حَ َعدَِم ُمَراَعاةِ َكْوِن َهِديَّيِ  ال َّاِغيَيِ  ِلَمََْرابَيٍ  َكيْوُن اْلغَ 

ِح , فَِل َا لَْم تَُمْن لَحُ قَالَحُ نَْحمَ  ِِ ِ  فِيَها اْلَخْوَف ِمْن اْلَمِلِك َوَ ْي َل َعلَْيِح عيج دُوَن َميا ِلَجيدِِ دُ َوَعوَّ

يي   ,  وِم َخا َّ , َونََرادَ بِال َّاِغيَييِ  ُهنَييا َمِلييُك  اْلُمفَّيياِر ُمْ لَْ ييا . َوإِْن َكيياَن فِييي اأْلَْ ييِل َمِلييَك الييرُّ

ِلَمََْرابَييٍ  دََخييَل  َوَسييَمَت اْلُمَصيينُِِع َعييْن َهِديَّييِ  ال َّاِغيَييِ  ِلييمَْعِض اْلَجييْيِش َوِهييَي لَييحُ إْن َكانَييتْ 

يُل فِيَهيا تَ  َمياِم فَيُفَصَّ َماُم بَلَدَ اْلعَدُِوِ نَْم اَل . فَإِْن َكانَيْت ِلَوَ اَهيٍ  َونَفَياِذ َكِلَميٍ  ِعْنيدَ اْمِ ْفِصييُل اْمِ

َميياِم ِمييْن ال َّاِغيَييِ  نَفَييادَ ُ عييب . َواَلَّييِ   فِييي َحاِشيييَِ  َ ييدَّ عييج َواْرتََضيي ا ُ نَبُييو َزْيييٍد اْلَهِديَّييِ  ِلإْلِ

َق فِي اْلمَيَاِن بَْيَن َكْونَِهيا ِلََْرابَيٍ  , نَْو َغْيِرَهيا إذَا دََخيَل بَلَيدَُهْم فَيإِْن لَيْم يَي ْدُخْل اْلفَاِسيُّ إنََّما فَرَّ

 ُ َوإاِلَّ فَِهيَي لَيحُ فَِهَي فَْي و َكانَْت ِمْن ال َّاِغيَِ  نَْو َغْيِرِ  . فَلَْو قَاَل َوِهَي فَْي و إْن لَْم يَْدُخْل بَلَدَ 

إْن َكانَييْت ِمييْن بَْعييٍض ِلَمََْرابَييٍ  َوَغنِيَميي و إْن َكانَييْت ِمييْن ال َّاِغيَييِ  لَييَوفَى بَِهيي َا . ا هييـ . َوُهييَو 

 َظاِهرو َكَما يُْعلَُم ِمْن َكاَلِم اْلمَيَاِن َونََْلَحُ اْلَحِط .

================ 

 69وفي كشاف القناع : 

اااَلَح َواَل يُعَلُِِّمااوا أَِواَلَدُهااِم اِلقُااِرآَن َواَل بَااأَِس أَِن ) َواَل يَتَقَ  لَّااُدوا السُّاايُوَف َواَل يَِحِملُااوا السِِّ

ِ صلى هللا عليه وسلم   اَل َ َعلَى النَّبِيِّ  يُعَلَُّموا الصَّ

ِ َهْل يُْمَر ُ ِلْلُمْسيِلِم نَْن يُعَلِِي  يا َمُجوِسييًّا َشيْيئ ا ِميْن اْلُْيْر ِن قَاَل ُمَهنًّا : َسأَْلُت نَبَا َعْمِد هَّ َم ُغاَلم 

لَِِي قَاَل : إْن نَْسلََم فَنَعَْم َوإاِلَّ فَأَْكَر ُ نَْن يََضَج اْلُْْر َن فِي َغْيِر َمْوِضِعِح قُْليُت فَيُعَلُِِميحُ نَْن يَُصي

 َعلَى النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم قَاَل نَعَْم .
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ْحَمِن ْبييِن َغييْنٍم ) َواَل يَتَعَلَُّمييوَن الْ  عََربِيَّيي َ (  اِلْشييتَِراِطِهْم َعلَييى نَْنفُِسييِهْم فِييي ِكتَييابِِهْم ِلعَْمييِد الييرَّ

 َونَْمُر ُعَمَر نَْن يُْمتََب لَُهْم قَالُوا فِيِح : " َواَل نَتََملَُّم بَِماَلِمِهْم " .

) َو ( ِمْن ) إْظَهاِر َضْرِب نَياقُوٍس َوَرْفيجِ ) َو ( يُْمنَعُوَن ِمْن إْظَهاِر ُمْنَمٍر َكنَِماحِ اْلَمَحاِرِم 

َ ْوتِِهْم بِِمتَابِِهْم , نَْو ( َ ْوتِِهْم ) َعلَى َميٍِِت َوإِْظَهاِر ِعيٍد َوَ ِليٍب ( ; أِلَنَّ فِيي ُشيُروِطِهْم 

ا َواَل نَْمَهيُر َعلَْيَهيا اِلْبِن َغْنٍم " َونَْن اَل نَْضِرَب نَاقُوس ا إالَّ َضْرب ا َخِفيف ا فِيي َ يْوِف َكنَائِسينَ

ِْيَراَ ةِ فِيي َكنَائِِسينَا , فِيَميا يَْحُضيُر ُ اْلُمْسيِلُموَن َونَْن  اَلةِ , َواَل اْل َواَل نَْرفَُج نَْ َواتَنَا فِي الصَّ

يَن َواَل اَل نُْمِهييَر َ ييِليم ا , َواَل ِكتَاب ييا فِييي ُسييوِق اْلُمْسييِلِميَن َونَْن اَل نُْخييِرَج بَاُعوال ييا َواَل َشييعَانِ 

 نَْرفَُج نَْ َواتَنَا َمَج َمْوتَانَا َونَْن اَل نَُجاِوَرُهْم بِاْلَجنَائِِ  َواَل نُْمِهَر ِشْرك ا " 

================ 

 70وفي الموسوعة الفقهية :  

ِة اِلقَاَلنَِس : مَّ  ُحِ ُم لُِبِس أَِهِل الذِِّ

ِ  نَنَُّهْم يُلْ  - 4  مَّ َ ُموَن بِلُْمٍس يَُميُِِ ُهْم َعيْن اْلُمْسيِلِميَن , أِلَنَّ ُعَميَر رضيي ِمْن نَْحَماِم نَْهِل ال ِِ

يَحابَِ  , فَيإِذَا لَمُِسيوا اْلَْاَلنِيَس  هللا تعالى عنح َ الََحُهْم َعلَيى تَْغيِييِر ِزيِِِهيْم بَِمْحَضيٍر ِميْن الصَّ

ُمْسيِلُموَن َوذَِليَك بِتَْميِيِ َهيا بِعَاَلَميٍ  يُْعَرفُيوَن يَِجُب نَْن تَُموَن ُمَخاِلفَ   ِلْلَْاَلنِِس الَّتِيي يَْلمَُسيَها الْ 

يغَاِر , َوإِنََّميا تَُميوُن َطِويلَي    ِ  ِمْن لُْمِس اْلَْاَلنِيِس الِصِ مَّ  بَِها . قَاَل اْبُن َعابِِديَن : يُْمنَُج نَْهُل ال ِِ

ا فِيي اْلعَاَلَميِ  نَْولَيى . َوقَيْد ذََكيَر نَبُيو ِمْن ِكْربَاَس َمْصيمُوَغ   بِالسَّيَواِد َمْضيَربَ   ُممَ َّنَي   َوَهي َ 

يُوُسَع فِي ِكتَاِب اْلَخَراجِ بِإِْلَ اِمِهْم لُْمَس اْلَْاَلنِِس ال َِّويلَِ  اْلَمْضَربَِ  َونَنَّ ُعَمَر رضيي هللا 

ييَراِز ُّ : إْن لَمُِسيوا تعالى عنح َكاَن يَأُْمُر بِ َِلَك , نَْ  تَُموُن َعاَلَم   يُْعَرفُوَن بَِها . َوقَياَل ال ِِِ

ْحَمِن ْبيُن  اْلَْاَلنَِس َ عَلُوا . فِيَها ِخَرق ا ِليَتََميَُّ وا َعْن قَاَلنِيِس اْلُمْسيِلِميَن , ِلَميا َرَوَّللا َعْميدُ اليرَّ

يمَّ  َِ َ َِيَرَط نَْن اَل تَت َِّياِم فَ حَ بِِهيْم فِيي َغْنٍم فِي اْلِمتَاِب الَِّ   َكتَمَحُ ِلعَُمَر ِحيَن َ الََح نََصياَرَّللا ال

:  َشْيٍ  ِميْن ِلمَاِسيِهْم ِميْن قَلَْنُسيَوةٍ َواَل ِعَماَميٍ  .  َوبِِمثْيِل ذَِليَك قَياَل اْلَحنَابِلَي ُ . َوقَياَل اْلَماِلِميَّي ُ 

 يُْلَ ُموَن بِلُْمٍس يَُميُِِ ُهْم .

============ 

 71وفي الم ني : 

ِة يَِنقَِسُم َخِمَسةَ أَِقَساٍم   فَِصلل : َواِلَمأُِخوذُ فِي أَِحَ اِم  7693)  مَّ  الذِِّ

ْْدُ إالَّ بِِ ْكِرِ  َوُهَو َشْيئَاِن ; اْلتَِ اُم اْلِجْ يَِ  , َوَ َريَاُن نَْحَماِمنَا َعلَيْيِهْم  ; نََحدَُها , َما اَل يَتِمُّ اْلعَ

ْْدُ . َوفِي  ُِ قِتَياِل اْلُمْسيِلِميَن , فَإِنَّيحُ . فَإِْن نََخلَّ بِِ ْكِر َواِحٍد ِمْنُهَما , لَْم يَِصحَّ اْلعَ َمْعنَاُهَما تَيْر

ِْْسُم الثَّانِي , َما فِيِح َضَررو َعلَى اْلُمْسِلمِ  ْْتَِضيح . اْل يَن َوإِْن لَْم يَْ ُكْر لَْفَمحُ , فَِ ْكُر اْلُمعَاَهدَةِ يَ

ِْْسيُم الثَّاِليُث , َميا فِييِح َغَضاَضي و فِي نَْنفُِسِهْم , َوُهَو الََمانِي ِخَصاٍل , ذََكْرنَاَها فِيَميا تََْيدَّ  َم . اْل

ابِيجُ  ِْْسيُم الرَّ  , َعلَى اْلُمْسِلِميَن , َوُهَو ِذْكُر َربِِِهْم نَْو ِكتَيابِِهْم نَْو ِديينِِهْم نَْو َرُسيوِلِهْم بُِسيوٍ  . اْل

اْلَمنَييائِِس َونَْحِوَهييا , َوَرْفييُج َمييا فِيييِح إْظَهيياُر ُمْنَمييٍر , َوُهييَو َخْمَسيي ُ نَْشيييَاَ  ; إْحييدَاُإ اْلمِيَييجِ وَ 

ْرُب بِالنََّواقِيِس , َوتَْعلِ  يَي ُ نَْ َواتِِهْم بُِمتُمِِهْم بَْيَن اْلُمْسِلِميَن , َوإِْظَهاُر اْلَخْمِر َواْلِخْنِ يِر َوالضَّ

قَاَم ُ  بِاْلِحَجياِز , َودُُخيوُل الْ  َحيَرِم , فَيَْليَ ُمُهْم اْلَميعُّ َعْنيحُ , اْلمُْنيَاِن َعلَى نَْبنِيَِ  اْلُمْسِلِميَن َواْمِ

ِْْسيُم اْلَخياِمُس ,  ُرْط , فِي َ ِميجِ َما فِي َهِ ِ  اأْلَْقَساِم الثَّاَلالَيِ  . اْل ِْ َسَوا و َشَرَط َعلَْيِهْم نَْو لَْم يَ

يا التََّميُُّ  َعلَى اْلُمْسِلِميَن فِيي نَْربَعَيِ  نَْشييَاَ  ; ِلمَاِسيِهْم , َوُشيعُوِرِهْم  َوُرُكيوبِِهْم , َوُكنَياُهْم . نَمَّ
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,  ِلمَاُسييُهْم , فَُهييَو نَْن يَْلمَُسييوا الَْوب ييا يَُخيياِلُع لَْونُييحُ لَييْوَن َسييائِِر الثِِيَيياِب , فَعَييادَةُ اْليَُهييوِد اْلعََسييِليُّ 

ٍد , اَل فِيي َ ِميِعَهيا , َوَعادَةُ النََّصاَرَّللا اأْلَْدَكُن , َوُهَو اْلفَاِختِيُّ , َويَُموُن َه َا فِيي الَيْوٍب َواِحي

نَّيياِر فَييْوَق الَْوبِييِح , إْن َكيياَن نَْصييَرانِيًّا , نَْو َعاَلَميي    ِليََْييَج اْلفَييْرُق , َويُِضيييُع إلَييى َهيي َا َشييدَّ ال ُّ

لَْونَُها لَْونََهيا نُْخَرَّللا إْن لَْم يَُمْن نَْصَرانِيًّا , َكِخْرقٍَ  يَْجعَلَُها فِي ِعَماَمتِِح نَْو قَلَْنُسَوتِِح , يَُخاِلُع 

َق بَْينَيحُ َوبَيْيَن اْلُمْسيِلِميَن فِيي  , َويُْختَُم فِي َرقَمَتِيِح َخياتََم َرَ ياٍص نَْو َحِدييٍد نَْو ُ ْلُجيٍل ; ِليُفَيرَّ

نَّاُر تَْحَت الِيَيابِِهْم , َوتُْخيتَُم فِي َِدُّ ال ُّ ن ا , َويُ اِم , َويَْلمَُس نَِساُؤُهْم الَْوب ا ُملَوَّ ي َرقَمَتَِهيا . َواَل اْلَحمَّ

يُْمنَعُييوَن لُييْمَس فَيياِخِر الثِِيَيياِب , َواَل اْلعََمييائِِم , َواَل ال َّْيلََسيياِن ; أِلَنَّ التَّْميِيييَ  َحَصييَل بِاْلِغيَيياِر 

وَن ُشييعُوَرهُ  ُِّييعُوُر , فَييإِنَُّهْم يَْحييِ فُوَن َمَْيياِديَم ُرُ وِسييِهْم , َويَُجيي ُّ ييا ال نَّيياِر . َونَمَّ ْم , َواَل َوال ُّ

ُكييوُب , فَيياَل  ييا الرُّ يَْفَرقُيوَن ُشييعُوَرُهْم ; أِلَنَّ النَّمِيييَّ  يلى هللا عليييح وسييلم فَييَرَق َشيعََر ُ . َونَمَّ

يَْرَكمُييوَن اْلَخْيييَل ; أِلَنَّ ُرُكوبََهييا ِعيي ٌّ , َولَُهييْم ُرُكييوُب َمييا ِسييَواَها , َواَل يَْرَكمُييوَن السُّييُروَج 

ا ; ُل , بِإِْسنَاِدِ  , نَنَّ  َويَْرَكمُوَن َعْرض  ِرْ اَل ُ إلَى َ انٍِب َوَظْهُر ُ إلَى  َخَر ; ِلَما َرَوَّللا اْلَخالَّ

ُِدُّوا اْلَمنَاِطَق , َونَْن يَْرَكمُيوا اأْلُُكيَع بِياْلعَْرِض  ِ  , َونَْن يَ مَّ ُعَمَر نََمَر بَِجِ ِ نََواِ ي نَْهِل ال ِِ

ييا اْلُمنَييى , فَيياَل يَْمتَنُييوا بُِمنَييى . َويُْمنَعُييوَن تََْلُّييدَ السُّيييُوِف  يياَلحِ َواِتَِِخيياذَ ُ . َونَمَّ , َوَحْمييَل الِسِ

ييٍد , َونَبِييي بَْمييٍر , َونَبِييي اْلَحَسييِن ,  ِ , َونَبِييي ُمَحمَّ اْلُمْسييِلِميَن , َكييأَبِي اْلَْاِسييِم , َونَبِييي َعْمييِد هَّ

ِ  , فَإِنَّ نَْحَميدَ قَياَل ِلَ مِييٍب نَْصيَرانِِيٍ : يَيا نَبَيا إْسيَحاَق . َوِشْمِهَها , َواَل يُْمنَعُوَن اْلُمنَى بِاْلُملِِيَّ 

ا دََخَل َعلَى َسْعِد ْبيِن ُعمَيادَةَ قَياَل : " نََميا تَيَرَّللا  َوقَاَل : نَلَْيَس النَّمِيُّ  لى هللا عليح وسلم لَمَّ

نَْسييِلْم نَبَييا اْلَحيياِرِإ { . َوقَيياَل ُعَمييُر َمييا يَُْييوُل نَبُييو اْلَخمَّيياِب ؟ } . َوقَيياَل أِلُْسييُِْع نَْجييَراَن : 

 ِلنَْصَرانِِيٍ : يَا نَبَا َحسَّاَن , نَْسِلْم تَْسلَْم .

================= 

 72وفي التاج واإلكليل : 

ِ  الطَِّريِى    ) َوُمنَِف ُرُكوُا اِلَخِيِل َواِلبِ َاِل َوالسُُّروجِ َوَجادَّ

يَرةُ فِي   يِ  اْبُن َعَرفَ َ : الِسِ مَّ ْسياَلِم . اْبيُن َشياٍس : يُْمنَيُج نَْهيُل ال ِِ ِ  اْلَوفَياُ  بُِحْميِم اْمِ مَّ نَْهِل ال ِِ

يا .  ُرُكوَب اْلَخْيِل َواْلمِغَاِل النَِّفيَسِ  اَل اْلَحِميُر َواَل يَْرَكمُوَن السُُّروَج بَْل َعلَى اأْلَُكيِعِ َعْرض 

ِْيتُُميو َِْها . قَياَل ُعَميُر رضيي هللا َوَرَوَّللا اْبُن اْلَْاِسِم : إذَا لَ ُهْم بَِ ِرييٍق فَياْلِجئُوُهْم إلَيى نَْضييَ

نَّيياِر ( َسييْحنُوَن :  ِِ ال ُّ َر ِلتَييْر عنييح : نَِذلُّييوُهْم َواَل تَْمِلُمييوُهْم ) َونُْلييِ َم بِلُييْمٍس يَُميَّييُ  بِييِح َوُعييِ ِ

َِمَُّهوَن بِاْلُمْسيِلِميَن فِيي ِزيِِِهيْم َويَُؤدَّبُيوَن َعلَيى تََواتََرْت اأْلََحاِديُث بِالنَّْهيِ َعْن ُظْلِمِهْم َواَل يَتَ 

نَانِيِر . ِِ ال َّ  تَْر

=============== 

 73وفي المدخل :  

 َوِمِنَها السَّقَّاُهوَن َوفِي ذَِلَك ِمِن اِلَمفَاِسِد ُجِملَةل 

ييَراُ  فِييي اْلَمْسييِجِد ; أِلَنَّ َمييْ َهَب مَ   ِِِ اِلييٍك رحمييح هللا َ ييَواُز بَْيييجِ اْلُمعَاَطيياةِ فَِمْنَهييا اْلمَْيييُج , َوال

َوِهَي نَْن تُْعِ يَحُ َويُْعِ يَك ِمْن َغْيِر لَْفِظ اْلمَْيجِ يَُموُن بَْينَُمَميا , َوقَيْد ُمنِيَج فِيي اْلَمْسيِجِد َميا ُهيَو 

يَراِ  , َولَيْو ِشيَرا ِِِ    ِميْن َغْييِر تََْيابٍُض , َوَميا نََخعُّ ِمْن َه َا َوُهيَو نَْن يُيْ َكَر لَْفيُظ اْلمَْييجِ , َوال

َِ إالَّ نَنَّ اْلَمَساِ دَ ِلَما بُنِيَيْت لَيحُ ِميْن اْلِعمَيادَةِ فََْيْط , َويَْلَحيُق بَِهي َا اْلَمْعنَيى الَّيِ   ذُِكيَر َمي ْن ذَا
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َولَيْو فَعَيَل ذَِليَك َخياِرَج َسمََّل َشْيئ ا ِميْن اْلَمياِ  َوُهيَو فِيي اْلَمْسيِجِد ; أِلَنَّ ذَِليَك بَْييجو َكَميا تََْيدََّم , 

ُِيُروٍط : نََحيدَُها : نَْن اَل يَْضيِرَب  َِْي النَّاَس فِي اْلَمْسِجِد لََجاَز ذَِليَك بِ اْلَمْسِجِد , الُمَّ دََخَل ِليَْس

يَْرفَييَج  بِالنَّيياقُوِس فِييي اْلَمْسييِجِد َواَل َغْيييِرِ  , َوَمْنعُييحُ فِييي اْلَمْسييِجِد , نَْوَ ييُب . الثَّييانِي : نَْن اَل 

 َ ْوتَحُ فِي اْلَمْسِجِد بَِْْوِلِح : اْلَماُ  ِللسَّيمِيِل َوَغْييِر ذَِليَك ِميْن قَيْوِلِهْم . الثَّاِليُث : نَْن اَل يَتََخ َّيى

ُِي َإ اْلَمْسِجدَ بَِْدَِمِح ; أِلَنَّ اْلغَاِلَب ِميْنُهْم نَنَُّهيْم يَْم ابُِج : نَْن اَل يُلَِوِ وَن ُحفَياة  ِرقَاَب النَّاِس . الرَّ

َس و . اْلَخاِمُس : إْن َكاَن لَحُ نَْعلو فَاَل يَْجعَلُيحُ تَْحيَت إْبِ يِح  , َويَْدُخلُوَن اْلَمْسِجدَ َونَْقدَاُمُهْم ُمتَنَِجِ

ُِ بَِحَرَكتِييِح , فَييإِْن َكيياَن فِيييِح نَذ َّللا َوقَييَج  فِيي ي نَْو َخْلييَع َظْهييِرِ  دُوَن َشييْيٍ  يُِمنُّييحُ ; أِلَنَّييحُ يَتََحييرَّ

ِل اْلِمتَياِب نَْييَن يََضيُج  اْلَمْسِجِد َوِل َِلَك اَل يَُصلِِي َوُهَو َحاِميلو لَيحُ ِلَميا ذُِكيَر , َوقَيْد تََْيدََّم فِيي نَوَّ

نَْعلَحُ ِحيَن َ اَلتِِح , َولَْو تََحفََّظ النَّاُس اْليَْوَم َكَميا َكياَن السَّيلَُع يَتََحفَُّميوَن لََميا اْحتَياُ وا إلَيى 

ا َغْيُرُهَما ِمْن اْلمُُسِط َوَغْيِرَهيا , فََْيْد تََْيدََّم ِذْكيُر ُ َوَميا ذُِكيَر بِْدعَ  ادَةِ , َواْلُحُصِر . َونَمَّ ِ  السَّجَّ

ُُِّروِط فِي السََّّْاِ  فَلَْيَس بَِخاِصٍ بَِهِ ِ  اللَّْيلَِ  دُوَن َغْيِرَها ِمْن اأْلَيَّياِم َواللَّيَياِلي  بَيْل ِمْن َهِ ِ  ال

ُ اْلُمَوفِِيقُ اْلمَ  ُِّيُروِط اْلَميْ ُكوَرةِ َوقَيَج اْلَمْنيُج َوَهَّ ِْدَ َشيْرطو ِميْن ال  ْنُج َعامٌّ فِي ذَِلَك ُكلِِِح فََحْيُث فُ

ِْيَراَ ةِ  ْكِر , َواْل ْْتَيدُوَن بِيِح فِيي الي ِِ َواِب , َوِمْنَها اْ تَِماُعُهْم َحلََْاٍت ُكلُّ َحْلَْيٍ  لََهيا َكمِييرو يَ  ِللصَّ

ِ تَعَيالَى فَالي َّاِكُر ِميْنُهْم فِيي َولَ  ا , نَْو قِيَراَ ة  لَِمينَُّهْم يَْلعَمُيوَن فِيي ِدييِن هَّ ْيَت ذَِلَك لَْو َكياَن ِذْكير 

ُ , بَْل يَُْوُل : اَل يِاَل َ يِلَّلَّحُ فَيَْجعَلُوَن ِعيَوَض اْلَهْميَ ةِ يَيا    َي َوِهي اْلغَاِلِب اَل يَُْوُل اَل إلَحَ إالَّ هَّ

ِ يَُم ُّونََها َويُْرِ عُونََها َحتَّى اَل تََميادُ تُْفَهي ُم نَِلُع قَْ جٍ َ عَلُوَها َوَ ال  , َوإِذَا قَالُوا ُسْمَحاَن هَّ

ُِْص ِمْنييحُ َمييا ُهييَو فِيييِح بَِحَسييِب تِْلييَك  ييَرنُ اْلُْييْر َن فَيَِ يييدُ فِيييِح َمييا لَييْيَس ِمْنييحُ َويُييْن ْْ , َواْلَْيياِرُئ يَ

َِ الَّتِيي اْ يَ لَُحوا َعلَْيَهيا َعلَيى َميا قَيْد النَّغَ  يمِحُ اْلِغنَياَ  , َواْلُهنُيو ِْ ُ َماِت , َوالتَّْرِ يعَاِت الَّتِي ت

ِْيَراَ ةِ اْلُْي ْر ِن , ُعِلَم ِمْن نَْحَواِلِهْم ال َِّميَمِ  , الُمَّ فِيَهيا ِميْن اأْلَْميِر اْلعَِمييِم نَنَّ اْلَْياِرَئ يَْمتَيِدُئ بِ

وَن بِ َِلَك , نَْو يَتُْرُكيوَن  َواآْلَخرُ  دَ ُ فَيُْسِمتُوَن اْلَْاِرَئ , نَْو يَُهمُّ ِِ ْعَر , نَْو يُِريدُ نَْن يُْن ِِِ دُ ال ِِ يُْن

َِّييْعِر َوتِْلييَك النَّغََميياِت  ِق بَْعِضييِهْم ِلَسييَمالِ ال ييوُّ َِ َهيي َا فِييي ِشييْعِرِ  , َوَهيي َا فِييي قَِراَ تِييِح أِلَْ ييِل تَ

يِن نَْن لَْو َكانَْت َخاِرَج اْلَمْسيِجِد ُمنِعَيْت اْلَمْوُضوَعِ  نَ  ْكثََر , فََهِ ِ  اأْلَْحَواُل ِمْن اللَِّعِب فِي الدِِ

ِ َوإِنَّا إلَْيِح َراِ عُوَن , الُي َِِّريفَِ  فَإِنَّا لِلَّ مَّ إنَُّهيْم لَيْم فََمْيَع بَِها فِي اْلَمْسِجِد ِسيََّما فِي َهِ ِ  اللَّْيلَِ  ال

ْْتَ  َ ياِل فِيي اْلَجياِمجِ اأْلَْعَميِم فِيي يَ وا إلَْيِح اْ تَِمياَل النَِِسياِ  , َوالِرِ ِصُروا َعلَى ذَِلَك , بَْل َضمُّ

َِِّريفَِ  ُمْختَلَِ يَن بِاللَّْيِل , َوُخُروَج النَِِساِ  ِمْن بُيُوتِِهنَّ َعلَى َما يُْعلَُم ِميْن ال ينَيِ  تِْلَك اللَّْيلَِ  ال ِ ِ

َوةِ , َوالتََّحلِِي , َوقَيْد تََْيدََّم ذَِليَك , َوِمْنَهيا نَنَّ نَْكثَيَرُهْم يَْحتَياُ وَن إلَيى قََضياِ  اْلَحاَ يِ  , َواْلِمسْ 

ِر اْلَجيياِمجِ َوبَْعييُض النَِِسيياِ  يَْسييتَْحيِِن نَْن يَْخييُرْ َن ِلََْضيياِ   فَمَْعُضييُهْم يَْفعَييُل ذَِلييَك فِييي ُمييَؤخَّ

ِهنَّ إْنَسانو بِِوَعاِ  فَيَمُْلَن فِيِح  َويُْعِ ينَحُ َعلَى ذَِلَك َشْيئ ا , نَْو يُْخِرُ يحُ ِميْن َحاَ تِِهنَّ فَيَدُوُر َعلَيْ 

ا , َواْلمَْوُل فِي اْلَمْسِجِد فِي ِوَعاٍ  َحَرامو َمَج َما فِيِح ِمْن اْلُْيْمحِ   اْلَمْسِجِد , الُمَّ يَعُودُ َك َِلَك ِمَرار 

َِّنَاَعِ  َوبَْعُضُهمْ  يَْخُرَج إلَى ِسيَمِك ال ُّيُرِق فَيَْفعَلُيوَن ذَِليَك فِيَهيا , الُيمَّ يَيأْتِي النَّياُس إلَيى  , َوال

ُِوَن إلَيى اْلَجياِمجِ فَتُِصييُب نَْقيدَاَمُهْم النََّجاَسي ُ , نَْو نِعَيالَُهْم َويَيْدُخلُوَن بَِهيا  ْمحِ فَيَْم َ اَلةِ الصُّ

الُونَحُ . َودُُخولُ  الْيِم , َوقَيْد  فِي اْلَمْسِجِد فَيُلَِوِ النََّجاَسِ  فِي اْلَمْسيِجِد فِيَهيا َميا فِيَهيا ِميْن َعِمييِم اْمِ

َوَردَ فِييي النَُّخاَمييِ  فِييي اْلَمْسييِجِد نَنََّهييا َخِ يئَيي و َهيي َا َوِهييَي َطيياِهَرةو بِاتِِفَيياٍق فََمْيييَع بِالنََّجاَسييِ  

يا اْلَمْجَمجِ َعلَْيَها , َوقَْد َسِمْعت َسيِِِد  نَبَا ُمحَ  ٍد رحمح هللا تعالى يَْحِمي نَنَّيحُ َكياَن قَاِعيد ا يَْوم  مَّ

َواِوِ ِ رحمح هللا تعالى َوَكاَن ِمْن ُ لَِّ  اأْلَْوِليَاِ  , َواأْلََكيابِِر  ٍد ال َّ َِّْيخِ اْلَجِليِل نَبِي ُمَحمَّ َمَج ال

َِّْيَخْيِن اْلَجِليلَْينِ  يِن َوُهَو َشْيُخ ال ِ َونَبِي َعِلِيٍ اْلََْرِويَّْيِن َرِحَمُهَميا  فِي اْلِعْلِم , َوالدِِ نَبِي َعْمِد هَّ

ِو فِيييِح َعلَييى  ُ تَعَييالَى َوَكيياَن َشييْيُخُهَما اْلَمييْ ُكوُر فِييي اْلَمْسييِجِد , َوَكيياَن بِيياْلُْْرِب ِمْنييحُ ُشييمَّا هَّ
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َواِو ُّ رحمييح هللا  يٍد الي َّ َِّيْيُخ نَبُييو ُمَحمَّ َم ال َِْهييا ال َِّرييِق فَتَينَخَّ َِ النَُّخاَمي َ فِييي فِييِح َولَيْم يُْل َوتَيَر

َِى ُخْ َوتَْيِن َونَْخَرَج فََمْح ِمْن اْلَمْسِجِد َوِحينَئٍِ  نَْلَْاَهيا َخياِرَج اْلَمْسيِجِد . قَياَل :  َحتَّى قَاَم َوَم

 تََْيُج إالَّ َخياِرَج اْلَمْسيِجِد . فَُْْلت لَيحُ : ِليَم لَيْم تَْفعَيْل ذَِليَك َونَْنيَت َ ياِلسو بَِمْوِضيِعك ; أِلَنََّهيا اَل 

فََْاَل ِليي : إنَّ النَُّخاَمي َ إذَا َخَرَ يْت اَل بُيدَّ نَْن يَْخيُرَج َمعََهيا َشيْي و ِميْن اْلمَُصياِق , َولَيْو ِمثْيَل 

بَييِر , نَْو دُونَييحُ فَيَْسييُُْط ذَِلييَك فِييي اْلَمْسييِجِد , َوذَِلييَك بَُصيياقو فِييي اْلَمْسييِجِد  , َوذَِلييَك ُرُ وِس اْمِ

َِ إلَيى اْحتِيَرازِ  ُ تَعَيالَى َوإِيَّيا  َخِ يئَ و فَُْْمت ; أَلَْن نَْسلََم ِمْن تِْلَك اْلَخِ يئَِ  , فَاْنُمْر َرِحَمنَيا هَّ

ِ َوإِنَّا إلَْيِح َراِ عُونَ  َعلَيى اْنِعَمياِس  َه َا اْلعَاِلِم اْلَجِليِل فِيَما فَعََل فَأَْيَن اْلَحاُل ِمْن اْلَحاِل فَإِنَّا لِلَّ

َِّيْهِر  َها فََهي َا الَّيِ   ذُِكيَر بَْعيُض َميا نَْحيداَلُو ُ فِيي َهي َا ال ِْاَلِب اْلَحَْائِِق إلَيى ِضيدِِ اأْلُُموِر َواْن

ا َوبَِصيَرة  َرنَّللَا َما ُهيَو نَْكثَيُر ِميْن ذَِليَك نَْعنِيي فِيي اْلَخْييِر  ُ تَعَالَى نُور  اْلَمِريِم َوَمْن َرَزقَحُ هَّ

 َوِضدِِ ِ 

 

   
 

  الباا الثالث

  ذكر الخالصة في أح ام أهل الذمة ، من الموسوعة الفقهية  

 

ابُِف اِلَ نِيَمةُ َواِلفَِيُه َوَحىُّ آِل اِلبَِيِم تَِعِريُف اِل َنِيَمِة َواِلفَِيِه  اِلَمِبَحُث الرَّ
74: 

ِ  َواْلفَْيِ  َعلَى نَْقَواٍل تَْفِصيلَُها فِي ُمْصَ لَحِ : " نَْنفَالو " اْختَلََع اْلفََُْهاُ  فِي تَْعِريِع اْلغَنِيمَ  

اَل ِخياَلَف بَيْيَن فََُْهياِ   - 14" َوَغنِيَم و " " َوفَْي و " . َحقُّ  ِل اْلمَْيِت فِي اْلغَنِيَميِ  َواْلفَيْيِ  : 

َس َ نَْخَماٍس : نَْربَعَ و ِمْنَهيا ِلْلغَيانِِميَن , َواْلَخياِمُس اْلَم َاِهِب اأْلَْربَعَِ  فِي نَنَّ اْلغَنِيَم َ تَُْسَُّم َخمْ 

ِ ُخُمَسيحُ { اآْليَي َ .  ِلَمْن ذُِكُروا فِي قولح تعيالى : } َواْعلَُميوا نَنََّميا َغنِْميتُْم ِميْن َشيْيٍ  فَيأَنَّ لِلَّ

ُسييوِل  عليييح الصييالة والسييالم , فََْيياَل لَِميينَُّهْم اْختَلَفُييوا فِييي َمْصييِرِف اْلُخُمييِس بَْعييدَ َوفَيياةِ الرَّ

َماِم نَْحَمدَ , إنَّ ُخُمَس اْلغَنِيَمِ  اْلَخاِمَس يَُْسَّيُم َخْمَسي َ نَْسيُهمٍ  َِّافِِعيَّ ُ , َوُهَو ِرَوايَ و َعْن اْمِ .  ال

ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم ِلآْليَييِ  , َواَل يَْسييُُْط بَِوفَاتِييِح ,  ُل : َسييْهمو ِلَرُسييوِل هَّ بَييْل يُْصييَرُف اأْلَوَّ

بَْعدَ ُ ِلَمَصاِلحِ اْلُمْسِلِميَن َوُعَماَرةِ الثُّغُوِر َواْلَمَساِ ِد . َوالثَّانِي : َسْهمو ِلي َِو  اْلُْْربَيى , َوُهيْم 

بَنُو َهاِشٍم َوبَنُو اْلُم َِّلِب , دُوَن بَنِيي َعْميِد َشيْمٍس َوبَنِيي نَْوفَيٍل , اِلْقتَِصياِرِ   يلى هللا علييح 

ِليَن َمَج ُسيَؤاِل بَنِيي اآْلَخيِريَن , َوأِلَنَُّهيْم لَيْم يُفَياِرقُو ُ اَل فِيي َ اِهِليَّيٍ  َواَل وسلم عَ  لَى بَنِي اأْلَوَّ

يُل الي ََّكُر َعلَيى اأْلُْنثَيى ,  َ ياُل َوالنَِِسياُ  . َويُفَضَّ ِْييُر , َوالِرِ ُِ فِيِح اْلغَنِييُّ َواْلفَ تَِر ِْ إْساَلٍم . َويَ

ْرِإ .  يَحابَِ  . َواأْلَْسيُهُم الثَّاَلالَي ُ اْلمَاقِيَي ُ ِلْليَتَياَمى َكاْمِ َِّافِِعيُّ فِيِح إْ َماَل الصَّ َماُم ال َوَحَمى اْمِ

ِ  يلى  َمياِم نَْحَميدَ نَنَّ َسيْهَم َرُسيوِل هَّ َوايَ ُ اأْلُْخَرَّللا َعْن اْمِ َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّمِيِل . َوالِرِ

يَواِن , أِلَنَّ النَّمِيَّ  يلى هللا علييح وسيلم اْسيتََحَّْحُ بُِحُصيوِل هللا عليح وسلم يَخْ  تَصُّ بِأَْهِل الدِِ

اَلحِ َواْلُميَرالِ .  النُّْصَرةِ , فَيَُموُن ِلَمْن يَُْوُم َمَْاَمحُ فِي النُّْصَرةِ . َوَعْنحُ نَنَّحُ يُْصَرُف فِي الِسِ

َِّافِِعيَِّ  , َوفِي  يُس , َوَمْصيِرُف اْلُخُميِس ِمْنيحُ َواْلفَْيُ  ِعْندَ ال َمياِم نَْحَميدَ , يَُخمَّ ِرَوايَيٍ  َعيْن اْمِ

يييُس , َويَُميييوُن ِلَجِمييييجِ  َكَمْصيييِرِف ُخُميييِس اْلغَنِيَميييِ  . َوالمَّييياِهُر ِعْنيييدَ اْلَحنَابِلَيييِ  نَنَّيييحُ اَل يَُخمَّ

ِ َوِلَرُسيوِلِح إلَيْخ  اْلُمْسِلِميَن , يُْصَرُف فِيي َمَصياِلِحِهْم . َوقَياَل اْلَحنَِفيَّي ُ  : إنَّ اْلُخُميَس الَّيِ   لِلَّ

ُخُل يَُْسَُّم َعلَى الاََلالَِ  نَْسُهٍم : َسْهمو ِلْليَتَاَمى , َوَسْهمو ِلْلَمَسياِكيِن , َوَسيْهمو أِلَْبنَياِ  السَّيمِيِل . َويَيدْ 
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ْدفَُج إلَى نَْغنِيَيائِِهْم َشيْي و . َوذَُوو اْلُْْربَيى فََُْراُ  ذَِو  اْلُْْربَى فِيِهْم , يُْعَ ْوَن ِكفَايَتَُهْم , َواَل يُ 

يُس ِعْنيدَُهْم . َوقَيالَ   الَِّ يَن يُْدفَُج إلَى فَُْيَرائِِهْم ُهيْم بَنُيو َهاِشيٍم  َوبَنُيو اْلُم َِّليِب َواْلفَيْيُ  اَل يَُخمَّ

َكياِز َواْلفَييْ  ِ  َواْلِجْ يَيِ  َوَخيَراجِ اأْلَْرِض اْلَمْفتُوَحيِ  اْلَماِلِميَّ ُ : إنَّ ُخُمَس اْلغَنِيَميِ  ُكلَِِهيا َوالِرِ

َميياُم فِييي  ييِ  َمَحلُّييحُ بَْيييُت َميياِل اْلُمْسييِلِميَن , يَْصييِرفُحُ اْمِ مَّ ُِييوِر نَْهييِل ال ِِ ا َوُع َعْنييَوة  نَْو ُ ييْلح 

الم اْسييتِْحمَاب ا , الُييمَّ َمَصيياِرفِِح , بِاْ تَِهيياِدِ  , فَيَْمييدَنُ ِمييْن ذَِلييَك بِييآِل النَّمِييِيِ عليييح الصييالة والسيي

ييُس  يَْصييِرُف ِلْلَمَصيياِلحِ اْلعَائِييِد نَْفعَُهييا َعلَييى اْلُمْسييِلِميَن , َكمِنَيياِ  اْلَمَسيياِ ِد . َواْلفَييْيُ  اَل يَُخمَّ

 ِعْندَُهْم . َواآْلُل الَِّ يَن يَْمدَنُ بِِهْم ُهْم بَنُو َهاِشٍم فََْْط . .

 75 اِختِاَلُف الدَّاِر 

ا َعلَى اْلمَْلدَةِ . َواْخيتِاَلُف الدَّا - 1  ُر لُغَ   : اْلَمَحلُّ . َوتَْجَمُج اْلعَْرَ  َ َواْلمِنَاَ  , َوتُْ لَُق نَْيض 

َِّْخَصاِن . فَيإِنْ   َكياَن الدَّاَرْيِن ِعْندَ اْلفََُْهاِ  بَِمْعنَى اْختِاَلِف  الدَّْولَتَْيِن اللَّتَْيِن يَْنتَِسُب إلَْيِهَما ال

و . اْختِاَل  ْسياَلِم ُكلََّهيا دَارو َواِحيدَة ُف الدَّاَرْيِن بَْيَن ُمْسِلَمْيِن لَيْم يُيَؤالِِْر ذَِليَك َشيْيئ ا ; أِلَنَّ ِديَياَر اْمِ

ْسياَلمِ   قَاَل السََّرْخِسييُّ : " نَْهيُل اْلعَيْدِل َميَج نَْهيِل اْلعَيْدِل يَتََواَرالُيوَن فِيَميا بَْيينَُهْم ; أِلَنَّ دَاَر اْمِ

نَْحَميياٍم , فَمِيياْختِاَلِف اْلَمنَعَييِ  َواْلَمِلييِك اَل تَتَمَييايَُن الييدَّاُر فِيَمييا بَييْيَن اْلُمْسييِلِميَن ; أِلَنَّ ُحْمييَم دَاُر 

ْساَلِم يَْجَمعُُهْم " . َوَه َا الَِّ   قَالَحُ السََّرْخِسيُّ فِي َحيِقِ اْلُمْسيِلِميَن لَيْم يُْنَْيْل فِييِح ِخياَلفو ,  اْمِ

َّابِيُّ : إنَّ َمْن نَْسلََم َولَْم يَُهاِ ْر إلَْينَا اَل يَِرُإ ِمْن اْلُمْسِلِم اأْلَْ يِلِيِ َسيَوا و َكياَن إالَّ َما  قَاَل اْلعَت

َّيابِِيِ َميْدفُولو بِيأَنَّ   فِي دَاِرنَا , نَْو َكاَن ُمْستَأَْمن ا بِدَاِر اْلَحْرِب . قَاَل اْبيُن َعابِيِديَن : َوقَيْوُل اْلعَت

ُ تَعَيالَى اْلِواَليَي َ بَيْيَن َه َا  ْساَلِم ِحيَن َكانَْت اْلِهْجَرةُ فَِريَضي   . فََْيْد نَفَيى هَّ َكاَن فِي اْبتِدَاِ  اْمِ

َمْن َهاَ َر َوَمْن لَْم يَُهاِ ْر فََْياَل : } َواَلَّيِ يَن  َمنُيوا َولَيْم يَُهياِ ُروا َميا لَُميْم ِميْن َواَليَيتِِهْم ِميْن 

ييا َكانَييْت اْلِواَليَيي ُ بَْينَُهَمييا ُمْنتَِفيَيي   َكيياَن اْلِميييَراُإ ُمْنتَِفي ييا ; أِلَنَّ َشييْيٍ  َحتَّيي ى يَُهيياِ ُروا { , فَلَمَّ

ا اْليَْوَم فَإِنَّ ُحْمَم اْلِهْجَرةِ قَيْد نُِسيَخ . قَياَل النَّمِييُّ  يلى هللا علييح  اْلِميَراَإ َعلَى اْلِواَليَِ  . فَأَمَّ

ييا دَاُر اْلَحييْرِب فَلَْيَسييْت بِييدَاِر وسييلم : } اَل ِهْجييرَ  ةَ بَْعييدَ اْلفَييتْحِ { . قَيياَل السََّرْخِسيييُّ : " فَأَمَّ

ِن نَْحَميياٍم , َولَِمييْن دَاُر قَْهييٍر . فَمِيياْختِاَلِف اْلَمنَعَييِ  َواْلَمِلييِك تَْختَِلييُع الييدَّاُر فِيَمييا بَْييينَُهْم , َوبِتَمَييايُ 

َوَك َِلَك إذَا َخَرُ وا إلَْينَا بِأََماٍن , أِلَنَُّهْم ِمْن دَاِر اْلَحيْرِب َوإِْن َكيانُوا  الدَّاِر يَْنَِْ ُج التََّواُرُإ .

ٍن " ُمْستَأَْمنِيَن فِينَا , فَيُْجعَُل ُكلُّ َواِحٍد فِي اْلُحْمِم َكأَنَّحُ فِي َمنَعَِ  َملَِمِح الَّيِ   َخيَرَج ِمْنيحُ بِأََميا

ِ  فَإِ  مَّ ا نَْهُل ال ِِ ْساَلِم , َوِل َا فَُهْم ُمَخاِلفُوَن فِي الدَّاِر أِلَْهِل اْلَحيْرِب . . نَمَّ نَُّهْم ِمْن نَْهِل دَاِر اْمِ

ا َِّفُق َوقَْد تَْختَِلُع . قَاَل اْبُن َعابِِديَن َشاِرح  ا اْلَحْربِيُّوَن فِيَما بَْينَُهْم فَإِنَّ دُوَرُهْم قَْد تَت َمْعنَيى  نَمَّ

ْيِن : " اْختِاَلفُُهَمييا بِيياْختِاَلِف اْلَمنَعَييِ  نَْ  اْلعَْسييَمِر , َواْخييتِاَلُف اْلَمِلييِك , َكييأَْن اْخييتِاَلِف الييدَّارَ 

ِِ , َولَييحُ دَارو َوَمنَعَيي و  يَُمييوَن نََحييدُ اْلَمِلَمييْيِن فِييي اْلِهْنييِد , َولَييحُ دَارو َوَمنَعَيي و , َواآْلَخييُر فِييي التُّييْر

 ُ بَْيينَُهْم َحتَّيى يَْسيتَِحلَّ ُكيلٌّ ِميْنُهْم قِتَياَل اآْلَخيِر . فََهاتَياِن اليدَّاَراِن نُْخَرَّللا , َواْنََْ عَْت اْلِعْصمَ 

ا إْن َكياَن ُمْختَِلفَتَاِن , فَتَْنَِْ ُج بِاْختِاَلفِِهَما اْلِوَراالَ ُ ; أِلَنََّها تَْنمَنِي َعلَى اْلِعْصَمِ  َواْلِواَليَِ  . نَمَّ 

ُونو َعلَييى نَْعييدَائِِهَما َكانَييْت الييدَّاُر َواْلِوَراالَيي ُ الَابِتَيي   " : ) َواْنُمييْر : دَاُر بَْينَُهَمييا تَنَاُ ييرو َوتَعَييا

ْسيياَلِم ُمَخيياِلعو ِلييدَاِر اْلَحييْرِب َولَييْو َكيياَن بَْينَُهَمييا تَنَاُ ييرو  ْسيياَلِم َودَاُر اْلُمْفييِر ( . َودَاُر اْمِ اْمِ

 َوتَعَاُونو .

 :76ِن أَِنَواُع اِختِاَلِف الدَّاَريِ 
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يا :  - 2  ِْيَْي   َوُحْمم  يا فََْيْط , نَْو َح ِْيَْي   فََْيْط , نَْو ُحْمم  ِعْندَ اْلَحنَِفيَّيِ  : قَيْد تَْختَِليُع اليدَّاَراِن َح

ِْيَْ   فََْْط , َكُمْستَأَْمٍن فِي دَاِرنَا َوَحْربِِيٍ فِي دَاِرِهيْم , فَيإِنَّ اليدَّاَر َوإِْن اْختَلَفَي ْت فَاْختِاَلفُُهَما َح

ييا اْختِاَلفُُهَمييا  ييا .  َونَمَّ ييا . فَُهَمييا ُمتَِّحييدَاِن ُحْمم  ِْيَْيي   لَِمييْن اْلُمْسييتَأَْمُن ِمييْن نَْهييِل اْلَحييْرِب ُحْمم  َح

ِْيَْي   إالَّ نَنَُّهَميا  ِيٍ فِيي دَاِرنَيا , فَإِنَُّهَميا َوإِْن َكانَيا فِيي دَاٍر َواِحيدَةٍ َح ا فََمُمْستَأَْمٍن َوِذِمِ فِيي ُحْمم 

ُ ييولِ إلَييى دَاِر دَ  ييا , ِلتََممُّنِييِح ِمييْن الرُّ ييا ; أِلَنَّ اْلُمْسييتَأَْمَن ِمييْن نَْهييِل اْلَحييْرِب ُحْمم  اَرْيييِن ُحْمم 

ِيِ فِييي دَاِرنَييا .  ِمِ ييا فََميياْلَحْربِِيِ فِييي دَاِرِهييْم َواليي ِِ ِْيَْيي   َوُحْمم  ييا اْختِاَلفُُهَمييا َح اْلَحييْرِب . َونَمَّ

دَاَرْيِن ُمْختَِلفَتَْيِن . َه َا َوإِنَّ اْختِاَلَف الدَّاَرْيِن بَْيَن َكافٍِر َوَكافٍِر يَْستَتْمُِج فِيي  َوَكاْلَحْربِيِِيَن فِي

يا ُمْختَِلفَي   نَْعيِرُض ُ ْملَي   ِمْنَهيا فِيَميا يَِليي : التَّيَواُرُإ :  ْساَلِمِيِ نَْحَمام  ِْْح اْمِ اْخيتِاَلُف  - 3اْلِف

ييا فََْيي ِْيَْيي   , نََحييدُ َمَوانِييجِ التَّييَواُرِإ ِعْنييدَ اْلَحنَِفيَّييِ  , فَيياَل يَييِرُإ الييدَّاَرْيِن ُحْمم  ييا َوَح ْط , نَْو ُحْمم 

يًّييا َولَييْو اتَّفَييَق ِدينُُهَمييا , َواَل  يُّ َحْربِيًّييا َواَل ُمْسييتَأَْمن ا , َواَل اْلَحْربِيييُّ َواْلُمْسييتَأَْمُن ِذِمِ ِمِ  يَييِرُإ اليي ِِ

إْن اْختَلَفَيْت دَاَراُهَميا . َويَثْمُيُت التَّيَواُرُإ بَيْيَن ُمْسيتَأَْمنَْيِن فِيي دَاِرنَيا إْن َكانَيا  اْلَحْربِيُّ َحْربِيًّا

َميا ِمْن دَاٍر َواِحدَةٍ , َكَما يَثْمُُت بَْيَن ُمْستَأَْمٍن فِي دَاِرنَا َوَحْربِِيٍ فِي دَاِرِهْم اِلتَِِحياِد اليدَّاِر بَْينَهُ 

ييا . َوَمييْ َهُب ال ييِيٍ ُحْمم  َِّييافِِعيَِّ  قَِريييبو ِمييْن َمييْ َهِب اْلَحنَِفيَّييِ  , فَيياَل تَييَواُرَإ ِعْنييدَُهْم بَييْيَن ِذِمِ

ي ِ  مَّ َِّيافِِعِيِ فِيي ُحْميِم نَْهيِل ال ِِ ا اْلُمْستَأَْمُن َواْلُمعَاِهدُ فَُهَما َعلَى اأْلََ ِحِ ِعْندَ ال  , َوَحْربِِيٍ , نَمَّ

يَّ َويَِرالُُهَما , َواَل تَيَواُرَإ ِلْلُْْرِب بَْينَُهْم َوِلِعْصمَ  ِمِ ِيِ , فَيَِرالَاِن ال ِِ ِمِ تِِهْم بِاْلعَْهِد َواأْلََماِن , َكال ِِ

ا َمي ْ  َهُب بَْيَن نََحِدِهَما َوبَْيَن اْلَحْربِيِِيَن . َوفِي قَْوٍل  َخَر : اْلُمْستَأَْمُن َواْلُمعَاِهدُ َكاْلَحْربِِيِ . نَمَّ

ُحوا  -ِمثْلُحُ َمْ َهُب اْلَماِلِميَِّ  اْلَحنَابِلَِ  , وَ  فِيَما نََْلَحُ َ اِحُب اْلعَْ ِب اْلفَائِِض َولَْم نَِجيْدُهْم َ يرَّ

فَياَل يَْمنَيُج اْخيتِاَلُف اليدَّاَرْيِن التَّيَواُرَإ َميا دَاَميْت اْلِملَيُل  -بِِح فِيَما اطَّلَْعت َعلَْيِح ِمْن َكاَلِمِهْم 

يًّيا , َواَل  ُمتَِّفَْ   . َوِعْندَ  اْلَحنَابِلَِ  قَْولو  َخُر ُهَو ِلْلَْاِضي نَبِيي يَْعلَيى : إنَّ اْلَحْربِييَّ اَل يَيِرُإ ِذِمِ

ْسياَلِم , َويَيِرُإ نَ  ا اْلُمْسيتَأَْمُن فَيَِرالُيحُ نَْهيُل دَاِر اْلَحيْرِب َونَْهيُل دَاِر اْمِ يُّ َحْربِيًّا , فَأَمَّ ِمِ ْهيُل ال ِِ

ا َسَوا و اتَّفََْْت ِديَاُرُهْم نَْو اْختَلَفَْت .اْلَحْرِب بَْعُضهُ   ْم بَْعض 

ِرُث بِاِلعُُصوَبِة السَّبَبِيَِّة  اإِلِ
77: 

نَْ َمَج اْلفََُْهاُ  َعلَى نَنَّ اْلعَتِيَق َرُ ال  نَْو اْمَرنَة  يَِرُإ َ ِميَج َماِل َمْن نَْعتََْيحُ نَْو اْلمَياقَِي  - 51 

يا إذَا  ِمْنحُ إذَا اتَّفََْا فِي يِن , َولَْم يَْخلُْع اْلعَتِيُق َمْن يَِرالُحُ , نَْو َخلََع َمْن يَِرُإ اْليمَْعَض . نَمَّ الدِِ

يِن فَاْلُجْمُهوُر َعلَى نَنَّحُ اَل تََواُرَإ بَْينَُهَميا , َوذََهيَب اْلَحنَابِلَي ُ فِيي اأْلََ يِحِ إلَيى  اْختَلَفَا فِي الدِِ

 يَْحُ اْلَمافَِر بِاْلَواَلِ  َوَعْمِسِح . نَنَّ اْلُمْسِلَم يَِرُإ َعتِ 

 ) َواَلُه اِلُمَوااَلِ    :

ْرِإ ِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ  َمْرتَمَتُحُ بَْعدَ َمْولَى اْلعَتَاقَِ  . فََميْن  - 52  ْْدُ اْلُمَوااَلةِ َسمَبو ِمْن نَْسمَاِب اْمِ َع

الُمَّ َماَت َواَل َواِرَإ لَحُ َغْيُر ُ فَِميَراالُيحُ لَيحُ . َوقَيْد ُرِوَ  نَْسلََم َعلَى يَدَْ  َرُ ٍل َوَوااَل ُ َوَعاقَدَ ُ 

ى ذَِلَك َعْن ُعَمَر َواْبِن َمْسعُوٍد َواْلَحَسِن َوإِْبَراِهيَم النََّخِعِيِ . َواْستَدَلُّوا َعلَى ذَِلَك بَِْْوِلِح تَعَيالَ 

ُهْم { َوَعلَيى قِيَراَ ةِ نَيافِجٍ ) َعاقَيدَْت ( فَاآْليَي ُ الَابِتَي ُ } َواَلَِّ يَن َعَْيدَْت نَْيَميانُُمْم فَيآتُوُهْم نَِصييمَ 

ْْيِد ذَِو  اأْلَْرَحياِم . َوقَيْد َوَردَ  ْْتَِضييِح ِميْن إالْمَياِت اْلِمييَراِإ ِعْنيدَ فَ اْلُحْمِم ُمْستَْعَملَ و َعلَى َميا تَ

ْمِم َوبََْائِيِح ِعْنيدَ َعيدَِم ذَِو  اأْلَْرَحياِم , اأْلاَلَُر َعْن النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم بِثُمُوِت َه َا اْلحُ 

ُ ِل يُْسِلُم َعلَيى يَيدَ  ِ َما السُّنَّ ُ فِي الرَّ ْ  فََْْد ُرِوَ  َعْن } تَِميٍم الدَّاِرِ ِ نَنَّحُ قَاَل : يَا َرُسوَل هَّ

ُ ِل ِمْن اْلُمْسِلِميَن ؟ فََْاَل : ُهَو نَْولَى النَّاِس بَِمْحيَا ُ  َوَمَماتِِح { فََْْولُحُ : ُهيَو نَْولَيى النَّياِس  الرَّ

ْْتَِضييي نَْن يَُمييوَن نَْواَلُهييْم بِِميَراالِييِح , إْذ لَييْيَس بَْعييدَ اْلَمييْوِت بَْينَُهَمييا ِواَليَيي و إالَّ فِييي  بَِمَماتِييِح يَ
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َِّييافِِعيُّ َونَْحَمييدُ َواْبييُن ُشييْمُرَم َ َوالثَّييوْ  ِر ُّ َواأْلَْوَزاِعيييُّ : ِميَراالُييحُ اْلِميييَراِإ . َوقَيياَل َماِلييكو َوال

ِلْلُمْسِلِميَن . َوقَاَل يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد : إذَا َ اَ  ِمْن نَْرِض اْلعَيدُِوِ فَأَْسيلََم َعلَيى يَيدَْ  َرُ يٍل فَيإِنَّ 

ييِ  َعلَييى يَييدَْ  َرُ ييٍل ِمييْن اْلمُ  مَّ ْسييِلِميَن فَييَواَلُؤ ُ َواَلَ  ُ ِلَمييْن َوااَل ُ . َوَمييْن نَْسييلََم ِمييْن نَْهييِل ال ِِ

ِلْلُمْسِلِميَن َعامَّ   . َواْستَدَلَّ اْلَماِلِميَّ ُ َوَمْن َمعَُهْم بَِْْوِلِح  لى هللا عليح وسلم : } إنََّما اْليَواَلُ  

ْرِإ َمْحُصوَرةو فِي َرِحيٍم َونَِمياحٍ َوَواَلٍ  , َولَيْيَس َهي َا  ِمْنَهيا , ِلَمْن نَْعتََق { َوأِلَنَّ نَْسمَاَب اْمِ

َواآْليَ ُ َمْنُسوَخ و بِآيَِ  اْلَمَواِريِث , َوِلي َِلَك اَل يَيِرُإ َميَج ِذ   َرِحيٍم َشيْيئ ا , وقوليح تعيالى : } 

َواَلَّييِ يَن َعَْييدَْت نَْيَمييانُُمْم { َمْنُسييوخو . َوقَيياَل اْلَحَسييُن : نََسييَختَْها } َونُولُييوا اأْلَْرَحيياِم بَْعُضييُهْم 

ْْيِل  نَْولَى بِمَْعٍض  ِ { َوقَاَل ُمَجاِهدو : } فَآتُوُهْم نَِصيمَُهْم { نَْ  ِميْن اْلعَ يَيِ   -فِي ِكتَاِب هَّ  -الدِِ

ُ ولُ  ُِ فِي ِديٍَ  , فَلَحُ الرُّ َِاِر فَادَةِ . َولَْيَس َه َا بَِوِ يٍَّ  , أِلَنَّ اْلَوِ يَّ اَل يُ  َوالنُّْصَرةِ َوالِرِ

 :78ِ يَرِ  اِلعََرِا اأِلَِحَ اُم اِلَخاصَّةُ بِجَ 

ِ َوَمْهيمُِط اْليَوْحيِ ,  - 2  ْسياَلِم َوَعِرينَيحُ , َوفِيَهيا بَْييُت هَّ ا َكانَْت نَْرُض اْلعَيَرِب َمْنمَيَت اْمِ لَمَّ

ِل : نَنََّهييا اَل يَ  ْسيياَلِميَِّ  بِأَْربَعَييِ  نَْحَميياٍم : اأْلَوَّ ييْت َعييْن َسييائِِر اْلييمِاَلِد اْمِ ْسييُمنَُها َغْيييُر فََْييْد اُْختُصَّ

َْيى اْلُمْسِلِميَن . َوالثَّانِي : نَنَّيحُ اَل يُيْدفَُن بَِهيا نََحيدو ِميْن َغْييِر اْلُمْسيِلِميَن . َوالثَّاِليِث : نَنََّهيا اَل يَمْ 

ابِيجِ : نَنََّهيا اَل يُْؤَخي ُ ِميْن نَْرِضيَها َخيَراجو  . َوفِيي ُكيِلٍ فِيَها دَاُر ِعمَادَةٍ ِلغَْيِر اْلُمْسيِلِميَن . َوالرَّ

َوَردَ  - 3ِمْن َهِ ِ  اأْلَْحَماِم تَْفِصيلو َسيَأْتِي . َما يُْمنَُج اْلُمفَّاُر ِمْن ُسْمنَا ُ ِمْن نَْرِض اْلعَيَرِب : 

َعْن النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم نََحاِديُث فِي َمْنيجِ اْلُمفَّياِر ِميْن ُسيْمنَى اأْلَْرِض الَّتِيي يَْفتَُحَهيا 

ُموَن : ِمْنَها َحِديُث نَبِيي ُهَرْييَرةَ , قَياَل : } بَْينََميا نَْحيُن فِيي اْلَمْسيِجِد , إْذ َخيَرَج َعلَْينَيا اْلُمْسلِ 

ِ  لى هللا عليح وسلم فََْاَل : اْنَ ِلُْوا إلَى يَُهودَ , فََخَرْ نَيا َمعَيحُ َحتَّيى ِ ئْنَيا بَْييَت  َرُسوُل هَّ

َِيَر يَُهيودَ , نَْسيِلُموا تَْسيلَُموا .  اْلِمْدَراِس , فََْاَم النَّمِيُّ   لى هللا عليح وسيلم فَنَيادَاُهْم : يَيا َمْع

ت يَيا نَبَيا فََْالُوا : بَلَّْغت يَا نَبَا اْلَْاِسِم . فََْاَل : ذَِلَك نُِريدُ . الُيمَّ قَالََهيا الثَّانِيَي َ . فََْيالُوا : قَيْد بَلَّْغي

ِ َوَرُسيوِلِح . َوإِنِِيي نُِرييدُ نَْن نُْ ِلييَُمْم ,  اْلَْاِسِم . الُمَّ قَاَل الثَّاِلثَ َ  . فََْاَل : اْعلَُموا نَنَّ اأْلَْرَض لِلَّ

ِ َوَرُسيوِلِح { ُمتَّفَيقو َعلَْييِح  َوَهي َا فََمْن َوَ دَ بَِماِليِح َشيْيئ ا فَْليَمِْعيحُ , َوإاِلَّ فَياْعلَُموا نَنَّ اأْلَْرَض لِلَّ

ْد اْختَلََع اْلفََُْهاُ  فِيَما يَْنَ مُِق َعلَْيِح َه َا اْلُحْمُم ِمْن َ ِ يَرةِ اْلعَيَرِب , َعلَيى لَْفُظ اْلمَُخاِرِ ِ  َوقَ 

ِل : َوُهييَو َمييْ َهُب اْلَحنَِفيَّييِ  َواْلَماِلِميَّييِ  , نَنَّ اْلُمفَّيياَر يُْمنَعُييوَن ِمييْن ُسييْمنَى  - 4نَْقييَواٍل :  اأْلَوَّ

نَْخ  ا بَِماِهِر اأْلََحاِدييِث اْليَواِردَةِ فِيي ذَِليَك َوِمْنَهيا : َحيِديُث ُعَميَر ْبيِن  َ ِ يَرةِ اْلعََرِب ُكلَِِها ,

ِ  يييلى هللا علييييح وسيييلم يَُْيييوُل : } أَلُْخيييِرَ نَّ اْليَُهيييودَ  اْلَخ َّييياِب , نَنَّيييحُ َسيييِمَج َرُسيييوَل هَّ

َِ َ قَالَْت : }  ِخيُر َوالنََّصاَرَّللا ِمْن َ ِ يَرةِ اْلعََرِب َحتَّى اَل نَدََل إالَّ ُمسْ  ا { . َوَحِديِث َعائِ ِلم 

ُِ بَِجِ ييَرةِ اْلعَيَرِب ِدينَياِن { َوَعيْن اْبيِن  ِ  يلى هللا علييح وسيلم : اَل يُتْيَر َما َعِهدَ َرُسوُل هَّ

اْلعَِ ييِ  :  ُعَمَر َمْرفُوع ا : } اَل يَْجتَِمُج فِي َ ِ يَرةِ اْلعََرِب ِدينَاِن { , َوَرَوَّللا ُعَمُر ْبيُن َعْميدِ 

ُ اْليَُهييودَ َوالنََّصيياَرَّللا , اتََّخيي ُوا قُمُييوَر نَْنمِيَييائِِهْم َمَسيياِ دَ اَل يَْمَْيييَنَّ ِدينَيياِن بِييأَْرِض  } قَاتَييَل هَّ

ييِ  ِمييْن السُّييْمنَى فِييي نَْمَصيياِر  -اْلعَييَرِب { قَيياَل اْبييُن اْلُهَميياِم : " اَل يَُممَّنُييوَن  مَّ يَْعنِييي نَْهييَل ال ِِ

َرِب َوقَُراَها , بِِخاَلِف نَْمَصاِر اْلُمْسِلِميَن الَّتِي لَْيَسْت فِي َ ِ يَرةِ اْلعَيَرِب , يَُممَّنُيوَن ِميْن اْلعَ 

ُُِّرْنماَُلِلِيِ : يُْمنَعُيوَن ِميْن اْسيتِيَ انِ   ُسْمنَاَها . " َوفِي الدُِّرِ اْلُمْختَاِر " فِي َشْرحِ اْلَوْهمَانِيَِّ  ِلل

ِدينَِ  ; أِلَنَُّهَما ِمْن نَْرِض اْلعََرِب . قَاَل النَّمِيُّ  لى هللا علييح وسيلم : } اَل يَْجتَِميُج َممَّ َ َواْلمَ 

ِدينَاِن فِي َ ِ يَرةِ اْلعََرِب { الُمَّ قَاَل اْبُن َعابِِديَن : قَْولَيحُ : أِلَنَُّهَميا ِميْن نَْرِض اْلعَيَرِب , نَفَيادَ 

ُْْصورٍ  َعلَْيِهَما , بَْل َ ِ يَرةُ اْلعََرِب ُكلَُّهيا َكي َِلَك , َكَميا َعمَّيَر بِيِح فِيي اْلفَيتْحِ  نَنَّ اْلُحْمَم َغْيُر َم
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ا َ ِ يَرةُ اْلعََرِب َوِهيَ   َوَغْيِرِ  " . َوقَاَل اْلُْْرُطمِيُّ ِمْن اْلَماِلِميَِّ  فِي تَْفِسيِر ُسوَرةِ بََراَ ةو : نَمَّ

َواْليََمُن َوَمَخاِليفَُها , فََْاَل َماِلكو : يُْخَرُج ِمْن َهِ ِ  اْلَمَواِضجِ ُكلُّ َميْن  َممَّ ُ َواْلَمِدينَ ُ َواْليََماَم ُ 

ْساَلِم , َواَل يُْمنَعُوَن ِمْن التََّردُِّد بَِها ُمَسافِِريَن .  نُْ  الثَّانِي : َوُهيَو  - 5َكاَن َعلَى َغْيِر اْمِ الرَّ

َِّييافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِ  ييَملُحُ ) َ ِ يييَرةُ َمييْ َهُب ال ِْ لَييِ  , نَنَّ اْلُمييَرادَ بِييأَْرِض اْلعَييَرِب لَييْيَس ُكييلَّ َمييا تَ

احِ  اْلعََرِب ( فِي اللُّغَِ  , بَْل نَْرُض اْلِحَجاِز َخا َّ   . َواْستَدَلُّوا بَِحِديِث نَبِي ُعمَْييدَةَ ْبيِن اْلَجيرَّ

 ِ  يلى هللا علييح وسيلم يَُْيوُل : نَْخِرُ يوا يَُهيودَ نَْهيِل  , قَاَل : }  ِخُر َميا تََملَّيَم بِيِح َرُسيوُل هَّ

اْلِحَجاِز َونَْهِل نَْجَراَن ِمْن َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب { َوفِيي اْلُمَوطَّيِأ : قَيْد نَْ لَيى ُعَميُر ْبيُن اْلَخ َّياِب 

ا يَُهودُ َخْيمََر فََخَرُ وا ِمْنَها لَيْيَس لَُهي َِ . فَأَمَّ ْم ِميْن الثََّميِر َواَل ِميْن اأْلَْرِض يَُهودَ نَْجَراَن َوفَدَ

ِ  يلى  َِ فََماَن لَُهْم نِْصيُع الثََّميِر َونِْصيُع اأْلَْرِض ; أِلَنَّ َرُسيوَل هَّ ا يَُهودُ فَدَ َشْي و . َونَمَّ

هللا عليييح وسييلم َ ييالََحُهْم َعلَييى نِْصييِع الثََّمييِر َونِْصييِع اأْلَْرِض , فَأَقَيياَم لَُهييْم ُعَمييُر نِْصييَع 

ِْيَمي َ ا لثََّمِر َونِْصَع اأْلَْرِض قِيَم   ِمْن ذََهٍب َوَوِرٍق َوإِبٍِل َوِحمَياٍل َونَْقتَياٍب ,  الُيمَّ نَْعَ ياُهْم اْل

َونَْ اَلُهْم ِمْنَها . َوقَْد َخصَُّصوا ُعُموَم اأْلََحاِدييِث اأْلُْخيَرَّللا السَّيابَِِْ  بَِهي َا اْلَحيِديِث , َوبِِفْعيِل 

ا إْخَراُج نَْهِل نَْجَراَن ُعَمَر فِي َمْحضَ  َحابَِ  ِمْن َغْيِر إْنَماٍر . قَاَل اْبُن قُدَاَم َ : فَأَمَّ ٍر ِمْن الصَّ

بَيا , فَنََُْضيوا َعْهيدَ ُ . فََميأَنَّ  ِِ الِرِ ِمْنحُ فَِْلَنَّ النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسيلم َ يالََحُهْم َعلَيى تَيْر

ييا ِمييْن نَْطييَراِف َ ِ يييَرةَ اْلعَييَرِب فِييي تِْلييَك اأْلَحَ  اِديييِث نُِريييدَ بَِهييا اْلِحَجيياُز . َواَل يُْمنَعُييوَن نَْيض 

َِّافِِعيُّ : " إْن َسأََل َمْن تُؤْ  َخي ُ اْلِحَجاِز َكتَْيَماَ  َوفَْيٍد ; أِلَنَّ ُعَمَر لَْم يَْمنَْعُهْم ِمْن ذَِلَك . قَاَل ال

ْييِح اْلُحْميُم , َعلَيى نَْن يَْسيُمَن اْلِحَجياَز لَيْم يَُميْن لَيحُ ذَِليَك , ِمْنحُ اْلِجْ يَ ُ نَْن يُْعِ يََها َويَْجِرَ  َعلَ 

وخو . َواْلِحَجاُز َممَّ ُ َواْلَمِدينَ ُ َواْليََماَم ُ َوَمَخاِليفَُها ُكلَُّها , أِلَنَّ تَْرَكُهْم يَْسُمنُوَن اْلِحَجياَز َمْنُسي

ُكْم َوقَْد َكاَن النَّمِيُّ  لى هللا عليح وسلم اْستَثْ  ِْيرُّ نَى َعلَى نَْهِل َخْيمََر ِحيَن َعاَملَُهْم فََْاَل : } نُ

ِ  لى هللا عليح وسلم بِإِْ اَلئِِهْم ِمْن اْلِحَجاِز { . َواَل يَُجيوُز  ُ الُمَّ نََمَر َرُسوُل هَّ ُكْم هَّ َما نَقَرَّ

ِيٍ َعلَى نَْن يَْسُمَن اْلِحَجاَز بَِحياٍل " . َوقَيالَ  : " لَيْم نَْعلَيْم نَنَّ نََحيد ا نَْ لَيى نََحيد ا ِميْن  ُ ْلُح ِذِمِ

ِ  ِمْن اْليََمِن , َوقَْد َكانَْت بَِها ِذمَّ و , َولَْيَسْت بِِحَجاٍز , فَاَل يُْجِلييِهْم نََحيدو ِميْن اْلييَمَ  مَّ ِن , نَْهِل ال ِِ

وَن فِيي َواَل بَأَْس نَْن يَُصاِلَحُهْم َعلَى ُمَْاِمِهْم بِاْليََمِن " . َوقَا َل اْلغََ اِليُّ فِي اْليَوِ يِ  : " يَُْيرُّ

 َّيائُِع َسائِِر اْلمِاَلِد إالَّ بِاْلِحَجاِز , َوِهَي َممَّ ُ َواْلَمِدينَ ُ َواْليََماَم ُ َونَْجدُ َوَمَخاِليفَُها َواْلَوجُّ َوال

ذَِليَك ؟ فِييِح ِخياَلفو , إْذ قِييَل تَْنتَِهيي  َوَخْيمَُر ِميْن َمَخياِليِع اْلَمِدينَيِ  , َوَهيْل يَيْدُخُل اْلييََمُن فِيي

ْمِليييُّ اأْلََحاِديييَث فِييي إْخييَراجِ  َِّيياِم َواْلِعييَراِق " . َوذََكييَر الرَّ َ ِ يييَرةُ اْلعَييَرِب إلَييى نَْطييَراِف ال

ةِ اْلعَيَرِب بَيْل اْليَُهوِد َوالنََّصاَرَّللا ِمْن َ ِ يَرةِ اْلعََرِب , الُمَّ قَاَل : " لَْيَس اْلُمَرادُ َ ِميَج َ ِ ييرَ 

ُهْم بِاْليََمِن َمَج نَنَّيحُ ِمْنَهيا . َوُهيَو  نَْ  اْلِحَجياُز  -اْلِحَجاُز ِمْنَها , أِلَنَّ ُعَمَر نَْ اَلُهْم ِمْنحُ , َونَقَرَّ

 َممَّ ُ َواْلَمِدينَ ُ َواْليََماَم ُ َوقَُراَها , َكال َّائِِع َوَ دَّةَ َوَخْيمََر , َويَْنمَُج " . -

 :79ِحُر اِلَجِ يَرِ  اِلعََربِيَِّة َوَما فِيِه ِمِن اِلُجُ ِر بَ 

ييِ  ِمييْن ُرُكييوِب بَْحييِر اْلِحَجيياِز  - 6  مَّ َِّييافِِعيُّ : " اَل يُْمنَييُج نَْهييُل ال ِِ نَْ  َعلَييى َسييمِيِل  -قَيياَل ال

فِييي بَْحييِر اْلِحَجيياِز َ َ ائِييُر َويُْمنَعُييوَن ِمييْن اْلُمَْيياِم فِييي َسييَواِحِلِح . َوَكيي َا إْن َكانَييْت  -اْلعُمُييوِر 

ْمِليييُّ بِييأَنَّ  َح الرَّ َوِ مَييالو تُْسييَمُن ُمنِعُييوا ِمييْن ُسييْمنَاَها ; أِلَنََّهييا ِمييْن نَْرِض اْلِحَجيياِز " . َوَ ييرَّ

ي : اَل اْلُجُ َر يُْمنَعُوَن ِمْن ُسْمنَاَها , َمْسُمونَ   َكانَْت نَْو َغْيَر َمْسيُمونٍَ  . َوقَياَل : قَياَل اْلَْاِضي

قَاَمِ  فِي َمْرَكٍب نَْكثََر ِمْن الاََلالَِ  نَيَّاٍم , نَْ  إذَا َكاَن بَِمْوِضجٍ َواِحٍد . َولَْم نَ ِجيْد يَُممَّنُوَن ِمْن اْمِ

ا ِلَهِ ِ  اْلَمْسأَلَِ  . ض  َِّافِِعيَِّ  تَعَرُّ  ِلغَْيِر ال
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قَاَمةِ   َوااِلِسِتيَطاِن : ُدُخوُل اِلَ افِِر أَِرَض اِلعََرِا ِل َِيِر اإِلِ

دُ ْبُن اْلَحَسِن ِمْن اْلَحنَِفيَّيِ  : نَنَّيحُ اَل يَُجيوُز ِلْلَميافِِر دُُخيوُل  - 8  يََرَّللا اْلُجْمُهوُر , َوَمعَُهْم ُمَحمَّ

يِيِ بَِحياٍل . َوَميْ َهُب اْلَحنَِفيَّيِ  نَنَّ ذَِليَك َ يائِ و بُِصيْلحٍ نَْو إْذٍن . َوِلَمْعرِ  فَيِ  تَْفِصيييِل اْلَحيَرِم اْلَمِمِ

ا َحَرُم اْلَمِدينَِ  فَإِنَّحُ اَل يُْمنَُج ِمْن دُُخوِلِح ِلِرَسيالٍَ  نَْو تَِجياَرةٍ نَْو حَ  ْميِل ذَِلَك ) ر : َحَرمو ( . َونَمَّ

َرةُ ( .  َمتَالٍ . َوتَْفِصيلُحُ فِي ُمْصَ لَحِ ) اْلَمِدينَ ُ اْلُمنَوَّ

ييا َمييا َعييدَا ذَِلييَك  - 9  فَيياَل يَْدُخلُييحُ اْلَمييافُِر إالَّ بِييإِْذٍن نَْو ُ ييْلحٍ .  -نَْرِض اْلعَييَرِب ِمييْن  -َونَمَّ

يُّ  -َوِلْلفََُْهاِ  فِي ذَِلَك تَْفِصيلو . فََْاَل اْلَحنَِفيَّي ُ : لَيْو دََخيَل  ِمِ نَْرَض اْلعَيَرِب ِلتَِجياَرةٍ  -نَْ  الي ِِ

َِّخي َ فِيَهيا َمْسيَمن ا ; أِلَنَّ َحيالَُهْم فِيي  َ اَز , َواَل يُِ يُل , فَيُْمنَُج نَْن يُِ يَل فِيَها اْلُمْمَث , َحتَّيى يَت

َِ اَل  اْلُمَْاِم فِي نَْرِض اْلعَيَرِب َميَج اْلتِيَ اِم اْلِجْ يَيِ  , َكَحياِلِهْم فِيي َغْيِرَهيا بِياَل ِ ْ يَيٍ  , َوُهنَيا

َم َِلَك فِي نَْرِض اْلعََرِب . َوقَْد قَيدََّر ُ اْلَحنَِفيَّي ُ يُْمنَعُوَن ِمْن التَِِجاَرةِ , بَْل ِمْن إَطالَِ  اْلُمَْاِم , فَ 

قَاَمي ُ ِلَمْصيلََحِ   بَِسنٍَ  . قَاَل َ ياِحُب ااِلْختِيَياِر : أِلَنََّهيا ُميدَّةو تَِجيُب فِيَهيا اْلِجْ يَي ُ , فَتَُميوُن اْمِ

 اْلِجْ يَِ  .

ييِ  ااِل  - 10  مَّ ْ تِيَيياُز فِييي َ ِ يييَرةِ اْلعَييَرِب فِييي َسييفَِرِهْم ِلتَِجيياَرةٍ َوقَيياَل اْلَماِلِميَّيي ُ : أِلَْهييِل ال ِِ

ِ  . َونَْحِوَها , َوإِقَاَمِ  اأْلَيَّاِم , َكالثَّاَلالَِ  ِلَمَصاِلِحِهْم إْن دََخلُوَها ِلَمْصلََحٍ  , َكمَْيجِ َطعَياٍم َوَغْييرِ 

يياِو ُّ : َولَْيَسييْت الثَّاَلالَيي ُ قَْيييد ا , بَييْل الْ  قَاَمييِ  ِلْلَمَصيياِلحِ , َواْلَمْمنُييولُ قَيياَل الصَّ َمييدَاُر َعلَييى اْمِ

قَاَم ُ ِلغَْيِر َمْصلََحٍ  . َوِعمَاَرةُ اْلعَدَِوِ ِ َعلَى قَْوِل اْلَخَرِشِيِ : ) َوَضَرَب لَُهيْم ُعَميُر الاََلالَي َ  اْمِ

ْكِر لِ  َِ َمِمنَّي و ِلََْضياِ  نَيَّاٍم ( قَياَل : " المَّياِهُر نَنَّ تَْخِصييَص الثَّاَلالَيِ  بِالي ِِ َميْوِن الثَّاَلالَيِ  إْذ ذَا

يياِو ُّ :  ْْتَِضييي نَْكثَييَر لََميياَن ذَِلييَك َكيي َِلَك " . قَيياَل الصَّ اْلَحاَ ييِ  , َوإاِلَّ فَلَييْو َكانَييْت اْلَحاَ يي ُ تَ

َْيى ِلْلمَياِ ِيِ : قَياَل َماِليكو َوَظاِهُر ُ نَنَّ لَُهْم اْلُمُروَر َعابِِريَن َولَيْو ِلغَْييِر َمْصيلََحٍ  . َوفِيي اْلُمْنتَ 

فِييي اْليَُهييوِد َوالنََّصيياَرَّللا َواْلَمُجييوِس إذَا قَييِدُموا اْلَمِدينَيي َ : يُْضييَرُب لَُهييْم نََ ييلو الَيياَلُإ لَيَيياٍل , 

 يَْستَُْوَن َويَْنُمُروَن فِي َحَوائِِجِهْم , َوقَْد َضَرَب لَُهْم ذَِلَك ُعَمُر ْبُن اْلَخ َّاِب 

ا - 11  َِّافِِعيَّ ُ فَلَُهْم فِي ذَِلَك تَْفِصياَلتو نَْوَسُج , قَالُوا : إْن اْسيتَأْذََن اْلَميافُِر فِيي دُُخيوِل  نَمَّ ال

ا ِميْن َطعَياٍم  اْلِحَجاِز نُِذَن لَحُ إْن َكاَن دُُخولُحُ ِلَمْصلََحٍ  , َكِرَسالٍَ  َوَحْمِل َما يَْحتَاُج إلَْييِح َكثِيير 

ييِد ِ ْ يَييٍ  نَْو ُهْدنَييٍ  ِلَمْصييلََحٍ  . َوُهنَييا اَل يُْؤَخيي ُ ِمْنييحُ َشييْي و فِييي ُمَْابَلَييِ  َوَغْيييِرِ  , َوَكييإَِرادَ  ْْ ةِ َع

ا َمَج َعدَِم اْلَمْصيلََحِ  فَياَل يُيْؤذَُن لَيحُ , فَيإِْن َكياَن دُُخولُيحُ ِلتَِجياَرةٍ لَيْيَس فِيَهيا َكمِييُر  دُُخوِلِح . نَمَّ

ْذُن  َِيْرِط نَْن يُْؤَخي َ ِمْنيحُ َشيْي و ِميْن َحاَ ٍ  , لَْم يَُجيْ  اْمِ يًّيا , َوبِ لَيحُ , إالَّ نَْن يَُميوَن اْلَميافُِر ِذِمِ

يييُم بِاْلِحَجيياِز َحْيييُث دََخلَييحُ , إالَّ الاََلالَيي ُ نَيَّيياٍم فَأَقَييلُّ , َغْيييَر يَييْومَ  ِْ ْي اْلمَِضيياَعِ  نَْو الََمنَِهييا . َواَل يُ

بِعَُميَر رضيي هللا عنيح . فَيإِْن نَقَياَم بَِمَحيِلٍ الاََلالَي َ نَيَّياٍم , الُيمَّ  بِيآَخَر دُُخوِلِح َوُخُروِ ِح , اْقتِدَا   

َِّييافِِعيُّ يَُْييوُل :  ِمثْلََهييا , َوَهَميي َا , لَييْم يُْمنَييْج , إْن َكيياَن بَييْيَن ُكييِلِ َمَحلَّييْيِن َمَسييافَ ُ اْلَْْصييِر . َوال

ِو بَِحاٍل , َولَْواَل َما َرنَّللَا ُعَمُر ِميْن نَنَّ نََ يَل َميْن قَيِدَم َونََحبُّ إلَيَّ نَْن اَل يَْدُخَل اْلِحَجاَز مُ  ِر ِْ

يييُم فِيَهييا بَْعييدَ ذَِلييَك , لََرنَْيييت نَْن اَل يَُصييالَُحوا  ِْ ا الَيياَلإو , اَل يُ ييِ  تَيياِ ر  مَّ اْلَمِدينَيي َ ِمييْن نَْهييِل ال ِِ

 بِدُُخوِلَها بُِمِلِ َحاٍل .

قَاَميِ  نَْكثَيُر ِميْن الاََلالَيِ  نَيَّياٍم . َوقَياَل اْلَْاِضيي : َوِعْندَ اْلَحنَابِلَيِ  :  - 12  اَل يُيْؤذَُن لَُهيْم فِيي اْمِ

َِّيافِِعيَِّ  : إْن نَقَياُموا فِيي َمْوِضيجٍ  َخيرَ  ياَلةَ , َوقَيالُوا َكال  نَْربَعَ ُ نَيَّاٍم َحدُّ َما يَيتِمُّ اْلُمَسيافُِر الصَّ

 الاََلالَ َ نَيَّاٍم نُْخَرَّللا َ اَز .

 ا يُِشتََرُط ِلُدُخوِل اِلُ فَّاِر أَِرَض اِلعََرِا :مَ 
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َمِ  فِي تَْفِسييِرَها  - 17  قَاَمِ  بِأَْرِض اْلعََرِب , َعلَى اأْلَْقَواِل اْلُمتََْدِِ لَْيَس ِلْلَمافِِر نَْن يَْدُخَل ِلإْلِ

قَا َِيْرِط اْمِ مَّ َ ِلَميافٍِر بِ ِْدَ ال ِِ َماِم نَْن يَْع يِد . َولَْيَس ِلإْلِ ْْ َميِ  بَِهيا . َوِحينَئِيٍ  إْن َشيَرَط َهي َا فِيي َع

ي َ  مَّ ِْيدَ ال ِِ ْْيدُ . لَِميْن لَيحُ نَْن يَْع َِّْرُط , فَاَل يَُجوُز اْلَوفَاُ  بِِح , َويَِصحُّ اْلعَ ِ  , يَْمُ ُل ال مَّ َعلَيى ال ِِ

 َ يُّ ِللتَِِجاَرةِ َونَْحِوَها , فِي ُحدُوِد اأْل ِمِ مَّ َ َعلَيى َهي َا نَْن يَْدُخلََها ال ِِ ِْْد ال ِِ يَّاِم الثَّاَلالَِ  , فَإِْن لَْم يَْع

َِّافِِعيُّ َوَك َِلَك اَل يَُجيوُز دُُخيوُل َسيائِِر اْلُمفَّياِر  َِّْرِط فَاَل يَُجوُز دُُخولُحُ , نَصَّ َعلَى ذَِلَك ال ال

َماِم نَْو نَائِمِِح . َكَمي ْسياَلِم ِمْن اْلَحْربِيِِيَن إالَّ بِإِْذِن اْمِ ا نَنَّ اْلَحيْربِيِِيَن اَل يَيْدُخلُوَن َسيائَِر بِياَلِد اْمِ

َِّيافِ  ُر َويُْخيَرُج . قَياَل ال َماِم نَْو نَائِمِِح . َوَمْن دََخَل ِمْنُهْم دُوَن إْذٍن فَإِنَّحُ يُعَي َّ ِعيَّ ُ : إالَّ بِإِْذِن اْمِ

ا بِاْلَمْنجِ . فَ  ُر إْن َكاَن َعاِلم  ُر , َويَُصيدَُّق فِيي دَْعيَوا ُ إنََّما يُعَ َّ إِْن َكاَن َ اِهال  يُْخَرُج َواَل يُعَ َّ

ِ  الْ  مَّ ْذَن فِي دُُخوِل نَْهِل ال ِِ تَِرْط اْلَحنَِفيَّ ُ َواْلَماِلِميَّ ُ اْمِ ِْ  ِحَجاَز .اْلَجْهَل . َوقَْد َسمََق نَنَّحُ لَْم يَ

 :80اِستِئَِمانل 

َماُن فِي اللُّغَِ  : َطلَُب اأْلََماِن . يَُْاُل : اْستَأَْمنَحُ : َطلََب ِمْنحُ اأْلََماَن , ااِلْستِئْ  - 1التَّْعِريُع :  

نَحُ َو َمنَحُ . َوفِي ااِلْ يِ اَلحِ : دُُخيوُل دَاِر اْلغَْييِر )  َواْستَأَْمَن إلَْيِح : دََخَل فِي نََمانِِح , َوقَْد نَمَّ

يلَِ  ( : ن نَْ  إْقِليِمِح ( بِأََماٍن , ُمْسِلم   اْلعَْهيدُ :  -ا َكاَن الدَّاِخُل نَْو َحْربِيًّيا . ) اأْلَْلفَياُظ ذَاُت الِصِ

َِّْيِ  َوُمَراَعاتُحُ َحياال  بَْعيدَ َحياٍل , الُيمَّ اُْسيتُْعِمَل فِيي اْلُموالَيِق  - 2 اأْلَْ ُل فِي َمْعنَا ُ : ِحْفُظ ال

 -اْلعَْهِد َوااِلْستِئَْماِن : نَنَّ اْلعَْهدَ نََعمُّ ِمْن ااِلْسيتِئَْماِن . ب  الَِّ   يَْلَ ُم ُمَراَعاتُحُ . فَاْلفَْرُق بَْينَ 

مَّ ُ :  يَماُن . َوِميْن َمعَانِيَهيا فِيي  - 3ال ِِ ِ  فِي اللُّغَِ  : اْلعَْهدُ , َواأْلََماُن , َوالضَّ مَّ ِمْن َمعَانِي ال ِِ

ييْرِط بَييْ ِل اْلِجْ يَييِ  , َواْلتِييَ اِم نَْحَميياِم ااِلْ ييِ اَلحِ : إْقييَراُر بَْعييِض اْلُمفَّيياِر َعلَييى  َِ ُكْفييِرِهْم , بِ

يِ  مُ  مَّ ْْيدَ ال ِِ ْْدَ ااِلْستِئَْماِن ُمَؤقَّتو , َوَع ِ  َوااِلْستِئَْماِن , نَنَّ َع مَّ َؤبَّيدو فِيي اْلِملَِّ  . فَاْلفَْرُق بَْيَن ال ِِ

ِمْن َمعَانِيَها لُغَي   : َطلَيُب َشيْخٍص ِميْن  َخيَر نَْن  ااِلْستَِجاَرةُ  - 4ااِلْستَِجاَرةُ :  -اأْلَْ ِل . ج 

يَْحفََميحُ َويَْحِميَييحُ . َواَل يَْخييُرُج اْلَمْعنَييى ااِلْ ييِ اَلِحيُّ َعييْن ذَِلييَك . فَااِلْسييتَِجاَرةُ نََعييمُّ ; أِلَنََّهييا 

َمُل ُكلَّ نَْحَواِل َطلَِب اْلِحَمايَِ  , بِِخاَلِف ااِلْستِئَْماِن , فَ  ِْ ْسياَلِم ِلغَْييِر تَ إِنَّيحُ فِيي دُُخيوِل دَاِر اْمِ

ْ َماِليُّ ( :   -اْستِئَْماُن َرايَيٍ  نَْو َعاَلَميٍ  تَيدُلُّ َعلَيى اأْلََمياِن  - 5اْلُمْسِلِم َوَعْمِسِح . ) اْلُحْمُم اْمِ

ُُِروٍط َوتَْفِصياَلٍت تُْنَمُر فِي ُمْصَ لَحِ : ) ُمْستَأَْمنو ( فَإِذَا َميْت نَْميَوالُُهْم  َ ائِ و بِ تَمَّ ذَِليَك ُحِرِ

ا َوِدَماُؤُهْم . َكَما يَُجوُز اْستِئَْماُن اْلُمْسِلِم ِلدُُخوِل دَاِر اْلَحْرِب ِلتَِجياَرةٍ , نَْو تَْمِلييغِ ِرَسيالٍَ  , إذَ 

ِضِهْم لَحُ . . ْن يُوفُوَن بِاْلعَْهِد ; أِلَنَّ المَّاِهَر َعدَُم تَعَرُّ  َكانُوا ِممَّ

ِة َشِيئًا ِمِن أَِرِض اِلعََرِا تَمَ  مَّ لُُّك أَِهِل الذِِّ
81: 

يَواُب َميَج ِشيَراِ  اْلَمييافِِر  - 18  َِّييافِِعيَِّ  , فََْياَل : الصَّ ْمِلييُّ ِميْن ال َض ِلَهيِ ِ  اْلَمْسيأَلَِ  الرَّ تَعَيرَّ

ا فِي اْلِحَجياِز لَيْم يَُْيْم بَِهيا ; أِلَنَّ َميا َحيُرَم اْسيتِْعَمالُحُ َحي ُرَم اتَِِخياذُ ُ , َكياأْلََوانِي ال ََّهمِيَّيِ  نَْرض 

يُّ َشيْيئ ا ِميْن الْ  ِمِ َِّخي ُ الي ِِ َِّيافِِعِيِ : َواَل يَت يُر قَْوُل ال ِِ يَِّ  , َو اَلِت اللَّْهِو . َوإِلَْيِح يُ ِحَجياِز َواْلِفِضِ

ا .  دَار 

 :82 ىقَاَمةُ اِلُ فَّاِر فِيَما ِسَو  اِلِحَجاِز ِمِن أَِرِض اِلعََراِ 

ِِ , َوَعمَييدَةِ  - 19  ييْر ِِِ اَل يَُجييوُز بِاتِِفَيياِق اْلفََُْهيياِ  نَْن يَُْييرَّ بِييأَْرِض اْلعَييَرِب نََحييدو ِمييْن نَْهييِل ال

َِّيافِِعيَِّ   يٍ  نَْو َغْيِرَهيا . َولَِميْن يَُجيوُز , َعلَيى َميْ َهِب ال اأْلَْوالَاِن , َواليدَّْهِريِِيَن , َونَْحيِوِهْم بِِ مَّ
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يييَم بَِهييا َواْلَحنَ ِْ يي   , نَْن يُ ييِ  ِمييْن اْليَُهييوِد َوالنََّصيياَرَّللا  -َخيياِرَج اْلِحَجيياِز  -ابِلَييِ  َخا َّ مَّ نَْهييُل ال ِِ

. )  ِ مَّ  َواْلَمُجوس . َوتَْفِصيُل ذَِلَك فِي ) نَْهُل ال ِِ

 :83ُدوُر اِلِعبَاَدِ  ِلِلُ فَّاِر فِي أَِرِض اِلعََرِا 

َح اْلَحنَِفيَّ ُ بِي - 21 اَل يَُجيوُز إْحيدَاُإ َكنِيَسيٍ   -اْلِحَجياَز َوَميا ِسيَوا ُ  -أَنَّ نَْرَض اْلعَيَرِب َ رَّ

فِيَها , َواَل بِيعٍَ  , َواَل َ ْوَمعٍَ  , َواَل بَْيِت نَاٍر , َواَل َ ينٍَم , تَْفِضييال  أِلَْرِض اْلعَيَرِب َعلَيى 

يِن اْلمَاِطييِل كَ  ا لََهييا َعييْن الييدِِ َمييا َعمَّييَر َ يياِحُب اْلمَييدَائِجِ . َوَسييَوا و فِييي ذَِلييَك َغْيِرَهييا , َوتَْ ِهييير 

ُمييدُنَُها َوقَُراَهييا َوَسييائُِر ِميَاِهَهييا . َوَكيي َِلَك اَل يَُجييوُز إْبَْيياُ  َشييْيٍ  ِمْنَهييا ُمْحييدٍَإ نَْو قَييِديٍم , نَْ  

ْسيياَلِمِيِ . َويُْفَهييُم ِمثْييُل ذَِلييَك ِمييْن َكيياَلمِ  َِّييافِِعيَِّ   َسييابٍِق َعلَييى اْلفَييتْحِ اْمِ اْلَماِلِميَّييِ  . َوِعْنييدَ ال

يا َسيائُِر نَْرِض اْلعَيَرِب فَُحْمُمَهيا ُحْميُم َغْيِرَهيا  ي   . نَمَّ َواْلَحنَابِلَِ  : نَنَّ ذَِلَك فِي اْلِحَجياِز َخا َّ

ْساَلِم , َوِهيَي َخْمَسي ُ نَْنيَوالٍ :  ْميَل اْلفَيتْحِ , فَياَل يَُجيوُز َميا نَْسيلََم نَْهلُيحُ َعلَْييِح قَ  - 1ِمْن بِاَلِد اْمِ

ييِ  .  مَّ َمييا فَتََحييحُ اْلُمْسييِلُموَن َعْنييَوة  , فَيياَل  - 2إْحييدَاإو َواَل إْبَْيياُ  َشييْيٍ  ِمييْن اْلَمعَابِييِد أِلَْهييِل ال ِِ

ْحييدَاُإ , َوفِييي ُوُ ييوِب َهييْدِم اْلَمْوُ ييوِد ِمْنييحُ ِرَوايَتَيياِن ِعْنييدَ اْلَحنَابِلَييِ   َمييا  - 3. يَُجييوُز فِيييِح اْمِ

نَْحداَلَييحُ اْلُمْسييِلُموَن ِمييْن اأْلَْمَصيياِر , َكاْلمَْصييَرةِ فَيياَل يَُجييوُز إْحييدَاُإ َشييْيٍ  ِمييْن ذَِلييَك فِيييِح َولَييْو 

ا َعلَيى نَنَّ اأْلَْرَض لَنَيا , فَياَل يُْحيِدالُوَن فِيَهيا َمْعمَيد ا , إالَّ  - 4ُ وِلُحوا َعلَْيِح .  َما فُيتَِح ُ يْلح 

ْلحِ . َوِعْندَ اْلَحنَابِلَِ  : َما َوقََج ُمْ لَْ ا ِمْن َشيْرٍط فَعَلَيى نَْن يَُموَن شُ  ِْْد الصُّ ِرَط لَُهْم ذَِلَك فِي َع

ا َعلَييى نَنَّ اأْلَْرَض لَُهييْم , َولَنَييا َعلَْيَهييا اْلَخييَراُج , فَلَُهييْم  - 5ُشييُروِط ُعَمييَر .  َمييا فُييتَِح ُ ييْلح 

 َض ِمْلُمُهْم .إْحدَاُإ َما َشاُ وا أِلَنَّ اأْلَرْ 

 :84أَِخذُ اِلَخَراجِ ِمِن أَِرِض اِلعََرِا 

ٍر  - 22  ِْ اَل يُْؤَخ ُ َعلَى  -نَْ  َزَكِويَّ و  -يََرَّللا اْلَحنَِفيَّ ُ نَنَّ نَْرَض اْلعََرِب ُكلََّها نَْرُض ُع

اَج ِمْن نََراِضي َشْيٍ  ِمْنَها َخَراجو ; أِلَنَّ النَِّميَّ  لى هللا عليح وسلم لَْم يَأُْخْ  اْلَخرَ 

ِبَمْنِ لَِ  اْلِجْ يَِ  , فَاَل َيثْمُُت فِي نََراِضيِِهْم , َكَما اَل  -نَْ  اْلَخَراَج  -اْلعََرِب . قَالُوا : َوأِلَنَّحُ 

َْرَّ نَْهلَُها َعلَى  اْلُمْفِر , َكَما فِي سَ  َواِد تَثْمُُت فِي ِرقَابِِهْم ; أِلَنَّ ِمْن َشْرِط اْلَخَراجِ نَْن يُ

ْساَلُم نَْو السَّْيُع . َوَسَوا و نََكانَْت اأْلَْرُض  ْْمَُل ِمْنُهْم إالَّ اْمِ ِرُكو اْلعََرِب اَل يُ ِْ اْلِعَراِق , َوُم

ا فِي َزَمِن النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم نَْم َكاَن َمَوات ا  ا َكاَن َمْعُمور  فِي يَِد َ اِحمَِها ِممَّ

َماُم نَبُو يُوُسَع فِي َبيَاِن ذَِلَك : نَْرُض اْلعََرِب ُمَخاِلفَ و أِلَْرِض َونُْحِيَي َبْعدَ ذَلِ  َك . َوقَاَل اْمِ

َمُل ِمْنُهْم اْلِجْ يَ ُ . فَإِ  ْْ ُ ْساَلِم , اَل ت ْن اأْلََعاِ ِم , ِمْن قِمَِل نَنَّ اْلعََرَب إنََّما يَُْاتَلُوَن َعلَى اْمِ

َماُم َعْن بِ  ِ  لى هللا عليح َعفَا لَُهْم اْمِ ٍر . َواَل نَْعلَُم نَنَّ َرُسوَل هَّ ِْ اَلِدِهْم فَِهَي نَْرُض ُع

وسلم َواَل نََحد ا ِمْن نَْ َحابِِح , نَْو اْلُخلَفَاِ  َبْعدَ ُ , نََخ ُوا ِمْن َعمَدَةِ اأْلَْوالَاِن ِمْن اْلعََرِب 

ْساَلُم نَْو اْلَْتُْل . َماِم تَْحِويُل نَْرِض  ِ ْ يَ   , إنََّما ُهَو اْمِ ا نَنَّحُ لَْيَس ِلإْلِ َويََرَّللا نَبُو يُوُسَع نَْيض 

ِر إلَى اْلَخَراجِ . يَُْوُل : نَْرُض اْلِحَجاِز َممَّ ُ َواْلَمِدينَ ُ َونَْرُض اْليََمِن ,  ِْ اْلعََرِب ِمْن اْلعُ

ِ  لى هللا ع ليح وسلم فَاَل يَُ ادُ َعلَْيَها َواَل يُْنَُْص َونَْرُض اْلعََرِب الَّتِي اْفتَتََحَها َرُسوُل هَّ

َماِم نَْن  ِ  لى هللا عليح وسلم فَاَل يَِحلُّ ِلإْلِ ِمْنَها ; أِلَنَّحُ َشْي و قَْد َ َرَّللا َعلَْيِح ُحْمُم َرُسوِل هَّ

ِ  لى هللا عليح لََها إلَى َغْيِر ذَِلَك . َوقَْد بَلَغَنَا } نَنَّ َرُسوَل هَّ وسلم اْفتَتََح ُحُصون ا  يَُحِوِ

ا { .  َر , َولَْم َيْجعَْل َعلَى َشْيٍ  ِمْنَها َخَرا   ِْ ِمْن اأْلَْرِض اْلعََرِبيَِّ  فََوَضَج َعلَْيَها اْلعُ

نَنَّ َوَك َِلَك قَْوُل نَْ َحاِبنَا فِي تِْلَك اأْلَْرِضيَن , ناََل تََرَّللا نَنَّ َممَّ َ َواْلَحَرَم َك َِلَك ؟ نََواَل تََرَّللا 
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َمُل ِمْنُهْم اْلِجْ يَ ُ ؟ َوَه َا خِ  ْْ ُ ْساَلُم , َواَل ت اَلُف اْلعََرَب ِمْن َعمَدَِة اأْلَْوالَاِن ُحْمُمُهْم اْلَْتُْل نَْو اْمِ

اْلُحْمِم فِي َغْيِرِهْم فََم َِلَك نَْرُض اْلعََرِب . َوقَْد َ َعَل النَّمِيُّ  لى هللا عليح وسلم َعلَى قَْوٍم 

َوَ َعَل َعلَى ُكِلِ  -يَُرَّللا نَنَُّهْم ِمْن نَْهِل اْلِمتَاِب , اْلَخَراَج َعلَى ِرقَابِِهْم  -ْهِل اْلَيَمِن ِمْن نَ 

ا , َوِإنَّ  ا اأْلَْرُض فَلَْم َيْجَعْل َعلَْيَها َخَرا   ا نَْو َعْدلَحُ َمعَافِِريًّا . فَأَمَّ َما َحاِلٍم نَْو َحاِلَمٍ  ِدينَار 

ِْرَ  َِّافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَ ُ , فَإِنَّ نَْرَض  َ َعَل اْلعُ ا ال ِر ِفي الدَّاِليَِ  . نَمَّ ِْ فِي السَّْيحِ , َونِْصَع اْلعُ

ُل َما ِسَوَّللا اْلِحَجاِز , َوالثَّانِي اْلِحَجاُز . فََما ِسَوَّللا اْلِحَجاِز اَل  اْلعََرِب ِعْندَُهْم قِْسَماِن : اأْلَوَّ

ْساَلِم نَْربَعَ ُ نَْنَوالٍ : فَْرَق َبْينَحُ َوبَْينَ   َسائِِر اْلمِاَلِد . َواْلَْاِعدَةُ ِعْندَُهْم , نَنَّ نَْرَض ِباَلِد اْمِ

ُر . - 1  ِْ  َما نَْسلََم نَْهلُحُ َعلَْيِح , فَيَُموُن فِيِح اْلعُ

ُر َك َِلَك . - 2  ِْ  َما نَْحيَا ُ اْلُمْسِلُموَن , فَيَُموُن فِيِح اْلعُ

ُر َك َِلَك .َما فُ  - 3  ِْ َماُم , َبْل قََسَمحُ َبْيَن اْلغَانِِميَن , َفيَُموُن ِفيِح اْلعُ ِْْفحُ اْمِ  تَِح َعْنَوة  , َولَْم َي

ُل : َما ُ وِلَح نَْهلُحُ  - 4  َما ُ وِلَح نَْهلُحُ َعلَْيِح , فَيُوَضُج َعلَْيِح َخَراجو , َوُهَو قِْسَماِن . اأْلَوَّ

ِمِهْم َعْنحُ , َفيَُموُن َخَراُ حُ نُْ َرة  , اَل تَْسُُْط بِإِْساَلِم نَْهِلِح . َفيُْؤَخ ُ ِمْن َعلَى َزَواِل ِملْ 

ِ  . َوالثَّانِي : َما ُ وِلَح نَْهلُحُ َعلَى بََْاِ  ِمْلِمِهْم َعلَْيِح , فََيُموُن َخَرا ُ  مَّ حُ اْلُمْسِلِميَن َونَْهِل ال ِِ

ِ  , َواَل يُْؤَخ ُ ِمْن اْلُمْسِلِميَن .ِ ْ يَ   , تَْسُُْط بِإِْساَل  مَّ  ِمِهْم , فَيُْؤَخ ُ ِمْن نَْهِل ال ِِ

َِّافِِعيَِّ  َكاَلَمُهْم فِيَها فََْاَل : نَْرُض  - 23  ا نَْرُض اْلِحَجاِز فََْْد لََخصَّ اْلَماَوْرِد ُّ ِمْن ال نَمَّ

ِ  لى ِْْسُم  اْلِحَجاِز تَْنَِْسُم اِلْختَِصاِص َرُسوِل هَّ هللا عليح وسلم بَِفتِْحَها قِْسَمْيِن :  اْل

ِ  لى هللا عليح وسلم الَّتِي نََخ ََها بَِحَّْْيِح , فَإِنَّ نََحدَ َحَّْْيِح  ُل : َ دَقَاُت َرُسوِل هَّ اأْلَوَّ

ُ  ُخُمُس اْلُخُمِس ِمْن اْلفَْيِ  َواْلغَنَائِِم , َواْلَحقُّ الثَّانِي نَْربَعَ ُ نَْخَماِس  اْلفَْيِ  الَِّ   نَفَاَ  ُ هَّ

ا لَْم يُوِ ْع اْلُمْسِلُموَن َعلَْيِح ِبَخْيٍل َواَل ِرَكاٍب , فََما َ اَر إلَْيِح بَِواِحٍد ِمْن  َعلَى َرُسوِلِح , ِممَّ

َْتِحِ  َِ بَاقِيَحُ ِلنَفَ َوَ اَلتِِح َوَمَصاِلحِ  َه َْيِن اْلَحَّْْيِن فََْْد َرَضَخ ِمْنحُ ِلَمْعِض نَْ َحابِِح , َوتََر

اْلُمْسِلِميَن , َحتَّى َماَت َعْنحُ  لى هللا عليح وسلم فَاْختَلََع فِي ُحْمِمِح النَّاُس َبْعدَ َمْوتِِح , 

َماِم اْلَْائِمِ  ا َعلَى اْلَمَواِريِث ِمْلم ا , َوَ عَلَحُ  َخُروَن ِلإْلِ ُْْسوم   فََجعَلَحُ قَْومو َمْوُروال ا َعْنحُ , َوَم

َمَْاَمحُ , فِي ِحَمايَِ  اْلمَْيَضِ  َوِ َهاِد اْلعَدُِوِ . َواَلَِّ   َعلَْيِح ُ ْمُهوُر اْلفََُْهاِ  نَنََّها َ دَقَاتو 

 .  ِ  ااِلْرتِفَالِ فِي ُوُ وِ  اْلَمَصاِلحِ اْلعَامَّ
 اْلَمنَافِجِ , َمْصُروفَ ُ

قَاِب , َمْخُصوَ  ُ َم ُ الِرِ ُمَحرَّ

ِْْسُم الُمَّ ذََكَر ا ْلَماَوْرِد ُّ َ دَقَاِت النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم َوَحَصَرَها فِي الََماٍن . اْل

ٍر اَل َخَراَج َعلَْيَها ; أِلَنََّها  ِْ الثَّانِي : َسائُِر نَْرِض اْلِحَجاِز َما َعدَا َما ذُِكَر , َوِهَي نَْرُض ُع

ِِْر ٌّ اَل  َما بَْيَن َمْغنُوٍم ُمِلَك َعلَى نَْهِلِح , نَوْ  ٍِ ِلَمْن نَْسلََم َعلَْيِح . َوِكاَل اأْلَْمَرْيِن ُع َمتُْرو

 َخَراَج َعلَْيِح . َواْلَْاِضي نَبُو َيْعلَى ِمْن اْلَحنَابِلَِ  , َوافََق اْلَماَوْرِد ُّ فِي ُكِلِ َما قَالَحُ إالَّ نَنَّحُ 

َماِم نَْحَمدَ  فِي نَْرَبعَِ  نَْخَماِس اْلفَْيِ  , نَنََّها ِلُمِلِ  -قَدََّمَها وَ  -ذََكَر ِرَوايَ   نُْخَرَّللا َعْن اْمِ

 . اْلُمْسِلِميَن 

ِ صلى هللا عليه وسلم   85 ِحَمى النَّبِيِّ
ا ِمْن َسائِِر نَْرِض اْلِحَجاِز , َميا َحَميا ُ النَّمِييُّ  يلى هللا علييح  - 24  يَْنمَِغي نَْن يُْستَثْنَى نَْيض 

 َ يرو نَْو َخيَراجو . فََْيْد وسلم َعلَى بَْعِض اأْل ِْ ْقيَواِل . فَياَل يَُجيوُز أِلََحيٍد إْحيَياُؤ ُ ; ِليَُميوَن فِييِح ُع

ِْيييَج , بِييالنُّوِن ( ِلَخْيييِل اْلُمْسييِلِميَن , َ ييِعدَ َ ييمَال   ِْيييَج ) َوفِييي ِرَوايَييِ  نَبِييي ُعمَْيييٍد : النَّ َحَمييى اْلمَ

َِّافِِعيَِّ   َوقَاَل : َه َا ِحَماَ  : َونََشاَر بِيَِد ِ  إلَى اْلَْالِ , َوُهَو قَْدُر ِميٍل إلَى ِستَِّ  نَْميَاٍل . فَِعْندَ ال

ُض  َواْلَحنَابِلَييِ  : ِحَمييا ُ  ييلى هللا عليييح وسييلم الَابِييتو , َوإِْحيَيياُ  َمييا َحَمييا ُ بَاِطييلو . َواْلُمتَعَييِرِ
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ْحيَائِِح َمْردُودو َمْ ُ ورو , َوذََكَر اْبُن قُدَاَم َ مِ  ْن اْلَحنَابِلَيِ  , نَنَّيحُ إْن َزالَيْت َحاَ ي و إلَيى ِحَميى ِمِ

ْض اْلَحنَِفيَّيي ُ  َمييا َحَمييا ُ النَّمِيييُّ  ييلى هللا عليييح وسييلم فَِفييي َ ييَواِز إْحيَائِييِح قَييْواَلِن . َولَييْم يَتَعَييرَّ

َِْضييائِِح . َواْسييتَْمَهَر َواْلَماِلِميَّيي ُ إلَييى اْسييتِْمَراِر َمييا َحَمييا ُ النَّمِيييُّ  ييلى هللا عليييح وسييلم نَْو  اْن

ِْْضِح إْن لَْم يَُْْم الدَِّليُل َعلَى إَرادَةِ ااِلْستِْمَراِر .  اْلَح َّاُب ِمْن اْلَماِلِميَِّ  َ َواَز نَ

 86اِستِِسقَاهل 

ْْيَا , نَْ  َطلَُب إْنَ اِل اْلغَْيِث َعلَى اْليمِاَلِد َوالْ  - 1  ِعمَياِد . َوااِلْسيُم ااِلْستِْسَْاُ  لُغَ   : َطلَُب السُّ

ِْيَك . َواْلَمْعنَييى ااِلْ ييِ اَلِحيُّ  ييِمِ , َواْستَْسييَْْيت فاَُلن ييا : إذَا َطلَْميت ِمْنييحُ نَْن يَْسيي ْْيَا بِالضَّ ي : السُّ

ِ بَِمْيِفيٍَّ  َمْخُصوَ ٍ  ِعْندَ اْلَحاَ ِ  إلَْيِح   .ِلاِلْستِْسَْاِ  ُهَو : َطلَُب إْنَ اِل اْلَمَ ِر ِمْن هَّ

  ِصفَتُهُ ) ُحِ ُمهُ التَِّ ِليِفيُّ   

دُ ْبُن اْلَحَسِن ِمْن اْلَحنَِفيَِّ  : ااِلْستِْسَْاُ  ُسنَّ و ُمَؤكَّدَ  - 2 َِّافِِعيَّ ُ , َواْلَحَنابِلَ ُ , َوُمَحمَّ ةو , قَاَل ال

اَلةِ نَْم بِالدَُّعاِ  فََْْط , فَعَلَحُ رَ  ِ  لى هللا عليح وسلم َسَوا و نََكاَن بِالدَُّعاِ  َوالصَّ ُسوُل هَّ

ا نَبُو َحنِيفَ َ فََْاَل بُِسنِِيَِّ  الدَُّعاِ  فََْْط , َوِبَجَوازِ   َوَ َحاَبتُحُ َواْلُمْسِلُموَن ِمْن َبْعِدِهْم . َونَمَّ

ُل : ُسنَّ و ُمَؤكَّدَةو , إذَا َكاَن َغْيِرِ  . َوِعْندَ اْلَماِلِميَِّ  تَْعتَِريِح اأْلَْحَماُم الثَّاَلالَ ُ التَّاِليَ ُ : اأْلَوَّ 

فَاِهِهْم , نَْو ِلدََوابِِِهْم َوَمَواِشيِهْم , َسَوا و نََكانُ  ِِ ُِّْرِب ِل وا ِلْلَمَحِلِ َواْلَجْدِب , نَْو ِلْلَحاَ ِ  إلَى ال

َمْندُوبو , َوُهَو  فِي َحَضٍر , نَْم َسفٍَر فِي َ ْحَراَ  , نَْو َسِفينٍَ  فِي َبْحٍر َماِلحٍ . الثَّانِي :

ْن َكاَن ِفي ِخْصٍب ِلَمْن َكاَن فِي َمَحِلٍ َوَ ْدٍب ; أِلَنَّحُ ِمْن التَّعَاُوِن َعلَى اْلمِِرِ  ااِلْستِْسَْاُ  ِممَّ

ِهْم َوتََعاُطِفِهْم كَ  َْْوَّللا . َوِلَما َرَوَّللا اْبُن َماَ ْح } تََرَّللا اْلُمْؤِمِنيَن فِي تََراُحِمِهْم َوتََوادِِ َمثَِل َوالتَّ

ى { . َوَ حَّ :  اْلَجَسِد , إذَا اْشتََمى ِمْنحُ ُعْضوو تَدَاَعى لَحُ َسائُِر َ َسِدِ  بِالسََّهِر َواْلُحمَّ

 } دَْعَوةُ اْلَمْرِ  اْلُمْسِلِم أِلَِخيِح ِبَمْهِر اْلغَْيِب ُمْستََجابَ و , ِعْندَ َرنِْسِح َملَكو ُمَوكَّلو ُكلََّما دََعا

َِّافِِعيَّ َ أِلَِخيِح بِخَ  ْيٍر قَاَل اْلَملَُك اْلُمَوكَُّل بِِح :  ِميَن َولَك ِبِمثٍْل . { َولَِمنَّ اأْلَْوَزاِعيَّ َوال

ا َوتَأِْديم   ا ; قَيَّدُو ُ بِأاَلَّ َيُموَن اْلَغْيُر َ اِحَب بِْدَعٍ  نَْو َضاَللٍَ  َوَبْغيٍ . َوِإالَّ لَْم يُْستََحبَّ َزْ ر 

َضى ِبَها , َوفِيَها ِمْن اْلَمفَاِسِد َما َوأِلَنَّ اْلعَ  ِِْهْم َوالِرِ امَّ َ تَُمنُّ بِااِلْسِتْسَْاِ  لَُهْم ُحْسَن َطِري

ِ  َوَسأَلُوا اْلُمْسِلِميَن ااِلْستِْسَْاَ   مَّ لَُهْم فِيَها . َمَج نَنَُّهْم قَالُوا : لَْو اْحتَاَ ْت َطائِفَ و ِمْن نَْهِل ال ِِ

َْْوِلِهْم : فََهْل َيْنَمغِ  ِتِهْم . الُمَّ َعلَّلُوا ذَِلَك بِ ي إَ اَبتُُهْم نَْم اَل ؟ اأْلَْقَرُب : ااِلْستِْسَْاُ  َلُهْم َوفَا   بِِ مَّ

ُل َواَل يُتََوهَُّم َمَج ذَِلَك نَنَّا َفعَْلنَا ُ ِلُحْسِن َحاِلِهْم ; أِلَنَّ ُكْفَرُهْم ُمَحَّْقو َمْعلُومو . َولَِمْن تُْحمَ 

وحِ , بِِخاَلِف اْلفََسَِْ  إ ْحَمِ  بِِهْم , ِمْن َحْيُث َكْونُُهْم ِمْن ذَِو  الرُّ َحابَتُنَا لَُهْم َعلَى الرَّ

َواْلُمْمتَِدَعِ  . الثَّاِلُث : ُممَاحو , َوُهَو اْستِْسَْاُ  َمْن لَْم يَُمونُوا فِي َمَحِلٍ , َواَل َحاَ  َ إلَى 

ُِّْرِب , َوقَْد نَتَاُهمْ  عَِ  , فَلَُهْم نَْن يَْسأَلُوا  ال اْلغَْيُث , َولَِمْن لَْو اْقتََصُروا َعلَْيِح لََماَن دُوَن الِسِ

َ ِمْن فَْضِلِح .   هَّ

  َدِليُل اِلَمِشُروِعيَِّة 

ييا اليينَّصُّ فََْْولُييحُ تَعَييالَى : } فَُْْليي - 3 ْ َمييالِ , نَمَّ ييُروِعيَّتُحُ بِييالنَِّصِ َواْمِ ِْ ُت اْسييتَْغِفُروا الَمَتَييْت َم

ا َويُْميِدْدُكْم بِيأَْمَواٍل َوبَنِييَن َويَْجعَيْل لَ  ا يُْرِسيْل السَّيَماَ  َعلَيْيُمْم ِميْدَرار  ُميْم َربَُّمْم إنَّحُ َكاَن َغفَّيار 

ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم  ا { . َكَمييا اْسييتَدَلَّ لَييحُ بِعََمييِل َرُسييوِل هَّ َ نَّيياٍت َويَْجعَييْل لَُمييْم نَْنَهييار 

يِحيَح ُ فِيي اْستِْسيَْائِِح  يلى هللا وَ  ُخلَفَائِِح َواْلُمْسِلِميَن ِمْن بَْعيِدِ  , فََْيْد َوَردَْت اأْلََحاِدييُث الصَّ

 ِ علييح وسيلم . َرَوَّللا نَنَيسو رضييي هللا عنيح : } نَنَّ النَّياَس قَيْد قََحُ ييوا فِيي َزَميِن َرُسييوِل هَّ

ِ  يلى هللا علييح وسييلم  يلى هللا علييح وسييلم فَيدََخَل َرُ يلو ِمييْن بَي اِب اْلَمْسيِجِد َوَرُسييوُل هَّ
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 َ َِ َعلَيى نَْنفُِسينَا , فَياْدلُ هَّ يينَا اْلَهياَل ِِ ِ َهلََميْت اْلَمَواِشيي , َوَخ يَْخُ ُب . فََْاَل : يَا َرُسوَل هَّ

ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم يَدَْيييِح فََْيياَل  ِْيَنَا . فََرفَييَج َرُسييوُل هَّ ِْنَا َغْيث ييا ُمِغيث ييا نَْن يَْسيي : اللَُّهييمَّ اْسيي

اِو  : َميا َكياَن فِيي السَّيَماِ  قََ َعي و ,  َهنِيئ ا َمِريئ ا َغدَق ا ُمْغِدق ا َعاِ ال  َغْييَر َرائِيٍث . قَياَل اليرَّ

يا , الُيمَّ َمَ يَرْت َسيْمع ا ِمينْ  اْلُجُمعَيِ   فَاْرتَفَعَْت السََّحاُب ِمْن ُهنَا َوِمْن ُهنَا َحتَّى َ اَرْت ُرَكام 

ُ ييُل , َوالنَّمِيييُّ  ييلى هللا عليييح وسييلم يَْخُ ييُب , َوالسَّييَماُ   إلَييى اْلُجُمعَييِ  . الُييمَّ دََخييَل ذَِلييَك الرَّ

َ نَْن يُْمِسييَمحُ , ِ تََهييدََّم اْلمُْنيَيياُن , َواْنََْ عَييْت السُّييمُُل , فَيياْدلُ هَّ  تَْسييُمُب , فََْيياَل : يَييا َرُسييوَل هَّ

ِ َميا نَيَرَّللا فِيي فَتَمَسَّ  اِو  : َوَهَّ ِ  لى هللا عليح وسلم ِلَماَللَِ  بَنِيي  دََم . قَياَل اليرَّ َم َرُسوُل هَّ

 السَّييَماِ  َخْضييَراَ  . الُييمَّ َرفَييَج يَدَْيييِح , فََْيياَل : اللَُّهييمَّ َحَوالَْينَييا َواَل َعلَْينَييا , اللَُّهييمَّ َعلَييى اآْلَكييامِ 

ييَراِب , َوبُُ ييونِ  َِّييَجِر . فَاْنَجابَييْت السَّييَماُ  َعييْن اْلَمِدينَييِ  َحتَّييى  َوالِمِ اأْلَْوِديَييِ  , َوَمنَابِييِت ال

ْكِليِل { . َواْستَدَلَّ نَبُو َحنِيفَ َ بَِهي َا اْلَحيِديِث َوَ عَلَيحُ نَْ يال  , َوقَياَل : إنَّ  َ اَرْت َحْولََها َكاْمِ

ُ  فََْيْط , ِميْن َغْييِر َ ياَلةٍ َواَل ُخيُروجٍ . َواْسيتَدَلَّ اْلُجْمُهيوُر السُّنَّ َ فِي ااِلْستِْسَْاِ  ِهَي اليدَُّعا

ِ  لى هللا عليح وسلم  َِ َ رضي هللا عنها قَالَْت : } َشَما النَّاُس إلَى َرُسوِل هَّ بَِحِديِث َعائِ

يا يَْخُرُ يوَن فِييِح , قُُحوَط اْلَمَ ِر , فَأََمَر بِِمْنمٍَر فَُوِضَج لَحُ فِي اْلُمَصيلَّى , َوَوَعيدَ  النَّياَس يَْوم 

َِّيْمِس , فََْعَيدَ  ِ  يلى هللا علييح وسيلم ِحييَن بَيدَا َحاِ يُب ال َِ ُ : فََخيَرَج َرُسيوُل هَّ قَالَْت َعائِ

َ َع َّ َوَ لَّ الُمَّ قَياَل : إنَُّميْم َشيَمْوتُْم َ يْدَب ِديَياِرُكْم  , َواْسيتِئَْخاَر َعلَى اْلِمْنمَِر , فََممََّر َوَحِمدَ هَّ

ُ َعييي َّ َوَ ييلَّ نَْن تَييْدُعَو ُ , َوَوَعيييدَُكْم نَْن  اْلَمَ ييِر َعييْن إبَّيياِن َزَمانِيييِح َعييْنُمْم , َوقَييْد نََمييَرُكْم هَّ

ِحيِم , َماِليِك يَيْوِم اليدِِ  ْحَمِن اليرَّ ِ َرِبِ اْلعَالَِميَن , اليرَّ يِن , اَل يَْستَِجيَب لَُمْم . الُمَّ قَاَل : اْلَحْمدُ لِلَّ

ُ اَل إلَحَ إالَّ نَْنَت , نَْنَت اْلغَنِيُّ َونَْحُن اْلفُ  ُ يَْفعَُل َما يُِريدُ , اللَُّهمَّ نَْنَت هَّ َْيَراُ  , نَْنيِ ْل إلَحَ إالَّ هَّ

ة  َوبَاَلغ يا إلَيى ِحييٍن . الُيمَّ َرفَيَج يَدَ  ْييِح فَلَيْم يَيَ ْل فِيي َعلَْينَا اْلغَْيَث , َواْ عَيْل َميا نَْنَ ْليت لَنَيا قُيوَّ

َل ِردَاَ  ُ َوُهيَو  َل إلَيى النَّياِس َظْهيَر ُ , َوقَلَيَب نَْو َحيوَّ ْفجِ َحتَّى بَدَا بَيَياُض إبَِ ْييِح , الُيمَّ َحيوَّ الرَّ

ُ َسييَحابَ    ييأَ هَّ َِ فََرَعييدَْت  َرافِييجو يَدَْيييِح , الُييمَّ نَْقمَييَل َعلَييى النَّيياِس , َونَييَ َل فََصييلَّى َرْكعَتَييْيِن , فَأَْن

يا َرنَّللَا  ِ تَعَيالَى , فَلَيْم يَيأِْت َمْسيِجدَ ُ َحتَّيى َسيالَْت السُّييُوُل , فَلَمَّ َوبََرقَْت الُيمَّ نَْمَ يَرْت بِيإِْذِن هَّ

َ َعلَيى ُكيِلِ َشيْيٍ  قَيِديرٍ  ,  ُسْرَعتَُهْم إلَى اْلُمِنِ َضِحَك َحتَّى بَدَْت نََواِ ُ  ُ فََْاَل : نَْشيَهدُ نَنَّ هَّ

ِ َوَرُسولُحُ { .  َوقَْد اْستَْسَْى ُعَمُر رضي هللا عنح بِاْلعَمَّاِس , َوقَاَل : اللَُّهمَّ إنَّيا  َونَنِِي َعْمدُ هَّ

ِْنَا فَيُْسيَْ  ِْينَا , َوإِنَّا نَتََوسَُّل بِعَِمِ نَمِيِِك فَاْسي َوَكي َِلَك  ْوَن .ُكنَّا إذَا قََحْ نَا تََوسَّْلنَا إلَْيك بِنَمِيِِك فَتَْس

ِْي بَِخْيِرنَيا َونَْفَضيلِ  نَا , ُرِوَ  نَنَّ ُمعَاِويَ َ اْستَْسَْى بِيَِ يدَ ْبِن اأْلَْسَوِد . فََْاَل : اللَُّهمَّ إنَّيا نَْستَْسي

ِ تَعَيالَى " فَ  ِْي بِيَِ ييدَ ْبيِن اأْلَْسيَوِد , يَيا يَِ ييدُ اْرفَيْج يَيدَْيك إلَيى هَّ َرفَيَج يَدَْييِح , اللَُّهمَّ إنَّا نَْستَْسي

َوَرفََج النَّاُس نَْييِديَُهْم . فَثَياَرْت َسيَحابَ و ِميْن اْلغَيْرِب َكأَنََّهيا تُيْرسو , َوَهيبَّ لََهيا ِرييحو , فَُسيُْوا 

   َحتَّى َكادَ النَّاُس ناَلَّ يَْملُغُوا َمنَاِزلَُهْم . 

  ِحِ َمةُ اِلَمِشُروِعيَِّة  

ْنَسيياَن إذَا نَ - 4  َ لَييْت بِييِح اْلَمييَواِرُإ , َونَْحييدَقَْت بِييِح اْلَمَصييائُِب فَمَْعُضييَها قَييْد يَْسييتَِ يُج إنَّ اْمِ

إَزالَتََها , َوبَْعُضَها اَل يَْستَِ يُج بِأَِ ِ َوِسيلٍَ  ِمْن اْلَوَسائِِل , َوِمْن نَْكمَيِر اْلَمَصيائِِب َواْلَميَواِرِإ 

َِْ الِ اْلغَيْ  ِث , الَِّ   ُهَو َحيَاةُ ُكيِلِ ِذ  َرْوحٍ َوِغي َاُؤ ُ , َواَل يَْسيتَِ يُج اْلَجْدُب اْلُمَسمَُّب َعْن اْن

ييِدُر َعلَييى ذَِلييَك َويَْسييتَِ يعُحُ َربُّ اْلعَييالَِميَن  ْْ ْنَسيياُن إْنَ الَييحُ نَْو ااِلْستِعَاَضيي َ َعْنييحُ , َوإِنََّمييا يَ اْمِ

َِّاِرلُ اْلَحِميُم ُسْمَحانَحُ ااِلْستِْسيَْا َ  ََِرَل ال َغاالَيِ  بِيإِْنَ اِل اْلَمَ يِر الَّيِ    فَ ْحَميِ  َواْمِ , َطلَم يا ِللرَّ

ُ َ لَّ َ اَللُحُ . ِْْدُر َعلَْيِح , َوُهَو هَّ ْن يَْمِلُك ذَِلَك , َويَ  ُهَو َحيَاةُ ُكِلِ َشْيٍ  ِممَّ
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ةِ  مَّ   87 ُخُروُج اِلُ فَّاِر َوأَِهِل الذِِّ

َِّييافِِعيَِّ  , َواْلَحنَابِلَيِ  : اَل يُْسييتََحبُّ فِيي اْلَمْسييأَلَِ  َرنْيَياِن :  - 27  ُل : َوُهييَو ِلْلَماِلِميَّيِ  , َوال اأْلَوَّ

ِ  , بَْل يُْمَر ُ , َولَِمْن إذَا َخَرُ وا َمَج النَّاِس فِي يَْوِمِهْم , َواْنفَيَردُوا مَّ  ُخُروُج اْلُمفَّاِر َونَْهِل ال ِِ

يِ  فِي َمَميان َوْحيدَُهْم لَيْم يُْمنَعُيو مَّ ا . َوُ ْملَي ُ َميا اْسيتَدَلُّوا بِيِح نَنَّيحُ اَل يُْسيتََحبُّ إْخيَراُج نَْهيِل ال ِِ

ا , فَُهييْم بَِعيييدُونَ  ِ ُكْفيير  ِ الَّييِ يَن َكفَييُروا بِييِح َوبَييدَّلُوا نِْعَميي َ هَّ  ِمييْن َواْلُمفَّيياِر ; أِلَنَُّهييْم نَْعييدَاُ  هَّ

َ ابَِ  . َوإِْن نُِغيَث اْلُمسْ  ِلُموَن فَُربََّما قَالُوا : َه َا َحَصيَل بِيدَُعائِنَا َوإَِ ابَتِنَيا , َوإِْن َخَرُ يوا اْمِ

ِجييمَُهْم لَْم يُْمنَعُوا ; أِلَنَُّهْم يَْ لُمُوَن نَْرَزاقَُهْم ِمْن َربِِِهْم فَياَل يُْمنَعُيوَن ِميْن ذَِليَك , َواَل يَْمعُيدُ نَْن يُ 

ُ تَعَييالَى ; أِلَنَّييحُ قَييدْ  َضييِمَن نَْرَزاقَُهييْم فِييي الييدُّْنيَا , َكَمييا َضييِمَن نَْرَزاَق اْلُمييْؤِمنِيَن . َولَِمييْن  هَّ

.  يُْؤَمُروَن بِااِلْنِفَراِد َعْن اْلُمْسِلِميَن ; أِلَنَّحُ اَل يُْؤَمُن نَْن يُِصيمَُهْم بِعَ َاٍب فَييَعُمَّ َميْن َحَضيَرُهمْ 

َِّفييَق نُييُ وُل اْلغَْيييِث يَييْوَم ُخييُروِ ِهْم َوْحييدَُهْم ,  َواَل يَْخُرُ ييوَن َوْحييدَُهْم , فَإِنَّييحُ  اَل يُييْؤَمُن نَْن يَت

نُْ  الثَّييانِي : َوُهييَو ِلْلَحنَِفيَّييِ  , َوَرنْ   و فَيَُمييوُن نَْعَمييَم فِتْنَيي   لَُهييْم , َوُربََّمييا اُْفتُييتَِن َغْيييُرُهْم . الييرَّ

يُّ َواْلَميافُِر ااِلْستِْسيَْاَ  , َواَل يَْخيُرُج ِلْلَماِلِميَِّ  , قَاَل بِِح نَْشَهُب َواْبُن حَ  ِمِ مِيٍب : اَل يَْحُضُر الي ِِ

ْحَمييِ  , َوِهييَي اَل  ِ تَعَييالَى بِدَُعائِييِح . َوااِلْستِْسييَْاُ  اِلْسييتِْنَ اِل الرَّ ُب إلَييى هَّ  لَييحُ ; أِلَنَّييحُ اَل يَتََْييرَّ

عَفَاُ  َواْلعََوامُّ .تَْنِ ُل َعلَْيِهْم , َويُْمنَعُوَن ِمْن اْلُخُرو  جِ ; اِلْحتَِماِل نَْن يُْسَْْوا فَتَْفتَتَِن بِِح الضُّ

ِ فِي اِلِقتَاِل  ِسَراُف فِي َسِفِك ِدَماِه اِلعَُدوِّ ثَاِلثًا : اإِلِ
88: 

ْسَراُف بَِمْعنَى ُمَجياَوَزةِ اْلَحيدِِ َمْنِهييٌّ َعْنيحُ فِيي ُكيِلِ َحالَيٍ  , َحتَّيى فِيي اْلُمَْ  - 12  ابَلَيِ  َميَج اْمِ

ِْتَيياِل , فَاْلُمْسييِلُم َمييأُْمورو بُِمَراَعيياةِ اْلَْْصييِد َوااِلْعتِييدَاِل فِييي َ ِميييجِ  اأْلَْعييدَاِ  فِييي اْلِجَهيياِد َواْل

َ اَل يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن { َويَُْيوُل ُسيْمَحانَحُ  ُ تَعَالَى : } َواَل تَْعتَدُوا إنَّ هَّ : }  اأْلَْحَواِل , يَُْوُل هَّ

َح  ْْييَوَّللا { . َوِلَهيي َا َ ييرَّ َواَل يَْجييِرَمنَُّمْم َشيينَآُن قَييْوٍم َعلَييى ناَلَّ تَْعييِدلُوا , اْعييِدلُوا ُهييَو نَْقييَرُب ِللتَّ

ييْن لَييْم تَييْملُْغُهْم الييدَّْعَوةُ لَييْم يَُجييْ  قِتَييالُُهْم , َحتَّييى يَييْدُعَوهُ  ى ْم إلَيياْلفََُْهيياُ  بِأَنَّييحُ إْن َكيياَن اْلعَييدُوُّ ِممَّ

ِرِكيَن , َعلَى تَْفِصييٍل فِيي ذَِليَك , َوتُْميَر ُ اْلُمثْلَي ُ بَِْيتاَْلُهْم  ِْ ُْْل ُرُ وِس اْلُم ْساَلِم , َويُْمَر ُ نَ اْمِ

يَمياِن { .  َوتَْعِ يمُُهْم . ِلَْْوِل النَّمِِيِ  يلى هللا علييح وسيلم : } إنَّ نََعيعَّ النَّياِس قِتْلَي   نَْهيُل اْمِ

ْْتَيُل َواَل يَُجوُز  و َواَل َشيْيخو فَياٍن , َواَل يُ ْْتَُل اْميَرنَة ُ ْميَاِن َواْلَمَجانِيِن بِاَل ِخاَلٍف , َواَل ت قَتُْل الِصِ

ِعْنيدَ َزِمنو َواَل نَْعَمى َواَل َراِهبو ِعْندَ اْلُجْمُهوِر : اْلَحنَِفيَِّ  , َواْلَماِلِميَِّ  , َواْلَحنَابِلَِ  , َوِرَوايٍَ  

َِّافِِعيَّ  ِ  , إالَّ إذَا اْشتََرُكوا فِي اْلَمْعَرَكِ  , نَْو َكيانُوا ذَا َرنْ ٍ َوتَيْدبِيٍر َوَمَمايِيدَ فِيي اْلَحيْرِب , ال

ْحيَراُق بِالنَّياِر إْن  نَْو نََعانُوا اْلُمفَّياَر بَِوْ يٍح  َخيَر َواَل يَُجيوُز اْلغَيْدُر َواْلغُلُيوُل , َواَل يَُجيوُز اْمِ

ُب َعلَْيِهْم بِدُونَِها , َواَل يَُجوُز التَّْمثِيُل بِاْلَْتِْل , ِلَْْوِل النَّمِِيِ  يلى هللا علييح وسيلم نَْمَمَن التَّغَلُّ 

ِْتْلَييي َ , َوإِذَا ذَبَْحيييتُْم  ْحَسييياَن َعلَيييى ُكيييِلِ َشيييْيٍ  , فَيييإِذَا قَتَْليييتُْم فَأَْحِسييينُوا اْل َ َكتَيييَب اْمِ : } إنَّ هَّ

ْبَح َ { ا ِلْلُمْسيِلِميَن ,  فَأَْحِسنُوا ال ِِ ْلحِ بَِماٍل لَْو َكاَن ذَِلَك َخْير  ْْدُ اأْلََماِن َوالصُّ َويَُجوُز َمعَُهْم َع

ْسياَلِم  لْولح تعالى : } َوإِْن َ نَُحوا ِللسَّْلِم فَاْ نَْح لََها { . َولَْو َحاَ ْرنَاُهْم دََعْونَياُهْم إلَيى اْمِ

يِرِكي  , فَإِْن نَْسلَُموا فِيَهيا , َوإاِلَّ  ِْ يَن َواَل ِميْن ُم فََرْضينَا َعلَيْيِهْم اْلِجْ يَي َ إْن لَيْم يَُمونُيوا ُمْرتَيدِِ

مَّ  ِْْد ال ِِ ِْْسِط َعلَى َحْسِب ُشُروِط َع ِ  , اْلعََرِب , فَإِْن قَمِلُوا ذَِلَك فَلَُهْم ِمنَّا اْلُمعَاَملَ ُ بِاْلعَْدِل َواْل

 ْغِلمَُهْم َعْنَوة  . َوتَْفِصيُل َهِ ِ  اأْلَْحَماِم ر : ) ِ َهادو ( ) َوِ ْ يَ و ( .َوإِْن نَبَْوا قَاتَْلنَاُهْم َحتَّى نَ

َماِم فِي اأِلَِسَر   89 ُحِ ُم اإِلِ
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َماِم , نَْو َميْن يُنِيمُيحُ َعْنيحُ . َوَ عَيَل ُ ْمُهيوُر  - 17  يَْرِ ُج اأْلَْمُر فِي نَْسَرَّللا اْلَحْربِيِِيَن إلَى اْمِ

َصائَِر اأْلَْسيَرَّللا بَْعيدَ ذَِليَك , َوقَْميَل إْ يَراِ  قِْسيَمِ  اْلغَنَيائِِم بَيْيَن اْلغَيانِِميَن , فِيي نََحيِد اْلفََُْهاِ  مَ 

َ ياِل اْلمَياِلِغيَن ِميْن نَْسيَرَّللا َمياِم فِيي  الِرِ َِّافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَ ُ َعلَى تَْخيِيِر اْمِ  نُُموٍر : فََْْد نَصَّ ال

ييا  اْلُمفَّيياِر , بَييْينَ  قَييتِْلِهْم , نَْو اْسييتِْرقَاقِِهْم , نَْو اْلَمييِنِ َعلَييْيِهْم , نَْو ُمفَييادَاتِِهْم بَِميياٍل نَْو نَْفييٍس . نَمَّ

ِهْم اْلَحنَِفيَّ ُ فََْْد قََصُروا التَّْخيِيَر َعلَى الاََلالَِ  نُُميوٍر فََْيْط : اْلَْتْيِل , َوااِلْسيتِْرقَاِق , َواْلَميِنِ َعلَييْ 

ٍ  َعلَى اْلِجْ يَِ  , َولَْم يُِجيُ وا اْلَمنَّ َعلَيْيِهْم دُوَن قَْييٍد , َواَل اْلِفيدَاَ  بِاْلَمياِل إالَّ  بَِجْعِلِهمْ  نَْهَل ِذمَّ

َِّْيخِ اْلَممِييِر , نَْو إذَا َكياَن اْلُمْسيِلُموَن بَِحاَ يٍ  ِلْلَمياِل . وَ  ِد ْبِن اْلَحَسِن بِالنِِْسمَِ  ِلل يا ِعْندَ ُمَحمَّ نَمَّ

َماَم يَُخيَُّر فِيي مُ  فَادَاتُُهْم بِأَْسَرَّللا اْلُمْسِلِميَن فََمْوِضُج ِخاَلٍف ِعْندَُهْم . َوذََهَب َماِلكو إلَى نَنَّ اْمِ

يا يا نَْن يُْعتِيَق , َوإِمَّ يا نَْن يَْسيتَِرقَّ , َوإِمَّ ْْتُيَل , َوإِمَّ يا نَْن يَ نَْن  اأْلَْسَرَّللا بَْيَن َخْمَسيِ  نَْشييَاَ  : فَإِمَّ

َمياُم ُمَْيَّييدو يَ  يي َ َويَْضيِرَب َعلَْيييِح اْلِجْ يَيي َ , َواْمِ مَّ ييدَ َعلَْييِح ال ِِ ِْ ييا نَْن يَْع فِييي  أُْخي َ فِيييِح اْلِفيدَاَ  , َوإِمَّ

 اْختِيَاِرِ  بَِما يَُحُِِْق َمْصلََح َ اْلَجَماَعِ  .

ْْتَلُوَن . َوَيتَِّفُق اْلفََُْهاُ  َعَلى نَنَّ اأْلَْ َل ِفي السَّمَايَا مِ  - 18  مِيَِّ  نَنَُّهْم اَل يُ ْن النَِِساِ  َوالصَّ

ا النَِِساُ  َوال ََّراِر ُّ فَلَْيَس فِيِهْم إالَّ ااِلْستِْرقَاُق نَْو  َِّْرحِ اْلَممِيِر ِللدَّْرِديِر : َونَمَّ فَِفي ال

اأْلَِسيَر اْلَحْرِبيَّ الَِّ   نَْعلََن إْساَلَمحُ اْلِفدَاُ  . َوتَْفِصيلُحُ فِي ) َسْميو ( . َكَما َيتَِّفُْوَن َعلَى نَنَّ 

ْساَلَم َعاِ مو ِلدَِمِح َعلَى َما َسيَأِْتي . َماِم قَتْلُحُ , أِلَنَّ اْمِ ِْْسَمِ  , اَل َيِحقُّ ِلإْلِ  قَْمَل اْل

َماِم نَْو نَِميِر اْلَجْيِش اأْلَ  - 19  َِّافِِعيَّ ُ : إْن َخِفَي َعلَى اْمِ ُحظُّ َحمََسُهْم َحتَّيى يَْمَهيَر َويَُْوُل ال

ُح اْبييُن ُرْشييٍد بِييأَنَّ َهيي َا َمييا اَل ِخيياَلَف فِيييِح بَييْيَن  لَييحُ , أِلَنَّييحُ َراِ ييجو إلَييى ااِلْ تَِهيياِد , َويَُصييِرِ

 اْلُمْسِلِميَن , إذَا لَْم يَُمْن يُوَ دُ تَأِْمينو لَُهْم  

ِ  إذَا نََعانُ  مَّ  90 وا اْلمُغَاةَ اأْلَْسَرَّللا ِمْن نَْهِل ال ِِ

ِ  , فََوقََج نََحدو ِمْنُهْم فِي اأْلَْسِر , نََخ َ ُحْمَم  - 44  مَّ إذَا اْستَعَاَن اْلمُغَاةُ َعلَى قِتَاِلنَا بِأَْهِل ال ِِ

َماُم إذَا َكانَ ْْتَُل إذَا لَْم تَُمْن لَحُ فِئَ و , َويَُخيَُّر اْمِ ْت لَحُ فِئَ و , َواَل اْلمَاِغي ِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ  , فَاَل يُ

مِِ  ِيٍ فَاَل َيْغَرُم ال ِِ ُل بِِ ِمِ يُّ َما يَُجوُز اْستِْرقَاقُحُ . َوقَاَل اْلَماِلِميَّ ُ : إذَا اْستَعَاَن اْلمَاِغي اْلُمتَأَِوِ

ا إنْ  ا ِلْلعَْهِد . نَمَّ ْْض   -َكاَن اْلمَاِغي ُمعَانِد ا  نَتْلَفَحُ ِمْن َنْفٍس نَْو َماٍل , َواَل يُعَدُّ ُخُروُ حُ َمعَحُ نَ

ٍل  ا ِلْلعَْهِد , َويَُموُن ُهَو َوَمالُحُ فَْيئ ا . َوَه َا  -نَْ  َغْيَر ُمتَأَِوِ يَّ الَِّ   َمعَحُ َيُموُن نَاقِض  ِمِ فَإِنَّ ال ِِ

ا إْن َكاَن ُمْمَره ا فَاَل يُْنتََُْض َعْهدُ ُ , َوإِْن َقتََل  ا , نَمَّ نَْفس ا يُْؤَخ ُ ِبَها , َحتَّى إْن َكاَن ُمْختَار 

يُّوَن ا ِمِ َِّافِِعيَِّ  فِي ذَِلَك َكَْْوِل اْلَماِلِميَِّ  . قَالُوا : َلْو نََعاَن ال ِِ ْلمُغَاةَ لَْو َكاَن ُمْمَره ا . َوقَْوُل ال

ََْض َعْهدُُهْم , َكمَ  ِْتَاِل , َوُهْم َعاِلُموَن بِالتَّْحِريِم ُمْختَاُروَن اْنتَ ِْتَاِل . فِي اْل ا لَْو اْنَفَردُوا بِاْل

ِْتَاِل إَعانَ   , نَْو َظَننَّا نَنَُّهْم مُ  يُّوَن : ُكنَّا ُمْمَرِهيَن , نَْو َظَننَّا َ َواَز اْل ِمِ ا إْن قَاَل ال ِِ ِحُّْوَن نَمَّ

تََُْض َعْهدُُهْم , ِلُمَوافََِْتِهْم فِيَما فَعَلُو ُ , َونَنَّ لَنَا إَعانَ َ اْلُمِحِقِ َونَْمَمَن ِ ْدقُُهْم , فَاَل يُنْ 

َطائِفَ   ُمْسِلَم   َمَج ُعْ ِرِهْم , َويَُْاتَلُوَن َكمُغَاةٍ . َوِمثْلُُهْم فِي ذَِلَك اْلُمْستَأَْمنُوَن , َعلَى َما 

َِّافِِعيَّ ُ . َوِلْلَحنَابِلَِ  قَْواَلِن فِي اْنتَِْاِض َعْهِدِهْم , نََحدُُهمَ  َح بِِح ال َُْض َعْهدُُهْم , َ رَّ ا : يُْنتَ

أِلَنَُّهْم قَاتَلُوا نَْهَل اْلَحِقِ فَاْنتَََْض َعْهدُُهْم َكَما َلْو اْنفََردُوا بَِْتِْلِهْم . َويَِصيُروَن َكأَْهِل  

مِِلِهْم َواتِِمَالِ ُمْدبِِرِهْم َوَ ِريِحِهْم . َوالثَّانِي : اَل يُْنتََُْض , 
ْْ ِ  اْلَحْرِب فِي قَتِْل ُم مَّ أِلَنَّ نَْهَل ال ِِ

 اَل َيْعِرفُوَن اْلُمِحقَّ ِمْن اْلُمْمِ ِل , فََيُموُن ذَِلَك ُشْمَه   لَُهْم . َويَُموُن ُحْمُمُهْم ُحْمَم نَْهِل اْلمَْغيِ 

ْْمِِلِهْم , َواْلَمِعِ َعْن نَِسْرُهْم َوُمْدبِِرِهْم َوَ ِريِحِهْم . َوإِْن نَْكَرَهُهْم  اْلمُغَاةُ َعلَى فِي قَتِْل ُم

ا : َمعُوَنتِِهْم , نَْو ادََّعْوا ذَِلَك قُمَِل ِمْنُهْم , أِلَنَُّهْم تَْحَت نَْيِديِهْم َوقُْدَرتِِهْم . َوَك َِلَك إْن قَالُو
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َملو , فَاَل َظَننَّا نَنَّ َمْن اْستَعَاَن ِبنَا ِمْن اْلُمْسِلِميَن لَِ َمتْنَا َمعُونَتُحُ , أِلَنَّ َما ادَُّعو ُ ُمْحتَ 

َِْض َعْهدُُهْم . َواْلَفْرُق َبْيَنُهَما  ُِّْمَهِ  . َوإِْن فََعَل ذَِلَك اْلُمْستَأَْمنُوَن نُ نَنَّ يُْنتََُْض َعْهدُُهْم َمَج ال

ُْْضحُ ِلَخْوِف اْلِخيَانَ ِ  ا , أِلَنَّ َعْهدَُهْم ُمَؤبَّدو , َواَل يَُجوُز نَ ِ  نَْقَوَّللا ُحْمم  مَّ ِمْنُهْم ,  نَْهَل ال ِِ

مَ  ْْدُ اْمِ َماَم الدَّْفُج َعْنُهْم , َواْلُمْستَأَْمنُوَن ِبِخاَلِف ذَِلَك . َوإِذَا نُِسَر َمْن يَُرادُ َع اَمِ  َويَْلَ ُم اْمِ

َماَمِ  لَحُ . ِد اْمِ ْْ ِْْدُر َعلَى اْلَخاَلِص ِمْن اأْلَْسِر , َمنََج ذَِلَك ِمْن َع  لَحُ , َوَكاَن اَل يَ

ةً لََنا َوَفِرُض اِلِجِ يَِة َعلَِيِهِم  َجِعلُ   91 اأِلَِسَر  ِذمَّ

َماِم نَْن يََضَج اْلِجْ يَ َ فِي ِرقَاِب اأْلَْسَرَّللا ِمْن نَْهِل  - 28  اتَّفََق اْلفََُْهاُ  َعلَى نَنَّحُ يَُجوُز ِلإْلِ

ِ نَنَّحُ َيِجُب َعلَى  اْلِمتَاِب َواْلَمُجوِس  َعلَى نَْن يَُمونُوا ِذمَّ   َلنَا , َوفِي َوْ حٍ  َِّافِِعِي ِعْندَ ال

َماِم إَ ابَتُُهْم إلَى ذَِلَك إذَا َسأَلُو ُ , َكَما يَِجُب إذَا بَ َلُوا اْلِجْ يَ َ فِي َغْيِر نَْسٍر . َواْستَدَلُّو ا اْمِ

َ َواِز ٌّ , أِلَنَُّهْم َ اُروا فِي َعلَى َ َواِز ذَِلَك بِِفْعِل ُعَمَر فِي نَْهِل السََّواِد َوقَالُوا : إنَّحُ نَْمرو 

ْن  يَِد اْلُمْسِلِميَن بَِغْيِر نََماٍن , َوَكْياَل يَْسَُْط بِ َِلَك َما الََمَت ِمْن اْختِيَاٍر . َوَه َا إْن َكانُوا ِممَّ

َِّفُق َمَج َما َحَما ُ اْبُن ُرْشٍد َحْيُث قَاَل :  َوقَْد اتََّفَق اْلفََُْهاُ  َعلَى تُْؤَخ ُ ِمْنُهْم اْلِجْ يَ ُ . َوَه َا يَت

ِرِكيَن ,  ِْ نَنَّ اْلِجْ يَ َ تُْؤَخ ُ ِمْن نَْهِل اْلِمتَاِب َواْلَمُجوِس , َواْختَلَفُوا فِيَما ِسَواُهْم ِمْن اْلُم

ٍِ , َوبِِح قَاَل َماِلكو . َونََ اَز اْلَحنَِفيَّ ُ ذَِلَك  ِر ِْ َماِم بِالنِِْسمَِ  فََْاَل قَْومو : تُْؤَخ ُ ِمْن ُكِلِ ُم ِلإْلِ

يَن , َوَوَضعُوا قَاِعدَة  َعامَّ   ِهَي : ُكلُّ َمْن  ِرِكي اْلعََرِب َواْلُمْرتَدِِ ِْ ِلْْلَُساَرَّللا ِمْن َغْيِر ُم

ِ  , َكأَْهِل اْلِمتَاِب  مَّ ِْْد ال ِِ َ اِل , يَُجوُز نَْخ ُ اْلِجْ يَِ  ِمْنحُ بَِع َوَعمَدَةِ يَُجوُز اْستِْرقَاقُحُ ِمْن الِرِ

يَن  اأْلَْوالَاِن ِمْن اْلعََجِم , َوَمْن اَل َيُجوُز اْستِْرقَاقُحُ اَل َيُجوُز نَْخ ُ اْلِجْ يَِ  ِمْنحُ , َكاْلُمْرتَدِِ

 َوَعمَدَةِ اأْلَْوالَاِن ِمْن اْلعََرِب .

 92 َما اَل يَُجوُز ىِأَهاُرهُ 

ِ  إْظَهياُر  ِمْن ذَِلَك إْظَهاُر اْلُمْنَمَراِت ُكلَِِها , - 12  مَّ َوإِْظَهاُر  اْلعَْوَرةِ , َواَل يَُجوُز أِلَْهِل ال ِِ

َشْيٍ  ِمْن ُ يْلمَانِِهْم َونََواقِيِسيِهْم َوَخْميِرِهْم َكَميا ذََكيَر ذَِليَك اْلفََُْهياُ  فِيي ِكتَياِب اْلِجْ يَيِ  . َواَل 

يا يَُميوُن بَيْيَن الي َّ  ْوَ ْيِن َكَميا ذََكيَر ذَِليَك اْلفََُْهياُ  فِيي بَياِب يَُجوُز إْظَهاُر َما يَِجُب إْخفَياُؤ ُ ِممَّ

ي اْلُمعَاَشَرةِ . َواَل يَُجوُز إْظَهاُر ِخْ مَِ  اْلُمْعتَدَّةِ َما دَاَمْت فِي ِعدَّتَِها َكَما ذََكَر ذَِلَك اْلفََُْهاُ  فِي

 بَاِب اْلِعدَّةِ .

ةِ  مَّ  93 ِلبَاُس أَِهِل الذِِّ

ِ  بَِما يَُميِِيُ ُهْم َعيْن اْلُمْسيِلِميَن فِيي ِلمَاِسيِهْم ,  اتَّفََق اْلفََُْها ُ  - 23  مَّ َعلَى ُوُ وِب نَْخِ  نَْهِل ال ِِ

ْساَلِم َكاَن اَل بُيدَّ ِميْن تَْميِييِ ِهمْ  ا َكانُوا ُمَخاِلِ يَن أِلَْهِل اْمِ َِمَُّهوَن بِِهْم , أِلَنَُّهْم لَمَّ َ  َعيْنُهْم فَاَل يَت

ْ يياَلِل , َوذَِلييَك  اَل , َكيْي تَُمييوَن ُمعَيامَ  لَتُُهْم ُمْختَِلفَيي   َعييْن ُمعَاَملَيِ  اْلُمْسييِلِميَن ِمييْن التَّيْوقِيِر َواْمِ

يَُجوُز لَُهْم . َوإِذَا َوَ َب التَّْميِيُ  َوَ َب نَْن يَُموَن بَِما فِيِح َ غَاُرُهْم اَل إْعَ اُزُهْم , َوفِي ذَِلَك 

ِ  ( . تَْفِصيلو يُْنَمُر فِي ُمْصَ لَحِ  مَّ  ) نَْهُل ال ِِ

 94 ُحِ ُم اِلَوفَاِه ِبااِلِلتَِ اِم َوَما يَتَعَلَُّى ِبِه 

اأْلَْ ُل فِي ااِلْلتَِ اِم نَنَّحُ يَِجُب اْلَوفَاُ  بِِح اْمتِثَاال  لْولح تعالى : } يَا نَيَُّها الَّيِ يَن  َمنُيوا  - 39 

وِد َكَما يَُْوُل اْلفََُْهاُ  : َما َعَْدَ ُ اْلَميْرُ  َعلَيى نَْفِسيِح ِميْن بَْييجٍ نَْوفُوا بِاْلعُُْوِد {  َواْلُمَرادُ بِاْلعُُْ 

َوِشَراٍ  َوإَِ اَرةٍ َوِكيَراٍ  َوُمنَاَكَحيٍ  َوَطياَلٍق َوُمَ اَرَعيٍ  َوُمَصيالََحٍ  َوتَْمِلييٍك َوتَْخيِييٍر َوِعتْيٍق 
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َمُم الَّتِي يِ  َواْلَخيَواِرجِ , َوَميا  َوتَْدبِيٍر , َوَك َِلَك اْلعُُهودُ َوال ِِ مَّ ِْدَُها أِلَْهِل اْلَحيْرِب َونَْهيِل ال ِِ نَْع

يييَاِم َوااِلْعتَِميياِف َوالنَّييْ ِر  ِ تَعَييالَى ِمييْن ال َّاَعيياِت َكيياْلَحِجِ َوالِصِ ْنَسيياُن َعلَييى نَْفِسييِح لِلَّ َعَْييدَ ُ اْمِ

بَِهييا . َوقَييْوُل النَّمِييِيِ  ييلى هللا عليييح وسييلم : }  َواْليَِميييِن َوَمييا نَْشييمَحَ ذَِلييَك , فَيَْلييَ ُم اْلَوفَييا ُ 

ْنَساُن َعلَى نَْفِسيِح  ِرُطحُ اْمِ ِْ اْلُمْسِلُموَن َعلَى ُشُروِطِهْم { َعامٌّ فِي إيَجاِب اْلَوفَاِ  بَِجِميجِ َما يَ

يا فِيي ُكيلِِ  ُصحُ لَِمْن َه َا اْلُحْمُم لَْيَس َعامًّ لِ  , َما لَْم تَُْْم داََللَ و تَُخِصِ ااِلْلتَِ اَمياِت , َوذَِليَك ِلتَنَيوُّ

 ااِلْلتَِ اَماِت بَِحَسِب اللُُّ وِم َوَعدَِمِح َوبَيَاُن ذَِلَك فِيَما يَأْتِي : 

   ااِلِلتَِ اَماُد الَّتِي يَِجُه اِلَوفَاُه بَِها : 1) 

ِزَمي -ن  - 40  َِأُ بَِسمَِب اْلعُُْيوِد الالَّ َ ياَرةِ ااِلْلتَِ اَماُت الَّتِي تَْن ِ  بَيْيَن ال َّيَرفَْيِن , َكياْلمَْيجِ َواْمِ

ْت َ ِحيَح   اَلِزَم   َوَ يَب اْلَوفَياُ  بَِهيا َميا  ِ  , فََهِ ِ  ااِلْلتَِ اَماُت َمتَى تَمَّ مَّ ْلحِ َوُعُْوِد ال ِِ َوالصُّ

دِِ  ِِ َوااِلْستِْحَْاِق َوالرَّ ْْتَِضي اْلفَْسَخ , َكاْلَهاَل بِاْلعَْييِب , َوَهي َا َشياِملو ِلْْلَْعيَياِن  لَْم يَْحدُْإ َما يَ

َمِم َكمَدَِل اْلَْْرِض َوالََمِن اْلَممِيجِ َواأْلُْ يَرةِ فِي ي اْلَواِ ِب تَْسِليُمَها , َوِللدُّيُوِن الَّتِي تَُموُن فِي ال ِِ

ييأُ نَتِيَجيي َ إْنفَيياِذ َميياِل اْلغَْيييِر َعلَييى ِخيياَلفٍ  َِ َ يياَرةِ نَْو الَّتِييي تَْن ااِلْلتَِ اَميياُت  -َوتَْفِصيييٍل . ب  اْمِ

تاَْلِف نَْو التَّْفِريِط . ج  َِأُ نَتِيَج َ التَّعَدِِ  بِاْلغَْصِب نَْو السَِّرقَِ  نَْو اْمِ اأْلََمانَاُت الَّتِيي  -الَّتِي تَْن

ييٍد َكاْلَوِديعَييِ  , نَْم  ْْ ََ ييِ  َوَكَمييْن تَُمييوُن ِعْنييدَ اْلُمْلتَييَ ِم , َسييَوا و نََكانَييْت بُِموِ ييِب َع لَييْم تَُمييْن َكاللُّْ

يُح الَْوب ا إلَى دَاِرِ  . د  ْنَسياُن ِميْن قُُربَياٍت  -نََطاَرْت الِرِ نَْ ُر اْلُُْربَاِت , َوُهَو َميا يَْلتَيِ ُم بِيِح اْمِ

ِ ُسْمَحانَحُ َوتَعَالَى . هـ  ب ا إلَى هَّ َِّيْرِعيَّ ُ ااِللْ  -بَدَنِيٍَّ  نَْو َماِليٍَّ  َطاَع   َوتََْرُّ تَِ اَماُت التَّْمِليِفيَّ ُ ال

, َوِمْنَها النَّفََْاُت اْلَواِ مَ ُ . فََهِ ِ  ااِلْلتَِ اَماُت اَل ِخاَلَف فِي ُوُ يوِب اْلَوفَياِ  بَِهيا , ُمْنَجيَ ة  إْن 

َيي   , وَ  ييُرولِ إْن َكانَييْت ُمعَلَّْ ِْ َِّييْرِط اْلَم ِعْنييدَ دُُخييوِل اْلَوْقييِت إْن َكانَييْت َكيي َِلَك , َوبَْعييدَ تََحُّْييِق ال

َكانَييْت ُمَضييافَ   , َوَسييَوا و نََكيياَن اْلَوفَيياُ  اَل يَِجييُب إالَّ بَْعييدَ ال َّلَييِب نَْم يَِجييُب بِدُونِييِح . َويَتََحَّْييُق 

يِ  وَ  ْبَراِ  نَْو اْلُمَْا َّ ِْيَاِم بِاْلعََمِل نَْو اْمِ َهَمي َا . َودَِلييُل اْلُوُ يوِب اْلَوفَاُ  بِاأْلَدَاِ  َوالتَّْسِليِم نَْو اْل

ِ إذَا َعاَهيْدتُْم { وقوليح تعيالى : }  اآْليَ ُ السَّابَِْ ُ , َوَكي َِلَك قوليح تعيالى : } َونَْوفُيوا بِعَْهيِد هَّ

َوفَياِ  َوْليُوفُوا نُ ُوَرُهْم { وقولح تعالى : } فَْليُيَؤدِِ الَّيِ   اُْؤتُِميَن نََمانَتَيحُ { . َوالتََّخلُّيُع َعيْن الْ 

  يلى بِغَْيِر ُعْ ٍر يَْستَْوِ ُب اْلعُُْوبَ َ  الدُّْنيَِويَّ َ َواأْلُْخَرِويَّي َ , إْذ اْلعُُْوبَي ُ َواِ مَي و ِلَْيْوِل النَّمِيِيِ 

هللا عليييح وسييلم : } لَيييُّ اْلَواِ ييِد يُِحييلُّ ِعْرَضييحُ َوُعُْوبَتَييحُ { فَعُُْوبَتُييحُ َحْمُسييحُ , َوِعْرُضييحُ نَْن 

ْغاَلِظ . َوقَاَل النَّمِيُّ  لى هللا عليح وسلم : } َمْ ُل اْلغَنِِيِ ُظْليمو  يَِحلَّ  اْلَْْوُل فِي ِعْرِضِح بِاْمِ

ِف فِيي  ْرِب نَْو اْلَحيْمِس نَْو اْلَحْجيِر َوَمْنيجِ التََّصيرُّ { . َوِل َِلَك يُْجمَُر اْلُمْمتَنُِج َعْن اْلَوفَاِ  بِالضَّ

ا فَيَِجُب إْنَماُر ُ لْوليح اْلَماِل , نَْو بَْيجِ مَ  اِل اْلُمْلتََ ِم َواْلَوفَاِ  ِمْنحُ . إالَّ إذَا َكاَن اْلُمْلتَِ ُم ُمْعِسر 

 تعالى : } َوإِْن َكاَن ذُو ُعْسَرةٍ فَنَِمَرةو إلَى َمْيَسَرةٍ { 

ِصيياَلتو َوتَْفِريعَياتو , َوِميْن َوَما َسمََق إنََّميا ُهيَو فِيي اْلُجْملَيِ  , إْذ ِلْلفََُْهياِ  فِيي ذَِليَك تَفْ  - 41 

ييُرولِ ِعْنييدَ ااِلْمتِنَييالِ , فَِعْنييدَ  ِْ ْ مَيياِر َعلَييى اْلَوفَيياِ  بِالنَّييْ ِر اْلَم ذَِلييَك َمييثاَل  : اْخييتِاَلفُُهْم فِييي اْمِ

َْْضى بِالنَّْ ِر اْلُمْ لَِق إذَا َكياَن ِلُمعَييٍَّن , َوإِْن َكياَن ِلغَْييِر ُمعَي يٍَّن يُيْؤَمُر بِاْلَوفَياِ  َواَل اْلَماِلِميَِّ  يُ

َِّيافِِعيَِّ  . َوِميْن  يا ِعْنيدَ ال َْْضيى بِيِح , َوفِييِح اْلِخياَلُف نَْيض  ُهوِر , َوقِييَل يُ ِْ َْْضى بِِح َعلَى اْلَم يُ

ِ  اْلَميِديِن , بَيْل اَل ذَِلَك نَنَّ نَبَا َحنِيفَ َ اَل يُِجيُ  اْلَحْجَر فِي الدَّْيِن , أِلَنَّ فِي اْلَحْجِر إْهدَاَر  دَِميَّ 

َف فِي َماِلِح , َوإِنََّميا يُْجمِيُر ُ َعلَيى بَْيِعيِح ِلَوفَياِ  دَْينِيِح . َوَهَمي َا , َويُْنَمي ُر يُِجيُ  ِلْلَحاِكِم التََّصرُّ

 تَْفِصيُل ذَِلَك فِي َمَواِضِعِح .

 اِلتَِ اَمادل يُِستََحهُّ اِلَوفَاُه بَِها َواَل يَِجُه : - 2 
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َعييياِت َكييياْلَْْرِض َواْلِهمَيييِ  َواْلعَاِريَّيييِ   -ن  - 42  يييأُ ِميييْن ُعُْيييوِد التَّمَرُّ َِ ااِلْلتَِ اَمييياُت الَّتِيييي تَْن

ااِلْلتِيَ اُم النَّاِشيُي بِاْلَوْعيِد , فََهيِ ِ  ااِلْلتَِ اَمياُت يُْسيتََحبُّ اْلَوفَياُ  بَِهيا , أِلَنََّهيا  -َواْلَوِ يَِّ  . ب 

ْْيَوَّللا ِمْن اْلَمْعُروِف الَّ  ُ تَعَالَى : } َوتَعَاَونُوا َعلَيى اْلمِيِرِ َوالتَّ َِّاِرلُ , يَُْوُل هَّ ِ   نَدََب إلَْيِح ال

{ َويَُْوُل النَّمِيُّ  لى هللا عليح وسلم : } َمْن نَفََّس َعْن ُمْسِلٍم ُكْربٍَ  ِميْن ُكيَرِب اليدُّْنيَا نَفَّيَس 

ُ َعْنحُ ُكْربَ   ِمْن ُكَرِب يَ  ِْيَاَمِ  { َويَُْوُل : } تََهادَْوا تََحابُّوا { .  لَِمْن اَل يَِجُب اْلَوفَياُ  هَّ ْوِم اْل

ُ ييولُ فِيَهييا َمييا دَاَم اْلُموِ ييي َحيًّييا . َوفِييي اْلعَاِريَّييِ   بَِهييا , فَِفييي اْلَوِ يييَِّ  يَُجييوُز بِااِلتِِفَيياِق الرُّ

ُ ولُ بَِ لَِب اْلُمْسيتَ  عَاِر َوبَيدَِل اْلَْيْرِض فِيي اْلَحياِل بَْعيدَ اْلَْيْمِض , َوَهي َا َواْلَْْرِض يَُجوُز الرُّ

َل اْلَْيْرَض اَل يَْلَ ُميحُ التَّأِْ ييلُ  ِْْرَض إذَا نَ َّ ,  ِعْندَ َغْيِر اْلَماِلِميَِّ  , بَْل قَاَل اْلُجْمُهوُر : إنَّ اْلُم

ع ييا .  ييا اْلَماِلِميَّيي ُ فَييإِنَّ اْلعَاِريَّيي َ َواْلَْييْرَض إذَا َكانَييا أِلَنَّييحُ لَييْو لَييِ َم فِيييِح اأْلََ ييُل لَييْم يَْمييَق تَمَرُّ نَمَّ

لَْيِن فَ َِلَك اَلِزمو إلَى نَْن يَْنَِْضَي اأْلََ ُل , َوإِْن َكانَا ُمْ لََْْيِن لَِ َم اْلمََْاُ  فَتَْرة  يُْنتَفَ  ُج بِِمثِْليِح ُمَؤ َّ

مِييِيِ  ييلى هللا عليييح وسييلم نَنَّييحُ } ذََكييَر َرُ ييال  َسييأََل فِيَهييا , َواْسييتَنَدُوا إلَييى َمييا ُرِوَ  َعييْن النَّ 

ى { . َوقَاَل اْبيُن ُعَميَر  بَْعَض بَنِي إْسَرائِيَل نَْن يُْسِلفَحُ نَْلَع ِدينَاٍر فَدَفَعََها إلَْيِح إلَى نََ ٍل ُمَسمًّ

ُ ييولُ فِييي  لَييحُ فِييي اْلَْييْرِض َ يياَز . َويَُجييوُز الرُّ اْلِهمَييِ  قَْمييَل اْلَْييْمِض ِعْنييدَ َوَعَ ييا و : إذَا نَ َّ

َِّافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَِ  إالَّ فِيَما َوَهَب اْلَواِلدُ لِ  َولَِدِ  , اْلُجْمُهوِر , فَإِذَا تَمَّ اْلَْْمُض فَاَل ُرُ وَل ِعْندَ ال

ا اْلَمالِ  ُ ولُ إْن َكانَْت أِلَْ نَمِِيٍ . نَمَّ ِميَّ ُ فَاَل ُرُ وَل ِعْندَُهْم فِيي اْلِهمَيِ  َوِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ  يَُجوُز الرُّ

قَْمييَل اْلَْييْمِض َوبَْعييدَ ُ فِييي اْلُجْملَييِ  , إالَّ فِيَمييا يََهمُييحُ اْلَواِلييدُ ِلَولَييِدِ  . َويُْنَمييُر تَْفِصيييُل ذَِلييَك فِييي 

 َمَواِضِعِح .

ُْيوُل اْلََْرافِييُّ : ِميْن نَدَِب اْلعَْميِد َميَج َربِِيِح َواْلَوْعدُ َك َِلَك يُْستََحبُّ اْلَوفَاُ  بِِح بِاتِِفَاٍق . يَ  - 43 

َم َعلَْييِح , فَيأَدَُب اْلعَْميِد َمي َِْيٍ  اَل يُْخِلفُحُ إيَّا ُ , اَل ِسيََّما إذَا اْلتََ َمحُ َوَ يمَّ ِ إذَا َوَعدَ َربَّحُ بِ َج هَّ

ااِلْلتَِ اَميياِت بِيياْلَْمُوِل . لَِمييْن اْلَوفَيياُ  بِييِح لَييْيَس ُسييْمَحانَحُ َوتَعَييالَى بُِحْسييِن اْلَوفَيياِ  َوتَلَِِْييي َهييِ ِ  

بَِواِ ييٍب فِييي اْلُجْملَييِ  , فَِفييي اْلمَييدَائِجِ : اْلَوْعييدُ اَل َشييْيَ  فِيييِح َولَييْيَس بِيياَلِزٍم , َوفِييي ُمْنتََهييى 

ا , َوفِيي نَِهايَيِ  اْلمُ  َرادَاِت : اَل يَْلَ ُم اْلَوفَاُ  بِاْلَوْعِد نَصًّ ْحتَياجِ : لَيْو قَياَل : نَُؤدِِ  اْلَمياَل نَْو اْمِ

يِعَرةٍ بِيااِلْلتَِ اِم . إالَّ  ِْ يغَ َ َغْيُر ُم َِّْخَص , فَُهَو َوْعدو اَل يَْلَ ُم اْلَوفَاُ  بِِح , أِلَنَّ الِصِ  نُْحِضُر ال

َِ َحاَ يي و تَْسييتَْدِعي اْلَوفَيياَ  بِاْلَوْعييِد فَإِنَّييحُ  يَِجييُب اْلَوفَيياُ  بِييِح . فََْييْد نََْييَل اْبييُن نَنَّييحُ إذَا َكانَييْت ُهنَييا

َِّيْرَط َعلَيى َوْ يِح اْلِعيدَةِ  َعابِِديَن َعْن َ اِمجِ اْلفُُصولَْيِن : لَْو ذََكَر اْلمَْيَج بِاَل َشْرٍط , الُمَّ ذََكَر ال

ييا ِلَحاَ ييِ  , َ يياَز اْلمَْيييُج َولَييِ َم اْلَوفَيياُ  بِاْلَوْعييِد , إْذ اْلَمَواِعيييدُ قَييْد تَُمييوُن اَلزِ  َميي   فَيُْجعَييُل اَلِزم 

َْْضييى بِييِح إذَا دََخييَل اْلَمْوُعييودُ بَِسييمَِب  ييُهوُر ِعْنييدَ اْلَماِلِميَّييِ  نَنَّ اْلَوْعييدَ يَْلييَ ُم َويُ ِْ النَّيياِس . َواْلَم

َرِ َونَنَيا نُْسيِلفُك اْلَوْعِد فِي َشْيٍ  , قَاَل َسْحنُوٍن : الَِّ   يَْليَ ُم ِميْن اْلَوْعيِد إذَا قَياَل : اْهيِدْم دَا

ْج َونَنَييا نُْسييِلفُك , أِلَنَّييك نَْدَخْلتييح  َمييا تَْمنِييي بِييِح , نَْو اُْخييُرْج إلَييى اْلَحييِجِ نَْو اْشييتَِر ِسييْلعَ   نَْو تَييَ وَّ

دُ اْلَوْعِد فَاَل يَْلَ ُم اْلَوفَاُ  بِِح , بَْل اْلَوفَاُ  بِِح ِمْن مَ  ا ُمَجرَّ َماِرِم اأْلَْخياَلِق بَِوْعِدِ فِي ذَِلَك , نَمَّ

ييِملو , ِلُمَخالَفَتِييِح َظيياِهَر اآْليَيياِت  ِْ .  َوقَيياَل اْلَْْليُييوبِيُّ : قَييْولُُهْم اْلَوْعييدُ اَل يَِجييُب اْلَوفَيياُ  بِييِح ُم

ِْيَن .  َوالسُّنَِّ  , َوأِلَنَّ ُخْلفَحُ َكِ بو , َوُهَو ِمْن ِخَصاِل اْلُمنَافِ

 َوفَاُه بَِها َواَل يَِجُه :  اِلتَِ اَمادل يَُجوُز الِ  3)  

َِّيِرَكِ   -ن  - 44  َِأُ نَتِيَج َ اْلعُُْوِد اْلَجائَِ ةِ بَْيَن ال َّيَرفَْيِن , َكاْلَوَكالَيِ  َوال ااِلْلتَِ اَماُت الَّتِي تَْن

ِْيَراِض , فََهيِ ِ  يَُجييوُز ِلُميِلٍ ِميْن ال َّييَرفَْيِن فَْسيُخَها َوَعيدَُم ااِلْلتِييَ اِم بِمُ  ْْتََضياَها , َهي َا َمييَج َواْل

تَِرُطحُ بَْعُض اْلفََُْهاِ  ِحيَن اْلفَْسخِ ِمْن نَُضوِض َرنِْس اْلَماِل فِيي اْلُمَضياَربَِ  ,  ِْ ُمَراَعاةِ َما يَ

 َوَكتَعَلُِّق َحِقِ اْلغَْيِر بِاْلَوَكالَِ  .
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ِساَلمِ َما يَِلَ ُم اِلَ افَِر ىذَا أَِسلََم ِمِن التََّ اِليِف السَّابِقَِة عَ   95 لَى اإِلِ

قَياَل اْلََْرافِيييُّ : إنَّ نَْحييَواَل اْلَميافِِر ُمْختَِلفَيي و إذَا نَْسييلََم , فَيَْلَ ُميحُ الََمييُن اْلمِيَاَعيياِت , َونَْ ييُر  - 7 

َ يياَراِت , َودَْفييُج الييدُّيُوِن الَّتِييي اْقتََرَضييَها َونَْحييُو ذَِلييَك , َواَل يَْلَ ُمييحُ ِمييْن ُحُْييوِق اآْل  دَِميِِيييَن اْمِ

يُّ فَيَْلَ ُمييحُ َ ِميييُج اْلَمَميياِلِم  ِمِ ييا اليي ِِ َِْصيياُص , َواَل اْلغَْصييُب َوالنَّْهييُب إْن َكيياَن َحْربِيًّييا . َونَمَّ اْل

ييا اْلَحْربِيييُّ فَلَييْم يَييْرَض  ييِ  . َونَمَّ مَّ ييِد ال ِِ ْْ ْْتََضييى َع يي َ َوُهييَو َراٍض بُِم مَّ َوَردَُّهييا , أِلَنَّييحُ َعَْييدَ ال ِِ

يي َِ ِ بِ ييا ُحُْييوُق هَّ ْيٍ  , فَِليي َِلَك نَْسييَْْ نَا َعْنييحُ اْلغُُصييوَب َوالنُُّهييوَب َواْلغَيياَراِت َونَْحَوَهييا . َونَمَّ

يًّييا اَل ِظَهييارو َواَل نَييْ رو َواَل يَِمييينو ِمييْن  ييا تََْييدََّم فِييي ُكْفييِرِ  , فَيياَل تَْلَ ُمييحُ َوإِْن َكيياَن ِذِمِ تَعَييالَى ِممَّ

ِ تَعَيالَى اأْلَْيَماِن , وَ  َط فِيِح ِمْن ُحُْيوِق هَّ َكَواِت , َواَل َشْيٍ  فَرَّ لََواِت , َواَل ال َّ اَل قََضاُ  الصَّ

ْسيياَلُم يَُجييبُّ َمييا َكيياَن قَْملَييحُ { َوَضييابُِط اْلفَييْرِق : نَنَّ  , ِلَْْوِلييِح عليييح الصييالة والسييالم : } اْمِ

ِضَي بِِح َحالَي َ ُكْفيِرِ  , َواْطَمأَنَّيْت نَْفُسيحُ بِدَْفِعيِح ِلُمْسيتَِحِِِْح , ُحُْوَق اْلِعمَاِد قِْسَماِن : ِمْنَها َما رَ 

ْسيياَلِم ِلِرَضييا ُ . َوَمييا لَييمْ  ا لَييحُ َعييْن اْمِ يير  ْسيياَلِم , أِلَنَّ إْلَ اَمييحُ إيَّييا ُ لَييْيَس ُمنَفِِ  َهيي َا اَل يَْسييُُْط بِاْمِ

َواْلغَْصييِب َونَْحييِو , فَييإِنَّ َهييِ ِ  اأْلُُمييوَر إنََّمييا دََخييَل َعلَْيَهييا  يَييْرَض بِدَْفِعييِح ِلُمْسييتَِحِِِْح , َكاْلَْتْييلِ 

يْد لُ  ِْ ُ وَميحُ ُمْعتَِمد ا َعلَى نَنَّحُ اَل يَُوفِِيَهيا نَْهلََهيا , فََهي َا ُكلُّيحُ يَْسيُُْط , أِلَنَّ فِيي إْلَ اِميِح َميا لَيْم يَْعتَ

َمتْ  ْسيياَلِم , فَُْييدِِ ا لَييحُ َعييْن اْمِ ييا  تَْنِفييير  ْسيياَلِم َعلَييى َمْصييلََحِ  ذَِو  اْلُحُْييوِق . َونَمَّ َمْصييلََح ُ اْمِ

ِ تَعَالَى فَتَْسُُْط ُمْ لَْ ا َرِضَي بَِها نَْم اَل . َواْلفَْرُق بَْينََها َوبَْيَن ُحُْيوِق اآْلدَِميِِييَن ِمي ْن ُحُْوُق هَّ

 ِ ْسيياَلَم َحييقٌّ لِلَّ ييا َكيياَن َوْ َهييْيِن : ) نََحييدُُهَما ( نَنَّ اْمِ ِ تَعَييالَى , فَلَمَّ  تَعَييالَى , َواْلِعمَييادَاُت َحييقٌّ لِلَّ

ُِْط نََحييدُُهَما اآْلَخييَر ,  َم نََحييدَُهَما َعلَييى اآْلَخييِر ,  َويُْسيي اْلَحَّْيياِن ِلِجَهييٍ  َواِحييدَةٍ نَاَسييَب نَْن يَُْييدِِ

يي ا َحيييقُّ اآْلدَِميِِيييَن فَِلِجَهيييِ  اآْلدَِميِِييييَن , ِلُحُصييوِل اْلَحيييِقِ الثَّييانِي ِلِجَهيييِ  اْلَحييِقِ السَّييياقِِط . َونَمَّ

ِ تَعَييالَى , فَنَاَسييَب ناَلَّ يَْسييَُْط َحُُّْهييْم بِتَْحِصيييِل َحييِقِ  ْسيياَلُم لَييْيَس َحًّْييا لَُهييْم , بَييْل ِلِجَهييِ  هَّ َواْمِ

َ تَعَييالَى َكييِريمو َ ييَوادو , تُنَاِسيي ُب َرْحَمتَييحُ اْلُمَسيياَمَح ُ , َواْلعَْمييدُ َغْيييِرِهْم . ) َوالَانِيِهَمييا ( نَنَّ هَّ

ِ تَعَييالَى ُمْ لَْ ييا , َوإِْن  ييِح , فََسييََْ ْت ُحُْييوُق هَّ بَِخيييلو َضييِعيعو , فَنَاَسييَب ذَِلييَك التََّمسُّييُك بَِحِِْ

ييلََواِت . َواَل يَْسييُْ  ُط ِمييْن ُحُْييوِق َرِضييَي بَِهييا , َكالنُّيي ُوِر َواأْلَْيَميياِن , نَْو لَييْم يَييْرَض بَِهييا َكالصَّ

َضى بِِح , فََه َا ُهَو اْلفَْرُق بَْيَن اْلَْاِعدَتَْيِن .  اْلِعمَاِد إالَّ َما تََْدََّم الِرِ

يِن  ِلَحاُد فِي الدِِّ اإِلِ
96  

ِو  - 9  ِِ , فَُحْمُمحُ يُْنَمُر تَْحَت ِعْنيَواِن ) إْشيَرا ْر ِِِ ا نَْن يَُموَن فِي اأْلَْ ِل َعلَى ال  اْلُمْلِحدُ إمَّ

ُِْض بِ َِلَك َعْهدُ ُ , َويُْنَمُر ُحْمُمي ا , فَيَْنتَ يِن ِ َهار  يًّا فَيُْلِحدُ نَْ  يَْ عَُن فِي الدِِ حُ ( , نَْو يَُموَن ِذِمِ

ا فَيُْلِحدُ , فَيُْنَميُر ُحْمُميحُ تَْحيَت ِعْنيَواِن ) اْرتِيدَادو  ِ  ( نَْو يَُموُن ُمْسِلم  مَّ تَْحَت ِعْنَواِن ) نَْهُل ال ِِ

 َزْندَقَ و ( . -

 97 آثَاُر ااِلِلتَِ اِم 

ِْْصيدُ اأْلَْ يِليُّ ِلاِلْلتِيَ اِم . َوتَْختَِليُع  الَياُر    الَاُر ااِلْلتَِ اِم ِهيَي : َميا تَتََرتَّيُب َعلَْييِح , َوِهيَي اْلَم

فَاِت اْلُمْلَ َمِ  َواْختِاَلِف اْلُمْلتََ مِ   بِِح , َوِمْن ذَِلَك : ااِلْلتَِ اِم تَمَع ا اِلْختِاَلِف التََّصرُّ

   ثُبُوُد اِلِمِلِك : 1)  

يَثْمُيييُت ِمْليييُك اْلعَيييْيِن نَْو اْلَمْنفَعَيييِ  نَْو ااِلْنتِفَيييالِ نَْو اْلِعيييَوِض َواْنتَِْالُيييحُ ِلْلُمْلتَيييِ ِم لَيييحُ فِيييي  - 29 

ْْتَِضيي ذَِليَك َمتَيى اْسيتَْوفَْت نَْرَكانََهيا َوَشيَرائِ  فَاِت الَّتِيي تَ َ ياَرةِ التََّصرُّ َ َها , ِمثْيُل اْلمَْييجِ َواْمِ
                                                 

 (1368/ ص  2)ج  -كامل   45-1الموسوع  الفْهي  - 95
/ ص  2)ج  -كامل   45-1( ,الموسوع  الفْهي 2109/ ص  2)ج  -كامل   45-1الموسوع  الفْهي  - 96

 (12650/ ص  2 )ج -كامل   45-1( ,الموسوع  الفْهي 2111
 (2080/ ص  2)ج  -كامل   45-1الموسوع  الفْهي  - 97
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يتََرُط فِييِح اْلَْيْمُض ِعْنيدَ َميْن يَُْيوُل بِيِح .  ِْ ِْْسَمِ  , َوَميَج ُماَلَحَميِ  اْلَْيْمِض فِيَميا يُ ْلحِ َواْل َوالصُّ

 َوَه َا بِاتِِفَاٍق . 

   َحىُّ اِلَحِبِس : 2) 

. فَاْلمَائُِج لَحُ َحقُّ َحْمِس اْلَممِيجِ , َحتَّى يَْستَْوفَِي اليثََّمَن  يُْعتَمَُر اْلَحْمُس ِمْن  الَاِر ااِلْلتَِ امِ  - 30 

ُر لَيحُ َحيقُّ َحيْمِس اْلَمنَيافِجِ   . َواْلُميَؤِ ِ
ال  يتَِر  , إالَّ نَْن يَُميوَن اليثََّمُن ُميَؤ َّ ِْ  الَِّ   اْلتََ َم بِِح اْلُم

لَ َ . وَ  انِجِ َحقُّ َحْمِس اْلعَْيِن بَْعدَ اْلفََراغِ ِمْن اْلعََميِل إذَا َكياَن إلَى نَْن يَْستَِلَم اأْلُْ َرةَ اْلُمعَجَّ ِللصَّ

ياِر َواْلَحيدَّاِد . َواْلُميْرتَِهُن لَيحُ َحيقُّ َحيْمِس  يمَّاغِ َوالنَّجَّ ياِر َوالصَّ  ِلعََمِلِح ناَلَيرو فِيي اْلعَيْيِن , َكاْلَْصَّ

اِهُن َميا َعلَْيي َ  اليرَّ ْهِن نَْن اْلَمْرُهوِن َحتَّى يُيَؤدِِ ِح . يَُْيوُل اْبيُن ُرْشيٍد : َحيقُّ اْلُميْرتَِهِن فِيي اليرَّ

ْهُن ِعْنييدَ اْلُجْمُهييوِر يَتَعَلَّييُق بُِجْملَييِ  اْلَحييِقِ  اِهُن َمييا َعلَْيييِح , َوالييرَّ َ  الييرَّ يُْمِسييَمحُ َحتَّييى يُييَؤدِِ

ْهَن اْلَمْرُهوِن فِيِح َوبِمَْعِضِح , نَْعنِي نَنَّحُ إذَا َرَهنَحُ فِي َعدَ  ٍد َما , فَأَدََّّللا ِمْنيحُ بَْعَضيحُ , فَيإِنَّ اليرَّ

ْهِن بِيَي ِد بِأَْسِرِ  يَْمَْى بَْعدُ بِيَِد اْلُميْرتَِهِن َحتَّيى يَْسيتَْوفَِي َحَّْيحُ . َوقَياَل قَيْومو : بَيْل يَْمَْيى ِميْن اليرَّ

نَنَّحُ َمْحمُيوسو بَِحيِقٍ , فََوَ يَب نَْن يَُميوَن  اْلُمْرتَِهِن بَِْْدِر َما يَْمَْى ِمْن اْلَحِقِ , َوُحجَّ ُ اْلُجْمُهورِ 

يييِس َعلَْييِح ( َحييْمُس التَِّرَكييِ  َعلَييى اْلَوَرالَييِ  َحتَّييى  ِْ َمْحمُوس يا بُِمييِلِ ُ ييْ ٍ  ِمْنييحُ , نَْ ييلُحُ ) نَْ  اْلَم

يي ُ اْلفَِريييِق الثَّييانِي نَنَّ َ مِ  يعَييحُ َمْحمُييوسو بَِجِميِعييِح , يُييَؤدُّوا الييدَّْيَن الَّييِ   َعلَييى اْلَميِِييِت . َوُحجَّ

فََوَ َب نَْن يَُموَن نَْبعَاُضحُ َمْحمُوَس   بِأَْبعَاِضِح , نَْ لُحُ اْلَمفَالَ ُ . َوِمْن ذَِلَك َحْمُس اْلَميِديِن بَِميا 

ا َعلَى نَدَاِ  دَْينِِح َوَماَطَل فِي اأْلَدَاِ  , َوَطلَي َب َ ياِحُب اليدَّْيِن َعلَْيِح ِمْن الدَّْيِن , إذَا َكاَن قَاِدر 

 َحْمَسحُ ِمْن اْلَْاِضي , َوِلْلغَِريِم َك َِلَك َمْنعُحُ ِمْن السَّفَِر , أِلَنَّ لَحُ َحقَّ اْلُمَ الَمَِ  بَِحْمِسِح .

دُّ  3)      التَِّسِليُم َوالرَّ

نْ  - 31 َساُن بِتَْسيِليِمِح .  فَاْلمَيائُِج ُمْلتَيِ مو بِتَْسيِليِم يُْعتَمَُر التَّْسِليُم ِمْن  الَاِر ااِلْلتَِ اِم فِيَما يَْلتَِ ُم اْمِ

ُر ُمْلتَِ مو بِتَْسِليِم اْلعَْيِن َوَما يَتْمَعَُها ِلْلُمْستَأِْ ِر بَِحْييُث تَُميونُ  تَِر  , َواْلُمَؤِ ِ ِْ  ُمَهيَّيأَة  اْلَممِيجِ ِلْلُم

تَِر  َواْلُمْستَأِْ ِر مُ  ِْ ْلتَِ َماِن بِتَْسِليِم اْلِعيَوِض , َونَِ ييُر اْلَوْحيِد ) اأْلَِ ييُر ِلاِلْنتِفَالِ بَِها , َواْلُم

ْوُج ُمْلتَيِ مو  بِتَْسيِليِم  اْلَخاصُّ ( ُمْلتَِ مو بِتَْسِليِم نَْفِسِح , َواْلَمِفيُل ُمْلتَِ مو بِتَْسِليِم َما اْلتََ َم بِِح , َوال َّ

ْوَ  ُ ُمْلتَِ َم و بِتَْسِلي دَاِق , َوال َّ ِم اْلمُْضجِ , َواْلَواِهيُب ُمْلتَيِ مو بِتَْسيِليِم اْلَمْوُهيوِب ِعْنيدَ َميْن الصَّ

يَييَرَّللا ُوُ ييوَب اْلِهمَييِ  , َوَربُّ اْلَميياِل فِييي السَّييلَِم َواْلُمَضيياَربَِ  ُمَ الَييبو بِتَْسييِليِم َرنِْس اْلَميياِل . 

ِْيَياُم بِالتَّْسيِليِم . َوِمثْيُل ذَِليَك َردُّ اأْلََمانَياِت َوَهَم َا ُكلُّ َمْن اْلتََ َم بِتَْسيِليِم َشيْيٍ  َوَ يَب َعلَْييِح  اْل

دُّ َواِ م ا اْبتِدَا   نَْم بَْعدَ ال َّلَِب , َوذَِلَك َكياْلُمودَلِ َواْلُمْسيتَعَا ِر َواْلَمْضُمونَاِت , َسَوا و نََكاَن الرَّ

ََ ييِ  إذَا َ يياَ  َ يياِحمَُها , َوَمييا ِعْنييدَ َواْلُمْسييتَأِْ ِر َواْلَْييْرِض َواْلَمْغُصييوِب َواْلَمْسييُروِق َوال لُّْ

َِّييِريِك َواْلُمَضيياِرِب إذَا فََسييَخ اْلَماِلييُك َوَهَميي َا . َمييَج اْعتِمَيياِر نَنَّ التَّْسييِليَم فِييي ُكييِلِ  اْلَوِكيييِل َوال

ْقمَاِض , َوقَْد يَُموُن بِالتَّْخِليَِ  َوالتَّمْ   ِميِن ِمْن اْلُمْلتََ ِم بِِح .َشْيٍ  بَِحَسمِِح , قَْد يَُموُن بِاْمِ

ِف : 4)   ِ التََّصرُّ    ثُبُوُد َحىِّ

فِ   ِف فِيي اْلُمْلتَيَ ِم بِيِح بِاْمتِاَلِكيِح , لَِميْن يَْختَِليُع نَيْولُ التََّصيرُّ  يَثْمُُت ِلْلُمْلتََ ِم لَحُ َحيقُّ التََّصيرُّ

 ذَِلَك َكَما يَأْتِي :بِاْختِاَلِف نَْولِ اْلِمْلِميَِّ  فِي اْلُمْلتََ ِم بِِح , وَ 

ِف فِييحِ  -ن  - 32   إذَا َكاَن اْلُمْلتََ ُم بِِح تَْمِليم ا ِلْلعَْيِن نَْو ِللدَّْيِن , فَإِنَّحُ يَثْمُُت ِلْلَماِلِك َحقُّ التََّصرُّ

ِف ِمْن بَْيجٍ َوِهمٍَ  َوَوِ يٍَّ  َوِعتٍْق َونَْكٍل َونَْحِو ذَِلكَ  , أِلَنَّيحُ نَْ يمََح ِمْلَميحُ ,  بُِمِلِ نَْنَوالِ التََّصرُّ

يا قَْميَل اْلَْيْمِض فَيإِنَّ  ِف فِييِح . َوَهي َا إذَا َكياَن بَْعيدَ اْلَْيْمِض بِياَل ِخياَلٍف , نَمَّ فَلَحُ ِواَليَي ُ التََّصيرُّ

ُف فِييِح قَْميَل اْلَْيْمِض َوَميا اَل يَُجيوُز . وَ  بِاْلُجْملَيِ  فَإِنَّيحُ اَل اْلفََُْهاَ  يَْختَِلفُوَن فِيَما يَُجوُز التََّصيرُّ

ُف فِييي اأْلَْعيَيياِن  َميياِم نَْحَمييدَ التََّصييرُّ َِّييافِِعيَِّ  , َوفِييي ِرَوايَييٍ  َعييْن اْمِ يَِصييحُّ ِعْنييدَ اْلَحنَِفيَّييِ  َوال
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ْمِضِح ِعْندَ نَبِيي اْلَمْملُوَكِ  فِي ُعُْوِد اْلُمعَاَوَضاِت قَْمَل قَْمِضَها . إالَّ اْلعََْاَر فَيَُجوُز بَْيعُحُ قَْمَل قَ 

ِف قَْمَل اْلَْْمِض قَْوُل النَّمِِيِ  يلى هللا  ٍد . َودَِليُل َمْنجِ التََّصرُّ َحنِيفَ َ َونَبِي يُوُسَع ِخاَلف ا ِلُمَحمَّ

ْْيدِ  ْْمِْضحُ { َوأِلَنَّ فِيِح َغَرَر اْنِفَسياخِ اْلعَ َعلَيى  عليح وسلم ِلَحِميِم ْبِن ِحَ اٍم : } اَل تَمِْج َما لَْم تَ

ُف قَْمييَل  ِِ . َوِعْنييدَ اْلَماِلِميَّييِ  , َواْلَمييْ َهُب ِعْنييدَ اْلَحنَابِلَييِ  : نَنَّييحُ يَُجييوُز التََّصييرُّ اْعتِمَيياِر اْلَهيياَل

ُف فِيِح قَْمَل قَْمِضِح , ِلَْيْوِل النَّمِيِيِ  يلى هللا علييح  اْلَْْمِض إالَّ فِي ال َّعَاِم , فَاَل يَُجوُز التََّصرُّ

يا اليدُّيُوُن : فَِعْنيدَ اْلَحنَِفيَّيِ  يَُجيوُز  وسلم : ا فَاَل يَمِْعحُ َحتَّى يَْسيتَْوفِيَحُ {  َونَمَّ } َمْن اْبتَاَل َطعَام 

يْرُف فَيِْلَنَّ ُكيلَّ َواِحيٍد ِميْن  يا الصَّ يْرِف َوالسَّيلَِم : نَمَّ ُف فِيَها قَْمَل اْلَْيْمِض إالَّ فِيي الصَّ التََّصرُّ

ْرِف  ُف فِييِح بَدَلَْي الصَّ َممِيجو ِمْن َوْ ٍح َوالََمنو ِمْن َوْ ٍح . فَِميْن َحْييُث ُهيَو الََمينو يَُجيوُز التََّصيرُّ

يا السَّيلَُم  قَْمَل اْلَْْمِض , َوِمْن َحْيُث ُهَو َممِيجو اَل يَُجوُز , فَغَلََب َ انِيُب اْلُحْرَميِ  اْحتِيَاط يا . َونَمَّ

النَِّصِ , َوااِلْسييتِْمدَاُل بِيياْلَممِيجِ اْلَمْنُْييوِل قَْمييَل اْلَْييْمِض اَل يَُجييوُز . فَييِْلَنَّ اْلُمْسييلََم فِيييِح َممِيييجو بِيي

ِْْرِض فِي اْلَْْرِض قَْمَل اْلَْْمِض ِعْندَُهْم , َوذََكيَر ال ََّحياِو ُّ : نَنَّيحُ  ُف اْلُم َوَك َِلَك يَُجوُز تََصرُّ

يْرِف اَل يَُجوُز . َوِعْندَ اْلَماِلِميَِّ  يَُجيوُز التَّ  ُف فِيي اليدُّيُوِن قَْميَل اْلَْيْمِض فِيَميا ِسيَوَّللا الصَّ َصيرُّ

َماَم َماِلم ا َمنَيَج بَْييَج اْلُمْسيلَِم فِييِح قَْميَل قَْمِضيِح فِيي َمْوِضيعَْيِن : نََحيدُُهَما : إذَ  ا َوالسَّلَِم , فَإِنَّ اْمِ

يا , َوذَِليَك بِنَيا   َعلَيى َمْ َهمِي ِ  بَْيِعييِح َكياَن اْلُمْسيلَُم فِييِح َطعَام  يتََرُط فِيي ِ يحَّ ِْ ِح فِيي نَنَّ الَّيِ   يُ

اْلَْْمُض ُهَو ال َّعَاُم , َعلَى َما َ اَ  َعلَْيِح النَّصُّ فِي اْلَحِديِث . َوالثَّيانِي : إذَا لَيْم يَُميْن اْلُمْسيلَُم 

ا فَأََخ َ ِعَوَضحُ اْلُمْسِلُم ) َ اِحُب الثََّمِن ( َما اَل يَُجيو ُز نَْن يُْسيِلَم فِييِح َرنَْس َماِليِح , فِيِح َطعَام 

ا ُمَخاِلف ا لَحُ , فَيَأُْخ َ اْلُمْسِلُم ِمْن اْلُمْسلَِم إ ا َوالثََّمُن َعَرض  لَْيِح ِمثُْل نَْن يَُموَن اْلُمْسلَُم فِيِح َعَرض 

يا إذَا َحاَن اأْلََ ُل َشْيئ ا ِمْن ِ ْنِس ذَِليَك اْلعَيْرِض الَّيِ   ُهيَو اليثََّمُن , وَ  ذَِليَك نَنَّ َهي َا يَْدُخلُيحُ إمَّ

ا َضيَمانو َوَسيلَعو  و , إْن َكاَن اْلعََرُض اْلَمأُْخوذُ نَْكثََر ِمْن َرنِْس َماِل السَّلَِم , َوإِمَّ َسلَعو َوِزيَادَة

َِّييافِِعيَِّ  إْن َكيياَن اْلِمْلييُك َعلَييى الييدُّيُوِن ُمْسيي ا , َكغََراَمييِ  إْن َكيياَن ِمثْلَييحُ نَْو نَقَييلَّ . َوِعْنييدَ ال ِْرًّ تَ

ِْرٌّ َعلَْييِح , َوُهي ْن َعلَْييِح قَْميَل اْلَْيْمِض , أِلَنَّ ِمْلَميحُ ُمْسيتَ َو اْلُمتْلَِع َوبَدَِل اْلَْْرِض َ اَز بَْيعُحُ ِممَّ

ِِْرٍ فَيإِْن َكياَن ُمْسيلَم   ا فِييِح لَيْم يَُجيْ  , اأْلَْظَهُر فِي بَْيِعِح ِمْن َغْيِرِ  . َوإِْن َكاَن الدَّْيُن َغْييَر ُمْسيتَ

يٍد يَْنفَِسيُخ بَِهاَل  ْْ ِكيِح َوإِْن َكاَن الََمن ا فِي بَْيجٍ فَِفيِح قَْواَلِن . َوِعْندَ اْلَحنَابِلَِ  : ُكلُّ ِعيَوٍض ُمِليَك بِعَ

ْلحِ إذَا  ُف فِيِح قَْمَل قَْمِضِح , َكاأْلُْ َرةِ َوبَدَِل الصُّ َكانَا ِميْن اْلَمِمييِل قَْمَل اْلَْْمِض لَْم يَُجْ  التََّصرُّ

ُف فِييِح قَْميَل قَْمِضيِح ,  ْْيدُ بَِهاَلِكيِح َ ياَز التََّصيرُّ نَْو اْلَمْوُزوِن نَْو اْلَمْعيدُوِد , َوَميا اَل يَْنفَِسيُخ اْلعَ

ا َما يَثْمُيُت فِييِح اْلِمْليُك ِميْن َغْيي ِر ِعيَوٍض , َكِعَوِض اْلُخْلجِ َونَْرِش اْلِجنَايَِ  َوقِيَمِ  اْلُمتْلَِع . نَمَّ

ُف فِيييِح قَْمييَل قَْمِضييِح ِعْنييدَ  ييدَقَِ  , فَإِنَّييحُ يَُجييوُز فِييي اْلُجْملَييِ  التََّصييرُّ َكاْلَوِ يييَِّ  َواْلِهمَييِ  َوالصَّ

 اْلُجْمُهوِر .

ِف َوإِذَا َكاَن اْلُمْلتََ ُم بِِح تَْمِليم ا ِلْلَمْنفَعَِ  , فَإِنَّحُ يَثْمُُت ِلَماِلِك اْلَمْنفَ  -ب  - 33  عَيِ  َحيقُّ التََّصيرُّ

َ يياَرةِ َواْلَوِ يييَِّ  بِاْلَمْنفَعَيي ِ  فِيي اْلُحييدُوِد اْلَمييأْذُوِن فِيَهييا , َوتَْمِليييُك اْلَمْنفَعَييِ  ِلغَْيييِرِ  َكَمييا فِييي اْمِ

َ اَرةِ ِعْندَ َ ِميجِ اْلَم َاِهِب , َوفِيي َغيْ  َعاَرةِ َوَه َا ِعْندَ اْلَماِلِميَِّ  َوفِي اْمِ ِرَهيا اْخيتِاَلفُُهْم , َواْمِ

َ يارَ  ةِ , َواَلَّتِيي َواْلَْاِعدَةُ ِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ  : نَنَّ اْلَمنَافَِج الَّتِي تُْملَُك بِمَدٍَل يَُجوُز تَْمِليُمَها بِمَدٍَل َكاْمِ

َعيياَرةَ َواَل يَْمِلييُك تُْملَييُك بِغَْيييِر ِعييَوٍض اَل  يَُجييوُز تَْمِليُمَهييا بِِعييَوٍض . فَاْلُمْسييتَِعيُر يَْمِلييُك اْمِ 

َ اَرةَ .  اْمِ

ْْتَِصييُر َعلَييى  -ج  - 34  ِف يَ َوإِذَا َكيياَن اْلُمْلتَييَ ُم بِييِح َحييقَّ ااِلْنتِفَييالِ فََْييْط , فَييإِنَّ َحييقَّ التََّصييرُّ

َِّيافِِعيَِّ  ,  َوفِيي َوْ يٍح ِعْنيدَ اْلَحنَابِلَيِ  , اْنتِفَالِ اْلُمْلتََ ِم لَحُ بِنَْفِسِح فََْْط , َكَما فِي اْلعَاِريَِّ  ِعْنيدَ ال

يَافَاِت .  بَاَحِ  ِلل َّعَاِم فِي الِضِ  َوَكاْمِ
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ِف  -د  - 35 ِف , فَإِنَّحُ يَثْمُيُت ِلْلَميأْذُوِن لَيحُ َحيقُّ التََّصيرُّ َوإِذَا َكاَن اْلُمْلتََ ُم بِِح إْذن ا فِي التََّصرُّ

ْذُن ُمْ لَْ يا , ُف َعلَيى َميا نَِذَن بِيِح , َوذَِليَك َكَميا فِيي  اْلُمْ لَِق إذَا َكياَن اْمِ َوإاِلَّ اْقتََصيَر التََّصيرُّ

 اْلَوَكالَِ  َواْلُمَضاَربَِ  . َوفِي ُكِلِ ذَِلَك تَْفِصيلو يُْنَمُر فِي َمَواِضِعِح .

ِف : 5)   ِ التََّصرُّ    َمِنُف َحىِّ

َِأُ ِمْن بَْعِض ااِلْلتَِ اَماِت َمْنُج حَ  - 36  ْهُن , فَياَل قَْد يَْن ِف َوِميْن نَْمثِلَيِ  ذَِليَك : اليرَّ ِقِ التََّصيرُّ

يِح فِيي  اِهِن فِي اْلَمْرُهيوِن بِمَْييجٍ نَْو َغْييِرِ  , أِلَنَّ اْلُميْرتَِهَن نََخي َ اْلعَيْيَن بَِحِِْ ُف الرَّ يَِصحُّ تََصرُّ

ْهِن , َوُهييَو التََّوالُّييُق بِاْسييتِيفَاِ  دَْينِييِح َوقَييمََض اْلمَ  ْهِن الييرَّ ْرُهييوَن . فَيياْلُمْرتَِهُن بِالنِِْسييمَِ  إلَييى الييرَّ

 َكغَُرَماِ  اْلُمْفِلِس اْلَمْحُجوِر َعلَْيِح .

   ِصيَانَةُ اأِلَِنفُِس َواأِلَِمَواِل : 6)  

يَن َونَْميَواِلِهْم اأْلَْ ُل نَنَّ اْلُمْسِلَم ُمْلتَِ مو بُِحْمِم إْساَلِمِح بِاْلُمَحافََمِ  َعلَيى ِدَمياِ  اْلُمْسيِلمِ  - 37 

َونَْعَراِضييِهْم ِلَْييْوِل النَّمِييِيِ  ييلى هللا عليييح وسييلم فِييي ُخْ مَتِييِح يَييْوَم النَّْحييِر : } إنَّ ِدَميياَ ُكْم 

يا بِالنِِْسييمَِ   َونَْميَوالَُمْم َحيَرامو َكُحْرَميِ  يَيْوِمُمْم َهي َا , فِيي َشيْهِرُكْم َهي َا , فِيي بَلَيِدُكْم َهي َا { . نَمَّ

ا يَُصوُن ِدَماَ ُهْم َونَْميَوالَُهْم اْلتِيَ اُم اْلُمْسيِلِميَن بِي َِلَك بَِسيمَِب اْلعُُْيودِ ِلغَيْ   ِر اْلُمْسِلِميَن , فَإِنَّ ِممَّ

ِْْد اأْلََماِن اْلُمَؤقَِّت نَْو الدَّائِِم . إْذ الََمَرةُ اأْلََماِن ُحْرَم ُ قَيتِْلِهْم َوا ْرقَاقِِهْم ْسيتِ الَّتِي تَتِمُّ َمعَُهْم , َكعَ

ييِ  . َوِمييْن ِ يييَانَِ   مَّ ييِد ال ِِ ْْ ييِد اأْلََميياِن نَْو َع ْْ َونَْخييِ  نَْمييَواِلِهْم , َمييا دَاُمييوا ُمْلتَييِ ِميَن بُِموِ ييِب َع

اأْلَْمييَواِل : ااِلْلتِييَ اُم بِِحْفييِظ اْلَوِديعَييِ  بَِجْعِلَهييا فِييي َمَمييان نَِميييٍن . َوقَييْد يَِجييُب ااِلْلتِييَ اُم بِيي َِلَك 

ا َعلَى اأْلَْمَواِل , َوِل َِلَك يَُْوُل اْلفََُْهاُ  : إْن لَْم يَُميْن َميْن يَْصيلُُح أِلَْخيِ  اْلَوِديعَيِ  َغْييُر ُ حِ  ْر  

ْْمَيْل نَْن تَْهِليَك تَعَييََّن َعلَْييِح قَمُولَُهيا , أِلَنَّ ُحْرَمي َ اْلَمياِل َكُحْرَميِ  الينَّْفِس , ِلَمي ا َوَخاَف إْن لَيْم يَ

ْبيُن َمْسيعُوٍد نَنَّ النَّمِييَّ  يلى هللا علييح وسيلم قَياَل : } ُحْرَمي ُ َمياِل اْلُميْؤِمِن َكُحْرَمييِ  َرَوَّللا ا

دَِمِح { . َولَْو  َخياَف َعلَيى دَِميِح لََوَ يَب َعلَْييِح ِحْفُميحُ , فََمي َِلَك إذَا َخياَف َعلَيى َماِليِح . َوِميْن 

ِْيِط , إْذ  ََ ِ  َواللَّ يَالُ , أِلَنَّ ِحْفَظ َماِل اْلغَْييِر َواِ يبو ذَِلَك نَْخ ُ اللُّْ يَِجُب اأْلَْخ ُ إذَا ِخيَع الضَّ

َِ َضياَل َوَهلَيَك , اَل ِخياَلَف  َِ , أِلَنَّحُ إْن تُِر ِْيُط َواَل يُتَْر , قَاَل اْبُن ُرْشٍد : يَْلَ ُم نَْن يُْؤَخ َ اللَّ

لَفُوا فِي لََُْ ِ  اْلَماِل , َوَه َا ااِلْختِاَلُف إنََّما ُهَو إذَا َكانَْت بَْيَن نَْهِل اْلِعْلِم فِي َه َا , َوإِنََّما اْختَ 

ا إذَا َكانَْت بَْيَن قَْوٍم َغْيِر َمأُْمونِيَن فَأَْخ َُها َواِ بو قَي َماُم َعْدلو . نَمَّ ْوال  بَْيَن قَْوٍم َمأُْمونِيَن َواْمِ

ييِغيِر َواْليَتِيييِم َوالسَّييِفيِح . َواِحييد ا . َوِمييْن ذَِلييَك ااِلْلتِييَ اُم بِاْلوِ  َِّييْرِعيَِّ  ِلِحْفييِظ َميياِل الصَّ اَليَييِ  ال

 َويُْنَمُر تَْفِصيُل ذَِلَك فِي َمَواِضِعِح .

َماُن : 7)      الضَّ

َماُن ناَلَرو ِمْن  الَاِر ااِلْلتَِ اِم , َوُهَو يَُميوُن بِيإِتاَْلِف َمياِل اْلغَْييِر نَْو ااِلْعتِيدَا ِ  - 38  َعلَْييِح  الضَّ

ْو بِاْلغَْصِب نَْو السَِّرقَِ  نَْو بِالتَّعَدِِ  فِي ااِلْستِْعَماِل اْلَمأْذُوِن فِيِح فِيي اْلُمْسيتَعَاِر َواْلُمْسيتَأَْ ِر نَ 

ِِ اْلِحْفيِظ َكَميا فِيي اْلَوِديعَيِ  . يَُْيوُل اْلَماَسيانِيُّ : تَتَغَيَّيُر ِ يفَ ُ اْلُمْسيتَأَْ رِ  ِميْن  بِالتَّْفِريِط َوتَيْر

يا قَيمََض اْلُمْسيتَأَْ َر فََْيدْ  ُِ اْلِحْفيِظ , أِلَنَّ اأْلَِ ييَر لَمَّ يَماِن بِأَْشييَاَ  ِمْنَهيا : تَيْر  اأْلََمانَِ  إلَى الضَّ

َِ اْلِحْفيَظ  يَماِن , َكياْلُمودَلِ إذَا تَيَر ُِ اْلِحْفيِظ اْلُمْلتَيَ ِم َسيمَبو ِلُوُ يوِب الضَّ اْلتََ َم ِحْفَمحُ , َوتَْر

ي ا فِييِح , َحتَّ  ْفَسياِد إذَا َكياَن اأْلَِ ييُر ُمتَعَيدِِ تاَْلِف َواْمِ ى َضاَعْت اْلَوِديعَ ُ . َوَك َِلَك يَْضَمُن بِياْمِ

ييَماِن  ييْرِط السَّيياَلَمِ  . َويَُْييوُل السُّيييُوِطِي : نَْسييمَاُب الضَّ َِ إْذ ااِلْسييتِْعَماُل اْلَمييأْذُوُن فِيييِح ُمَْيَّييدو بِ

 َ ْْدُ , َوِمْن نَْمثِلَتِِح َضَماُن اْلَممِيجِ , َوالثََّمُن اْلُمعَيَُّن قَْمَل اْلَْْمِض , َواْلُمْسلَُم نَْربَعَ و : اأْل ُل : اْلعَ وَّ

َِِّرَكِ  َواْلَوَكالَِ  َواْلُمَْارَ  َضيِ  فِيِح , َواْلَمأُْ وُر . َوالثَّانِي : اْليَدُ , ُمْؤتََمنَ   َكانَْت َكاْلَوِديعَِ  َوال

َراِ  فَاِسد ا . َوالثَّاِلُث إذَا حَ  ِِِ َصَل التَّعَدِِ  , نَْو َغْيَر ُمْؤتََمنٍَ  َكاْلغَْصِب َوالسَّْوِم َواْلعَاِريَِّ  َوال
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يَماِن  ابِيُج : اْلَحْيلُولَي ُ . َويَُْيوُل اْبيُن ُرْشيٍد : اْلُموِ يُب ِللضَّ تاَْلُف ِللينَّْفِس نَْو اْلَمياِل . َوالرَّ : اْمِ

ا اْلُممَ  يا إمَّ يا اْلُممَاَشيَرةُ ِللسَّيمَِب اْلُمتِْليِع , َوإِمَّ تاَْلفِيِح , َوإِمَّ اَشَرةُ أِلَْخيِ  اْلَمياِل اْلَمْغُصيوِب نَْو ِمِ

ييدو , َويَييدو ,  ْْ ييَماِن الاََلالَيي و : َع إالْمَيياُت اْليَييِد َعلَْيييِح . َوفِييي اْلََْواِعييِد اِلْبييِن َرَ ييٍب : نَْسييمَاُب الضَّ

 ِلِ ذَِلَك ِخاَلفو َوتَْفِصياَلتو َوتَْفِريعَاتو تُْنَمُر فِي َمَواِضِعَها .َوإِتاَْلفو . َوفِي كُ 

 98 تََحقُُّى اأِلَِمِن ِل َِيِر اِلُمِسِلِمينَ 

ْساَلِم بِالنِِْسمَِ  ِلْلُمْسِلِميَن فِي الدُّْنيَا ُهَو ِعْصَم ُ النَّْفِس َواْلَمياِل  - 18  ِر نَنَّ ُحْمَم اْمِ ِمْن اْلُمَْرَّ

ُ , لِ  َْْوِل  النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم : } نُِمْرت نَْن نُقَاتَِل النَّاَس َحتَّى يَُْولُوا : اَل إلَحَ إالَّ هَّ

 ِ ُ َعَصُموا ِمنِِي ِدَمياَ ُهْم َونَْميَوالَُهْم إالَّ بَِحَِِْهيا , َوِحَسيابُُهْم َعلَيى هَّ  { فَإِذَا قَالُوا اَل إلَحَ إالَّ هَّ

ا َغْيُر اْلُمْسِلِم فَإِنَّحُ يَتََحَُّْق لَيحُ اأْلَْمينُ َوبِهَ  ُر اأْلَْمُن ِلْلُمْسِلِم فِي نَْفِسِح َوَماِلِح . نَمَّ  بِتَيأِْميِن  َا يَتََْرَّ

َْتْييِل اْلُمْسييِلِميَن لَييحُ َوإِْعَ ائِييِح اأْلََميياَن , أِلَنَّ ُحْمييَم اأْلََميياِن ُهييَو الُمُييوُت اأْلَْمييِن ِلْلَمفَييَرةِ َعييْن الْ 

َوالسَّييْميِ َوااِلْسييتِْغنَاِم , فَيَْحييُرُم َعلَييى اْلُمْسييِلِميَن قَتْييُل ِرَ يياِلِهْم َوَسييْمُي نَِسييائِِهْم َوذََراِريِِِهييْم 

َواْسييتِْغنَاُم نَْمييَواِلِهْم . َواأْلَْ ييُل فِييي إْعَ يياِ  اأْلََميياِن ِلْلُمفَّيياِر قولييح تعييالى : } َوإِْن نََحييدو ِمييْن 

ِرِكينَ  ِْ ِ , الُمَّ نَْبِلْغحُ َمأَْمنَحُ { . اْلُم  اْستََجاَرِ فَأَِ ْر ُ َحتَّى يَْسَمَج َكاَلَم هَّ

َماُم نَْو نَائِمُحُ , َوُهيَو نَْوَعياِن : ُمَؤقَّيتو , َوُهيَو  - 19  ِْدُ ُ اْمِ ُل : نََمانو يَْع َواأْلََماُن قِْسَماِن اأْلَوَّ

ى بِاْلُهْدنَيِ  َوبِاْلُمعَ  ِْتَياِل  -اَهيدَةِ َوبِاْلُمَوادََعيِ  َما يَُسمَّ ِِ اْل َمياِم نَْو نَائِمِيِح َعلَيى تَيْر ْْيدُ اْمِ َوُهيَو َع

ِ  -ُمدَّة  َمْعلُوَم    ْْدَاِر ُميدَّةِ اْلُمَوادََعيِ  . َوقَيْد ُرِوَ  نَنَّ } َرُسيوَل هَّ َمَج اْختِاَلِف اْلفََُْهاِ  فِي ِم

مَّ َ َعاَم اْلُحدَْيمِيَِ  َعلَى نَْن تُوَضيَج اْلَحيْرُب بَيْيَن اْلفَيِريَْْيِن  لى هللا عليح وسلم َوادََل نَْهَل مَ 

يِ  , َوُهيَو إْقيَراُر  مَّ ْْيدَ ال ِِ ى َع َر ِسنِيَن { . َوالنَّْولُ الثَّانِي : اأْلََماُن اْلُمَؤبَّدُ , َوُهَو َما يَُسيمَّ ِْ َع

َِْرِط بَْ لِ  ْسياَلِم َواأْلَْ يُل فِييِح قوليح  بَْعِض اْلُمفَّاِر َعلَى ُكْفِرِهْم بِ اْلِجْ يَِ  َواْلتِيَ اِم نَْحَمياِم اْمِ

 ُ َم هَّ ُمييوَن َمييا َحييرَّ ِ َواَل بِيياْليَْوِم اآْلِخييِر َواَل يَُحِرِ تعييالى : } قَيياتِلُوا الَّييِ يَن اَل يُْؤِمنُييوَن بِييالَلَّ

وتُوا اْلِمتَاَب َحتَّى يُْعُ يوا اْلِجْ يَي َ َعيْن يَيٍد َوُهيْم َوَرُسولُحُ َواَل يَِدينُوَن ِديَن اْلَحِقِ ِمْن الَِّ يَن نُ 

ْْمَيُل ِميْنُهْم اْلِجْ يَي ُ  ُ َ اِغُروَن { . َه َا َميَج اْخيتِاَلِف اْلفََُْهياِ  فِيي َغْييِر نَْهيِل اْلِمتَياِب , َهيْل ت

ْسياَلُم , فَي ْْمَُل ِميْنُهْم إالَّ اْمِ وَن َعلَى َحاِلِهْم نَْم اَل يُ ِْْسيُم الثَّيانِي َويَُْرُّ إِْن لَيْم يُْسيِلُموا قُتِلُيوا . َواْل

 ِمْن اأْلََماِن : ُهَو اأْلََماُن الَِّ   يُْصدَُر ِمْن نََحِد اْلُمْسِلِميَن ِلعَدٍَد َمْحُصوٍر ِمْن اْلُمفَّاِر , َويَيدُلُّ 

تِِهْم َعلَْيِح َحِديُث : } اْلُمْؤِمنُيوَن تَتََمافَيأُ ِدَمياُؤُهْم , َوُهيْم يَيدو عَ  لَيى َميْن ِسيَواُهْم , َويَْسيعَى بِيِ مَّ

و ( .  نَْدنَاُهْم { . َونَْخمَارو نُْخَرَّللا , َويُْنَمُر تَْفِصيُل ذَِلَك فِي ) نََمانو , َوِذمَّ و , َوُمعَاَهدَة

  99أَِهُل اِلَحِرِا 

يِ  , َواَل نَْهُل اْلَحْرِب نَْو اْلَحْربِيُّوَن : ُهْم َغْيُر اْلُمْسِلِميَن الَِّ ي - 1 مَّ يِد ال ِِ ْْ َن لَْم يَيْدُخلُوا فِيي َع

لَِ  ( :  يَتََمتَّعُوَن بِأََماِن اْلُمْسِلِميَن َواَل َعْهِدِهْم . ) اأْلَْلفَاُظ ذَاُت الِصِ

ييِ  :  -ن   مَّ ْسيياَلِم َعلَييى  - 2نَْهييُل ال ِِ وا فِييي دَاِر اْمِ ييِ  ُهييْم اْلُمفَّيياُر الَّييِ يَن نُقِييرُّ مَّ ُكْفييِرِهْم نَْهييُل ال ِِ

ْساَلِم فِيِهْم .  بِاْلتَِ اِم اْلِجْ يَِ  َونُفُوِذ نَْحَماِم اْمِ

نَْهُل اْلمَْغيِ نَْو اْلمُغَاةُ : ُهْم فِْرقَ و َخَرَ ْت َعلَى إَماِم اْلُمْسيِلِميَن ِلَمْنيجِ  - 3نَْهُل اْلمَْغيِ :  -ب  

اْلمَْغُي : ُهَو ااِلْمتِنَالُ ِمْن َطاَعِ  َمْن الَمَتَْت إَماَمتُيحُ فِيي َحِقٍ , نَْو ِلَخْلِعِح , َوُهْم نَْهُل َمنَعٍَ  .  وَ 

ال  .  َغْيِر َمْعِصيٍَ  بُِمغَالَمٍَ  , َولَْو تَأَوُّ
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ُهْم الَِّ يَن َ الََحُهْم إَماُم اْلُمْسِلِميَن َعلَى إْنَهاِ  اْلَحيْرِب ُميدَّة  َمْعلُوَمي    - 4نَْهُل اْلعَْهِد :  -ج  

ى اْلُهْدنَ َ َواْلُمَهادَنَي َ ِلَمْصلَ  ْلُح اْلُمَؤقَُّت , َويَُسمَّ َحٍ  يََراَها , َواْلُمعَاَهدُ : ِمْن اْلعَْهِد : َوُهَو الصُّ

 َواْلُمعَاَهدَةَ َواْلُمَسالََم َ َواْلُمَوادََع َ .

 اْلُمْستَأَْمنُوَن : -د  

ْسياَلِم بِأََمياٍن , نَْو اْلُمْستَأَْمُن فِي اأْلَْ ِل : ال َّاِلُب ِلْْلَ  - 5  َماِن , َوُهَو اْلَمافُِر يَيْدُخُل دَاَر اْمِ

ِيِ نَْو اْلُمعَاَهِد نَْو اْلُمْستَأَْمِن َحْربِيًّ  ِمِ ِْاَلُب ال ِِ  ا :اْلُمْسِلُم إذَا دََخَل دَاَر اْلُمفَّاِر بِأََماٍن . اْن

يُّ َواْلُمعَاَهدُ َواْلُمْستَأْمَ  - 6  ِمِ ُن فِي ُحْمِم اْلَحْربِِيِ بِاللََّحاِق بِاْختِيَاِرِ  بِيدَاِر اْلَحيْرِب يُْصمُِح ال ِِ

َمياُم بَْعيدَ بُلُوِغيِح مَ  تِِح فَيَِحلُّ دَُمحُ َوَمالُحُ , َويَُحاِربُيحُ اْمِ ا فِيَها , نَْو إذَا نَََْض َعْهدَ ِذمَّ ِْيم  أَْمنَيحُ ُم

ا ِعْنييدَ  َِّييافِِعيَِّ  . َواَل ِخيياَلَف فِييي ُمَحاَربَتِييِح إذَا َحيياَرَب ُوُ وب ييا ِعْنييدَ اْلُجْمُهييوِر , َوَ ييَواز  ال

ُ تَعَييالَى : } َوإِْن  َميياِم نَْن يُْمِدئَييحُ بِيياْلَحْرِب , قَيياَل هَّ اْلُمْسييِلِميَن نَْو نََعيياَن نَْهييَل اْلَحييْرِب , َوِلإْلِ

ي َ اْلُمْفيِر إنَُّهيْم اَل نَْيَمياَن لَُهيْم نََمثُوا نَْيَميانَُهْم ِميْن بَْعيِد َعْهيِدِهْم َوَطعَنُيوا فِيي ِديينِمُ  ْم فََْياتِلُوا نَئِمَّ

ُسيوُل  يلى هللا  لَعَلَُّهْم يَْنتَُهوَن { , َوِحينََما نَََْضْت قَُرْيشو ُ يْلَح اْلُحدَْيمِيَيِ  , َسياَر إلَيْيِهْم الرَّ

َممَّي َ . َوِعْنيدََما نََْيَض بَنُيو قَُرْيَمي َ  عليح وسلم َعاَم اْلفَتْحِ َسنَ َ الََماٍن ِمْن اْلِهْجَرةِ , َحتَّى فَتَحَ 

اْلعَْهيدَ َسيينَ َ َخْمييٍس , قَتَييَل النَّمِيييُّ  ييلى هللا علييح وسييلم ِرَ ييالَُهْم , َوَسييمَى ذََراِريِِِهييْم , َونََخيي َ 

ُسييوُل  ييلى ييا نََُْضييوا اْلعَْهييدَ , َحاَ ييَرُهْم الرَّ هللا عليييح  نَْمييَوالَُهْم , َوَكيي َِلَك بَنُييو النَِّضيييِر لَمَّ

ُل , َميْ َهُب  يِ  : اأْلَوَّ مَّ ْْيِض ال ِِ َِ اتَِِجاَهياِن فِيي نَْسيمَاِب نَ وسلم َسنَ َ نَْربَجٍ , َونََ اَلُهيْم . َوُهنَيا

يِِيَن , إالَّ نَْن يَُمييوَن لَُهيييْم َمنَعَيي و يَُحيياِربُوَن بَِهيييا  ِمِ اْلَحنَِفيَّييِ  : َوُهييَو نَنَّييحُ اَل يُْنيييتََُْض َعْهييدُ اليي ِِ

ُمْسِلِميَن , الُيمَّ يَْلَحُْيوَن بِيدَاِر اْلَحيْرِب , نَْو يَْغِلمُيوَن َعلَيى َمْوِضيجٍ , فَيَُحاِربُونَنَيا .  الثَّيانِي , الْ 

ْْتََضى اْلعَْهِد َعلَى َما يَأْتِي فِي ُمْصَ لَحِ ) نَْهِل  مَّ ُ بُِمَخالَفَِ  ُم َمْ َهُب اْلُجْمُهوِر : تُْنتََُْض ال ِِ

. )  ِ مَّ  ال ِِ

يًّا  ِ ِذمِِّ اِنِقاَلُا اِلَحِربِيِّ
100 

ْسيياَلِم , نَْو  - 7  قَاَمييِ  ِلُمييدَّةِ َسيينٍَ  فِييي دَاِر اْمِ ييا بِالتََّراِضييي , نَْو بِاْمِ يًّييا إمَّ يُْصييمُِح اْلَحْربِيييُّ ِذِمِ

َواجِ , نَْو بِاْلغَلَمَِ  َواْلفَتْحِ , َعلَى ِخاَلٍف َوتَْفِصيٍل يَأْتِي بَيَانُحُ فِ  يِ  بِال َّ مَّ ي ُمْصيَ لَحِ ) نَْهيِل ال ِِ

. ) 

 ٍ  101 اِنِقاَلُا اِلُمِستَأَِمِن ىلَى َحِربِيِّ

ْساَلِم , فَيَعُيودُ َحْربِيًّيا أِلَْ يِلحِ  - 8  ِْيُم إقَاَم   ُمَؤقَّتَ   فِي ِديَاِر اْمِ  اْلُمْستَأَْمُن : ُهَو اْلَحْربِيُّ اْلُم

َرةِ لَييحُ فِييي بِاَلِدنَييا , لَِمييْن يَْملُييُغ َمأَْمنَييحُ لْولييح تعييالى : } إالَّ الَّييِ يَن بِاْنتَِهيياِ  ُمييدَّةِ إقَاَمتِييِح اْلُمَْييرَّ 

وا إلَييْيِهْم  ييِرِكيَن الُييمَّ لَييْم يَْنُُْصييوُكْم َشييْيئ ا َولَييْم يَُميياِهُروا َعلَييْيُمْم نََحييد ا فَييأَتِمُّ ِْ َعاَهييْدتُْم ِمييْن اْلُم

ِْْضِح ِمْن َ انِِب اْلُمْسِلِميَن ; ِلُوُ وِد داََللٍَ  َعلَيى  َعْهدَُهْم إلَى ُمدَّتِِهْم { , نَْو بِنَْم ِ  اْلعَْهِد , نَْ  نَ

َ اَل  يا تََخيافَنَّ ِمييْن قَيْوٍم ِخيَانَي   فَاْنمِيْ  إلَيْيِهْم َعلَيى َسييَواٍ  إنَّ هَّ اْلِخيَانَيِ  , لْوليح تعيالى : } َوإِمَّ

ْْيدُ يُِحبُّ اْلَخيائِنِيَن { , َوِهيَي فِيي نَْهيِل اْلهُ  ْدنَيِ  نَْو اأْلََمياِن , اَل فِيي نَْهيِل ِ ْ يَيٍ  , فَياَل يُْنمَي ُ َع

ييِد اْلُهْدنَييِ  . َوقَييْد يُْصييمُِح اْلُمْسييتَأَْمنُ  ْْ ييدُ ُمعَاَوَضييٍ  فَُهييَو  َكييدُ ِمييْن َع ْْ ييِ  ; أِلَنَّييحُ ُمَؤبَّييدو , َوَع مَّ  ال ِِ

ِْْض اأْلََماِن ِمْن َ انِمِِح ُهَو , نَ  قَاَميِ  , اَل التَِِجياَرةِ نَْو َحْربِيًّا بِنَ ْو بِعَْودَتِِح ِلدَاِر اْلَحْرِب بِنِيَِّ  اْمِ

ْسياَلِم , فَيإِذَا َرَ يَج إلَيْيِهْم َولَيْو ِلغَْييِر دَا ِْْضيَها , الُمَّ يَعُيودُ إلَيى دَاِر اْمِ ِ  نَْو ِلَحاَ ٍ  يَ ِرِ  , التَّنَ ُّ

ِيِ , يُْنيتََُْض بِيِح نََمياُن اْلُمْسيتَأَْمِن , َعلَيى اْنتََهى نََمانُحُ . َه َا , َوُكلُّ َما يُ  ِمِ ْنيتََُْض بِيِح َعْهيدُ الي ِِ
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ِ  نََمانو ُمَؤبَّدو , َو َكدُ ِمْن اأْلََماِن اْلُمَؤقَّيِت , مَّ ْْدَ ال ِِ َوأِلَنَّ  َحَسِب ااِلتَِِجاَهْيِن السَّابَِْْيِن ; أِلَنَّ َع

ِيِ يَْلتَ ِ  ِمِ ِْْض اْلعَْهيِد يُْنمَي ُ إلَْييِح اْلُمْستَأَْمَن َكال ِِ ْساَلِم . َوَمْن نَََْض نََمانَحُ بِنَ ُم بِتَْ مِيِق نَْحَماِم اْمِ

َمياُم فِيي َشيأْنِِح َكاأْلَِسييِر اْلَحْربِيِيِ , ِميْن قَتْيٍل َوَمي ِنٍ َويَْملُُغ اْلَمأَْمَن ِعْندَ اْلُجْمُهوِر , َويَُخيَّيُر اْمِ

 اْلَحنَابِلَِ  . َوفِدَاٍ  َوَغْيِرِ  ِعْندَ 

 102 ِدَماُه أَِهِل اِلَحِرِا َوأَِمَوالُُهِم 

ْْتَِضيي إبَاَحي َ  -َكَما ُهَو َمْعُروفو  -اْلَحْرُب  - 11 َحالَ ُ َعدَاٍ  َوِكفَاحٍ ُمَسلَّحٍ بَْيَن فَِريَْْيِن , تَ

ْْتَِضي بَْحَث َحالَِ  اْلعَدُِوِ فِي غَ  َماِ  َواأْلَْمَواِل , َوَه َا يَ ْيِر َحالَِ  اْلعَْهِد , َوفِي َحالَيِ  اْلعَْهيِد الدِِ

فِييي َغْيييِر َحالَييِ  اْلعَْهييِد : اْلَحْربِيييُّ َغْيييُر اْلُمعَاَهييِد ُمْهييدَُر الييدَِّم َواْلَميياِل , فَيَُجييوُز قَتْييُل  -: ن 

 َ ْميَواُل ِميْن َعَْياَراٍت َوَمْنُْيواَلٍت اْلُمَْاتَِليَن ; أِلَنَّ ُكلَّ َمْن يَُْاتُِل فَإِنَّحُ يَُجوُز قَتْلُحُ , َوتُْصمُِح اأْل

يُّ َغنِيَميي   ِلْلُمْسييِلِميَن , َوتَِصيييُر بِيياَلدُ اْلعَييدُِوِ بِاْلغَلَمَييِ  نَْو اْلفَييتْحِ ِمْلم ييا ِلْلُمْسييِلِميَن , َويَُمييوُن َوِليي

ا فِي اأْلَْسَرَّللا بَْيَن نُُموٍر : ِهَي اْلَْتْيُل , َوااِلْسيتِْرقَ  اُق , َواْلَمينُّ ) إْطياَلُق َسيَراحِ اأْلَْمِر ُمَخيَّر 

اأْلَِسيييِر بِيياَل ُمَْابِييٍل ( , َواْلِفييدَاُ  ) تَمَييادُُل اأْلَْسييَرَّللا نَْو نَْخيي ُ اْلَميياِل فِْديَيي   َعييْنُهْم ( , َوفَييْرُض 

َماُم لَُهْم ا َ اِل اْلَْاِدِريَن . فَإِْن قَمِلُوا اْلِجْ يَ َ َوَعَْدَ اْمِ ي َ , نَْ يمَُحوا نَْهيَل اْلِجْ يَِ  َعلَى الِرِ مَّ ل ِِ

ْنَصياِف , َوَعلَيْيِهْم َميا َعلَيْيِهْم ِميْن ااِلْنتَِصياِف , قَياَل  ٍ  , َويَُموُن لَُهْم َما ِلْلُمْسِلِميَن ِميْن اْمِ ِذمَّ

َكأَْمَواِلنَيا . )  َعِليٌّ رضي هللا عنح : إنََّما بَ َلُوا اْلِجْ يَ َ ِلتَُميوَن ِدَمياُؤُهْم َكيِدَمائِنَا , َونَْميَوالُُهمْ 

ُروِعيَِّ  اْلِجَهاِد , َكَما ذََكيَر فِيي اْلفَتَيا ِْ ِ  ( . َواَل تَتََحَُّْق َهِ ِ  اأْلَْحَماُم إالَّ بَِم مَّ َوَّللا ر : نَْهُل ال ِِ

بَاَحِ  اْلِجَهياِد َشيْرَطاِن : نََحيدُُهَما : اْمتِنَيالُ اْلعَيدُوِِ  تََرُط ِمِ ِْ َعيْن قَمُيوِل َميا  اْلِهْنِديَِّ  , فَِفيَها : يُ

يِن اْلَحِقِ , َوَعدَِم اأْلََماِن َواْلعَْهِد بَْينَنَا َوبَْينَُهْم . َوالثَّانِي : نَْن يَْرُ َو  َمياُم دُِعَي إلَْيِح ِمْن الدِِ اْمِ

ْساَلِم , بِاْ تَِهاِدِ  نَْو بِاْ تَِهاِد َمْن يُْعتَيدُّ بِا ةَ أِلَْهِل اْمِ َِّْوَك َ َواْلُْوَّ ْ تَِهياِدِ  َوَرنْيِيِح . َوإِْن َكياَن ال

ِْتَياُل ; ِلَميا فِييِح ِمينْ  ِْتَاِل , فَإِنَّحُ اَل يَِحيلُّ لَيحُ اْل َِّْوَك َ ِلْلُمْسِلِميَن فِي اْل ةَ َوال  إْلَْياِ  اَل يَْرُ و اْلُْوَّ

يٍ  نَ  -النَّْفِس فِي التَّْهلَُمِ  . ب  ْو ُهْدنَيٍ  نَْو نََمياٍن يَْعِصيُم اليدََّم فِيي َحالَيِ  اْلعَْهيِد : اْلعَْهيدُ ِميْن ِذمَّ

َواْلَميياَل بِالنِِْسييمَِ  ِلْلَحْربِييِيِ , فَييإِْن ُوِ ييدَ َعْهييدو َعَصييَم دََمييحُ َوَمالَييحُ , َوإِْن لَييْم يُوَ ييْد فَُهييَو َعلَييى 

 اأْلَْ ِل ُمْهدَُر الدَِّم َواْلَماِل . َوتُْمَحُث ُهنَا نُُمورو :

اًل : قَتُِل اِلُمسِ  ِ َحِربِيًّا أَوَّ يِّ مِِّ ِلِم أَِو الذِِّ
103  

ِيِ بَِْتْيِل اْلَحْربِيِيِ , َولَيْو َكياَن  - 12  ِمِ ْْيتَصُّ ِميْن  اْلُمْسيِلِم َوالي ِِ ُ ْمُهوُر اْلفََُْهاِ  َعلَى نَنَّحُ اَل يُ

ُِّييْمَهِ  فِييي ُمْسييتَأَْمن ا , َكَمييا اَل ِديَيي َ َعلَْيِهَمييا بَِْتْييِل اْلَحْربِييِيِ َغْيييِر اْلُمْسييتَأَْمِن ; بِ  َسييمَِب ُوُ ييوِد ال

يَيِ  :  َِْصياِص َوُوُ يوِب الدِِ إبَاَحِ  دَِم اْلَحْربِِيِ , َوِلَمْونِِح ُممَياَح اليدَِّم فِيي اأْلَْ يِل . َوَشيْرُط اْل

ْْتُوِل َمْعُصوَم الدَِّم نَْو َمْحُْوَن الدَِّم , نَْ  يَْحُرُم ااِلْعتِدَاُ  َعلَى َحيَاتِِح ,  بَْل اَل تَِجيُب َكْوُن اْلَم

 قَتاْل  َعْمد ا . -َكاْلَحْربِِيِ  -اْلَمفَّاَرةُ ِعْندَ اْلَْائِِليَن بِلُُ وِمَها فِي َحالَِ  قَتِْل ُممَاحِ الدَِّم 

ِسا  ُمَهاا اإِلِ ِ بُِمعَاَملٍَة يَُحرِِّ ِ َعلَى َشِيٍه ِمِن َماِل اِلَحِربِيِّ يِّ مِِّ اَلُم ثَانِيًا : ُحُصوُل اِلُمِسِلِم أَِو الذِِّ
104: 

بَييا , نَْو  - 13  ييد ا ِمثْييَل الِرِ ْْ يُّ دَاَر اْلَحييْرِب بِأََميياٍن فَعَاقَييدَ َحْربِيًّييا َع ِمِ إذَا دََخييَل اْلُمْسييِلُم نَْو اليي ِِ

َميي ييا َحرَّ ْسيياَلِم , نَْو نََخيي َ َمالَييحُ بِاْلَمْيِسييِر َونَْحييِوِ  ِممَّ حُ َغْيييَر ُ ِمييْن اْلعُُْييوِد اْلفَاِسييدَةِ فِييي ُحْمييِم اْمِ

ْساَلُم , لَْم يَِحلَّ لَحُ ذَِلَك ِعْندَ اْلُجْمُهوِر , َوِمْنُهْم نَبُيو يُوُسيَع ِميْن اْلَحنَِفيَّيِ  . َواْسيتَدَلُّوا بِي أَنَّ اْمِ
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يا بِالنِِْسيمَِ  ِلْلُمْسيِلِم فََمياِهرو ; أِلَنَّ  بَيا الَابِتَي و فِيي َحيِقِ اْلُمْسيِلِم َواْلَحْربِيِيِ , نَمَّ اْلُمْسيِلَم  ُحْرَم َ الِرِ

ا بِالنِِْسمَِ  ِلْلَحْربِِيِ ; فَِْلَنَّحُ ُمَخاَطبو بِاْلُمحَ  ْساَلِم َحْيثَُما يَُموُن , َونَمَّ َمياِت , ُمْلتَِ مو بِأَْحَماِم اْمِ رَّ

بَا , مِ  بَا َوقَْد نُُهوا َعْنحُ { , َو يَاُت تَْحِريِم الِرِ ُ تَعَالَى : } َونَْخِ ِهْم الِرِ ثُْل قوليح تعيالى قَاَل هَّ

يي و  بَييا , َوِهييَي َعامَّ بَييا { , َوَسييائُِر اآْليَيياِت َواأْلَْخمَيياِر الدَّالَّييِ  َعلَييى تَْحييِريِم الِرِ َم الِرِ : } َوَحييرَّ

دو إلَيى َ يَواِز ذَِليَك , ُمْسيتَِدلِِينَ  بَا فِي ُكِلِ َمَمان َوَزَماٍن . َوذََهَب نَبُو َحنِيفَ َ َوُمَحمَّ  تَتَنَاَوُل الِرِ

 و َعيْن بِأَنَّ اْلُمْسِلَم يَِحلُّ لَحُ نَْخ ُ َماِل اْلَحْربِِيِ ِمْن َغْيِر ِخيَانٍَ  َواَل َغْدٍر ; أِلَنَّ اْلِعْصيَم َ ُمْنتَِفيَي

بَا َونَْحِوِ  اْلُمتَعَاقِدَاِن َراِضيَاِن , فَاَل َغيْدَر فِييِح , وَ  ِْْد الِرِ بَيا َماِلِح , فَإِتاَْلفُحُ ُممَاحو , َوفِي َع الِرِ

ييَِر اْلَممِييِر : َوإِذَا دََخيَل اْلُمْسيِلُم دَارَ  دو فِي الِسِ  َونَْحُو ُ َكإِتاَْلِف اْلَماِل , َوُهَو َ ائِ و . قَاَل ُمَحمَّ

 َ نَّيحُ إنََّميا اْلَحْرِب بِأََماٍن , فَاَل بَأَْس بِأَْن يَأُْخ َ ِمْنُهْم نَْمَوالَُهْم بِِ يِب نَْنفُِسِهْم بِأَِ ِ َوْ ٍح َكياَن ; أِل

ييا ِخيَانَيي ُ اْلُمْسييِلِم  نََخيي َ اْلُممَيياَح َعلَييى َوْ ييٍح َعييَرا َعييْن اْلغَييْدِر , فَيَُمييوُن ذَِلييَك َطيِِم ييا ِمْنييحُ . َونَمَّ

يرُ  ِْ ِيِ َم ِمِ َم و ; أِلَنَُّهْم إنََّما نَْعَ يْوا اأْلََمياَن ِلْلُمْسيِلِم نَْو الي ِِ وط ا بِتَْرِكيِح اْلُمْستَأَْمِن ِعْندَُهْم فَُمَحرَّ

ا فِي اللَّْفِظ , فَُهَو َمْعلُومو فِي اْلَمْعنَى , َوِلي َِلَك َميْن َ اَ نَي ا ِخيَانَتَُهْم , َوإِْن لَْم يَُمْن ذَِلَك َمْ ُكور 

ا ِلعَْهِدِ  . َوإِذَا الَمََت َه َا لَْم تَِحلَّ ِلْلُمْسِلِم ِخيَا نَي ُ اْلَحيْربِيِِيَن إذَا ِمْنُهْم بِأََماٍن فََخانَنَا , َكاَن نَاقِض 

دََخَل دَاَرُهْم بِأََماٍن ; أِلَنَّيحُ َغيْدرو , َواَل يَْصيلُُح فِيي ِدينِنَيا اْلغَيْدُر , َوقَيْد قَياَل النَّمِييُّ  يلى هللا 

عليييح وسييلم : } اْلُمْسييِلُموَن ِعْنييدَ ُشييُروِطِهْم { فَييإِْن  َخييانَُهْم , نَْو َسييَرَق ِمييْنُهْم , نَْو اْقتَييَرَض 

ْسياَلِم بِأََمياٍن , نَوْ شَ   ْيئ ا , َوَ َب َعلَْيِح َردُّ َما نََخ َ إلَى نَْربَابِيِح , فَيإِْن َ ياَ  نَْربَابُيحُ إلَيى دَاِر اْمِ

َميحُ لَ ِ إيَماٍن , َردَّ ُ َعلَْيِهْم , َوإاِلَّ بَعََث بِِح إلَْيِهْم ; أِلَنَّحُ نََخ َ ُ َعلَيى َوْ يٍح َحيُرَم َعلَْييِح نَْخي ُ ُ , فَ 

يا يَُوافِيقُ  َِّيافِِعيُّ فِيي اأْلُِمِ : َوِممَّ َمياُم ال  َردُّ َما نََخي َ , َكَميا لَيْو نََخي َ ُ ِميْن َمياِل ُمْسيِلٍم . قَياَل اْمِ

ْسياَلِم َحي ِْلُحُ اْلُمْسِلُموَن , َويَْجتَِمعُوَن َعلَْيِح , نَنَّ اْلَحياَلَل فِيي دَاِر اْمِ اَللو التَّْنِ يَل َوالسُّنَّ َ َويَْع

ا , فََْْد  ْساَلِم َحَرامو فِي بِاَلِد اْلُمْفِر , فََمْن نََ اَب َحَرام  فِي بِاَلِد اْلُمْفِر , َواْلَحَراَم فِي دَاِر اْمِ

ُ َعلَى َما َشاَ  ِمْنحُ , َواَل تََضُج َعْنحُ بِاَلدُ اْلُمْفِر َشْيئ ا .  َحدَّ ُ هَّ

ِة  مَّ  105 أَِهُل الذِِّ

مَّ ُ  - 1  يُّ : ُهيَو اْلُمعَاَهيدُ .  ال ِِ ِمِ يِ  نَْهيُل اْلعَْهيِد , َوالي ِِ مَّ فِي اللُّغَِ  : اأْلََماُن َواْلعَْهدُ , فَأَْهُل ال ِِ

يِ  , نَْ   مَّ يُّ نِْسمَ و إلَى ال ِِ ِمِ يُّوَن , َوال ِِ ِمِ ِ  فِي اْ ِ اَلحِ اْلفََُْهاِ  ال ِِ مَّ اْلعَْهيِد َواْلُمَرادُ بِأَْهِل  ال ِِ

َماِم  ِمنْ  ْن يَنُوُب َعْنحُ  -اْمِ بِاأْلَْمِن َعلَى نَْفِسيِح َوَماِليِح نَِمييَر اْلتَِ اِميِح اْلِجْ يَي َ َونُفُيوذَ  -نَْو ِممَّ

ييِد نَْو اْلَْييَرائِِن نَْو  ْْ يي ُ أِلَْهييِل اْلِمتَيياِب َوَمييْن فِييي ُحْمِمِهييْم بِاْلعَ مَّ ْسيياَلِم . َوتَْحُصييُل ال ِِ نَْحَميياِم اْمِ

وَن َعلَى ُكْفِرِهْم فِي ُمَْابِِل اْلِجْ يَِ  , َكَما َسيَأْتِي تَْفِصيلُحُ . التَّمَعِ   يَِّ  , فَيََْرُّ

لَِ  ( :  ) اأْلَْلفَاُظ ذَاُت الِصِ

ْن قَاَل اْلَحنَِفيَّ ُ َواْلَحنَابِلَ ُ : نَْهُل اْلِمتَاِب ُهْم : اْليَُهودُ َوالنََّصياَرَّللا َوَمي - 2نَْهُل اْلِمتَاِب :  -ن  

ييِريعَِ   َِ دَاَن بِييِدينِِهْم , فَيَييْدُخُل فِييي اْليَُهييوِد السَّيياِمَرةُ ; أِلَنَُّهييْم يَييِدينُوَن بِييالتَّْوَراةِ َويَْعَملُييوَن بِ

ْنِجييِل َواْنتََسيَب إلَيى ِعيَسيى  ُموَسى عليح السالم , َويَيْدُخُل فِيي النََّصياَرَّللا ُكيلُّ َميْن دَاَن بِاْمِ

َعييا َِّييافِِعيَّ ُ َواْلَماِلِميَّيي ُ : نَْهييُل اْلِمتَيياِب ُهييْم عليييح السييالم بِااِلدِِ ييِريعَتِِح . َوقَيياَل ال َِ ِ  َواْلعََمييِل بِ

ِ  قَْد يَُمونُوَن ِمْن نَْهيِل اْلِمتَياِب , َوقَيْد يَُمونُيوَن ِميْن َغْييِرِهْم  مَّ اْليَُهودُ َوالنََّصاَرَّللا . َونَْهُل ال ِِ

ِ  َونَْهيِل اْلِمتَياِب : نَنَّ ُكيلَّ َواِحيٍد ِمْنُهَميا نََعيمُّ ِميْن اآْلَخيِر َكاْلَمُجوِس , فَالنِِْسمَ ُ بَْيَن  مَّ نَْهِل ال ِِ

.  ِ مَّ  ِمْن َوْ ٍح , َونََخصُّ ِمْنحُ ِمْن َوْ ٍح  َخَر , فَيَْجتَِمعَاِن فِي اْلِمتَابِِيِ إذَا َكاَن ِمْن نَْهِل ال ِِ
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اْلُميَرادُ بِاْلُمْسيتَأَْمِن ِعْنيدَ اْلفََُْهياِ  : َميْن دََخيَل دَاَر  - 3( :  نَْهُل اأْلََماِن ) اْلُمْسيتَأَْمنُونَ  -ب  

َميياِم نَْو نََحييِد اْلُمْسييِلِميَن , َعلَييى تَْفِصيييٍل يُييْ َكُر فِييي  ْسيياَلِم َعلَييى نََميياٍن ُمَؤقَّييٍت ِمييْن قِمَييِل اْمِ اْمِ

ييِ  ُمَؤبَّييدو , ُمْصييَ لَِحِح , َوَعلَييى ذَِلييَك فَيياْلفَْرُق بَْينَييحُ َوبَييْيَن  مَّ ييِ  : نَنَّ اأْلََميياَن أِلَْهييِل ال ِِ مَّ نَْهييِل ال ِِ

 َوِلْلُمْستَأَْمنِيَن ُمَؤقَّتو .

يِرِكيَن  - 4) نَْهُل اْلَحْرِب ( :  -ج   ِْ اْلُمَرادُ بِأَْهِل اْلَحيْرِب : اْلُمفَّياُر ِميْن نَْهيِل اْلِمتَياِب َواْلُم

ُْْ نُيوَن فِيي الَِّ يَن اْمتَنَعُوا َعْن قَمُوِل دَ  يٍ  َواَل نََمياٍن , َويَ ْْدُ ِذمَّ ْساَلِم , َولَْم يُْعَْْد لَُهْم َع ْعَوةِ اْمِ

ْساَلِم . فَُهيْم نَْعيدَاُ  اْلُمْسيِلِميَن الَّيِ يَن يُْعلَيُن َعلَي ْيِهْم دَاِر اْلَحْرِب الَّتِي اَل تَُ مَُّق فِيَها نَْحَماُم اْمِ

تَ  ة  نَْو َمرَّ يًّا :اْلِجَهادُ َمرَّ  ْيِن ُكلَّ َعاٍم . َوتَْفِصيلُحُ فِي ُمْصَ لَِحِح . َما يَُموُن بِِح َغْيُر اْلُمْسِلِم ِذِمِ

ييِ  , نَْو  - 5  مَّ ييِد , نَْو بَِْييَرائَِن ُمعَيَّنَييٍ  تَييدُلُّ َعلَييى ِرَضييا ُ بِال ِِ ْْ يًّييا بِاْلعَ يَِصيييُر َغْيييُر اْلُمْسييِلِم ِذِمِ

 , نَْو بِاْلغَلَمَِ  َواْلفَتْحِ . َوفِيَما يَأْتِي تَْفِصيُل َهِ ِ  اْلَحااَلِت :بِالتَّمَِعيَِّ  ِلغَْيِرِ  

اًل   ِة : -أَوَّ مَّ   َعِقُد الذِِّ
ييْرِط بَييْ ِل اْلِجْ يَييِ  َواْلتِييَ اِم نَْحَميياِم  - 6 َِ ييِ  : إْقييَراُر بَْعييِض اْلُمفَّيياِر َعلَييى ُكْفييِرِ  بِ مَّ ييدُ ال ِِ ْْ َع

ْساَلِم الدُّْنيَ  ْسياَلَم اْمِ ِْتَياَل ,  َميَج اْحتَِمياِل دُُخوِليِح اْمِ يُّ اْل ِمِ َِ ال ِِ ِويَِّ  , َواْلغََرُض ِمْنحُ : نَْن يَتُْر

يِ  ِلليدَّْعَوةِ  مَّ ْْيدُ ال ِِ يِن . فََمياَن َع َعْن َطِريِق ُمَخالََ تِِح بِاْلُمْسِلِميَن , َوُوقُوفِِح َعلَى َمَحاِسِن اليدِِ

ْسيياَلِم , اَل  ييدُ إلَييى اْمِ ْْ ييدُ َهيي َا اْلعَ ِْ ْغمَييِ  نَْو ال ََّمييجِ فِيَمييا يُْؤَخيي ُ ِمييْنُهْم ِمييْن اْلِجْ يَييِ  . َويَْنعَ  ِللرَّ

َِّيأُْن فِيي َسيائِرِ  يتََرُط ِكتَابَتُيحُ َكَميا ُهيَو ال ِْ ُ  بِإِيَجاٍب َوقَمُوٍل بِاللَّْفِظ , نَْو َما يَُْوُم َمَْاَميحُ , َواَل ت

ْنَميياِر اْلعُُْييوِد , َوَمييَج َهيي َا فَ  ةِ اْمِ الْمَيياِت , َودَْفع ييا ِلَمَضييرَّ ييِد نَْمييرو ُمْستَْحَسيينو أِلَْ ييِل اْمِ ْْ ِمتَابَيي ُ اْلعَ

 َواْلُجُحوِد .

 َمِن يَتََولَّى ىِبَراَم اِلعَِقِد : 

ْْيدَ ال ِِ  - 7  َِّافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَِ  َعلَى نَنَّ َع يِ  َميَج َغْييِر اْلُمْسيِلِم ُ ْمُهوُر اْلفََُْهاِ  : اْلَماِلِميَِّ  َوال مَّ

َمي َماُم نَْو نَائِمُحُ , فَاَل يَِصحُّ ِمْن َغْيِرِهَما ; أِلَنَّ ذَِلَك يَتَعَلَّيُق بِنََميِر اْمِ اِم َوَميا يَتََولَّى إْبَراَمحُ اْمِ

ْْيدو ُمَؤبَّيدو , فَلَيْم يَُجي ْ  يِ  َع مَّ ْْيدَ ال ِِ َمياِم .  يََرا ُ ِميْن اْلَمْصيلََحِ  ; َوأِلَنَّ َع نَْن يُْفتَياَت بِيِح َعلَيى اْمِ

ْسياَلِم , فَُهيَو بَِمْنِ لَيِ  ا ِ  َخلَيعو َعيْن اْمِ مَّ ْْدَ ال ِِ ليدَّْعَوةِ َونََ اَز ذَِلَك اْلَحنَِفيَّ ُ ِلُمِلِ ُمْسِلٍم ; أِلَنَّ َع

; َوأِلَنَّحُ َمْفُروضو ِعْندَ َطلَمِِهْم لَحُ , َوفِيي  إلَْيِح ; َوأِلَنَّحُ ُمَْابُِل اْلِجْ يَِ  , فَتَتََحَُّْق فِيِح اْلَمْصلََح ُ 

ِ  اْلُمْسِلِميَن , فَيَُجوُز ِلُمِلِ ُمْسِلٍم . َماِم َوَعامَّ  اْنِعَْاِدِ  إْسَْاُط اْلفَْرِض َعْن اْمِ

ِة : مَّ  َمِن يَِصدُّ لَهُ َعِقُد الذِِّ

مَّ ِ  - 8  ِْْد ال ِِ أِلَْهِل اْلِمتَاِب َواْلَمُجيوس , َكَميا اتَّفَُْيوا َعلَيى َعيدَِم  اتَّفََق اْلفََُْهاُ  َعلَى َ َواِز َع

ي ِْ َِّيافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَي ُ فِيي اْلَم ا فِيَميا َعيدَا ذَِليَك فََْيْد اْختَلَفُيوا : فََْياَل ال ُهوِر َ َواِزِ  ِلْلُمْرتَدِِ . نَمَّ

ِ  ِلغَْيِر نَْهلِ  مَّ ْْدُ ال ِِ اْلِمتَاِب َواْلَمُجوس , بِدَِليِل قوليح تعيالى : } فَياْقتُلُوا  ِعْندَُهْم : اَل يَُجوُز َع

ِرِكيَن َحْيُث َوَ ْدتُُموُهْم { َوَه َا َعامٌّ ُخصَّ ِمْنيحُ نَْهيُل اْلِمتَياِب بِآيَيِ  اْلِجْ يَيِ  فِيي ُسيوَرةِ  ِْ اْلُم

} ُسيينُّوا بِِهييْم ُسيينَّ َ نَْهييِل التَّْوبَييِ  , َوُخييصَّ ِمييْنُهْم اْلَمُجييوُس بَِْْوِلييِح عليييح الصييالة والسييالم : 

ِْيَّييِ  اْلعُُمييوِم . َوقَيياَل اْلَحنَِفيَّيي ُ , َوُهييَو  اْلِمتَيياِب . . . { فََمييْن َعييدَاُهْم ِمييْن اْلُمفَّيياِر يَْمَْييى َعلَييى بَ

ييِ  ِلَجِميييجِ الْ  مَّ ييدُ ال ِِ ْْ ُمفَّيياِر , إالَّ َعمَييدَةَ ِرَوايَيي و ِعْنييدَ اْلَماِلِميَّييِ  , َوِرَوايَيي و َعييْن نَْحَمييدَ : يَُجييوُز َع

ْسيياَلِم َعيْن َطِريييِق اْلُمَخالََ يِ  بِاْلُمْسييِلِميَن  ييِ  ِلَرَ ياِ  اْمِ مَّ ْْيدَ ال ِِ اأْلَْوالَياِن ِميْن اْلعَييَرِب ; أِلَنَّ َع

يِرِكي اْلعَيَرِب  ِْ يِ  َميَج ُم مَّ يِد ال ِِ ْْ يِن , َوَهي َا اَل يَْحُصيُل بِعَ ; أِلَنَّ َواْلُوقُوِف َعلَيى َمَحاِسيِن اليدِِ

 ِ يَمياَن بِيالَلَّ َسالَ َ , فَلَيْيَس لَُهيْم نَْدنَيى ُشيْمَهٍ  فِيي َرْفِضيِهْم اْمِ   اْلُْْر َن نََ َل بِلُغَتِِهْم , َوَحَملُوا الِرِ

ِ ِمنْ  ْْمَْل َرُسوُل هَّ ْساَلِم , َوِلَه َا لَْم يَ ُهْم اْلِجْ يَي َ . َوَرُسوِلِح , فَتَعَيََّن السَّْيُع دَاِعي ا لَُهْم إلَى اْمِ
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ييِ  ِلَجِميييجِ نَْ يينَاِف اْلُمفَّيياِر , اَل فَييْرَق بَييْيَن  مَّ ييدُ ال ِِ ْْ ييُهوِر ِعْنييدَ اْلَماِلِميَّييِ  : يَُجييوُز َع ِْ َوفِييي اْلَم

 ِكتَابِِيٍ َوَغْيِرِ  , َواَل فَْرَق بَْيَن َوالَنِِيٍ َعَربِِيٍ , َوَوالَنِِيٍ َغْيِر َعَربِِيٍ .

ِة :ُشُروُط َعِقِد ال مَّ  ذِِّ

ِ  فِيي - 9  مَّ ْْدَ ال ِِ ِ  نَْن يَُموَن ُمَؤبَّد ا ; أِلَنَّ َع مَّ ِْْد ال ِِ تََرُط فِي َع ِْ  ُ ْمُهوُر اْلفََُْهاِ  َعلَى نَنَّحُ يُ

ْسياَلِم اَل يَِصيحُّ إالَّ ُمَؤبَّيد ا , فَ  ْْيدُ اْمِ ْساَلِم , َوَع ِْْد اْمِ ْْيدُ إفَادَةِ اْلِعْصَمِ  َكاْلَخلَِع َعْن َع َمي َا َع

يِد قَمُيوُل َوالْ  ْْ تََرُط فِي َه َا اْلعَ ِْ َِّافِِعيَِّ  يَِصحُّ ُمَؤقَّت ا . َوَك َِلَك يُ ِ  . َوفِي قَْوٍل ِعْندَ ال مَّ تِيَ اُم ال ِِ

ْساَلِم فِي َغْيِر اْلِعمَادَاِت , ِمْن ُحُْوِق اآْلدَِميِِيَن فِي اْلُمعَاَماَلِت َوَغَراَمي ِ  اْلُمتِْلفَياِت  نَْحَماِم اْمِ

َ ياِل ِميْنُهْم قَمُيوُل  يتََرُط فِيي َحيِقِ الِرِ ِْ نَى َوالسَِّرقَِ  , َكَميا يُ ِْدُوَن تَْحِريَمحُ َكالِ ِ , َوَك َا َما يَْعتَ

 بَْ ِل اْلِجْ يَِ  ُكلَّ َعاٍم .

اَل اْلَميياَوْرِد ُّ ِمييْن َوذََكيَر بَْعييُض اْلفََُْهياِ  ُشييُروط ا نُْخييَرَّللا لَيْم يَييْ ُكْرَها اآْلَخييُروَن . قَي - 10 

تََرُط َعلَْيِهْم ِستَّ ُ نَْشيَاَ  : ِْ َِّافِِعيَِّ  : يُ  ال

ِ تَعَالَى بَِ ْعٍن َواَل تَْحِريٍع لَحُ . 1)    ( ناَلَّ يَْ ُكُروا ِكتَاَب هَّ

ِ  لى هللا عليح وسلم بِتَْمِ يٍب لَحُ َواَل اْزدِ  2)    َراٍ  .( َوناَلَّ يَْ ُكُروا َرُسوَل هَّ

ْساَلِم بِ َِمٍ لَحُ َواَل قَْدحٍ فِيِح . 3)    ( َوناَلَّ يَْ ُكُروا ِديَن اْمِ

 ( َوناَلَّ يُِصيمُوا ُمْسِلَم   بِِ ن ى َواَل بِاْسِم نَِماحٍ . 4)  

ُضوا ِلَماِلِح . 5)   ا َعْن ِدينِِح َواَل يَتَعَرَّ  ( َوناَلَّ يَْفتِنُوا ُمْسِلم 

 يُِعينُوا نَْهَل اْلَحْرِب َواَل يُْؤُووا ِلْلَحْربِيَّْيِن َعْين ا ) َ اُسوس ا ( .( َوناَلَّ  6)  

ا لَُهي  يتََرُط إْشيعَار  ِْ ُ ْم قَاَل اْلَماَوْرِد ُّ : فََهِ ِ  ُحُْوقو ُمْلتََ َم و , فَتَْلَ ُمُهْم بِغَْييِر َشيْرٍط , َوإِنََّميا ت

ا ِلعَْهِدِهْم . َوِمثْلُحُ َما ذََكيَر ُ َوتَأِْكيد ا ِلتَْغِليِظ اْلعَْهِد َعلَْيهِ  ْْض  َِّْرِط نَ ْم , َويَُموُن اْرتَِمابَُها بَْعدَ ال

نَبُييو يَْعلَييى ِمييْن اْلَحنَابِلَييِ  . َوإِنََّمييا لَييْم يَييْ ُكْرَها اآْلَخييُروَن ِلييدُُخوِلَها فِييي َشييْرِط اْلتِييَ اِم نَْحَميياِم 

ْساَلِم .  اْمِ

ُهْم ُشُروط ا نُْخَرَّللا َكاْستَِضافَِ  اْلُمْسِلِميَن , َوَعدَِم إْظَهاِر ُمْنَمٍر فِيي َه َا , َوَزادَ بَْعضُ  - 11 

ُُِّروِط  ْساَلِم َوَغْيِرَها , َواْختَلَفُوا فِي ُوُ وِب نَْو اْستِْحمَاِب اْشتَِراِط َه َا النَّْولِ ِمْن ال دَاِر اْمِ

َماِم  تَِرَط َعلَْيِهْم ُشُروط ا نَْحَو َميا َشيَرَطحُ ُعَميُر , َوُ ْملَ ُ ذَِلَك نَنَّحُ يَْنمَِغي ِلإْلِ ِْ ِْْد نَْن يَ ِعْندَ اْلعَ

رضي هللا عنح , َوقَيْد ُرِويَيْت َعيْن ُعَميَر رضيي هللا عنيح فِيي ذَِليَك نَْخمَيارو , ِمْنَهيا َميا َرَوا ُ 

ُل  بِإِْسنَاِدِ  َعْن إْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش قَاَل : َحدَّالَنَا  َغْيُر َواِحيٍد ِميْن نَْهيِل اْلِعْليِم , قَيالُوا : اْلَخالَّ

ْحَمِن ْبييِن ُغييْنٍم : نَنَّييا ِحيييَن قَييِدْمنَا ِمييْن بِاَلِدنَييا َطلَْمنَييا إلَْيييك  َكتَييَب نَْهييُل اْلَجِ يييَرةِ إلَييى َعْمييِد الييرَّ

ِسنَا ناََل نُْحِدَإ فِي َميِدينَتِنَا َكنِيَسي   اأْلََماَن أِلَْنفُِسنَا َونَْهِل ِملَّتِنَا , َعلَى نَنَّا َشَرْطنَا لَك َعلَى نَْنفُ 

دُ َما َخيِرَب ِميْن َكنَائِِسينَا , َواَل  ا َواَل قَاَليَ   َواَل َ ْوَمعَ َ َراِهٍب َواَل نَُجدِِ َواَل فِيَما َحْولََها دَْير 

ْسيِلِميَن نَْن يَْنِ لُوَهيا فِيي اللَّْييِل َما َكاَن ِمْنَها فِي ُخَ ِط اْلُمْسِلِميَن , َواَل نَْمنَُج َكنَائَِسنَا ِميْن اْلمُ 

ةِ َواْبييِن السَّييمِيِل , َواَل نُييْؤِو  فِيَهييا َواَل فِييي َمنَاِزِلنَييا  ييَج نَْبَوابََهييا ِلْلَمييارَّ َوالنََّهيياِر , َونَْن نَُوِسِ

يَسينَا إالَّ َضيْرب ا َخِفيًّيا فِيي َ اُسوس ا , َوناَلَّ نَْمتَُم نَْمَر َمْن َغشَّ اْلُمْسِلِميَن , َوناَلَّ نَْضِرَب نََواقِ 

ِْيَراَ ةِ فِيي  ياَلةِ َواَل اْل َ ْوِف َكنَائِِسنَا َواَل نُْمِهَر َعلَْيَها َ يِليم ا , َواَل نَْرفَيَج نَْ يَواتَنَا فِيي الصَّ

اْلُمْسِلِميَن , َوناَلَّ  َكنَائِِسنَا فِيَما يَْحُضُر ُ اْلُمْسِلُموَن , َواَل نُْخِرَج َ ِليمَنَا َواَل ِكتَابَنَا فِي ُسوقِ 

نُْخِرَج بَاُعوال ا َواَل َشعَانِيَن َواَل نَْرفَُج نَْ يَواتَنَا َميَج نَْمَواتِنَيا , َواَل نُْمِهيُر النِِييَراَن َمعَُهيْم فِيي 

َر ِشيْرك ا , َواَل نَْسَواِق اْلُمْسيِلِميَن , َوناَلَّ نَُجياِوَرُهْم بِاْلَخنَياِزيِر َواَل بِمَْييجِ اْلُخُميوِر , َواَل نُْمِهي

قِيِق الَِّ يَن َ َرْت َعلَْيِهْم ِسي َب فِي ِدينِنَا َواَل نَْدُعَو إلَْيِح نََحد ا , َواَل نَتَِّخ َ َشْيئ ا ِمْن الرَّ َهاُم نَُرِغِ
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ْسيياَلِم  , َونَْن نَْلييَ َم ِزيَّنَييا اْلُمْسييِلِميَن , َوناَلَّ نَْمنَييَج نََحييد ا ِمييْن نَْقِربَائِنَييا إذَا نََرادَ الييدُُّخوَل فِييي اْمِ

َِمَّحَ بِاْلُمْسِلِميَن فِي لُْمِس قَلَْنُسيَوةٍ َواَل ِعَماَميٍ  َواَل نَْعلَيْيِن َواَل فَيْرقَ  َ  َشيْعٍر َحْيثَُما ُكنَّا , َوناَلَّ نَت

نَْن نَُجيي َّ َمَْيياِدَم ُرُ وِسيينَا , َواَل فِيي َمييَراِكمِِهْم , َواَل نَييتََملَُّم بَِماَلِمِهييْم , َوناَلَّ نَتََمنَّيى بُِمنَيياُهْم , وَ 

نَيانِيَر َعلَيى نَْوَسياِطنَا , َواَل نَيْنَُْش َخَواتِيَمنَيا بِاْلعََربِيَّيِ  , وَ  ُِيدَّ ال َّ َق نََواِ يَنَا , َونَ اَل َواَل نُفَِرِ

اَلحِ , َواَل نَْحِملَحُ , َواَل  نَتََْلَّدَ السُّيُوَف , َونَْن نُيَوقَِِر نَْرَكَب السُُّروَج , َواَل نَتَِّخ َ َشْيئ ا ِمْن الِسِ

اْلُمْسِلِميَن فِي َمَجاِلِسِهْم , َونُْرِشدَ ال َِّريَق , َونَُْوَم لَُهْم َعيْن اْلَمَجياِلِس إذَا نََرادُوا اْلَمَجياِلَس 

ا فِيي , َواَل نَ َِّلَج َعلَْيِهْم فِي َمنَاِزِلِهْم , َواَل نُعَلَِِم نَْواَلدَنَا اْلُْْر َن , وَ  َِ نََحدو ِمنَّا ُمْسيِلم  َِاِر اَل يُ

 تَِجاَرةٍ إالَّ نَْن يَُموَن إلَى اْلُمْسيِلِم نَْميُر التَِِجياَرةِ , َونَْن نَُضييَِِع ُكيلَّ ُمْسيِلٍم َعيابَِر َسيمِيٍل الاََلالَي َ 

نَا ذَِلَك َعلَى نَْنفُِسنَا وَ  ذََراِريِِنَيا َونَْزَواِ نَيا َوَمَسياِكنِنَا نَيَّاٍم , َونُْ ِعَمحُ ِمْن نَْوَسِط َما نَِجدُ , َضمَّ

ا َشَرْطنَا َعلَى نَْنفُِسنَا َوقَمِْلنَا اأْلََماَن َعلَْيِح فَاَل ِذمَّ َ لَ  نَا , َوقَيْد , َوإِْن نَْحُن َغيَّْرنَا نَْو َخالَْفنَا َعمَّ

َْاِق . فََمتَ  ِِِ ْحَمِن ْبُن ُغيْنٍم إلَيى ُعَميَر َحلَّ لَك ِمنَّا َما يَِحلُّ أِلَْهِل اْلُمعَانَدَةِ َوال َب بِ َِلَك َعْمدُ الرَّ

ْبِن اْلَخ َّياِب رضيي هللا عنيح , فََمتَيَب لَُهيْم ُعَميُر : نَْن نَْميِض لَُهيْم َميا َسيأَلُو ُ . َواَل َشيكَّ نَنَّ 

ِ  َكَما َسيَ  مَّ ْْدَ ال ِِ ُُِّروِط َواِ بو , َويُْنَُْض بُِمَخالَفَتِِح َع  أْتِي .بَْعَض َهِ ِ  ال

ِة بِاِلقََرا ِِن  مَّ  106  ثَانِيًا : ُحُصوُل الذِِّ

 َوُهَو نَْنَوالو :

ِساَلِم : -أ   قَاَمةُ فِي َداِر اإِلِ  اإِلِ

قَاَميِ  الدَّائَِميِ   - 12  يِ  اَل يَُممَّيُن ِميْن اْمِ مَّ اأْلَْ ُل نَنَّ َغْيَر اْلُمْسِلِم الَِّ   لَيْم يَْحُصيْل َعلَيى ال ِِ

ى َ ياِحُب فِي دَاِر اْمِ  قَاَميِ  اْليَِسييَرةِ بِاأْلََمياِن اْلُمَؤقَّيِت , َويَُسيمَّ ْساَلِم ,  َوإِنََّما يَُممَّيُن ِميْن اْمِ

َِّييافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَيي ُ ( َعلَييى نَنَّ ُميي دَّةَ اأْلََميياِن ) اْلُمْسييتَأَْمُن ( , َوُ ْمُهييوُر اْلفََُْهيياِ  ) اْلَحنَِفيَّيي ُ َوال

قَاَم ِ  ْساَلِم ِلْلُمْستَأَْمِن اَل تَْملُُغ َسنَ   , فَإِذَا نَقَاَم فِيَها َسنَ   َكاِملَ   نَْو نَْكثَيَر تُْفيَرُض  اْمِ فِي دَاِر اْمِ

يًّييا . فَُ ييوُل إقَاَمييِ  َغْيييِر اْلُمْسييِلِميَن قَِرينَيي و َعلَييى ِرَضيياُهْم  َعلَْيييِح اْلِجْ يَيي ُ َويَِصيييُر بَْعييدََها ِذِمِ

قَاَميي ييَل فََُْهيياُ  اْلَحنَِفيَّييِ  فِييي َهيي َا بِاْمِ ييِ  . َهيي َا , َوقَييْد فَصَّ مَّ ِ  الدَّائَِمييِ  َوقَمُييوِلِهْم ُشييُروَط نَْهييِل ال ِِ

َماِم نَْن يَتَ  ْساَلِم بِأََماٍن يَْنمَِغي ِلإْلِ َْدََّم اْلَمْوُضولِ فََْالُوا : اأْلَْ ُل نَنَّ اْلَحْربِيَّ إذَا دََخَل دَاَر اْمِ

ْْتَِضييِح َرنْيُيحُ , َويَُْيوَل لَيحُ : إْن َ ياَوْزت إلَيْ  ِح , فَيَْضِرَب لَحُ ُمدَّة  َمْعلُوَم   , َعلَى َحَسِب َميا يَ

يًّا , فَإِذَا نَقَاَم َسنَ   ِميْن يَيْوِم َميا قَيا ِ  , فَإِذَا َ اَوَزَها َ اَر ِذِمِ مَّ َل لَيحُ اْلُمدَّةَ َ عَْلتُك ِمْن نَْهِل ال ِِ

َمامُ  يًّا بِإِقَاَمتِي اْمِ ِح نُِخ َْت ِمْنحُ اْلِجْ يَ ُ . َوإِذَا لَْم يَْضِرْب لَحُ ُمدَّة  قَاَل نَْكثَُر اْلَحنَِفيَِّ  : يَِصيُر ِذِمِ

ِليَك ذَ َسنَ   , َوقَاَل بَْعُضُهْم : إْن نَقَاَم اْلُمْستَأَْمُن , فَأََطاَل اْلُمَْاَم نُِمَر بِاْلُخُروجِ , فَإِْن نَقَاَم بَْعيدَ 

َميياِم لَييحُ  َحييْوال  ُوِضييعَْت َعلَْيييِح اْلِجْ يَيي ُ , َوَعلَييى َهيي َا فَاْعتِمَيياُر السَّيينَِ  ِمييْن تَيياِريخِ إْنيي َاِر اْمِ

ُ يولُ إلَيى دَ  َماُم بِياْلُخُروجِ , فَلَيحُ الرُّ اِر بِاْلُخُروجِ , فَلَْو نَقَاَم ِسنِيَن ِمْن َغْيِر نَْن يَتََْدََّم إلَْيِح اْمِ

ييِديِر ُمييدَّةِ اأْلََميياِن ِلْلُمْسييتَأَْمِن اْلَحيي ْْ ييا ِلْلَماِلِميَّييِ  فِييي تَ يًّييا . َولَييْم نَِجييْد نَصًّ ْرِب , َواَل يَِصيييُر ِذِمِ

يًّا .  َوَ ْيُروَرتِِح ِذِمِ

ِ : -ا  يِّ مِِّ  َزَواُج اِلَحِربِيَِّة ِمِن اِلُمِسِلِم أَِو الذِِّ

َح اْلَحنَِفيَّيي ُ بِييأَنَّ اْلَحرْ  - 13  يًّييا فََْييْد تََوطَّنَييْت َ ييرَّ ا نَْو ِذِمِ َ ييْت ُمْسييِلم  بِيَّيي َ اْلُمْسييتَأَْمنَ َ إذَا تََ وَّ

ْوجِ , ناََل تَيَرَّللا نَنََّهيا اَل تَْمِليُك اْلُخيُروجَ  يَّ   ; أِلَنَّ اْلَمْرنَةَ فِي اْلَمْسيَمِن تَابِعَي و ِللي َّ  َوَ اَرْت ِذِمِ

تَابِعَ   ِلَمْن ُهَو فِي دَاِرنَا ِرض ى بِالتََّوطُِّن فِي دَاِرنَا َعلَيى التَّأْبِييِد , إالَّ بِإِْذنِِح , فََجْعلَُها نَْفَسَها 

يَّييي   . بِِخييياَلِف  ْفَصييياحِ , فَِلَهييي َا َ ييياَرْت ِذِمِ َضيييى بَِ ِرييييِق اْمِ َوِرَضييياَها بِييي َِلَك داََللَييي و َكالِرِ
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وْ  يَّ   ; أِلَنَّ الي َّ َج ِذِمِ َج اَل يَُميوُن تَابِع يا اِلْمَرنَتِيِح فِيي اْلُمَْياِم , فََ َواُ يحُ ِميْن اْلُمْستَأَْمِن إذَا تََ وَّ

ييا اْلَحنَابِلَيي يًّييا . َونَمَّ ْسيياَلِم , فَيياَل يَِصيييُر ِذِمِ يَّييِ  اَل يَييدُلُّ َعلَييى ِرَضييا ُ بِاْلمََْيياِ  فِييي دَاِر اْمِ ِمِ  ُ , ال ِِ

 َا اْلُحْميِم , قَياَل َ ياِحُب اْلُمْغنِيي : إذَا دََخلَيْت اْلَحْربِيَّي ُ فَالمَّاِهُر نَنَُّهْم َخالَفُوا اْلَحنَِفيَّ َ فِي َهي

ُ وَل لَيْم تُْمنَيْج إذَا َرِضيَي َزْوُ َهيا نَ  يًّا فِي دَاِرنَا , الُمَّ نََرادَْت الرُّ َ ْت ِذِمِ ْو إلَْينَا بِأََماٍن , فَتََ وَّ

َِّافِِعيَِّ  َعلَى َه َا اْلُحْمِم . فَاَرقََها , َوقَاَل نَبُو َحنِيفَ َ : تُْمنَُج . َولَمْ   نَْعثُْر فِي ُكتُِب اْلَماِلِميَِّ  َوال

 ِشَراُه اأِلََراِضي اِلَخَراِجيَِّة : -ج 

ْسياَلِم فََ َرَعَهيا ,  - 14  يا َخَراِ يَّي   فِيي دَاِر اْمِ َر اْلَحنَِفيَّ ُ نَنَّ اْلُمْستَأَْمَن إذَا اْشتََرَّللا نَْرض  قَرَّ

يًّيا ; أِلَنَّ َوِظيفَي َ اْلَخيَراجِ تَْخيتَصُّ بِاْلُمَْياِم فِيي دَاِر يُوَضُج َعلَ  ْيِح َخَراُج اأْلَْرِض َويَِصيُر ِذِمِ

يًّا . َولَْو بَاَعَهي ْساَلِم فَيَِصيُر ِذِمِ ْساَلِم , فَإِذَا قَمِلََها فََْْد َرِضَي بَِمْونِِح ِمْن نَْهِل دَاِر اْمِ ا قَْميَل اْمِ

ييِ   ُوُ ييوُب اْلَخييَراجِ اَل نَْفييُس نَْن يَْجمِييَي خَ  مَّ يًّييا ; أِلَنَّ دَِليييَل قَمُييوِل ال ِِ َراَ َهييا اَل فَيَِصيييُر ِذِمِ

يًّيا  يًّيا . َوقَياَل بَْعُضيُهْم : إنََّميا يَِصييُر ِذِمِ َراِ  , فََما لَْم يُوَضْج َعلَْييِح اْلَخيَراُج اَل يَِصييُر ِذِمِ ِِِ ال

َِْرِط تَْنمِيِهِح َعلَى نَنَّ  يًّيا , إْذ بِ حُ فِي َحالَِ  َعدَِم بَْيِعِح اأْلَْرَض َوُرُ وِعِح إلَى بِياَلِدِ  َسييَُموُن ِذِمِ

ُع َعيْن ِرَضيا ُ . َهي َا , َولَيْم نَِجيْد  ِِ يًّا بِاَل ِرض ى ِمْنحُ نَْو قَِرينٍَ  ُمْعتَمََرةٍ تَْم اَل يَِصحُّ َ ْعلُحُ ِذِمِ

 ِ ِ  اْلَمْسأَلَِ  .ِلَسائِِر اْلفََُْهاِ  َرنْي ا فِي هَ 

يًّا بِالتَّبَِعيَِّة  -ثَاِلثًا  َصِيُروَرتُهُ ِذمِِّ
107: 

يًّيا تَمَع يا ِلغَْييِرِ  ; ِلعَاَلقَيٍ  بَْينَُهَميا تَْسيتَْوِ ُب  - 15  َِ َحااَلتو يَِصيُر فِيَها َغْييُر اْلُمْسيِلِم ِذِمِ ُهنَا

ِ  ِمْنَها : مَّ  َهِ ِ  التَّمَِعيَّ َ فِي ال ِِ

َ  -ن   ْوَ  ُ :اأْل غَاُر َوال َّ  ْواَلدُ الِصِ

ييغَاَر  - 16  َِّييافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَيي ُ ( نَنَّ اأْلَْواَلدَ الِصِ َح ُ ْمُهييوُر اْلفََُْهيياِ  : ) اْلَحنَِفيَّيي ُ َوال َ ييرَّ

مَّ ِ  َهاتِِهْم إذَا دََخلُوا فِي ال ِِ ِ  تَمَع ا آِلبَائِِهْم نَْو نُمَّ مَّ ِ  فِييِح اْلتِيَ اُم  يَْدُخلُوَن فِي ال ِِ مَّ ْْدَ ال ِِ , أِلَنَّ َع

ِغيُر فِيي ِمثْيِل َهي َا يَتْمَيُج َخْييَر اْلَواِليدَْيِن ,  ْساَلِم فِيَما يَْرِ ُج إلَى اْلُمعَاَماَلِت , َوالصَّ نَْحَماِم اْمِ

ي ُ إالَّ ِلَميافٍِر َكَما َعلَّلَحُ اْلَحنَِفيَّ ُ , َوَه َا َما يُْفَهُم ِمْن َكاَلِم اْلَماِلِميَِّ  ,  مَّ َحْيُث قَالُوا . اَل تُْعَْيدُ ال ِِ

ي مَّ مِيُّ فَُهْم نَتْمَالو . َواذَا بَلََغ ِ ْميَاُن نَْهِل ال ِِ ا اْلَمْرنَةُ َواْلعَْمدُ َوالصَّ ِ  تُْؤَخي ُ ُحِرٍ بَاِلغٍ ذََكٍر , فَأَمَّ

ٍْْد َ ِديٍد , َوهَ   َا َمْ َهُب اْلَحنَِفيَِّ  َواْلَماِلِميَِّ  َواْلَحنَابِلَيِ  , َوُهيَو ِمْنُهْم اْلِجْ يَ ُ دُوَن َحاَ ٍ  إلَى َع

َِّافِِعيَِّ  ; أِلَنَّحُ لَْم يَأِْت َعْن النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم َواَل َعْن نََحٍد ِميْن ُخلَفَائِيِح  َوْ حو ِعْندَ ال

 َ ييِد ِلَهييُؤاَلِ  َوأِلَنَُّهييْم تَمِعُييوا اأْل ْْ ييِ  . َواأْلََ ييحُّ ِعْنييدَ تَْجِديييدُ اْلعَ مَّ َب فِييي اأْلََميياِن , فَتَمِعُييو ُ فِييي ال ِِ

َل َكاَن ِلْْلَِب دُونَحُ , فَعَلَيى َهي ْْدَ اأْلَوَّ ِ  ; أِلَنَّ اْلعَ مَّ ْْدَ ال ِِ َِّافِِعيَِّ  نَنَّحُ يَْستَأْنُِع لَحُ َع  َا ِ ْ يَتُيحُ ال

ْوَ يِ  َعلَى َما يََُْج َعلَْيِح التََّراِضي . َوِمثْ  يِ  يَْجيِر  َعلَيى ال َّ مَّ ُل َه َا اْلُحْمِم نَنَّ التَّمَِعيَّ َ فِي ال ِِ

ْسيياَلِم بِاأْلََميياِن  , نَْو ِعْنييدَ اْلَحنَِفيَّييِ  , فَييإِنَُّهْم قَييالُوا : لَييْو نَنَّ َزْوَ ييْيِن ُمْسييتَأَْمنَْيِن دََخيياَل دَاَر اْمِ

َج ُمْستَأَْمنو ُمْستَأَْمنَ   فِي  ْسياَلِم تََ وَّ يًّيا , نَْو دََخلَيْت َحْربِيَّي و دَاَر اْمِ ُ يُل ِذِمِ دَاِرنَا الُمَّ َ ياَر الرَّ

ْوجِ ; أِلَنَّ اْلَمْرنَةَ فِي اْلُمَْاِم تَابِعَ و ِل َ  يَّ   تَمَع ا ِلل َّ يًّا , َ اَرْت ِذِمِ َ ْت ِذِمِ  ْوِ َها .بِأََماٍن فَتََ وَّ

ِْيُط : -ب    اللَّ

يًّيا تَمَع يا إذَا ُو ِ  - 17  ِ  , َكَْيْريَتِِهْم نَْو بِيعَيٍ  نَْو َكنِيَسيٍ  يُْعتَمَيُر ِذِمِ مَّ ِْيُط فِي َمَماِن نَْهِل ال ِِ دَ اللَّ

يُهوُر ِعْنيدَ اْلَماِلِميَّي ِْ َوايَيِ  ِعْنيدَ اْلَحنَِفيَّيِ  , َوُهيَو اْلَم ِ  . لَُهْم , َولَْو اْلتَََْ حُ ُمْسِلمو فِيي َظياِهِر الِرِ

ْسياَلِم  َوقَالَ  ِْييُط فِيي دَاِر اْمِ َِّافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَي ُ : إذَا ُوِ يدَ اللَّ يٍ   -ال نَْو بِيدَاٍر  -َوفِيَهيا نَْهيُل ِذمَّ

وَها بِيَيِدِهْم بَْعيدَ  ِمْلِمَهيا بِِجْ يَيٍ  وَ  ا , نَْو نَقَرُّ وَها بِيَِد اْلُمفَّاِر ُ ْلح  فِيَهيا فَتْحَها اْلُمْسِلُموَن َونَقَرُّ
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يييِط ; أِلَنَّييحُ يُْحتََمييُل نَْن يَُمييوَن ِليي َِلَك اْلُمْسييِلِم تَْغِليم ييا  -َولَييْو َواِحييد ا  -ُمْسييِلمو  ِْ ُحِمييَم بِإِْسيياَلِم اللَّ

ِْيُط َكافِرو . ْساَلِم . َوإِْن لَْم يَُمْن فِيَما فَتَُحوَها ُمْسِلمو فَاللَّ  ِلإْلِ

ةُ بِاِل َلَبَِة َواِلفَتِ  -َرابِعًا  مَّ  :108دِ الذِِّ

يِ  يَتََحَّْيُق فِيَميا إذَا فَيتََح اْلُمْسيِلُموَن بِياَلد ا َغْييَر إْسياَلِميٍَّ  , َوَرنَّللَا  - 18  مَّ َه َا النَّْولُ ِميْن ال ِِ

ِ  , َوَضَرَب اْلِجْ يَ َ َعلَيْيِهْم , َكَميا فَعَيَل ُعَميُر ْبي مَّ ا بِال ِِ َِ نَْهِل َهِ ِ  اْلمِاَلِد نَْحَرار  َماُم تَْر ُن اْمِ

 اْلَخ َّاِب فِي فَتْحِ َسَواِد اْلِعَراِق 

ةِ  مَّ  109 ُحقُوُق أَِهِل الذِِّ

ييِ  : نَنَّ لَُهييْم َمييا لَنَييا َوَعلَييْيِهْم َمييا َعلَْينَييا , َوَهييِ ِ   - 19 مَّ يي ُ فِييي ُحُْييوِق نَْهييِل ال ِِ اْلَْاِعييدَةُ اْلعَامَّ

, َوتَيييدُلُّ َعلَْيَهيييا ِعمَييياَراُت فََُْهييياِ  اْلَماِلِميَّيييِ  , اْلَْاِعيييدَةُ َ يييَرْت َعلَيييى ِلَسييياِن فََُْهييياِ  اْلَحنَِفيَّيييِ  

َِّافِِعيَِّ  , َواْلَحنَابِلَِ  . َويَُؤيِِدَُها بَْعُض اآْلالَاِر َعْن السَّيلَِع , فََْيْد ُرِوَ  َعيْن َعِليِيِ ْبيِن نَبِيي  َوال

الُُهْم َكأَْمَواِلنَا , َوِدَمياُؤُهْم َكيِدَمائِنَا . لَِمينَّ َهيِ ِ  َطاِلٍب نَنَّحُ قَاَل : إنََّما قَمِلُوا اْلِجْ يَ َ ِلتَُموَن نَْموَ 

يُّوَن لَْيُسييوا َكاْلُمْسييِلِميَن فِييي َ ِميييجِ اْلُحُْييوِق  ِمِ َييٍ  َعلَييى إْطاَلقَِهييا , فَاليي ِِ اْلَْاِعييدَةَ َغْيييُر ُمَ مَّْ

ْسياَلِم . َوفِيَميا يَِليي نَيْ ُكُر َميا  َواْلَواِ مَاِت , َوذَِلَك بَِسيمَِب ُكْفيِرِهْم َوَعيدَِم اْلتِيَ اِمِهمْ  نَْحَمياَم اْمِ

ِ  ِمْن اْلُحُْوِق : مَّ  يَتََمتَُّج بِِح نَْهُل ال ِِ

اًل    ِحَمايَةُ الدَِّولَِة لَُهِم : -أَوَّ

ْسياَلِم ; أِلَنَّ اْلُمْسيِلِميَن ِحييَن نَْعَ يوْ  - 20  ِ  ِميْن نَْهيِل دَاِر اْمِ مَّ ي َ فََْيْد يُْعتَمَُر نَْهُل ال ِِ مَّ ُهْم ال ِِ

َح  ْسياَلِم , َكَميا َ يرَّ اْلتََ ُموا دَْفيَج المُّْليِم َعيْنُهْم َواْلُمَحافََمي َ َعلَيْيِهْم , َوَ ياُروا نَْهيَل دَاِر اْمِ

قَاَمييِ   ِمنِيييَن ُمْ َمئِنِِيييَن َعلَييى ِدَميي ييِ  َحييقُّ اْمِ مَّ ائِِهْم اْلفََُْهيياُ  بِيي َِلَك . َوَعلَييى ذَِلييَك فَِْلَْهييِل ال ِِ

ا ِميْن اْلُمْسيِلِميَن  َماِم ِحَمايَتُُهْم ِمْن ُكِلِ َميْن نََرادَ بِِهيْم ُسيو   َونَْمَواِلِهْم َونَْعَراِضِهْم , َوَعلَى اْمِ

يِ  ; أِلَنَّيحُ اْلتَيَ َم بِاْلعَْهيِد ِحْفَمُهيْم ِميْن ااِلْعتِيدَاِ  َعلَيْيِهْم ,  مَّ فَيَِجيُب نَْو نَْهِل اْلَحْرِب نَْو نَْهيِل ال ِِ

ِْْصدُُهْم بِاأْلَذَّللَا ِمْن اْلُمْسِلِميَن نَْو اْلُمفَّاِر , َواْستِْنَْاذَ َمنْ  نُِسيَر  َعلَْيِح ال َّبُّ َعْنُهْم , َوَمْنَج َمْن يَ

ْنُهْم فِيي ِمْنُهْم , َواْستِْرَ اَل َما نُِخ َ ِمْن نَْمَواِلِهْم , َسَوا و َكانُوا َميَج اْلُمْسيِلِميَن نَْم ُمْنفَيِرِديَن َعي

مَّ ِ  ِْْد ال ِِ ْْتََضيَاِت َع نَنَّ نَْهيَل  بَلٍَد لَُهْم ; أِلَنَُّهْم بَ َلُوا اْلِجْ يَ َ ِلِحْفِمِهْم َوِحْفِظ نَْمَواِلِهْم . َوِمْن ُم

ِ  اَل يُْملَُموَن َواَل يُْؤذُوَن , قَاَل النَّمِيُّ  لى هللا عليح وسلم : } ناََل َمْن َظلََم مُ  مَّ عَاَهيد ا نَْو ال ِِ

ِجيُجيحُ اْنتَََْصحُ َحَّْحُ , نَْو َكلَّفَحُ فَْوَق َطاقَتِِح , نَْو  نََخ َ ِمْنحُ َشْيئ ا بِغَْيِر ِطيِب نَْفٍس ِمْنحُ , فَأَنَا حَ 

ُحوا بِأَنَّ نَْهَل اْلَحْرِب إذَا اْستَْولُوا َعلَيى نَ  ِْيَاَمِ  { . َحتَّى إنَّ اْلفََُْهاَ  َ رَّ يِ  , يَْوَم اْل مَّ ْهيِل ال ِِ

تِِهْم , َولَْم يَُجْ  اْسيتِْرقَ  اقُُهْم , فََسمَْوُهْم َونََخ ُوا نَْمَوالَُهْم , الُمَّ قَدََر َعلَْيِهْم , َوَ َب َردُُّهْم إلَى ِذمَّ

يتَُهْم بَا ِ  نَْهِل اْلِعْلِم , َكَما قَاَل َ اِحُب اْلُمْغنِيي : أِلَنَّ ِذمَّ قِيَي و , َولَيْم يُوَ يْد َوَه َا فِي قَْوِل َعامَّ

 ِمْنُهْم َما يَْنُُْضَها , َوُحْمُم نَْمَواِلِهْم ُحْمُم نَْمَواِل اْلُمْسِلِميَن فِي ُحْرَمتَِها .

قَاَمِة َوالتَّنَقُِّل : -ثَانِيًا   َحىُّ اإِلِ

ْساَلِم  ِمنِيَن ُمْ َمئِنِِي - 21  ِْيُموا فِي دَاِر اْمِ ِ  نَْن يُ مَّ َن َعلَى نَْنفُِسِهْم َونَْميَواِلِهْم , َميا أِلَْهِل ال ِِ

 َ ْمَواِلنَيا لَْم يَْمَهْر ِمْنُهْم َما يُْنتََُْض بِيِح َعْهيدُُهْم ; أِلَنَُّهيْم إنََّميا بَي َلُوا اْلِجْ يَي َ ِلتَُميوَن نَْميَوالُُهْم َكأ

فََُْهيياَ  اتَّفَُْييوا َعلَييى َعييدَِم َ ييَواِز َوِدَميياُؤُهْم َكييِدَمائِنَا , َواْلُمْسييِلُموَن َعلَييى ُشييُروِطِهْم . لَِميينَّ الْ 

ِيِ َواْستِيَ انِِح فِي َممَّي َ َواْلَمِدينَيِ  , َعلَيى ِخياَلٍف َوتَْفِصييٍل فِيَميا ِسيَواُهَما , يُْنَميُر  ِمِ إقَاَمِ  ال ِِ

ِض فِييي ُمْصييَ لَحِ ) نَْرِض اْلعَييَرِب ( ِلَْْوِلييِح  ييلى هللا عليييح وسييلم : } اَل يَْجتَِمييُج فِييي نَرْ 
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يت  ِْ ُ  -اْلعََرِب ِدينَاِن { َوِلَْْوِلِح علييح الصيالة والسيالم : } لَيئِْن ِع أَلُْخيِرَ نَّ  -إْن َشياَ  هَّ

ييا فِييي َغْيِرَهييا ِمييْن اْلُمييدُِن َواْلُْييَرَّللا فِييي دَاِر  اْليَُهييودَ َوالنََّصيياَرَّللا ِمييْن َ ِ يييَرةِ اْلعَييَرِب { . نَمَّ

ْساَلِم فَيَُجيوُز أِلَْهيِل ال يِ  نَْن يَْسيُمنُوا فِيَهيا َميَج اْلُمْسيِلِميَن نَْو ُمْنفَيِرِديَن , لَِميْن لَيْيَس لَُهيْم اْمِ مَّ ِِ 

َرْفييُج بِنَييائِِهْم َعلَييى اْلُمْسييِلِميَن بَِْْصييِد التَّعَلِِييي , َوإِذَا لَييِ َم ِمييْن ُسييْمنَاُهْم فِييي اْلِمْصييِر بَييْيَن 

ِليُل اْلَجَماَعِ  نُِمُروا ْْ لَيْيَس فِيَهيا َ َماَعي ُ  -َخياِرَج اْلِمْصيِر  -بِالسُّْمنَى فِي نَاِحيٍَ   اْلُمْسِلِميَن تَ

 اْلُمْسِلِميَن إذَا َظَهَرْت اْلَمْصلََح ُ فِي ذَِلَك .

يياُ وَن ِللتَِِجييارَ  - 22  َِ ْسيياَلِم نَْينََمييا يَ ييِ  بِييِح فِييي دَاِر اْمِ مَّ ييا َحييقُّ التَّنَُّْييِل فَيَتََمتَّييُج نَْهييُل ال ِِ ةِ َونَمَّ

َوَغْيِرَهييا , إالَّ نَنَّ فِييي دُُخييوِلِهْم َممَّيي َ َواْلَمِدينَيي َ َونَْرَض اْلِحَجيياِز تَْفِصيييلو َسييمََق بَيَانُييحُ فِييي 

 ُمْصَ لَحِ ) نَْرُض اْلعََرِب ( .

ِض لَُهِم فِي َعِقيَدتِِهِم َوِعبَاَدتِِهِم : -ثَاِلثًا   َعَدُم التَّعَرُّ

ْْتََضى َعْْ  - 23  ِْييدَتِِهْم َونَدَاِ  إنَّ ِمْن ُم يِ  فِيي َع مَّ َض اْلُمْسيِلُموَن أِلَْهيِل ال ِِ ِ  ناَلَّ يَتَعَرَّ مَّ ِد ال ِِ

َِْرِط بَْ ِل اْلِج ْ  ِ  إْقَراُر اْلُمفَّاِر َعلَى ُكْفِرِهْم بِ مَّ ْْدُ ال ِِ يَيِ  ِعمَادَتِِهْم دُوَن إْظَهاِر َشعَائِِرِهْم , فَعَ

ْسيياَلِم  َعييْن َطِريييِق َواْلتِييَ اِم نَْحَميياِم اْلمِ  ِيِ فِييي اْمِ ِمِ َِ اْحتَِميياُل دُُخييوِل اليي ِِ لَّييِ  , َوإِذَا َكيياَن ُهنَييا

يِن , فََهي َا يَُميوُن َعيْن َطِرييِق اليدَّْعَوةِ اَل َعيْن  ُمَخالََ تِِح ِلْلُمْسِلِميَن َوُوقُوفِِح َعلَى َمَحاِسِن اليدِِ

ُ سُ  ْكَراِ  , َوقَْد قَاَل هَّ يِن { , َوفِي ِكتَاِب النَّمِِيِ َطِريِق اْمِ ْمَحانَحُ َوتَعَالَى : } اَل إْكَرا َ فِي الدِِ

ٍد َرُسيوِل  ِ َوِذمَّ ُ ُمَحمَّ  لى هللا عليح وسلم أِلَْهِل نَْجَراَن : } َوِلنَْجَراَن َوَحاِشيَتَِها ِ َواُر هَّ

ِ َعلَى نَْمَواِلِهْم َوِملَّتِِهْم َوبِييَِعِهْم َوُكيلِِ  َميا تَْحيَت نَْييِديِهْم . . . { َوَهي َا اأْلَْ يُل ُمتَّفَيقو َعلَْييِح  هَّ

 بَْيَن اْلفََُْهاِ  ,

َِ تَْفِصيلو َوِخاَلفو فِي بَْعِض اْلفُُرولِ نَْ ُكُر ُ فِيَما يَِلي :   لَِمْن ُهنَا

ِة  -أ   مَّ َمعَابُِد أَِهِل الذِِّ
110: 

ُل : َميا اْختَ َّيحُ اْلُمْسيِلُموَن قَسََّم اْلفََُْهاُ  نَْمَصياَر اْلُمْسي - 24  ِلِميَن َعلَيى الاََلالَيِ  نَْقَسياٍم : اأْلَوَّ

َِئُو ُ َكاْلُموفَِ  َواْلمَْصَرةِ َوبَْغدَادَ َوَواِسَط , فَياَل يَُجيوُز فِييِح إْحيدَاُإ َكنِيَسيٍ  َواَل بِيعَيٍ  َواَل  َونَْن

نَْهييِل اْلِعْلييِم , َواَل يَُممَّنُييوَن فِيييِح ِمييْن ُشييْرِب اْلَخْمييِر  ُمْجتََمييجٍ ِلَصيياَلتِِهْم َواَل َ ييْوَمعٍَ  بِإِْ َمييالِ 

َواِتَِِخاِذ اْلَخنَاِزيِر َوَضْرِب النَّاقُوِس ; ِلَْْوِل النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم : } اَل تُْمنَى َكنِيَسي و 

ْساَلِم , َواَل يَُجدَّدُ َما َخِرَب ِمْنَها { َوأِلَنَّ هَ   َا اْلمَلَدَ ِمْلكو ِلْلُمْسِلِميَن فَياَل يَُجيوُز نَْن فِي دَاِر اْمِ

ْْيدُ بَاِطيلو . الثَّي َماُم َعلَى التََّممُِّن ِمْن ذَِلَك فَاْلعَ انِي : يَْمنُوا فِيِح َمَجاِمَج ِلْلُمْفِر , َولَْو َعاقَدَُهْم اْمِ

َشيْيٍ  ِميْن ذَِليَك بِااِلتِِفَياِق ; أِلَنَّيحُ َ ياَر  َما فَتََححُ اْلُمْسِلُموَن َعْنيَوة  , فَياَل يَُجيوُز فِييِح إْحيدَاإُ 

ِمْلم ا ِلْلُمْسِلِميَن , َوَما َكاَن فِيِح َشْي و ِمْن ذَِلَك َهْل يَِجُب َهْدُميحُ ؟ قَياَل اْلَماِلِميَّي ُ : َوُهيَو َوْ يحو 

يَحابَ َ رضيي هللا عين ا ِميْن اْليمِاَلِد ِعْندَ اْلَحنَابِلَيِ  : اَل يَِجيُب َهْدُميحُ ; أِلَنَّ الصَّ هم فَتَُحيوا َكثِيير 

ِ  َه َا ُوُ ودُ اْلَمنَيائِِس َواْلمِيَيجِ فِيي اْليمِاَل  َهدُ ِلِصحَّ ِْ ِد َعْنَوة  فَلَْم يَْهِدُموا َشْيئ ا ِمْن اْلَمنَائِِس . َويَ

اِليِح : ناَلَّ يَْهيِدُموا الَّتِي فَتََحَهيا اْلُمْسيِلُموَن َعْنيَوة  , َوقَيْد َكتَيَب ُعَميُر ْبيُن َعْميِد اْلعَِ ييِ  إ لَيى ُعمَّ

َِّيافِِعيَِّ  , َوُهيَو َوْ يحو ِعْنيدَ اْلَحنَابِلَيِ  :  بِيعَ   َواَل َكنِيَسي   َواَل بَْييَت نَياٍر . َوفِيي اأْلََ يِحِ ِعْنيدَ ال

وَن َعلَى َكنِيَسٍ  َكانَْت فِيِح ; أِلَنََّها بِاَلدو َمْملُوَكي و  ِلْلُمْسيِلِميَن , فَلَيْم يَُجيْ   يَِجُب َهْدُمحُ , فَاَل يََْرُّ

دَُم , نَْن تَُموَن فِيَها بِيعَ و , َكاْلمِاَلِد الَّتِي اْختَ ََّها اْلُمْسِلُموَن . َوذََهَب اْلَحنَِفيَّي ُ إلَيى نَنََّهيا اَل تُْهي

.  الثَّاِلُث : َما فَتََحيحُ اْلُمْسيِلُموَن َولَِمْن تَْمَْى بِأَْيِديِهْم َمَساِكَن , َويُْمنَعُوَن ِمْن اتَِِخاِذَها ِلْلِعمَادَةِ 

َميياُم َعلَييى نَنَّ اأْلَْرَض لَُهييْم َواْلَخييَراَج لَنَييا , فَلَُهييْم إْحييدَاُإ َمييا  ا , فَييإِْن َ ييالََحُهْم اْمِ ُ ييْلح 
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ِ  , َوُهييَو اأْلََ ييحُّ ِعْنييدَ يَْحتَيياُ وَن إلَْيييِح فِيَهييا ِمييْن اْلَمنَييائِِس ِعْنييدَ اْلَحنَِفيَّييِ  َواْلَماِلِميَّييِ  َواْلَحنَابِلَيي

فُوَن فِيَهيا َكْييَع َشياُ وا . َوفِيي ُمَْابِيِل اأْلََ يِحِ  َِّافِِعيَِّ  ; أِلَنَّ اْلِمْليَك َواليدَّاَر لَُهيْم , فَيَتََصيرَّ ال

ْسياَلِم . َوإِْن َ يالََحُهمْ  َِّافِِعيَِّ  : اْلَمْنُج ; أِلَنَّ اْلمَلَدَ تَْحَت ُحْميِم اْمِ َعلَيى نَنَّ اليدَّاَر لَنَيا ,  ِعْندَ ال

يْلُح , َواأْلَْولَيى ناَلَّ يَُصياِلَحهُ  ْم َويَُؤدُّوَن اْلِجْ يَ َ , فَاْلُحْمُم فِي اْلَمنَائِِس َعلَى َما يََُْج َعلَْيِح الصُّ

إِْن َوقَيَج إالَّ َعلَى َما َوقََج َعلَْيِح ُ ْلُح ُعَمَر رضي هللا عنح ِمْن َعدَِم إْحيدَاِإ َشيْيٍ  ِمْنَهيا . وَ 

َِّييافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَييِ  ( ,  ْحييدَاُإ ِعْنييدَ اْلُجْمُهييوِر : ) اْلَحنَِفيَّييِ  َوال ييْلُح ُمْ لَْ ييا , اَل يَُجييوُز اْمِ الصُّ

ُض ِلْلَِْديَمييِ   ِعْنييدَ َويَُجييوُز فِييي بَلَييٍد لَييْيَس فِيييِح نََحييدو ِمييْن اْلُمْسييِلِميَن ِعْنييدَ اْلَماِلِميَّييِ  . َواَل يَتَعَييرَّ

َِّيافِِعيَِّ  اْلمَ  ْنيُج ِميْن اْلَحنَِفيَِّ  َواْلَحنَابِلَِ  , َوُهَو اْلَمْفُهيوُم ِميْن َكياَلِم اْلَماِلِميَّيِ  , َواأْلََ يحُّ ِعْنيدَ ال

 إْبَْائَِها َكنَائَِس .

 ىِجَراُه ِعبَاَداتِِهِم : -ا  

ييِ  تَييْرُكُهْم َوَمييا يَييدِ  - 25  مَّ وَن َعلَييى اْلُمْفييِر َوَعَْائِييِدِهْم اأْلَْ ييُل فِييي نَْهييِل ال ِِ ينُوَن , فَيََْييرُّ

َونَْعَماِلِهْم الَّتِي يَْعتَمُِرونََها ِمْن نُُموِر ِدينِِهْم , َكَضْرِب النَّاقُوِس َخِفيف ا فِيي دَاِخيِل َمعَابِيِدِهْم , 

ْنِجيِل فِيَما بَْينَُهْم , َواَل يُْمنَعُونَ  ِْيدُوَن  َوقَِراَ ةِ التَّْوَراةِ َواْمِ ِميْن اْرتَِمياِب اْلَمعَاِ يي الَّتِيي يَْعتَ

ُِّييْرِب فِييي نََهيياِر  ُِييْرِب اْلَخْمييِر , َواِتَِِخيياِذ اْلَخنَيياِزيِر َوبَْيِعَهييا , نَْو اأْلَْكييِل َوال بَِجَواِزَهييا , َك

يي ِْ تََرُط فِييي َ ِميييجِ َهيي َا ناَلَّ َرَمَضيياَن , َوَغْيييِر ذَِلييَك فِيَمييا بَْييينَُهْم , نَْو إذَا اْنفَييَردُوا بَِْْريَييٍ  . َويُ

ُروا , َوَه َا بِاتِِفَاِق اْلَمي َاِهِب  , يُْمِهُروَها َواَل يَْجَهُروا بَِها بَْيَن اْلُمْسِلِميَن , َوإاِلَّ ُمنِعُوا َوُعِ ِ

ْحَمِن ْبيِن ُغيْنٍم : " ناَلَّ نَْضيِرَب نَ يِ  ِلعَْميِد اليرَّ مَّ اقُوس يا إالَّ َضيْرب ا فََْْد َ اَ  فِي ُشُروِط نَْهِل ال ِِ

ياَلةِ َواَل  َخِفيًّا فِي َ يْوِف َكنَائِِسينَا , َواَل نُْمِهيَر َعلَْيَهيا َ يِليم ا , َواَل نَْرفَيَج نَْ يَواتَنَا فِيي الصَّ

َِْراَ ةَ فِيي َكنَائِِسينَا , َواَل نُْمِهيُر َ يِليم ا َواَل ِكتَاب يا فِيي ُسيوِق اْلُمْسيِلِميَن " إلَيْخ َهي َا , وَ  قَيْد اْل

َل بَْعُض اْلَحنَِفيَِّ  بَْيَن نَْمَصاِر اْلُمْسِلِميَن َوبَْيَن اْلَُْرَّللا , فََْيالُوا : اَل يُْمنَعُيوَن ِميْن إْظَهياِر  فَصَّ

ِليِب َوَضْرِب النَّياقُوِس فِيي قَْريَيٍ  , نَْو َمْوِضيجٍ لَيْيَس  َشْيٍ  ِمْن بَْيجِ اْلَخْمِر َواْلِخْنِ يِر َوالصَّ

ْسياَلِم , َوإِنََّميا يُْميَر ُ ذَِليَك فِيي ِمْن نَْمَصا ِر اْلُمْسِلِميَن , َولَْو َكاَن فِيِح َعدَدو َكثِييرو ِميْن نَْهيِل اْمِ

اِر نَْمَصاِر اْلُمْسِلِميَن , َوِهَي الَّتِي تَُْاُم فِيَها اْلُجَمُج َواأْلَْعيَادُ َواْلُحدُودُ ; أِلَنَّ اْلَمْنَج ِميْن إْظَهي

ْساَلِم , فَيَْخيتَصُّ اْلَمْنيُج َهِ ِ  اأْلَْشيَ  اِ  ِلَمْونِِح إْظَهاَر َشعَائِِر اْلُمْفِر فِي َمَماِن إْظَهاِر َشعَائِِر اْمِ

َِّييافِِعيَّ ُ بَييْيَن اْلُْييَرَّللا  ييَل ال َِّييعَائِِر , َوُهييَو اْلِمْصييُر اْلَجيياِمُج . َوفَصَّ ْظَهيياِر ال بِاْلَمَميياِن اْلُمعَييدِِ ِمِ

ِ  َواْلُْرَ  ِ  , فَاَل يَْمنَعُوَن فِي اأْلَِخييَرةِ ِميْن إْظَهياِر ِعمَيادَاتِِهْم اْلعَامَّ مَّ َّللا الَّتِي يَْنفَِردُ بَِها نَْهُل ال ِِ

. 

 اِختِيَاُر اِلعََمِل : -َرابِعًا 

يييتَِغلُ  - 26  ِْ يُّ بِاْختِيَييياِر اْلعََميييِل الَّيييِ   يَيييَرا ُ ُمنَاِسيييم ا ِللتََّمسُّيييِب , فَيَ ِمِ بِالتَِِجييياَرةِ  يَتََمتَّيييُج الييي ِِ

يَّ فِيي اْلُمعَياَماَلِت َكاْلُمْسيِلِم , َهي َا ُهيَو  ِمِ َح اْلفََُْهياُ  نَنَّ الي ِِ َِياُ  , فََْيْد َ يرَّ نَاَعِ  َكَما يَ َوالِصِ

يُّوَن . ِمِ َِ اْستِثْنَاَ اتو فِي َه َا اْلَمَجاِل َستَأْتِي فِي بَْحِث َميا يُْمنَيُج ِمْنيحُ الي ِِ يا  اأْلَْ ُل , َوُهنَا نَمَّ

َمياَرةِ َعلَيى اْلِجَهيادِ  ْساَلُم َكاْلِخاَلفَِ  , َواْمِ تََرُط فِيِح اْمِ ِْ  , اأْلَْشغَاُل َواْلَوَظائُِع اْلعَامَّ ُ , فََما يُ

ْسيي ييتََرُط فِيييِح اْمِ ِْ ييِيٍ , َوَمييا اَل يُ اَلُم َواْلييِوَزاَرةِ َونَْمثَاِلَهييا , فَيياَل يَُجييوُز نَْن يُْعَهييدَ بِيي َِلَك إلَييى ِذِمِ

َماُم نَْو اأْلَِميُر , يَُجوُز نَْن يَُماِرَسيحُ الي ِِ  غَاِر اْلِمتَابَ َ , َوتَْنِفيِ  َما يَأُْمُر بِِح اْمِ يُّوَن َكتَْعِليِم الِصِ ِمِ

 . َوتَْفِصيُل َهِ ِ  اْلَوَظائِِع فِي ُمْصَ لََحاتَِها . َواْنُمْر َك َِلَك ُمْصَ لََح : ) اْستِعَانٍَ  ( 

ِة اِلُمعَ  مَّ اَماَلُد اِلَماِليَّةُ أِلَِهِل الذِِّ
111: 
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فَاِت  - 27  َ اَرةِ َوَسيائِِر التََّصيرُّ ِ  فِي اْلُمعَاَماَلِت َكاْلمُيُولِ َواْمِ مَّ اْلَْاِعدَةُ اْلعَامَّ ُ نَنَّ نَْهَل ال ِِ

َخْمِر َواْلِخْنِ يِر َونَْحِوِهَما َكَما َسييَأْتِي ( اْلَماِليَِّ  َكاْلُمْسِلِميَن ) إالَّ َما اُْستُثْنَِي ِمْن اْلُمعَاَملَِ  بِالْ 

ْساَلِم فِيَما يَْرِ ُج إلَى اْلُمعَاَماَلِت اْلَماِليَِّ  , فَيَِصحُّ  يَّ ُمْلتَِ مو نَْحَماَم اْمِ ِمِ  ِميْنُهْم . َوذَِلَك أِلَنَّ ال ِِ

َ اَرةُ َواْلُمَضاَربَ ُ َواْلُمَ اَرَع ُ َونَحْ  فَاِت الَّتِيي تَِصيحُّ ِميْن اْلمَْيُج َواْمِ ُوَها ِمْن اْلعُُْوِد َوالتََّصرُّ

بَيا َواْلعُُْيودُ اْلفَاِسيدَةُ َواْلَمْحُميوَرةُ الَّتِيي اَل تَِصيحُّ ِميْن  اْلُمْسِلِميَن , َواَل تَِصحُّ ِمْنُهْم ُعُْودُ الِرِ

َح بِِح فََُْهاُ  اْلَم َاِهِب . قَاَل الْ  يِِيَن فِيي اْلُمْسِلِميَن , َكَما َ رَّ ِمِ اُص ِميْن اْلَحنَِفيَّيِ  : إنَّ الي ِِ َجصَّ

َميياُم  فَاِت َكاْلُمْسييِلِميَن , َوِمثْلُييحُ َمييا قَالَييحُ اْمِ اْلُمعَيياَماَلِت َوالتَِِجيياَراِت َكيياْلمُيُولِ َوَسييائِِر التََّصييرُّ

َح بِِح اْلَماَسانِيُّ فِي اْلمَيدَا ئِجِ َحْييُث قَياَل : ُكيلُّ َميا َ ياَز ِميْن السََّرْخِسيُّ فِي اْلَمْمُسوِط , َوَ رَّ

ِ  , َوَما يَْمُ ُل نَْو يَْفُسدُ ِميْن بُيُيولِ اْلُمْسيِلِميَن يَْمُ ي مَّ ُل بُيُولِ اْلُمْسِلِميَن َ اَز ِمْن بُيُولِ نَْهِل ال ِِ

َِّافِِعيَّ َ  ُحوا بِيمُْ اَلِن بَْييجِ اْلَخْميِر  َويَْفُسدُ ِمْن بُيُوِعِهْم , إالَّ اْلَخْمَر َواْلِخْنِ يَر . بَْل إنَّ ال َ يرَّ

ا يَدُلُّ َعلَيى ِ يحَّ ِ  ا قَْمَل اْلَْْمِض . َوَكاَلُم اْلَماِلِميَِّ  َواْلَحنَابِلَِ  نَْيض  َهيِ ِ   َواْلِخْنِ يِر بَْينَُهْم نَْيض 

سْ  ِ  ِمْن نَْهِل دَاِر اْمِ مَّ ْساَلِم فِيي اْلَْاِعدَةِ فِي اْلُجْملَِ  ; أِلَنَّ نَْهَل ال ِِ اَلِم , َوُمْلتَِ ُموَن نَْحَماَم اْمِ

َِّافِِعيُّ فِي اأْلُِمِ : تَْمُ ُل بَْينَُهْم اْلمُيُولُ الَّتِيي تَْمُ يُل بَيْيَن اْلُمْسي َماُم ال ِلِميَن اْلُمعَاَماَلِت . قَاَل اْمِ

ا ُكلَِِها , فَإِذَا َمَضْت َواْستُْهِلَمْت لَيْم نُْمِ ْلَهيا َوقَياَل : فَي إِْن َ ياَ  َرُ ياَلِن ِميْنُهْم قَيْد تَمَايَعَيا َخْمير 

 َولَْم يَتََْابََضاَها نَْبَ ْلنَا اْلمَْيَج , َوإِْن تََْابََضاَها لَْم نَُردَّ ُ ; أِلَنَّحُ قَْد َمَضى .

َِ َما يُْستَثْنَى ِمْن َهِ ِ  اْلَْاِعدَةِ نُْجِملُحُ فِيَما يَِلي :  إالَّ نَنَّ ُهنَا

 :112ُمعَاَملَةُ بِاِلَخِمِر َواِلِخِنِ يِر الِ  -أ  

اتَّفََق اْلفََُْهاُ  َعلَى نَنَّحُ اَل تَُجوُز اْلُمعَاَملَ ُ بِاْلَخْمِر َواْلِخْنِ ييِر بَيْيَن اْلُمْسيِلِميَن ُمْ لَْ يا ;  - 28 

ا ِعْندَ اْلُمْسِلِميَن , َوقَْد رُ  م  ِوَ  َعْن النَّمِِيِ  لى هللا علييح وسيلم أِلَنَُّهَما اَل يُْعتَمََراِن َماال  ُمتََِْوِ

َم بَْيَج اْلَخْمِر َواْلِخْنِ ييِر َواْلَمْيتَيِ  َواأْلَْ ينَاِم { , لَ  َ َوَرُسولَحُ َحرَّ ِمينَُّهْم نَنَّحُ  قَاَل : } ناََل إنَّ هَّ

ِ  , بِ  مَّ وا اْلُمعَاَملَ َ بِاْلَخْمِر َواْلِخْنِ يِر بَْيَن نَْهِل ال ِِ نَْحِو ُشيْرٍب نَْو بَْييجٍ نَْو ِهمَيٍ  نَْو ِمثِْلَهيا , نَقَرُّ

يُّ َعلَى اْلُمْفيِر ُمَْابِيَل اْلجِ  ِمِ ِ  : نَْن يَُْرَّ ال ِِ مَّ ِْْد ال ِِ ْْتََضى َع ْظَهاِر ; أِلَنَّ ُم َِْرِط َعدَِم اْمِ ْ يَيِ  بِ

ِْيدُ ُ ِميْن اْلِحيِلِ َوالْ  َِ ُهَو َوَشأْنُحُ فِيَميا يَْعتَ يا , َويُتَْر ُحْرَميِ  , َواْلُمعَاَملَيِ  بِياْلَخْمِر َواْلِخْنِ ييِر ِممَّ

ِْدُ َ َواَزَها . َوَه َا َمَحلُّ اتِِفَاٍق بَْيَن اْلفََُْهاِ  فِي اْلُجْملَِ  . َويَْستَِدلُّ اْلَحنَِفيَّ ُ ِل َِلكَ  بَِْيْوِلِهْم :  يَْعتَ

مو فِييي حَ  َِّيياةِ ِلْلُمْسييِلِميَن , فَيَُجييوُز بَْيعُييحُ , إنَّ اْلَخْمييَر َواْلِخْنِ يييَر َمييالو ُمتََْييِوِ ِِِْهييْم , َكاْلَخييِلِ َوال

َِّياِم : نَْن َولُّيوُهْم  َِّياِرِ  بِال َوُرِوَ  َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب رضيي هللا عنيح نَنَّيحُ َكتَيَب إلَيى ُع

َر ِمْن ناَلَْمانَِها , َولَْو لَْم يَُجْ  بَيْ  ِْ ُج اْلَخْمِر ِمْنُهْم ِلَما نََمَرُهْم بِتَيْوِليَتِِهْم اْلمَْييَج بَْيعََها , َوُخ ُوا اْلعُ

. 

تاَِلِف   : -ا    ) َضَماُن اإِلِ

ِمِهَمييا فِييي َحييِقِ  - 29  إذَا نَتْلَييَع اْلَخْمييَر َواْلِخْنِ يييَر ِلُمْسييِلٍم فَيياَل َضييَماَن اتِِفَاق ييا ; ِلعَييدَِم تََْوُّ

َِّييافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَييِ  ; أِلَنَّ َمييا اَل يَُمييوُن اْلُمْسييِلِميَن . َوَكيي َِلَك إتاَْلفُهُ  ييِ  ِعْنييدَ ال مَّ َمييا أِلَْهييِل ال ِِ

ُحوا  َمْضييُمون ا فِييي َحييِقِ اْلُمْسييِلِم اَل يَُمييوُن َمْضييُمون ا فِييي َحييِقِ َغْيييِرِ  . لَِميينَّ اْلَحنَِفيَّيي َ َ ييرَّ

ِ  ; أِلَنَُّهمَ  مَّ مو فِيي َحِِِْهيْم , َوبَِهي َا قَياَل اْلَماِلِميَّي ُ , إذَا لَيْم بَِضَماِن ُمتِْلِفِهَما أِلَْهِل ال ِِ ا َمالو ُمتََْيِوِ

يُّ اْلَخْمَر َواْلِخْنِ يَر , َوتَْفِصيلُحُ فِي ُمْصَ لَحِ : ) َضَمانو ( . ِمِ  يُْمِهْر ال ِِ

ِ ُمِسِلًما ِلِلِخِدَمِة : -ج  يِّ مِِّ  اِستِئَِجاُر الذِِّ
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يِ  فِيي اْلُجْملَيِ  , لَِمنَّيحُ تَُجوُز ُمعَاَملَ ُ اْمِ  - 30  مَّ يَجاِر َوااِلْستِئَْجاِر بَيْيَن اْلُمْسيِلِميَن َونَْهيِل ال ِِ

ِْيَيامِ  ْ َراِ  َعَميٍل , فَيإِذَا َكياَن اْلعََميُل الَّيِ   يُيَؤاِ ُر اْلُمْسيِلَم ِلْل ا ِمِ يُّ ُمْسِلم  ِمِ بِيِح  إذَا اْستَأَْ َر ال ِِ

ا يَُجوُز ِلنَْفِسِح كَ  يا إذَا َكياَن اَل يَُجيوُز لَيحُ نَْن ِممَّ اْلِخيَاَطيِ  َواْلمِنَياِ  َواْلَحيْرِإ فَياَل بَيأَْس بِيِح , نَمَّ

يَْعَملَحُ َكعَْصِر اْلُخُموِر َوَرْعيِ اْلَخنَاِزيِر َونَْحِو ذَِلَك فَاَل يَُجيوُز . َوقَياَل بَْعيُض اْلفََُْهياِ  : اَل 

َِّْخِصيَِّ  ; ِلَما فِيِح ِمْن إْذاَلِل اْلُمْسيِلِم ِلِخْدَميِ  اْلَميافِِر يَُجوُز اْستِئَْجاُر اْلُمْسِلِم ِلخِ  ِيِ ال ِمِ ْدَمِ  ال ِِ

 . َوتَْفِصيلُحُ فِي ُمْصَ لَحِ : ) إَ اَرةٍ (

ِ فِي نَِ احِ اِلُمِسِلَمِة : -د   يِّ مِِّ  َوَكالَةُ الذِِّ

يي - 31  ْْ ا فِييي َع ييَل ُمْسييِلمو َكييافِر  َِّييافِِعيَِّ  اَل يَِصييحُّ نَْن يَُوِكِ ِد النَِِميياحِ لَييحُ ِمييْن ُمْسييِلَمٍ  ِعْنييدَ ال

ْْدَ َهي َا النَِِمياحِ ِلنَْفِسيِح فَياَل يَُجيوُز َوَكالَتُيحُ . َوقَياَل الْ  يَّ اَل يَْمِلُك َع ِمِ َحنَِفيَّي ُ َواْلَحنَابِلَِ  ; أِلَنَّ ال ِِ

ييْن َواْلَماِلِميَّيي ُ : تَِصييحُّ َهييِ ِ  اْلَوَكالَيي ُ ; أِلَنَّ ال ييُل ِممَّ ِ  اْلَوَكالَييِ  : نَْن يَُمييوَن اْلُمَوِكِ َِّييْرَط ِلِصييحَّ

ا َكاَن نَْو َغْيَر ُمْسِلٍم . َل بِِح , َونَْن يَُموَن اْلَوِكيُل َعاقِال  , ُمْسِلم   يَْمِلُك  فِْعَل َما ُوِكِ

ِ ِمِن ِشَراِه اِلُمِصَحِف َوُكتُِه اِلَحِديثِ  -هـ  يِّ مِِّ  : َعَدُم تَِمِ يِن الذِِّ

ِيِ ِمييْن ِشييَراِ  اْلُمْصيَحِع نَْو دَْفتَييٍر فِيييِح نََحاِديييُث ِعْنييدَ ُ ْمُهييوِر  - 32  ِمِ اَل يَُجيوُز تَْمِميييُن اليي ِِ

َِّيافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَيِ  ( أِلَنَّ ذَِليَك قَيْد يُيَؤدِِ  إلَيى اْبتِ َاِليِح . َولَيْم نَ ْعثُيْر فِيي اْلفََُْهاِ  ) اْلَماِلِميَِّ  َوال

يَّ ِميْن َميِسِ كُ  ِمِ  تُِب اْلَحنَِفيَِّ  َعلَى َميا يَْمنَيُج ذَِليَك , إالَّ نَنَّ نَبَيا َحنِيفَي َ َونَبَيا يُوُسيَع يَْمنَعَياِن الي ِِ

دو إذَا اْغتََسَل ِل َِلَك . َوتَْفِصيلُحُ فِي ُمْصَ لَحِ : ) ُمْصَحِع ( . َز ُ ُمَحمَّ  اْلُمْصَحِع , َوَ وَّ

ِة :َشَهاَد ُ أَِهِل  -و  مَّ  الذِِّ

ِ  َعلَى اْلُمْسِلِميَن اتِِفَاق ا , إالَّ فِيي اْلَوِ ييَِّ  فِيي السَّيفَِر إذَا لَيْم  - 33  مَّ ْْمَُل َشَهادَةُ نَْهِل ال ِِ ُ اَل ت

َِّيَهادَةِ ِميْنُهْم بِيأَنَّ ال َِّيَهادَةَ فِيَهيا يُوَ ْد َغْييُرُهْم ِعْنيدَ اْلَحنَابِلَيِ  . َويُعَلِِيُل اْلفََُْهياُ  َعيدََم قَمُيوِل ال

يِ  بَعْ  مَّ ْْمَيُل َشيَهادَةُ نَْهيِل ال ِِ ُ ِضيِهْم َمْعنَى اْلِواَليَِ  , َواَل ِواَليَ َ ِلْلَمافِِر َعلَى اْلُمْسِلِم . َكي َِلَك اَل ت

َِّيافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَيِ  , بِيدَِليلِ  قوليح تعيالى : }  َعلَى بَْعٍض ِعْندَ ُ ْمُهوِر اْلفََُْهاِ  : اْلَماِلِميَّيِ  َوال

َونَْشِهدُوا ذََوْ  َعْدٍل ِميْنُمْم { , َواْلَميافُِر لَيْيَس بِيِ   َعيْدٍل . َونََ اَزَهيا اْلَحنَِفيَّي ُ َوإِْن اْختَلَفَيْت 

ِملَلُُهييْم , َمييا دَاُمييوا ُعييدُوال  فِييي ِدييينِِهْم ; ِلَمييا ُرِوَ  } نَنَّ النَّمِيييَّ  ييلى هللا عليييح وسييلم نََ يياَز 

ْْمَييُل َشييَهادَةُ  َشييَهادَةَ  ُ ييِ  بَْعِضييِهْم َعلَييى بَْعييٍض { َوأِلَنَّ بَْعَضييُهْم نَْوِليَيياُ  بَْعييٍض , فَت مَّ نَْهييِل ال ِِ

ُِّيْفعَِ   َِ اْستِثْنَاَ اتو نُْخَرَّللا فِي َمَسائِِل اْلَوِ يَِّ  َوإاِلْمَياِت ال بَْعِضِهْم َعلَى بَْعٍض . َه َا , َوُهنَا

ِْْح .َوالتََّملُِّك بِإِْحيَاِ  ا  ْلَمَواِت َونَْحِوَها , تُْنَمُر فِي ُمْصَ لََحاتَِها َوفِي َمَمانَِِها ِمْن ُكتُِب اْلِف

ِة َوَما يَتَعَلَُّى بَِها  مَّ أَِنِ َحةُ أَِهِل الذِِّ
113: 

ِ  َعْن َغْيِرِهْم ِمْن نَْهِل اْلِمتَياِب َوَسيائِرِ  -  34 مَّ اْلُمفَّياِر , إالَّ  اَل يَْختَِلُع نَْحَماُم نَِماحِ نَْهِل ال ِِ

َج ِكتَابِيَّي   . َواَل يَُجييوُز َزَواُج اْلُمْسيِلَمِ  ِميْن َغْيييِر اْلُمْسيِلِم , وَ  لَييْو نَنَّيحُ يَُجيوُز ِلْلُمْسييِلِم نَْن يَتَيَ وَّ

يًّا نَْو ِكتَابِيًّا . َوذَِليَك بِاتِِفَياِق اْلفََُْهياِ  لْوليح تعيالى : } َواَل تَْنِمُحيوا الْ  يِرِكيَن َحتَّيى َكاَن ِذِمِ ِْ ُم

نَّ يُْؤِمنُوا { َوِلَْْوِلِح تَعَالَى : } فَاَل تَْرِ عُوُهنَّ إلَى اْلُمفَّاِر اَل ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َواَل ُهْم يَِحلُّيوَن لَُهي

يٍَّ  َغْيِر ِكتَابِيٍَّ  , لْولح تعالى : } َواَل تَْنِمُحوا  ا يِرَكاِت { َواَل يَُجوُز َزَواُج ُمْسِلٍم ِمْن ِذِمِ ِْ ْلُم

يَّ   , إذَا َكانَْت ِكتَابِيَّي   َكاْليَُهوِديَّيِ  َوالنَّْصي َج ِذِمِ َرانِيَِّ  , َحتَّى يُْؤِمنَّ { َويَُجوُز ِلْلُمْسِلِم نَْن يَتََ وَّ

يَن لْولح تعالى : } اْليَْوَم نُِحلَّ لَُمْم ال َّيِِمَياُت { إلَيى قوليح تعيالى : } َواْلُمْحَصينَاُت ِميْن الَّي ِ 

 نُوتُوا اْلِمتَاَب ِمْن قَْمِلُمْم { َوتَْفِصيُل ذَِلَك فِي النَِِماحِ َوَغْيِرِ  .

ِة اِلَماِليَِّة  مَّ  114 َواِجبَاُد أَِهِل الذِِّ
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ْسياَلِميَِّ   - 35 ِ  َواِ مَاتو َوتََماِليُع َماِليَّ و يَْلتَِ ُموَن بَِهيا قِمَيَل الدَّْولَيِ  اْمِ مَّ ُمَْابِيَل َعلَى نَْهِل ال ِِ

َمييا يَتََمتَّعُييوَن بِييِح ِمييْن اْلِحَمايَييِ  َواْلُحُْييوِق , َوَهييِ ِ  اْلَواِ مَيياُت ِعمَيياَرةو َعييْن اْلِجْ يَييِ  َواْلَخييَراجِ 

ُِوِر ,  َواْلعُ

 َوفِيَما يَِلي نُْجِمُل نَْحَماَمَها : 

 اِلِجِ يَةُ : -أ  

ي ُ   مَّ ْسياَلِم  َوِهَي اْلَماُل الَِّ   تُْعَْدُ َعلَْيِح ال ِِ َْْراِرِ  , تَْحيَت ُحْميِم اْمِ ِلغَْييِر اْلُمْسيِلِم أِلَْمنِيِح َواْسيتِ

يْميَاِن َوالنَِِسياِ   َوَ ْونِِح . َوتُْؤَخي ُ ُكيلَّ َسينٍَ  ِميْن اْلعَاقِيِل اْلمَياِلغِ الي ََّكِر , َواَل تَِجيُب َعلَيى الِصِ

يتََرُط فِيي ُوُ و ِْ َمانَيِ  َواْلعََميى َواْلِممَيِر ِعْنيدَ َواْلَمَجانِيِن اتِِفَاق ا , َكَما يُ بَِهيا : السَّياَلَم ُ ِميْن ال َّ

ييدَاِرَها َوَوْقييِت ُوُ وبَِهييا َوَمييا تَْسييُُْط بِييِح اْلِجْ يَيي ُ َوَغْيِرَهييا ِمييْن  ْْ ُ ْمُهييوِر اْلفََُْهيياِ  . َوفِييي ِم

 اأْلَْحَماِم تَْفِصيلو َوِخاَلفو يُْنَمُر فِي ُمْصَ لَحِ : ) ِ ْ يَ و ( . 

 اِلَخَراُج : -ا 

يا نَْن يَُميوَن َخيَراُج   َوُهَو َما ُوِضَج َعلَى ِرقَاِب اأْلَْرِض ِميْن ُحُْيوٍق تُيَؤدََّّللا َعْنَهيا . َوُهيَو إمَّ

ييا نَْن  اْلَوِظيفَييِ  الَّييِ   يُْفييَرُض َعلَييى اأْلَْرِض بِالنِِْسييمَِ  إلَييى ِمَسيياَحتَِها َونَييْولِ ِزَراَعتَِهييا , َوإِمَّ

ُج اْلُمَْاَسيَمِ  الَّيِ   يُْفيَرُض َعلَيى اْلَخياِرجِ ِميْن اأْلَْرِض َكياْلُخُمِس نَْو السُّيدُِس نَْو يَُموَن َخَرا

 نَْحِو ذَِلَك , َكَما ُهَو ُممَيَّنو فِي ُمْصَ لَحِ : ) َخَراجو (

 اِلعُُشوُر : -ج  

ِ  اْلُمعَدَّةِ لِ   مَّ لتَِِجاَرةِ , إذَا اْنتََْلُوا بَِها ِمْن بَلٍَد إلَيى بَلَيٍد َوِهَي الَّتِي تُْفَرُض َعلَى نَْمَواِل نَْهِل ال ِِ

ة  َواِحييدَة  فِييي السَّيينَِ  ِحيييَن  ييِر , َوتُْؤَخيي ُ َمييرَّ ِْ ييدَاُرَها نِْصييُع اْلعُ ْْ ْسيياَلِم , َوِم دَاِخييَل دَاِر اْمِ

ِْلُيوَن بَِهيا . ااِلْنتَِْاِل ِعْندَ ُ ْمُهوِر اْلفََُْهاِ  , ِخاَلف ا ِلْلَماِلِميَِّ  َحْييُث نَوْ  ةٍ يَْنتَ َ مُوَهيا فِيي ُكيِلِ َميرَّ

ٍر ( . ِْ  َوتَْفِصيلُحُ فِي ُمْصَ لَحِ : ) ُع

ِة  مَّ  115 َما يُِمنَُف ِمِنهُ أَِهُل الذِِّ

ا فِيِح َغَضاَض و َعلَى اْلُمْسِلِميَن , َواْنتَِْياُص ِدييِن  - 36  ِ  ااِلْمتِنَالُ َعمَّ مَّ يَِجُب َعلَى نَْهِل ال ِِ

ِ ُسْمَحانَحُ َوتَعَالَى نَْو ِكتَابِِح نَْو َرُسوِلِح نَْو ِدينِِح بُِسوٍ  أِلَنَّ إْظَهاَر َهياْمِ  ِ ِ  ْساَلِم , ِمثُْل ِذْكِر هَّ

ِيِ بَِما ذُِكَر يُيَؤدِِ  ِمِ ِْيدَتِِهْم . َوَعدَُم اْلتَِ اِم ال ِِ   إلَيى اأْلَْفعَاِل اْستِْخفَافو بِاْلُمْسِلِميَن َواْزِدَرا و بِعَ

تِِح ِعْندَ ُ ْمُهوِر اْلفََُْهاِ  , ِخاَلف ا ِلْلَحنَِفيَِّ  , َكَميا َسييَأْتِي فِيي بَْحيِث َميا يُْنيتََُْض بِيحِ   اْنتَِْاِض ِذمَّ

ييِ  ِمييْن إْظَهيياِر بَْيييجِ اْلُخُمييوِر َواْلَخنَيياِزيِر فِييي نَْمَصيياِر  مَّ ييِ  .  َكيي َِلَك يُْمنَييُج نَْهييُل ال ِِ مَّ َعْهييدُ ال ِِ

ُِّيْهَرةِ َوالمُُّهيوِر . َويُْمنَعُيوَن َكي َِلَك ِميْن إْظَهيياِر الْ  ُمْسيِلِميَن , نَْو إْدَخاِلَهيا فِيَهيا َعلَيى َوْ يِح ال

ِ  بِالتَّْميِيِ  َعْن اْلُمْسيِلِميَن  مَّ ِْدُوَن ُحْرَمتَحُ َكاْلفََواِحِش َونَْحِوَها . َويُْؤَخ ُ نَْهُل ال ِِ فِيي فِْسٍق يَْعتَ

يغَاِر َعلَيْيِهْم , ِزيِِِهْم وَ  ا ِللِصِ َمَراِكمِِهْم َوَماَلبِِسِهْم , َواَل يَُصدَُّروَن فِي َمَجاِلَس , َوذَِلَك إْظَهيار 

َوِ يَانَ   ِلَضيعَفَِ  اْلُمْسيِلِميَن َعيْن ااِلْغتِيَراِر بِِهيْم نَْو ُميَوااَلتِِهْم . َوتَْفِصييُل َميا يَُميِِيُ  بِيِح نَْهيُل 

ِ  َعْن اْلمُ  مَّ ِ ِ َواْلَمْلمَِس َواْلَمْرَكيِب َوَغْيِرَهيا ِميْن اْلَمَسيائِِل تُْنَميُر فِيي ُكتُيِب ال ِِ ْسِلِميَن فِي الِ ِ

.  ِ مَّ ِْْد ال ِِ ِْْح , ِعْندَ اْلَماَلِم َعْن اْلِجْ يَِ  َوَع  اْلِف

ِة َوُعقُوبَاتُُهمِ  مَّ  116 َجَرا ُِم أَِهِل الذِِّ

اًل  ِة فِي اِلُحُدوِد :َما يَِختَصُّ بِأَِهِل الذِِّ  -أَوَّ  مَّ
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نَى نَْو اْلَْيْ ِف نَْو  - 37  يِ  َ ِريَمي   ِميْن َ يَرائِِم اْلُحيدُوِد , َكيالِ ِ مَّ إذَا اْرتََمَب نََحدو ِمْن نَْهِل ال ِِ

َك َشييأُْن السَّييِرقَِ  نَْو قَْ ييجِ ال َِّريييِق , يُعَاقَييُب بِاْلِعَْيياِب اْلُمَحييدَِّد ِلَهييِ ِ  اْلَجييَرائِِم َشييأْنُُهْم فِييي ذَِليي

يييدُوَن ِميييْن ِحلَِِهيييا ,  ِْ ُض لَُهيييْم فِييييِح ; ِلَميييا يَْعتَ اْلُمْسيييِلِميَن , إالَّ ُشيييْرَب اْلَخْميييِر َحْييييُث اَل يُتَعَيييرَّ

ُروَن , َوَه َا ِعْندَ ُ ْمُهوِر اْلفََُْهياِ  فِي ِ  , إالَّ إْن نَْظَهُروا ُشْربََها , فَيُعَ َّ مَّ ي َوُمَراَعاة  ِلعَْهِد ال ِِ

 ْملَِ  ,اْلجُ 

ِ  نُْجِملَُها فِيَما يَأْتِي :  مَّ َِ بَْعَض اأْلَْحَماِم يَْختَصُّ بَِها نَْهُل ال ِِ  إالَّ نَنَّ ُهنَا

ْ ِم َعلَيى  -ن   َِّافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَ ُ َونَبُو يُوُسيَع إلَيى اْلُمَسياَواةِ فِيي تَْ مِييِق ُعُْوبَيِ  اليرَّ ذََهَب ال

ِيِ َواْلُمْسلِ  ِمِ يٍَّ  , ِلعُُموِم النُُّصوِص فِي تَْ مِيِق َهِ ِ  اْلعُُْوبَيِ  , ال ِِ ا ِمْن ِذِمِ ِم , َولَْو َكاَن ُمتََ ِوِ  

َح نَبُيو َحنِيفَي َ َوَماِليكو  َوِلَما َوَردَ نَنَّ النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم نََمَر بَِرْ ِم يَُهوِديَّْيِن . َوَ رَّ

انِييَي ِمييْن نَْهييلِ  ْسيياَلِم فِييي تَْ مِيييِق  بِييأَنَّ ال َّ ييا اَل يُييْرَ ُم ; اِلْشييتَِراِط اْمِ ييِ  إذَا َكيياَن ُمتََ ِوِ   مَّ ال ِِ

ُج بِاْلِمتَابِيَِّ  اَل يُْرَ ُم ِعْندَ نَبِي َحنِيفَ َ ; أِلَنَّي ْ ِم ِعْندَُهَما , َوَك َِلَك اْلُمْسِلُم اْلُمتََ ِوِ يتََرُط الرَّ ِْ حُ يُ

ْسي ْحَصياِن : اْمِ َواُج ِميْن ُمْسيِلَمٍ  ُمْسيتَِدالًّ بَِميا } قَياَل النَّمِييُّ  يلى هللا علييح فِي اْمِ اَلُم َوالي َّ

َج يَُهوِديَّ   : دَْعَها فَإِنََّها اَل تُْحِصنُك { ,  وسلم ِلُح َْيفَ َ ِحيَن نََرادَ نَْن يَتََ وَّ

ِ  , بَ  -ب   مَّ ا نَْم اَل َحدَّ َعلَى َمْن قَ ََف نََحد ا ِمْن نَْهِل ال ِِ ُر , َسَوا و َكياَن اْلَْياِذُف ُمْسيِلم  ْل يُعَ َّ

ا , َوَه َا بِاتِِفَاِق اْلفَُْ  ْْ ُوُف ُمْسِلم  تََرُط فِي اْلَْْ ِف نَْن يَُموَن اْلَم ِْ ِ  ; أِلَنَّحُ يُ مَّ  َهاِ  .ِمْن نَْهِل ال ِِ

ا يَُ مَُّق َحدُّ السَِّرقَِ  َعلَى السَّاِرِق اْلُمْسِلِم نَْو  -ج   ِيِ , َسَوا و نََكاَن اْلَمْسُروُق ِمْنحُ ُمْسيِلم  ِمِ ال ِِ

ِمِهَميا , كَ  ا ,  ِلعَيدَِم تََْوُّ ا نَْو ِخْنِ يير  ِ  اتِِفَاق ا , إالَّ إذَا َكاَن اْلَمْسيُروُق َخْمير  مَّ َميا نَْم ِمْن نَْهِل ال ِِ

 ُهَو ُممَيَّنو فِي ُمْصَ لَحِ : ) َسِرقَ و ( .

ِ  ُمْنفَِرِديَن َعْن اْلُمْسِلِميَن اْنيتَََْض َعْهيدُُهْم ِعْنيدَ ُ ْمُهيوِر إذَا بَغَى َ مَ  -د   مَّ اَع و ِمْن نَْهِل ال ِِ

ُمْسيِلِميَن اْلفََُْهاِ  , إالَّ إذَا َكاَن بَْينَُهْم َعْن ُظْلٍم َرِكمَُهْم ِعْندَ اْلَماِلِميَّيِ  , َوإِذَا بَغَيْوا َميَج اْلمُغَياةِ الْ 

يِ  بِعُُْوبَيِ   فَِفيِح تَْفِصيلو  مَّ َوِخاَلفو يُْنَميُر فِيي ُمْصيَ لَحِ : ) بَْغييٍ ( . َهي َا , َويُعَاقَيُب نَْهيُل ال ِِ

 قَْ جِ ال َِّريِق ) اْلِحَرابَِ  ( إذَا تََوفََّرْت ُشُروُطَها َكاْلُمْسِلِميَن بِاَل ِخاَلٍف .

ِة فِي اِلِقَصاِص  -ثَانِيًا  مَّ  : َما يَِختَصُّ بِأَِهِل الذِِّ

ا نَْو  -ن  - 38  َِْصاُص , إذَا َكاَن اْلَْتِييُل ُمْسيِلم  يُّ اْلَْتَْل اْلعَْمدَ َوَ َب َعلَْيِح اْل ِمِ إذَا اْرتََمَب ال ِِ

ِ  بِاَل ِخاَلٍف , َوَك َِلَك إْن َكياَن اْلَْتِييُل ُمْسيتَأَْمن ا ِعْنيدَ ُ ْمُهيوِر اْلفََُْهياِ  , ِخاَلف يا مَّ  ِمْن نَْهِل ال ِِ

 َ ُِْط أِل ْْيِن دَِميِح ُشيْمَه و تُْسي بِي َحنِيفَ َ َحْيُث قَياَل : إنَّ ِعْصيَم َ اْلُمْسيتَأَْمِن ُمَؤقَّتَي و , فََمياَن فِيي َح

َِّييافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَيي ُ :  يَّيي   َعْمييد ا , فََْييْد قَيياَل ال يًّييا نَْو ِذِمِ ييا إذَا قَتَييَل ُمْسييِلمو ِذِمِ َِْصيياَص . نَمَّ اَل اْل

ْْتَيُل ُمْسيِلمو بَِميافٍِر { , َوِعْنييدَ قَِصياَص عَ  لَيى اْلُمْسيِلِم ; ِلَْْوِليِح  يلى هللا عليييح وسيلم : } اَل يُ

ا إذَا قَتَلَحُ اْلُمْسِلُم ِغي ِيِ , َوَه َا قَْوُل اْلَماِلِميَِّ  نَْيض  ِمِ ْْتَصُّ ِمْن اْلُمْسِلِم ِلل ِِ لَ   ) َخِديعَ   اْلَحنَِفيَِّ  يُ

 ْلَماِل , َوتَْفِصيلُحُ فِي ُمْصَ لَحِ ) قَِصاصو ( .( نَْو أِلَْ ِل ا

يَيِ  فِيي اْلَْتْيِل اْلَخَ يِأ َوِشيْمِح اْلعَْميِد َوِشيْمِح  -ب   ِيِ فِيي ُوُ يوِب الدِِ ِمِ اَل فَْرَق بَْيَن اْلُمْسِلِم َوال ِِ

ا نَمْ  ْْيدَاِر ِديَيِ   اْلَخَ ِأ َعلَى َعاقِلَِ  اْلَْاتِِل , َسَوا و نََكاَن اْلَْتِيُل ُمْسيِلم  يِ  . َوفِيي ِم مَّ ِميْن نَْهيِل ال ِِ

ِيِ اْلَْاتِيِل تَْفِصييلو َوِخياَلفو يُْنَمي ِمِ ِلَها ِمْن َعاقِلَِ  ال ِِ ُِ فِي تََحمُّ تَِر ِْ ْْتُوِل , َوَمْن يَ ِيِ اْلَم ِمِ ُر ال ِِ

ِيِ ِعْندَ اْلَحنَِفيَّيِ  َواْلَماِلِميَّيِ   فِي ُمْصَ لَحِ : ) ِديَ و ( ) َوَعاقِلَ و ( . َواَل تَِجُب اْلَمفَّاَرةُ َعلَى ِمِ ال ِِ

َِّيافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَي ِ  ; ِلَما فِيَها ِميْن َمْعنَيى اْلُْْربَيِ  , َواْلَميافُِر لَيْيَس ِميْن نَْهِلَهيا , َويَِجيُب ِعْنيدَ ال

يُّ , اَل إ ِمِ ا . ) ر : َكفَّاَرةو ( .أِلَنََّها َحقٌّ َماِليٌّ يَْستَِو  فِيِح اْلُمْسِلُم َوال ِِ  ْن َكانَْت ِ يَام 
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ِيِ فِييي َ ييَرائِِم ااِلْعتِييدَاِ  فِيَمييا دُوَن اليينَّْفِس , ِمييْن اْلُجييْرحِ  -ج   ِمِ ييتَصُّ ِمييْن اْلُمْسييِلِم ِلليي ِِ ْْ اَل يُ

َِّافِعِ  ِ  ِعْندَ ال مَّ ْْيتَصُّ َوقَْ جِ اأْلَْعَضاِ  , إذَا َوقَعَْت بَْيَن اْلُمْسِلِميَن َونَْهِل ال ِِ يَِّ  َواْلَحنَابِلَِ  , َويُ

ُِّيُروُط , َوَمنَي َِْصياِص بَْيينَُهْم ُمْ لَْ يا إذَا تَيَوفََّرْت  ال ِيِ ِلْلُمْسِلِم , َوقَياَل اْلَحنَِفيَّي ُ بِاْل ِمِ َج ِمْن ال ِِ

َِْصاَص فِيَما دُوَن النَّْفِس بَيْيَن اْلُمْسيِلِميَن َوبَيْيَن نَْهيِل ا يِ  َعيدَِم اْلَماِلِميَّ ُ اْل يِ  ُمْ لَْ يا , بُِحجَّ مَّ ل ِِ

ييِ   مَّ َِْصيياِص إذَا َكانَييْت اْلُجييُروُح فِيَمييا بَييْيَن نَْهييِل ال ِِ اْلُمَماالَلَييِ  . َواَل ِخيياَلَف فِييي تَْ مِيييِق اْل

ُُِّروُط . ) ر : قَِصاصو ( .  َوتََوفََّرْت ال

 التَِّعِ يَراُد : -ثَاِلثًا 

ُرَها َوِليييُّ اأْلَْمييِر َحَسييَب ُظييُروِف اْلَجِريَمييِ  َواْلُمْجييِرِم , اْلعُُْوبَيياُت التَّْعِ يرِ  - 39  يَّيي ُ يَُْييدِِ

يِ  , َويَُميوُن التَّْعِ ييُر ُمنَاِسيم ا َميَج اْلَجِريَميِ  ِشيدَّة  َوَضيْعف ا  مَّ فَتَُ مَُّق َعلَى اْلُمْسِلِميَن َونَْهيِل ال ِِ

 ْصَ لَحِ : ) تَْعِ يٍر ( .َوَمَج َحالَِ  اْلُمْجِرِم . َوتَْفِصيلُحُ فِي مُ 

ةِ  ِة ِلِواَليَِة اِلقََضاِه اِلعَامَّ مَّ  117 ُخُضوُع أَِهِل الذِِّ

ِيِ  -  40 ِمِ ِليييِد اليي ِِ ْْ َِّييافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَييِ  َعلَييى َعييدَِم َ ييَواِز تَ ُ ْمُهييوُر اْلفََُْهيياِ  ِمييْن اْلَماِلِميَّييِ  َوال

يِِيَن , َوإِ  ِمِ ييِ  الَّتِييي يَْخَضييُج لََهييا اْلََْضيياَ  َعلَييى اليي ِِ نََّمييا يَْخَضييعُوَن إلَييى ِ َهييِ  اْلََْضيياِ  اْلعَامَّ

يِ  َعلَيْيِهْم , فَإِنََّميا ِهي مَّ ا َ َريَاُن اْلعَادَةِ بِنَْصِب َحياِكٍم ِميْن نَْهيِل ال ِِ َي اْلُمْسِلُموَن . َوقَالُوا : َونَمَّ

ِليييدُ ُحْمييٍم َوقََضيي ْْ اٍ  , فَيياَل يَْلييَ ُمُهْم ُحْمُمييحُ بِإِْلَ اِمييِح , بَييْل بِيياْلتَِ اِمِهْم . ِرئَاَسيي و َوَزَعاَميي و , اَل تَ

ِ  َ اَز , فِي ُكِلِ َميا يُْمِميُن التَّْحِمييُم فِييِح ;  مَّ يُّ بَْيَن نَْهِل ال ِِ ِمِ أِلَنَّيحُ َوقَاَل اْلَحنَِفيَّ ُ : إْن َحَمَم ال ِِ

يِ  , مَّ ََِّهادَةِ بَْيَن نَْهِل ال ِِ فََجياَز تَْحِميُميحُ بَْيينَُهْم . إالَّ نَنَُّهيْم اتَّفَُْيوا َعلَيى : نَنَّيحُ اَل يَُجيوُز  نَْهلو ِلل

ييا تَْحِميييُمُهْم فِييي  نَييى , َونَمَّ ِ تَعَييالَى َكَحييدِِ الِ ِ ييِ  فِيَمييا ُهييَو َحييقٌّ َخيياِلصو لِلَّ مَّ تَْحِميييُم نَْهييِل ال ِِ

َِْصاِص فَِفيِح ِخاَلفو بَْيَن اْلَحنَِفيَِّ  .  اْل

َوإِذَا َرفَعَْت الدَّْعَوَّللا إلَى اْلََْضاِ  اْلعَاِمِ يَْحُمُم اْلَْاِضي اْلُمْسيِلُم فِيي ُخُصيوَماِت نَْهيِل  - 41 

يا إذَا َكياَن ُكلُُّهيْم ِميْن نَ  ا بِاتِِفَاِق اْلفََُْهياِ  . نَمَّ ِ  ُوُ وب ا , إذَا َكاَن نََحدُ اْلَخْصَمْيِن ُمْسِلم  مَّ ْهيِل ال ِِ

ييِ   مَّ َِّييافِِعيَِّ  , َوُهييَو ِرَوايَيي و ِعْنييدَ اْلَحنَابِلَييِ  , ال ِِ ييا ِعْنييدَ اْلَحنَِفيَّييِ  َوال , فَيَِجييُب اْلُحْمييُم بَْييينَُهْم نَْيض 

ُ { َوفِييي ِرَوايَييٍ  نُْخييَرَّللا ِلْلَحنَابِلَييِ  :  بِييدَِليِل قولييح تعييالى : } َونَْن اُْحُمييْم بَْييينَُهْم بَِمييا نَْنييَ َل هَّ

ْعيَراِض بِيدَِليِل قوليح تعيالى : } فَيإِْن َ ياُ وِ اْلَْاِضي ُمخَ  يَّرو بَيْيَن اأْلَْميَرْيِن : اْلُحْميِم نَْو اْمِ

ا اْلَماِلِميَّ ُ فََْيْد اْشيتََرُطوا التََّرافُيَج ِميْن قِمَيِل اْلَخْصيَميْ  ِن فَاْحُمْم بَْينَُهْم نَْو نَْعِرْض َعْنُهْم { . نَمَّ

ي َهييِ ِ  اْلَحالَييِ  يَُخيَّييُر اْلَْاِضييي فِييي النََّمييِر فِييي الييدَّْعَوَّللا نَْو َعييدَِم فِييي َ ِميييجِ الييدََّعاَوَّللا , َوفِيي

النََّمِر فِيَهيا . َوتَْفِصييلُحُ فِيي ُمْصيَ لَحِ : ) قََضياٍ  ( ) َوِواَليَيٍ  ( . َوفِيي َ ِمييجِ اأْلَْحيَواِل إذَا 

ْسياَلِميَِّ  , لْوليح تعيالى َحَمَم اْلَْاِضي اْلُمْسِلُم بَْيَن  َغْيِر اْلُمْسِلِميَن اَل  َِّيِريعَِ  اْمِ يَْحُمُم إالَّ بِال

َّمِْج نَْهيَواَ ُهْم َواْحي َْرُهْم نَْن يَْفتِنُيوِ َعيْن بَْعيِض  ُ َواَل تَت َميا  : } َونَْن اُْحُمْم بَْينَُهْم بَِما نَْنَ َل هَّ

ُ إلَْيك { .  نَْنَ َل هَّ

ةِ  مَّ  118 َما يُِنقَُض بِِه َعِهُد الذِِّ

ْساَلِم , َوقَْد َحَصيلَ  - 42  ِْدَ َوِسيلَ   ِلإْلِ ِ  ُع مَّ ْْدَ ال ِِ ِيِ ; أِلَنَّ َع ِمِ ِ  بِإِْساَلِم ال ِِ مَّ  يَْنتَِهي َعْهدُ ال ِِ

ِيِ دَاَر اْلَحييْرِب , نَْو بِغَلَمَييتِِهْم َعلَييى َمْوِضييجٍ  ِمِ ييِ  بِلُُحييوِق اليي ِِ مَّ ُْْصييودُ . َويُْنييتََُْض َعْهييدُ ال ِِ اْلَم

ِ  َعْن اْلفَائِدَةِ , َوُهيَو دَْفيجُ  مَّ ْْدُ ال ِِ  َشيِرِ يَُحاِربُونَنَا ِمْنحُ ; أِلَنَُّهْم َ اُروا َحْرب ا َعلَْينَا , فَيَْخلُو َع

ييا  ييِ  يُْنييتََُْض نَْيض  مَّ ييدَ ال ِِ ْْ اْلَحييْرِب . َوَهيي َا بِاتِِفَيياِق اْلَميي َاِهِب . َوُ ْمُهييوُر اْلفََُْهيياِ  َعلَييى نَنَّ َع
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يُّ َعييبِ  ِمِ ييِد . َوقَياَل اْلَحنَِفيَّيي ُ : لَيْو اْمتَنَييَج الي ِِ ْْ ْْتََضيى اْلعَ ْن ااِلْمتِنَيالِ َعييْن اْلِجْ يَيِ  ; ِلُمَخالَفَتِييِح ُم

ِْتَيياُل اْلتِييَ اُم اْلِجْ يَييِ  اَل   إْعَ يياِ  اْلِجْ يَييِ  اَل يُْنييتََُْض َعْهييدُ ُ ; أِلَنَّ اْلغَايَيي َ الَّتِييي يَْنتَِهييي بَِهييا اْل

نَدَاُؤَهييا , َوااِلْلتِييَ اُم بَيياٍق , َويُْحتََمييُل نَْن يَُمييوَن ااِلْمتِنَييالُ ِلعُييْ ِر اْلعَْجييِ  اْلَميياِلِيِ , فَيياَل يُييْنَُْض 

َِِّكِ .  اْلعَْهدُ بِال

َِ نَْسييمَابو نُْخييَرَّللا اْعتَمََرَهييا بَْعييُض اْلفََُْهيياِ  نَاقَِضيي   ِلْلعَْهييِد ُمْ لَْ ييا , َوبَْعُضيي - 43  ُهْم َوُهنَييا

َِّيْرِعيَِّ  , بِإِ  ِد َعلَى اأْلَْحَمياِم ال ِ  بِالتََّمرُّ مَّ ُُِروٍط : فََْْد قَاَل اْلَماِلِميَّ ُ : يُْنَُْض َعْهدُ ال ِِ ْظَهياِر بِ

نَى بَِها إذَا َزنَيى بَِهيا بِاْلِفْعيِل , َوبِ  ةٍ ُمْسِلَمٍ  َعلَى الِ ِ غُُروِرَهيا َعدَِم اْلُممَااَلةِ بَِها , َوبِإِْكَراِ  ُحرَّ

تِيِح  ِ َها َوَوْطئَِهيا , َوبِتََ لُِّعيِح َعلَيى َعيْوَراِت اْلُمْسيِلِميَن , َوبَِسيِبِ نَمِيِيٍ ُمْجَميجٍ َعلَيى نُمُوَّ َوتََ وُّ

, َكَميا  ِعْندَنَا بَِما لَْم يَُْرَّ َعلَى ُكْفِرِ  بِِح . فَإِْن َسبَّ بَِما نُقِيرَّ َعلَيى ُكْفيِرِ  بِيِح لَيْم يُْنيتََْْض َعْهيدُ ُ 

ييٌّ بُِمْسيلِ  َِّافِِعيَّ ُ : لَْو َزنَيى ِذِمِ َمٍ  إذَا قَاَل : ِعيَسى إلَحو َمثاَل  , فَإِنَّحُ اَل يُْنتََُْض َعْهدُ ُ . َوقَاَل ال

ا َعنْ  ِدينِِح ,  , نَْو نََ ابََها بِنَِماحٍ , نَْو دَلَّ نَْهَل اْلَحْرِب َعلَى َعْوَرةِ اْلُمْسِلِميَن , نَْو فَتََن ُمْسِلم 

ُسوَل  يلى هللا علييح وسيلم بُِسيوٍ  , فَاأْلََ يحُّ  ْساَلِم نَْو اْلُْْر ِن , نََوذََكَر الرَّ نَْو َطعََن فِي اْمِ

لِ  َِّيْرَط فِيي اأْلَوَّ  نَنَّحُ إْن َشَرَط اْنتَِْاَض اْلعَْهِد بَِهيا اْنيتَََْض , َوإاِلَّ فَياَل يُْنيتََُْض ; ِلُمَخالَفَتِيِح ال

َِّيافِِعيَِّ  : إْن فَعَلُيوا دُوَن ا ُهوَرةِ , َوُهيَو َوْ يحو ِعْنيدَ ال ِْ َوايَِ  اْلَم لثَّانِي . َوقَاَل اْلَحنَابِلَ ُ فِي الِرِ

ْْتََضيى يتََرْط َعلَيْيِهْم ; أِلَنَّ ذَِليَك ُهيَو ُم ِْ َِْض اْلعَْهدُ ُمْ لَْ يا , َولَيْو لَيْم يُ  َما ذُِكَر نَْو َشْيئ ا ِمْنحُ نُ

ِْْد  يَّ لَْو َسبَّ النَّمِيَّ  يلى هللا علييح وسيلم اَل يُيْنَُْض اْلعَ ِمِ ُحوا بِأَنَّ ال ِِ ا اْلَحنَِفيَّ ُ فََْْد َ رَّ . نَمَّ

ْْيدُ يَْمَْيى َميَج نَْ يِل اْلُمْفيِر , فََمي َا َمي َج َعْهدُ ُ إذَا لَْم يُْعِلْن السَّبَّ ; أِلَنَّ َه َا ِزيَيادَةُ ُكْفيٍر , َواْلعَ

يَادَةِ  ا نَْو َزنَيى بُِمْسيِلَمٍ  اَل يُيْنَُْض َعْهيدُ ُ ,  الِ ِ , َوإِذَا نَْعلََن قُتَِل , َولَْو اْمَرنَة  , َولَْو قَتََل ُمْسِلم 

نَى ; أِلَنَّ َهِ ِ  َمعَاٍص اْرتََممُوَها , َوِهيَي دُوَن اْلُمْفيِر فِيي  بَْل تَُ مَُّق َعلَْيِح  ُعُْوبَ ُ اْلَْتِْل َوالِ ِ

مَّ ُ َمَج اْلُمْفِر , فََمَج اْلَمْعِصيَِ  نَْولَى .اْلُْْمحِ وَ  ِْيَْت ال ِِ  اْلُحْرَمِ  , َوبَ

 119 ُحِ ُم َمِن نََقَض اِلعَِهَد ِمِنُهِم 

يُّ اْلعَْهييدَ فَُهييَو بَِمْنِ لَييِ  اْلُمْرتَييدِِ فِييي َ ِميييجِ نَْحَماِمييِح , َويُْحَمييُم بَِمْوتِييِح  - 44 ِمِ إذَا نََْييَض اليي ِِ

يَّي ُ الَّتِيي َخلَّفََهيا فِيي  بِاللََّحاقِ  ِمِ بِدَاِر اْلَحْرِب , أِلَنَّحُ اْلتََحَق بِاأْلَْمَواِت , َوتَمِيُن ِمْنحُ َزْوَ تُيحُ ال ِِ

تُيحُ , إالَّ نَنَّيحُ لَي ْْمَُل تَْوبَتُحُ َوتَعُودُ ِذمَّ ُ َْْسُم تَِرَكتُحُ , َوإِذَا تَاَب َوَرَ َج ت ْساَلِم , َوتُ َب ْو َغلَيدَاِر اْمِ

َل الْ  َماِلِميَّي ُ َعلَْيِح اْلُمْسِلُموَن َونُِسَر يُْستََرقُّ , بِِخاَلِف اْلُمْرتَدِِ , َوَه َا ُكلُّحُ ِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ  . َوفَصَّ

ِْْض , فََْياَل اْلَماِلِميَّي ُ : َِّافِِعيَّ ُ فِي ُحْمِم نَاقِِض اْلعَْهِد , َحَسيَب اْخيتِاَلِف نَْسيمَاِب الينَّ قُتِيَل  َوال

نَيى , نَْو ُغُروِرَهيا بِإِْسياَلِمِح  بَِسِبِ نَمِِيٍ بَِما لَْم يَْمفُْر بِِح ُوُ وب يا , َوبِغَْصيِب ُمْسيِلَمٍ  َعلَيى الِ ِ

ا اْلُم َِّلُج َعلَى َعْوَراِت اْلُمْسلِ  ْساَلَم بَْعدَ ذَِلَك , نَمَّ َ تْحُ , َوُهَو َغْيُر ُمْسِلٍم , َونَبَى اْمِ يَن مِ فَتََ وَّ

َماُم فِيِح َرنْيَحُ بَِْتٍْل نَْو اْستِْرقَاٍق . َوَميْن اْلتََحيَق بِيدَاِر اْلَحيْرِب الُيمَّ نََسيَر ُ اْلُمْسيِلُمو َن فَيََرَّللا اْمِ

َِّيافِِعيَّ ُ : َميي ْن َ ياَز اْسيتِْرقَاقُحُ , َوإِْن َخييَرَج ِلُمْليٍم لَِحَْيحُ اَل يُْسييتََرقُّ َويُيَردُّ ِلِجْ يَتِيِح . َوقَيياَل ال

ْْتَُل , َوإِْن اْنتَََْض َعْهدُ ُ بِغَْيِرِ  لَْم يَِجيْب إْباَلُغيحُ َمأَْمنَيحُ فِيي اأْلَْظَهيرِ  ِْتَاٍل يُ  , اْنتَََْض َعْهدُ ُ بِ

قُيوا بَي يا اْلَحنَابِلَي ُ , فَلَيْم يُفَِرِ َماُم فِيِح قَيتاْل  نَْو ِرقًّيا نَْو َمنًّيا نَْو فِيدَا   . نَمَّ ْيَن نَْسيمَاِب بَْل يَْختَاُر اْمِ

َميياُم فِيييِح بَييْيَن نَْربَعَييِ  نَْشيييَاَ  : اْلَْتْييِل  ييُهوَرةِ , َوقَييالُوا : ُخيِِييَر اْمِ ِْ َوايَييِ  اْلَم ِْْض فِييي الِرِ اليينَّ

ا بِغَْييِر َوااِلْستِْرقَاِق َواْلِفدَاِ  َواْلَمِنِ , َكاأْلَِسييِر اْلَحْربِيِيِ ; أِلَنَّيحُ َكيافِرو قَيدَْرنَا َعلَْييِح فِيي دَاِرنَي

ْْيِض اْلعَْهيِد إذَا نَْسيلََم . َهي َا  ٍْْد , فَأَْشمَحَ اللِِصَّ اْلَحْربِييَّ , َويَْحيُرُم قَتْلُيحُ بَِسيمَِب نَ , َعْهٍد َواَل َع

ِْْض َعْهِدِهْم ِعْندَ ُ ْمُهوِر اْلفََُْهياِ  ) اْلَحنَِفيَّي ِ  يَّتِِهْم َونَِسائِِهْم بِنَ َِّيافِِعيَِّ   َواَل يَْمُ ُل نََماُن ذُِرِ َوال
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يَّيِ  , فَيَِجيُب نَْن يَْخيتَصَّ  َ ياِل اْلمَياِلِغيَن دُوَن ال ُِّرِ َْْض إنََّما ُوِ يدَ ِميْن الِرِ  َواْلَحنَابِلَِ  ( أِلَنَّ النَّ

يَّتُُهْم .  ُحْمُمحُ بِِهْم . َويُْفَهُم ِمْن َكاَلِم اْلَماِلِميَِّ  نَنَّحُ تُْستََرقُّ ذُِرِ

  120اِا أَِهُل اِلِ تَ 

ذََهييَب ُ ْمُهييوُر اْلفََُْهيياِ  إلَييى نَنَّ ) نَْهييَل اْلِمتَيياِب ( ُهييْم : اْليَُهييودُ َوالنََّصيياَرَّللا بِِفييَرقِِهْم  - 1 

ِْرُّ  ,   بِِمتَيابٍ اْلُمْختَِلفَِ  . َوتََوسََّج اْلَحنَِفيَّ ُ فََْالُوا : إنَّ نَْهَل اْلِمتَاِب ُهْم : ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِنَمِِيٍ َويُ

َمُل اْليَُهودَ َوالنََّصياَرَّللا , َوَميْن  َميَن بَِ بُيوِر دَاُود , َوُ يُحِع إْبيَراِهيَم َوِشييٍث . َوذَِليَك  ِْ َويَ

ال  بِِمتَاٍب . َواْسيتَدَلَّ اْلُجْمُهيوُر بَِْْوِليِح تَعَيالَى : } نَْن تَ  ِْدُوَن دَْين ا َسَماِويًّا ُمنَ َّ ُْولُيوا أِلَنَُّهْم يَْعتَ

ييُحَع َكانَيْت َمييَواِعَظ إنََّميا نُ  ْنيِ َل اْلِمتَيياُب َعلَيى َطييائِفَتَْيِن ِميْن قَْمِلنَيا { قَييالُوا : َوأِلَنَّ تِْليَك الصُّ

يتَِملَِ  َعلَيى نَْحَمياٍم . َوالسَّياِمَرةُ ِمي ِْ ْن َونَْمثَاال  اَل نَْحَماَم فِيَها , فَلَْم يَثْمُيْت لََهيا ُحْميُم اْلُمتُيِب اْلُم

يابِئَِ  , فَي ََهَب اْليَُهوِد , َوإِ  ْن َكانُوا يَُخاِلفُونَُهْم فِي نَْكثَِر اأْلَْحَمياِم . َواْختَلَيَع اْلفََُْهياُ  فِيي الصَّ

نَبُو َحنِيفَ َ إلَى نَنَُّهْم ِمْن نَْهيِل اْلِمتَياِب ِميْن اْليَُهيوِد نَْو النََّصياَرَّللا . َوفِيي قَيْوٍل أِلَْحَميدَ , َوُهيَو 

َِّافِِعِيِ , َوُهَو َميا  نََحدُ َوْ َهْيِن ِعْندَ  َِّافِِعيَِّ  : نَنَُّهْم ِ ْنسو ِمْن النََّصاَرَّللا . َواْلَمْ َهُب ِعْندَ ال ال

َححُ اْبُن قُدَاَم َ ِمْن اْلَحنَابِلَيِ  : نَنَُّهيْم إْن َوافَُْيوا اْليَُهيودَ َوالنََّصياَرَّللا فِيي نُُ يوِل ِديينِِهْم ,  َ حَّ

ُسييِل َواْمِ  يَميياِن بِاْلُمتُييِب َكييانُوا ِمييْنُهْم , َوإِْن َخييالَفُوُهْم فِييي نُُ ييوِل ِدييينِِهْم لَييْم ِمييْن تَْصييِديِق الرُّ

يا اْلَمُجيوُس , فََْيْد اتَّفَيَق اْلفََُْهياُ  َعلَيى  يَُمونُوا ِمْنُهْم , َوَكاَن ُحْمُمُهْم ُحْميَم َعمَيدَةِ اأْلَْوالَياِن . نَمَّ

إِْن َكيانُوا يُعَياَملُوَن ُمعَياَملَتَُهْم فِيي قَمُيوِل اْلِجْ يَيِ  فََْيْط . َولَيْم نَنَُّهْم لَْيُسوا ِمْن نَْهِل اْلِمتَاِب , وَ 

يَُخيياِلْع فِييي ذَِلييَك إالَّ نَبُييو الَييْوٍر , فَيياْعتَمََرُهْم ِمييْن نَْهييِل اْلِمتَيياِب فِييي ُكييِلِ نَْحَميياِمِهْم . َواْسييتَدَلَّ 

ِل اْلِمتَياِب . . . { فَإِنَّيحُ يَيدُلُّ َعلَيى نَنَُّهيْم َغْييُرُهْم , اْلُجْمُهوُر بَِحيِديِث : } ُسينُّوا بِِهيْم ُسينَّ َ نَْهي

َولَْو َكانُوا ِمْن نَْهِل اْلِمتَاِب لََما تََوقََّع ُعَمُر فِي نَْخيِ  اْلِجْ يَيِ  ِميْنُهْم َحتَّيى ُرِوَ  لَيحُ اْلَحيِديُث 

 اْلَمْ ُكوُر .

لَِ  ( :   ) اأْلَْلفَاُظ ذَاُت الِصِ

اْلُمفَّاُر الاََلالَ ُ نَْقَساٍم : قِْسمو نَْهُل ِكتَاٍب , َوقَْد َسمََق بَيَيانُُهْم , َوقِْسيمو لَُهيْم ُشيْمَه ُ  - 2اُر اْلُمفَّ  -ن  

ِكتَيياٍب , َوُهييْم اْلَمُجييوُس , َوقِْسييمو اَل ِكتَيياَب لَُهييْم َواَل ُشييْمَه َ ِكتَيياٍب , َوُهييْم َمييْن َعييدَا َهيي َْيِن 

ِْْسَمْيِن ِمْن َعمَدَةِ  اأْلَْوالَاِن  َوَغْيِرِهْم . َوَعلَى ذَِلَك فَأَْهُل اْلِمتَاِب ِمْن اْلُمفَّياِر . فَاْلُمفَّياُر نََعيمُّ  اْل

َمُل نَْهَل اْلِمتَاِب َوَغْيَرُهْم . ِْ  ِمْن نَْهِل اْلِمتَاِب ; أِلَنَّحُ يَ

ِ  :  -ب   مَّ ِ  ُهْم : اْلُمعَاَهدُوَن مِ  - 3نَْهُل ال ِِ مَّ يْن نَْهُل ال ِِ ْن اْليَُهوِد َوالنََّصياَرَّللا َوَغْييُرُهْم ِممَّ

ْسياَلمِ  َِيْرِط بَيْ ِل اْلِجْ يَيِ  َواْلتِيَ اِم نَْحَمياِم اْمِ وَن َعلَى ُكْفيِرِهْم بِ ْساَلِم . َويََْرُّ ِْيُم فِي دَاِر اْمِ  يُ

يِ  َونَْهييِل اْلِمتَياِب  مَّ يًّيا َغْييَر ِكتَيابِِيٍ , َوقَييْد الدُّْنيَِويَّيِ  . فَياَل تَياَلُزَم بَيْيَن نَْهيِل ال ِِ , فََْيْد يَُميوُن ِذِمِ

ْساَلِم ِمْن اْليَُهوِد َوالنََّصاَرَّللا . ِيٍ , َوُهْم َمْن َكاَن فِي َغْيِر دَاِر اْمِ  يَُموُن ِكتَابِيًّا َغْيَر ِذِمِ

اْلِمتَاِب ) اْليَُهودَ َوالنََّصياَرَّللا (  اتَّفََق اْلفََُْهاُ  َعلَى نَنَّ نَْهلَ  - 4التَّفَاُوُت بَْيَن نَْهِل اْلِمتَاِب :  

يا اْليَُهوِديَّي ُ إذَا قُوبِلَيْت بِالنَّْصيَرانِيَِّ  فَاْختَلَ  فَيْت إذَا قُوبِلُوا بِياْلَمُجوِس . فَاْلَمُجوِسييَّ ُ َشيرٌّ , َونَمَّ

ييِريَن َعلَييى ااِلتَِِجاَهيياِت التَّاِليَييِ  : ااِلتَِِجيي ُل : نَنَّييحُ اَل تَفَيياُوَت بَييْيَن  َراُ  اْلفََُْهيياِ  َواْلُمفَِسِ ا ُ اأْلَوَّ

لَُّميوا َهاتَْيِن اْلِفْرقَتَْيِن . َوَه َا ُهَو اْلُمتَمَادَُر ِمْن نَْقَواِل نَْ َحاِب التَّفَاِسيِر َواْلفََُْهياِ  , الَّيِ يَن تَمَ 

ِْْهيَّ   َكثِييَرة   ا فِ ْن َرتَّمُوا نَْحَمام  َعلَيى اْليَُهيوِد َوالنََّصياَرَّللا دُوَن نَْ  تَْفِرقَيٍ  فِي َهِ ِ  اْلَمْسأَلَِ  ِممَّ

 بَْينَُهَما , َوَعلَى َحدٍِ َسَواٍ  , ِمثُْل : َ يَواِز اْلُمنَاَكَحيِ  فِيَميا بَْيينَُهْم , َكأَْهيِل اْلَمي َاِهِب فِيَميا بَيْينَ 

ِل ذَبِيَحييتِِهْم , َوِحييِلِ نَِميياحِ اْلُمْسييِلِميَن , َوَ ييَواِز َشييَهادَةِ بَْعِضييِهْم َعلَييى بَْعييٍض , َوَ ييَواِز نَْكيي
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ِْْهيَّيِ  ; أِلَنَُّهيْم نَْهيُل ِملَّيٍ  َواِحيدَةٍ َوإِْن  اْختَلَفَيْت نَِسائِِهْم ِلْلُمْسِلِميَن , َوَغْيِر ذَِلَك ِمْن اأْلَْحَماِم اْلِف

ةِ  ْنَماِر ِلنُمُوَّ ِِ َواْمِ ْر ِِِ ٍد  لى هللا علييح وسيلم .  نَِحلُُهْم ; َوأِلَنَّحُ يَْجَمعُُهْم اْعتَِْادُ ال َسيِِِدنَا ُمَحمَّ

يَّيِ  , ااِلتَِِجا ُ الثَّانِي : نَنَّ النَّْصَرانِيَّ َ َشرٌّ ِمْن اْليَُهوِديَّيِ  . َوَهي َا َميا ذََكيَر ُ بَْعيُض فََُْهياِ  اْلَحنَفِ 

ُعيوا ِمْنُهْم اْبُن نَُجْيٍم َوَ اِحُب الدَُّرِر َواْبيُن َعابِيِديَن , َوإِلَْييِح ذََهي يِريَن , َوفَرَّ َب بَْعيُض اْلُمفَِسِ

يِد ِميْن يَُهوِديَّيٍ  َونَْصيَرانِِيٍ نَ  ْو َعلَى َهي َا اْلفَيْرِق بَِْيْوِلِهْم : يَْليَ ُم َعلَيى َهي َا َكيْوُن اْلَولَيِد اْلُمتََولِِ

فِييي اآْلِخييَرةِ , َحْيييُث إنَّ فِييي  َعْمِسييِح تَمَع ييا ِلْليَُهييوِدِ ِ اَل النَّْصييَرانِِيِ . َوفَائِدَتُييحُ ِخفَّيي ُ اْلعُُْوبَيي ِ 

لَِهيَّياِت , َونِيَ اَل اْليَُهيوِد  اآْلِخَرةِ يَُموُن النَّْصَرانِيُّ نََشدَّ َع َاب ا ; أِلَنَّ نَِ اَل النََّصياَرَّللا فِيي اْمِ

 ُ اِت . َوَك َا فِي الدُّْنيَا ; ِلَما ذََكَر ُ اْلَوْلَواِلِجيُّ ِمْن ِكتَاِب اأْل ْضِحيَِّ  نَنَّحُ : يُْمَر ُ اأْلَْكيُل فِي النُّمُوَّ

يَي َ , ِمْن َطعَاِم اْلَمُجوِسِيِ َوالنَّْصَرانِِيِ ; أِلَنَّ اْلَمُجوِسيَّ يَْ مُُخ اْلُمْنَخنَِْ َ َواْلَمْوقُيوذَةَ َواْلُمتََردِِ 

يَْخنَُُْها , َواَل بَأَْس بَِ عَاِم اْليَُهيوِدِ ِ  َوالنَّْصَرانِيَّ اَل ذَبِيَح َ لَحُ , َوإِنََّما يَأُْكُل ذَبِيَح َ اْلُمْسِلِم نَوْ 

ُهيوِدِ ِ ; أِلَنَّحُ اَل يَأُْكُل إالَّ ِمْن ذَبِيَحِ  اْليَُهيوِدِ ِ نَْو اْلُمْسيِلِم , فَعُِليَم نَنَّ النَّْصيَرانِيَّ َشيرٌّ ِميْن اْليَ 

ا . َوااِلتَِِجا ُ الثَّاِلُث : َميا ذَ  َكيَر ُ فِيي الي َِّخيَرةِ , َمْنُْيوال  َعيْن اْلُخاَلَ يِ  فِي نَْحَماِم الدُّْنيَا نَْيض 

ِريَن : نَنَّ  ُكْفيَر اْليَُهيوِد نَْغلَيُظ ِميْن ُكْفيِر النََّصياَرَّللا ; أِلَنَُّهيْم  ا , َوُهَو قَْولو ِلمَْعِض اْلُمفَِسِ نَْيض 

ةَ ِعيَسى عليح السالم ,  ةَ نَمِيِِنَا عليح السالم َونُمُوَّ َوُكْفُر النََّصاَرَّللا نََخيعُّ أِلَنَُّهيْم يَْجَحدُوَن نُمُوَّ

ةَ نَمِِيٍ َواِحٍد ; َوأِلَنَّ اْليَُهودَ نََشدُّ َ ِميجِ النَّاِس َعدَاَوة  ِلْلُمْؤِمنِيَن , َونَْ لُمُهُ  ْم فِيي يَْجَحدُوَن نُمُوَّ

ا النََّصاَرَّللا فَُهْم نَْليَُن َعِريَم   ِمْن اْليَُهوِد , َونَْقرَ   ُب إلَى اْلُمْسِلِميَن ِمْنُهْم ذَِلَك , َونَمَّ

ِة أِلَِهِل اِلِ تَااِ  مَّ  121 َعِقُد الذِِّ

ِ  َميَج نَْهيِل اْلِمتَياِب , َعلَيى اْلِخياَلِف  - 5  مَّ ْْدَ ال ِِ َماِم اْلُمْسِلِميَن نَْو نَائِمِِح نَْن يُْمِرَم َع يَُجوُز ِمِ

يِد السَّابِِق فِي اْلُمَراِد بِِهْم , َواْختُِلَع فِي َغْيرِ  ْْ ِهْم ِمْن اْلُمفَّاِر , َودَِليُل ااِلتِِفَاِق َعلَيى َ يَواِز َع

ِ َواَل بِياْليَْوِم اآْلِخييِر َواَل  يِ  أِلَْهيِل اْلِمتَياِب قوليح تعيالى : } قَيياتِلُوا الَّيِ يَن اَل يُْؤِمنُيوَن بِيالَلَّ مَّ  ال ِِ

ُ َوَرُسولُحُ َواَل يَِدينُونَ  َم هَّ ُموَن َما َحرَّ ِديَن اْلَحِقِ ِمْن الَِّ يَن نُوتُوا اْلِمتَاَب َحتَّى يُْعُ يوا  يَُحِرِ

َميياِم ,  ييِد نَْن يَْلتَِ ُمييوا نَْحَميياَم اْمِ ْْ اْلِجْ يَيي َ َعييْن يَييٍد َوُهييْم َ يياِغُروَن { . َويَتََرتَّييُب َعلَييى اْلعَ

ٍم , َونَْن َواْلُمَرادُ بِاْلتَِ اِم اأْلَْحَمياِم : قَمُيوُل َميا يَْحُميُم بِيِح َعلَيْيهِ  ِِ ُمَحيرَّ ْم ِميْن نَدَاِ  َحيِقٍ نَْو تَيْر

َ ابَ ُ إلَيى بَْ ِليِح ,  ْعَ اِ  : اْلتَِ اُمحُ َواْمِ يُْعُ وا اْلِجْ يَ َ َعْن يٍَد َوُهْم َ اِغُروَن , َواْلُمَرادُ بِاْمِ

ْْدِ  ْعَ اِ  َواَل َ َريَاَن اأْلَْحَماِم فِْعال  , َوبِاْلعَ ِْيَْ َ اْمِ ْْيدَ  اَل َح تُْعَصُم ِدَماُؤُهْم َونَْمَوالُُهْم ; أِلَنَّ َع

َِّيافِِعيَّ ُ : إذَا َطلَيَب نَ  ْساَلِم فِي إفَادَةِ اْلِعْصَمِ  . َوقَاَل اْلَماِلِميَّ ُ َوال ِ  َكاْلَخلَِع َعْن اْمِ مَّ ْهيُل ال ِِ

ييِ  , َوَكيياَن فِيييِح َمْصييلََح و ِلْلُمْسييِلِمي مَّ ييدَ ال ِِ ْْ َميياِم إَ ييابَتُُهْم إلَْيييِح . اْلِمتَيياِب َع َن , َوَ ييَب َعلَييى اْمِ

ْْيدَاُر اْلِجْ يَيِ  , َوَعلَيى َميْن تُْفيَرُض , َوبِيَم  ِْيدُ بِيِح , َوِم ِ  , َوَما يَْنعَ مَّ ِْْد ال ِِ َوِلتَْفِصيِل نَْحَماِم َع

ِ  يُْرَ ُج إلَى ُمْصَ لَحِ ) نَ  مَّ ْْدُ ال ِِ ِ  ( ) َوِ ْ يَ و ( .تَْسُُْط , َوَما يُْنتََُْض بِِح َع مَّ  ْهِل ال ِِ

 122 ُمَجاَهَد ُ أَِهِل اِلِ تَاِا 

ُميوَن َميا  - 10 ِ َواَل بِياْليَْوِم اآْلِخيِر َواَل يَُحِرِ ُ تَعَالَى : } قَاتِلُوا الَِّ يَن اَل يُْؤِمنُيوَن بِيالَلَّ قَاَل هَّ

ُ َوَرُسولُحُ َواَل يَِدينُوَن ِديَن اْلَحقِِ  َم هَّ ِمْن الَِّ يَن نُوتُوا اْلِمتَاَب َحتَّى يُْعُ وا اْلِجْ يَي َ َعيْن  َحرَّ

ْ َميياِعِهْم َعلَييى اْلُمْفييِر ,  ُ تَعَييالَى بُِمَْاتَلَييِ  َ ِميييجِ اْلُمفَّيياِر ِمِ يَييٍد َوُهييْم َ يياِغُروَن { . نََمييَر هَّ

ْكِر ِلتَعَياُظِم َمْسيئُوِليَّتِِهمْ  ; ِلَميا نُوتُيوا ِميْن ُكتُيٍب َسيَماِويٍَّ  , َوِلَميْونِِهْم  َوَخصَّ نَْهَل اْلِمتَاِب بِالي ِِ

ييٍد  ييلى هللا عليييح  ييا ِذْكييُر ُمَحمَّ َِّييَرائِجِ َواْلِملَييِل , َوُخُصو   ُسييِل َوال َعيياِلِميَن بِالتَّْوِحيييِد َوالرُّ
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ي ُ ,  ا نَْنَميُرو ُ تَأَكَّيدَْت َعلَيْيِهْم اْلُحجَّ تِِح , فَلَمَّ َوَعُمَميْت ِميْنُهْم اْلَجِريَمي ُ , فَنَمَّيحَ وسلم َوِملَّتِِح َونُمَّ

ِْتَاِل َغايَ   , َوِهَي إْعَ اُ  اْلِجْ يَِ  بَداَل  ِمْن اْلَْتِْل . َواَل ِخياَلَف بَييْ  َن َعلَى َمَحلِِِهْم , الُمَّ َ عََل ِلْل

ِْتَياِل , لَِمينَّ اْلفََُْهاِ  فِيي نَنَّ اْلِجْ يَي َ تُْؤَخي ُ ِميْن اْليَُهيوِد َوالنََّصياَرَّللا إذَا َطلَ  مُيوا اْلَميعَّ َعيْن اْل

يِ  , َوِ ْ يَيٍ  ( .  مَّ اْلِخاَلَف فِي َغْييِرِهْم َعلَيى تَْفِصييٍل يُْنَميُر فِيي ) نَْهيِل اْلَحيْرِب , َونَْهيِل ال ِِ

ِِ يَيأْتِي َوقَاَل اْلَحنَابِلَ ُ : إنَّ قِتَاَل نَْهِل اْلِمتَاِب نَْفَضُل ِميْن قِتَياِل َغْييِرِهْم , َوَكياَن اْبي ُن اْلُممَياَر

ِْيَل لَيحُ فِيي ذَِليَك , فََْياَل : َهيُؤاَلِ  يَُْياتِلُوَن َعلَيى ِدييٍن . َوقَيْد ُرِوَ   وِم , فَ ِمْن َمْرَو ِلغَْ ِو الرُّ

ٍد : إنَّ اْبنَيك لَيحُ نَْ يُر َشيِهيدَْيِن , قَالَي ْت : َعْن } النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم نَنَّحُ قَاَل أِلُِمِ َخالَّ

ِ ؟ قَاَل : أِلَنَّحُ قَتَلَحُ نَْهُل اْلِمتَاِب { .  َولَْم ذَِلَك يَا َرُسوَل هَّ

ُْ أَِهِل اِلِ تَاِا َوَما يَِدينُوَن :  تَِر

ْسياَلِم , فَتَْجيِر  َعلَيْيِهْم نَْحَمياُم اْلُمْسيِلِميَن  - 12  يٍ  فِيي دَاِر اْمِ إْن َكاَن نَْهُل اْلِمتَاِب نَْهَل ِذمَّ

ي ُحُْوِق اآْلدَِميِِيَن فِي اْلعُُْوِد َواْلُمعَاَماَلِت َوَغَراَماِت اْلُمتِْلفَياِت , َويُتَْرُكيوَن َوَميا يَيِدينُوَن فِ 

. )  ِ مَّ ُُِروٍط . َوتَْفِصيُل ذَِلَك فِي ُمْصَ لَحِ ) نَْهِل ال ِِ  فِيَما يَتَعَلَُّق بِعََْائِِدِهْم َوِعمَادَاتِِهْم بِ

تُهُ : َعلَيَّ عَ  -هـ  ِ , أَِو ِميثَاقُهُ , أَِو ِذمَّ  ِهُد  َّ

ِ اَل نَْفعَيُل َكي َا َميثَ  - 40 ِ نَْو ِميثَياُق هَّ ي ُ هَّ ِ نَْو ِذمَّ ال  , قَاَل اْلَحنَِفيَّ ُ : إذَا قِيَل : َعلَييَّ َعْهيدُ هَّ

 ِ يَُغ ِمْن اأْلَْيَماِن ; أِلَنَّ اْليَِميَن بِالَلَّ َِّْيِ  نَْو نَْفيِِح فََهِ ِ  الِصِ ِْيِق ال ِ َعلَى تَْح تَعَالَى ِهَي َعْهدُ هَّ

ِ إذَا َعاَهيْدتُْم َواَل تَْنُُْضيوا اأْلَْيَمياَن بَْعيدَ تَْوِكييِدَها { فََجعَيلَ   , قَاَل تَعَالَى : } َونَْوفُوا بِعَْهِد هَّ

مَّ ُ ِهَي اْلعَْهدُ , َوِمْن ذَ  ِلَك تَْسِميَ ُ الَِّ يَن تُْؤَخي ُ ِميْنُهْم اْلِجْ يَي ُ ِميْن اْلُمفَّياِر : اْلعَْهدَ يَِمين ا , َوال ِِ

ييِ  , نَْ  نَْهييِل اْلعَْهييِد , َواْلعَْهييدُ َواْلِميثَيياُق ِمييْن اأْلَْسييَماِ  اْلُمتََراِدفَييِ  , َوإِذَْن فَيياْلمَ  مَّ اَلُم بِأَْهييِل ال ِِ

ِْْديُر : َعلَيَّ مُ  تِِح . فَإِْن لَْم يَيْ ُكْر اْسيَم َعلَى َحْ ِف ُمَضاٍف , َوالتَّ ِ َوِميثَاقِِح َوِذمَّ وِ ُب َعْهِد هَّ

ِ تَعَييالَى , نَْو لَييْم يَييْ ُكْر اْلَمْحلُييوَف َعلَْيييِح فَيياْلُحْمُم َكَمييا َسييمََق فِييي " َعلَيييَّ يَِمييينو " . َوقَيياَل  هَّ

ِ اَل نَْفعَيُل , نَْو أَلَْفعَلَينَّ َكي َا اْلَماِلِميَّ ُ َواْلَحنَابِلَ ُ : ِمْن ِ يَغِ اْليَِميِن الصَّ  ِريَحِ  : َعلَيَّ َعْهيدُ هَّ

اْلعَْهيِد َمثاَل  فَتَِجُب بِاْلِحْنِث َكفَّاَرةو إذَا نََوَّللا اْليَِميَن , نَْو نَْطلََق , فَإِْن لَْم يَْنِو اْليَِمييَن بَيْل نُِرييدَ بِ 

ُ تَعَ  الَى إلَى اْلِعمَاِد لَْم تَُمْن يَِمين ا . َوَزادَ اْلَماِلِميَّ ُ : نَنَّ قَْوَل اْلَْائِيِل التََّماِليُع الَّتِي َعِهدَ بَِها هَّ

ْنَساِن اَل ِمْن ِ يفَاِت  َ , لَْيَس بِيَِميٍن َعلَى اأْلََ ِحِ ; أِلَنَّ اْلُمعَاَهدَةَ ِمْن ِ فَاِت اْمِ : نَُعاِهدُ هَّ

ِ , َوَك َا قَْولُحُ : لَك َعلَيَّ  َِّافِِعيَّ ُ : ِمْن ِكنَايَاِت اْليَِمييِن :  هَّ َعْهدو , نَْو نُْعِ يك َعْهد ا . َوقَاَل ال

تُييحُ نَْو نََمانَتُييحُ نَْو َكفَالَتُييحُ أَلَْفعَلَيينَّ َكيي َا نَْو اَل نَْفعَييلُ  ِ نَْو ِميثَاقُييحُ نَْو ِذمَّ َكيي َا , فَيياَل  َعلَيييَّ َعْهييدُ هَّ

ا .تَُموُن يَِمين ا إالَّ بِ   النِِيَِّ  ; أِلَنََّها تَْحتَِمُل َغْيَر اْليَِميِن اْحتَِماال  َظاِهر 

 اتَِِّخاذُ بَِطانٍَة ِمِن ُدوِن اِلُمِؤِمنِيَن :

َِّخي ُوا  - 5  ْسياَلِم فِيي نَنَّيحُ اَل يَُجيوُز أِلَْوِليَياِ  نُُميوِر اْلُمْسيِلِميَن نَْن يَت اَل ِخاَلَف بَْيَن ُعلََماِ  اْمِ

ِْيَن , يُْ ِلعُييونَُهْم َعلَييى َسييَرائِِرِهْم , َوَمييا يُْضييِمُرونَحُ أِلَْعييدَائِِهْم , بَِ انَيي    ِمييْن اْلُمفَّيياِر  َواْلُمنَييافِ

َض  يُرونَُهْم فِي اأْلُُميوِر ; أِلَنَّ َهي َا ِميْن َشيأْنِِح نَْن يَُضيرَّ َمْصيلََح َ اْلُمْسيِلِميَن , َويُعَيِرِ ِِ َويَْستَ

ْن يَُخاِلفُونَُهْم فِيي  نَْمنَُهْم ِلْلَخَ رِ  , َوقَْد َوَردَ التَّْنِ يُل بِتَْحِ يِر اْلُمْؤِمنِيَن ِمْن ُمَوااَلةِ َغْيِرِهْم ِممَّ

يِن , َوقَاَل َع َّ ِمْن قَائٍِل : } يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُوا اَل تَتَِّخ ُوا بَِ انَ   ِميْن دُونُِمي ِْيدَةِ َوالدِِ ْم اَل اْلعَ

ُّْم قَْد بَدَْت اْلمَْغَضاُ  ِمْن نَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفيي ُ يدُوُرُهْم نَْكمَيُر قَيْد يَأْلُونَ ُمْم َخمَاال  َودُّوا َما َعنِت

َِّخيي ُوا َعييدُِوِ   ِْلُييوَن { . َوقَيياَل : } يَييا نَيَُّهييا الَّييِ يَن  َمنُييوا اَل تَت بَيَّنَّييا لَُمييْم اآْليَيياِت إْن ُكْنييتُْم تَْع

ُكمْ  ُسيوَل  َوَعدُوَّ نَْوِليَاَ  تُْلُْوَن إلَْيِهْم بِاْلَمَودَّةِ َوقَْد َكفَُروا بَِميا َ ياَ ُكْم ِميْن اْلَحيِقِ يُْخِرُ يوَن الرَّ

ِ َربُِِمييْم إْن ُكْنييتُْم َخييَرْ تُْم ِ َهيياد ا فِييي َسييمِيِلي َواْبتِغَيياَ  َمْرَضيياتِي ,  َوإِيَّيياُكْم نَْن تُْؤِمنُييوا بِييالَلَّ
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وَن إلَيْ  ِهْم بِاْلَمَودَّةِ َونَنَا نَْعلَُم بَِما نَْخفَْييتُْم َوَميا نَْعلَْنيتُْم َوَميْن يَْفعَْليحُ ِميْنُمْم فََْيْد َضيلَّ َسيَواَ  تُِسرُّ

َِ َوتَعَالَى ِعمَادَ ُ اْلُمْؤِمنِيَن َعْن اتَِِخاِذ بَِ انَيٍ  ِميْن دُوِن اْلُميْؤِمنِي ُ تَمَاَر َن السَّمِيِل { . َونََهى هَّ

فُوَن لَُهْم َعْوَراِت اْلُمْسِلِميَن . بَِْْوِليِح تَعَيالَى : } يَيا نَيَُّهيا , يُ ْ  ِِ ِلعُونَُهْم َعلَى َسَرائِِرِهْم , َويَْم

 الَِّ يَن  َمنُوا اَل تَتَِّخ ُوا اْلَمافِِريَن نَْوِليَاَ  ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِيَن { َوفِي َمْعنَيى ذَِليَك  يَياتو َكثِييَرةو 

َْدََّم اْلَحِديُث فِي َشأِْن بَِ انَِ  السُّوِ  . َوقَاَل اْبُن نَبِي َحاتٍِم : قِيَل ِلعَُمَر ْبِن اْلَخ َّياِب : . َوقَْد تَ 

ا ِمْن نَْهِل اْلِحييَرةِ َحافِم يا َكاتِم يا , فَلَيْو اتََّخْ تيح َكاتِم يا ؟ قَياَل :  رضي هللا عنح : إنَّ ُهنَا ُغاَلم 

ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِيَن . قَاَل اْبُن َكثِيٍر : فِي اأْلاَلَِر َمَج َهِ ِ  اآْليَِ  دَِلييلو َعلَيى  اتََّخْ ت إذَْن بَِ انَ   

ييِ  فِييي اْلِمتَابَييِ  , الَّتِييي فِيَهييا اْسييتَِ الَ و َعلَييى اْلُمْسييِلِميَن ,  مَّ نَنَّييحُ اَل يَُجييوُز اْسييتِْعَماُل نَْهييِل ال ِِ

اَللو َعلَيى دََخائِيِل نُُميورِ  ُِيوَها إلَيى اأْلَْعيدَاِ  ِميْن نَْهيِل اْلَحيْرِب . َواِطِ َِيى نَْن يُْف ِهْم الَّتِيي يُْخ

اِسِيِ : فِي قولح تعالى : } اَل تَتَِّخ ُوا بَِ انَ   ِميْن دُونُِميْم  ْْال  َعْن إْلِميَا اْلِهرَّ َوقَاَل السُّيُوِطِي نَ

ِ  فِي َشْيٍ  ِميْن نَْميِر اْلُمْسيِلِميَن . َوقَياَل { فِيِح داََللَ و َعلَى نَنَّحُ اَل يَُجوُز ااِلْستِعَانَ مَّ  ُ بِأَْهِل ال ِِ

ُكيوِن إلَيى اْلُمفَّي ْ يَر َعيْن الرُّ ُ ُسْمَحانَحُ َوتَعَيالَى ال َّ اِر اْلُْْرُطمِيُّ فِي تَْفِسيِر َهِ ِ  اآْليَِ  : نَكَّدَ هَّ

َها الَِّ يَن  َمنُوا إْن تُِ يعُيوا فَِريْ يا ِميْن الَّيِ يَن نُوتُيوا َوُهَو ُمتَِّصلو بَِما َسمََق ِمْن قَْوِلِح : } يَا نَيُّ 

فَّياِر اْلِمتَاَب يَُردُّوُكْم بَْعدَ إيَمانُِمْم َكافِِريَن { , َونََهى اْلُمْؤِمنِيَن بَِهِ ِ  اآْليَِ  نَْن يَتَِّخ ُوا ِميْن اْلمُ 

ونَُهْم فِيي اآْلَراِ  , َويُْسينِدُوَن إلَيْيِهْم نُُميوَرُهْم . الُيمَّ َونَْهِل اأْلَْهيَواِ  دَُخياَلَ  َوُولََجياَ  , يُفَاِوُضي

ُ اْلَمْعنَى الَِّ   ِمْن  نَْ ِلِح نََهى َعْن اْلُمَواَ لَِ  فََْياَل : } اَل يَيأْلُونَُمْم َخمَياال  { يَْعنِيي  اَل بَيََّن هَّ

إِْن لَْم يَُْاتِلُوُكْم فَإِنَُّهْم اَل يَتُْرُكوَن اْلَجْهيدَ فِيي اْلَمْميِر يَتُْرُكوَن اْلَجْهدَ فِي إْفَساِدُكْم , نَْ  نَنَُّهْم وَ 

يًّا , فَعَنَّفَحُ ُعَميُر رضيي هللا عنهميا  َواْلَخِديعَِ  . َوُرِوَ  نَنَّ نَبَا ُموَسى اأْلَْشعَِر َّ اْستَْمتََب ِذِمِ

ييا : اَل تَْسييتَْعِملُوا نَْهييَل  َوتَيياَل َعلَْيييِح َهييِ ِ  اآْليَيي َ . َوَعييْن ُعَمييَر رضييي هللا عنييح نَنَّييحُ قَيياَل نَْيض 

َِيوْ  َشا , َواْسيتَِعينُوا َعلَيى نُُميوِرُكْم َوَعلَيى َرِعيَّيتُِمْم بِاَلَّيِ يَن يَْخ َن اْلِمتَاِب فَإِنَُّهْم يَْستَِحلُّوَن الِرِ

َ تَعَالَى .  هَّ

 123 ُشُروُط تََحقُِّى اِلبَِ يِ 
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َماِم َ َماَعي   ِميْن اْلُمْسيِلِميَن لَُهيْم َشيْوَك و , َوَخَرُ يوا َعلَْييِح  -ن   نَْن يَُموَن اْلَخاِرُ وَن َعلَى اْمِ

يِ  لََميانُوا َحيْربِيِِيَن اَل  مَّ َرادَةِ َخْلِعِح بِتَأِْويٍل فَاِسٍد . فَلَْو َخَرَج َعلَْيِح نَْهُل ال ِِ بُغَياة  .  بِغَْيِر َحِقٍ ِمِ

َولَْو َخَرَ ْت َعلَْيِح َطائِفَ و ِمْن اْلُمْسِلِميَن بِغَْيِر تَأِْويٍل َواَل َطلَِب إْمَرةٍ لََميانُوا قُ َّياَل َطِرييٍق , 

ِليَن . َولَيْو خَ  َِيى قِتَيالُُهْم , َولَيْو َكيانُوا ُمتَيأَِوِ ةو َوَمنَعَي و , َواَل يُْخ َرُ يوا َوَك َا لَْو لَْم يَُمْن لَُهْم قُيوَّ

َماِم بَِحِقٍ  َِ المُّْليَم َويُْنِصيفَُهْم ,  -َكدَْفجِ ُظْلٍم  -َعلَى اْمِ َمياِم نَْن يَتْيُر فَلَْيُسوا بِمُغَياةٍ , َوَعلَيى اْمِ

َمياِم َعلَيْيِهْم ; أِلَنَّ فِييِح إَعانَي   َعلَيى المُّْليِم , َواَل نَْن يُِعينُيو ا تِْليَك َواَل يَْنمَِغي ِللنَّاِس َمعُونَي ُ اْمِ

ُ َميْن نَ  ْيَْيَظ ال َّائِفَ َ اْلَخاِرَ  َ ; أِلَنَّ فِيِح إَعانَ   َعلَى ُخُروِ ِهْم , َواتَِِسالِ اْلِفتْنَِ  , َوقَْد لَعَيَن هَّ

َْْ ييُج بِفََسيياِدِ  , ُمْسييتَِحلِِي َميياِم بَِمنَعَييٍ  , بِتَأِْويييٍل يُ ييا َمييْن َخَرُ ييوا َعلَييى اْمِ َن ِدَميياَ  اْلِفتْنَيي َ . َونَمَّ

 َ يَن , فَلَْيُسيوا بِمُغَياةٍ ; أِل يا َكياَن قَْ ِعييَّ التَّْحيِريِم , َكتَأِْوييِل اْلُمْرتَيدِِ نَّ اْلُمْسِلِميَن َونَْميَوالَُهْم , ِممَّ

ِ  َواْلفََساِد , َولَِمنَّ فََسادَ ُ ُهَو اأْلَْظَهُر , َوُهَو ُمتَّمِ  حَّ َِّيْرلِ فِيي اْلمَاِغَي تَأِْويلُحُ ُمْحتَِملو ِللِصِ جو ِلل

ْت إلَْيِح اْلَمنَعَ ُ فِي َحِقِ الدَّْفجِ . ِحيحِ , إذَا ُضمَّ  َزْعِمِح , َواْلفَاِسدُ ِمْنحُ ُمْلَحقو بِالصَّ
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نَْن يَُموَن النَّاُس قَْد اْ تََمعُوا َعلَيى إَمياٍم َوَ ياُروا بِيِح  َمنِييَن , َوال ُُّرقَياُت بِيِح  ِمنَي و ;  -ب  

يا يَُجيوُز اْلُخيُروُج َعلَْييِح َوَعْ لُيحُ , إْن  أِلَنَّحُ إذَا ا َظاِلم  ا , نَْو َ يائِر  لَْم يَُمْن َك َِلَك يَُموُن َعاِ   

ْفَساِد ذَاِت اْلمَْيِن . ِض ِمِ ْمُر نَْولَى ِمْن التَّعَرُّ  لَْم يَْلَ ْم ِمْنحُ فِتْنَ و , َوإاِلَّ فَالصَّ

يِل اْلُمغَالَمَييِ  , نَْ  بِإِْظَهيياِر اْلَْْهييِر . َوقِيييَل : بِاْلُمَْاتَلَييِ  ; نَْن يَُمييوَن اْلُخييُروُج َعلَييى َسييمِ  -ج  

َماَم اَل َعلَى َسمِيِل اْلُمغَالَمَِ  اَل يَُموُن ِمْن اْلمُغَياةِ , فََميْن َخيَرَج َعيْن  َوذَِلَك أِلَنَّ َمْن يَْعِصي اْمِ

َماِم ِمْن َغْيِر إْظَهاِر اْلَْْهِر اَل   يَُموُن بَاِغي ا . َطاَعِ  اْمِ

َِّافِِعيَّ ُ بِاْشتَِراِط نَْن يَُموَن ِلْلَخاِرِ يَن ُمَ الو فِييِهْم , يَْصيدُُروَن َعيْن َرنْيِيِح ,  -د   َح ال َوَ رَّ

يتََرُط نَْن يَ  ِْ ا َمْنُصوب ا ; إْذ اَل َشْوَك َ ِلَمْن اَل ُمَ اَل لَُهْم . َوقِيَل : بَْل يُ ُميوَن َوإِْن لَْم يَُمْن إَمام 

يتََرُط ِلتََحُّْيِق اْلمَْغييِ اْنِفيَرادُُهْم بِنَْحيِو بَلَيٍد َولَِمينَّ ذَِلي ِْ َك لَُهْم إَمامو َمْنُصيوبو ِميْنُهْم , َهي َا َواَل يُ

 َشْرطو ِلُمَْاتَلَتِِهْم .

 اِستِعَانَةُ اِلبُ َاِ  بِاِلُ فَّاِر :

َِّافِِعيَّ ُ َواْلَحنَ - 33  نُيوُهْم , ذََهَب اْلَحنَِفيَّ ُ َوال ابِلَ ُ إلَى نَنَّحُ إذَا اْستَعَاَن اْلمُغَاةُ بِياْلَحْربِيِِيَن َونَمَّ

َشيْرِط نَْو َعَْدُوا لَُهْم ِذمَّ   , لَْم يُْعتَمَيُر اأْلََمياُن بِالنِِْسيمَِ  لَنَيا إْن َظِفْرنَيا بِِهيْم ; أِلَنَّ اأْلََمياَن ِميْن 

تِِح إْلَ اُم َكفِِِهْم َعْن اْلُمسْ  تَِرُطوَن َعلَْيِهْم قِتَاَل اْلُمْسيِلِميَن , فَياَل يَِصيحُّ ِ حَّ ِْ ِلِميَن , َوَهُؤاَلِ  يَ

بِيِيِ اأْلََماُن لَُهْم . َوأِلَْهِل اْلعَْدِل قِتَالُُهْم , َوُحْمُم نَِسْرُهْم فِي يَِد نَْهِل اْلعَْدِل ُحْميُم اأْلَِسييِر اْلَحرْ 

ا َما إذَا اْستَعَاَن اْلمُغَا ةُ بِاْلُمْستَأَْمنِيَن , فََمتَى نََعانُوُهْم َكانُوا نَاقِِضييَن ِلْلعَْهيِد , َوَ ياُروا .  نَمَّ

َِّْرَط , َوُهَو َكفُُّهْم َعْن اْلُمْسِلِميَن , َوَعْهدُُهْم ُمَؤقَّتو بِِخاَلفِ   َكأَْهِل اْلَحْرِب ; أِلَنَُّهْم تََرُكوا ال

يِِيَن , فَإِْن فَعَلُوا ذَِلَك مُ  ِمِ ْمَرِهيَن , َوَكانَْت لَُهْم َمنَعَ و , لَْم يُْنتََْْض َعْهيدُُهْم . َوإِْن اْسيتَعَانُوا ال ِِ

َِّييافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَييِ  َوْ َهيياِن : نََحييدُُهَما ييِ  فَأََعييانُوُهْم , َوقَيياتَلُوا َمعَُهييْم , فَِعْنييدَ ال مَّ :  بِأَْهييِل ال ِِ

ِْتَيياِلِهْم ; يُْنييتََُْض َعْهييدُُهْم ; أِلَنَُّهييْم قَيي اتَلُوا نَْهييَل اْلَحييِقِ فَيُْنييتََُْض َعْهييدُُهْم , َكَمييا لَييْو اْنفَييَردُوا بِ

ْْمِِلييَن َوُميْدبِِريَن , َويُْجَهيُ  َعلَيى َ يِريِحِهْم ,  ْْتَلُيوَن ُم َوَعلَى َه َا يَُمونُوَن َكأَْهِل اْلَحيْرِب , فَيُ

قِتَيياِل اْلَحييْربِيِِيَن . َواْلَوْ ييحُ الثَّييانِي : نَنَّييحُ اَل يُييْنَُْض  َويُْسييتََرقُّوَن , َوَغْيييُر ذَِلييَك ِمييْن نَْحَمييامِ 

ِ  اَل يَْعِرفُوَن اْلُمِحقَّ ِمْن اْلُمْمِ ِل , فَيَُموُن ذَِليَك ُشيْمَه   لَُهيْم . َوَعلَي مَّ ى َعْهدُُهْم ; أِلَنَّ نَْهَل ال ِِ

تْييِل نَِسييْرُهْم َوُمييْدبِِرِهْم َوَ ييِريِحِهْم . َواْلَحنَِفيَّيي ُ َهيي َا يَُمونُييوَن َكأَْهييِل اْلمَْغيييِ فِييي اْلَمييِعِ َعييْن قَ 

يِِيَن ِلْلمُغَياةِ اْسيتَِجابَ  ِمِ َِّافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَِ  فِي نَنَّ َمعُونَي َ الي ِِ َِّفُْوَن َمَج ال  و ِلَ لَيمِِهْم اَل َواْلَماِلِميَّ ُ يَت

ِ  , َكَما نَنَّ َه َ  مَّ وا تَْنُُْض َعْهدَ ال ِِ ا ِلْْلََماِن . فَاَلَِّ يَن اْنَضيمُّ ْْض  ا اْلِفْعَل ِمْن نَْهِل اْلمَْغيِ لَْيَس نَ

ْسياَلِم فِيي اْلُمعَياَماَلِت ,  ِ  لَْم يَْخُرُ يوا ِميْن نَْن يَُمونُيوا ُمْلتَيِ ِميَن ُحْميَم اْمِ مَّ إلَْيِهْم ِمْن نَْهِل ال ِِ

قَيْوال   -ْن نَْكَرَهُهْم اْلمُغَياةُ َعلَيى َمعُيونَتِِهْم لَيْم يُيْنَْْض َعْهيدُُهْم َونَْن يَُمونُوا ِمْن نَْهِل الدَّاِر . َوإِ 

ْْمَُل قَْولُُهْم ; أِلَنَُّهْم تَْحيَت نَْييِديِهْم َوقُيْدَرتِِهْم . َونَيصَّ اْلَحنَِفيَّي ُ َعلَيى نَنَُّهيْم يَأُْخي ُوَن  -َواِحد ا  َويُ

ا يُِفيدُ نَنَُّهْم َكاْلمُغَياةِ فِيي َعيدَِم َضيَماِن َميا نَتْلَفُيو ُ أِلَْهيِل ُحْمَم اْلمُغَاةِ , َونَْطلَُْوا َهِ ِ   اْلِعمَاَرةَ ِممَّ

ِيِ اْلَخاِرجِ  ِمِ َح بِِح اْلَماِلِميَّ ُ ; إْذ قَالُوا بِالنِِْسمَِ  ِلل ِِ ِْتَاِل , َوُهَو َما َ رَّ َمَج اْلمُغَاةِ اْلعَْدِل ناَلْنَاَ  اْل

ِليَن اْسيي ييوا اْلُمتَييأَِوِ َِّييافِِعيَّ َ َواْلَحنَابِلَيي َ نَصُّ تَِجابَ   ِلَ لَييمِِهْم : اَل يَْضييَمُن نَْفس ييا َواَل َميياال  . لَِميينَّ ال

ِْتَاِل َوَغْيِرِ  ; إْذ اَل تَأِْويَل لَُهْم .  َعلَى نَنَُّهْم يَْضَمنُوَن َما نَتْلَفُوا َعلَى نَْهِل اْلعَْدِل َحاَل اْل

 124 بَِيُم اِلَماِل 

يا فِيي  - 1  يا . َونَمَّ يا َكياَن نَْو َعامًّ بَْيُت اْلَمياِل لُغَي   : ُهيَو اْلَمَمياُن اْلُمعَيدُّ ِلِحْفيِظ اْلَمياِل , َخا ًّ

ِ " فِييي َ ييْدِر  ااِلْ يِ اَلحِ : فََْييْد اُْسيتُْعِمَل لَْفييُظ " بَْيييِت َمياِل اْلُمْسييِلِميَن , نَْو " بَْيييِت َمياِل هَّ
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ْساَلِم ِللدَّاَللَ  ْسياَلِميَِّ  اْمِ ي ُ ِللدَّْولَيِ  اْمِ ِ  َعلَى اْلَمْمنَيى َواْلَمَمياِن الَّيِ   تُْحفَيُظ فِييِح اأْلَْميَواُل اْلعَامَّ

ِمييْن اْلَمْنُْييواَلِت , َكيياْلفَْيِ  َوُخُمييِس اْلغَنَييائِِم َونَْحِوَهييا , إلَييى نَْن تُْصييَرَف فِييي ُوُ وِهَهييا . الُييمَّ 

ْطاَلِق يَْنَصِرُف إلَْييِح . اُْكتُِفَي بَِمِلَمِ  " بَْيِت  اْلَماِل " ِللدَّاَللَِ  َعلَى ذَِلَك , َحتَّى نَْ مََح ِعْندَ اْمِ

ِحَْيِ  إلَيى نَْن نَْ يمََح يُْ لَيُق َعلَيى  ْسياَلِميَِّ  الالَّ ُر لَْفُظ " بَْيِت اْلَماِل " فِي اْلعُُصيوِر اْمِ َوتَُ وَّ

ْسياَلِميَِّ  اْلِجَهِ  الَّتِي تَْمِليُك اْلَمياَل اْلعَي ُيوِد َواْلعُيُروِض َواأْلََراِضيي اْمِ امَّ ِلْلُمْسيِلِميَن , ِميْن النُّْ

عَييَّْن َوَغْيِرَها . َواْلَماُل اْلعَامُّ ُهنَا : ُهَو ُكلُّ َماٍل الَمَتَْت َعلَْيِح اْليَدُ فِي بِياَلِد اْلُمْسيِلِميَن , َولَيْم يَتَ 

. قَيياَل اْلَْاِضييي اْلَميياَوْرِد ُّ َواْلَْاِضييي نَبُييو يَْعلَييى : ُكييلُّ َميياٍل  َماِلُمييحُ , بَييْل ُهييَو لَُهييْم َ ِميع ييا

ْييُت اْستََحَّْحُ اْلُمْسِلُموَن , َولَْم يَتَعَيَّْن َماِلُمحُ ِمْنُهْم , فَُهَو ِمْن ُحُْوِق بَْييِت اْلَمياِل . الُيمَّ قَياَل : َوبَ 

يِ  ِلْلَخِليفَيِ  نَْو َغْييِرِ  اْلَماِل ِعمَاَرةو َعْن اْلِجَهيِ  اَل َعيْن اْلَمَمي يا َخيَ ائُِن اأْلَْميَواِل اْلَخا َّ اِن . نَمَّ

. "  ِ ى " بَْيُت َماِل اْلَخا َّ  فََمانَْت تَُسمَّ

َويَْنمَِغي َعدَُم اْلَخْلِط بَْيَن ) ِديَواِن بَْيِت اْلَماِل ( ) َوبَْيِت اْلَماِل ( فَإِنَّ ِديَواَن بَْيِت اْلَمياِل  - 2 

ييِ  . َوُهييَو ِعْنييدَ اْلَميياَوْرِد ُّ ُهييَو  يي ُ بِتَْسييِجيِل الييدَّْخِل َواْلُخييْرجِ َواأْلَْمييَواِل اْلعَامَّ دَاَرةُ اْلَخا َّ اْمِ

َونَبِي يَْعلَى : نََحدُ دََواِويِن الدَّْولَِ  , فََْْد َكانَْت فِي َعْهِدِهَما نَْربَعَ ُ دََواِوييَن : ِدييَوانو يَْخيتَصُّ 

ياِل , َوِدييَوانو يَْخيتَصُّ بِمَْييِت بِاْلَجْيِش .  َوِديَوانو يَْخيتَصُّ بِاأْلَْعَمياِل , َوِدييَوانو يَْخيتَصُّ بِاْلعُمَّ

ِف فِي  نَْمَواِل بَْيِت اْلَمياِل , َوإِنََّميا َعَملُيحُ قَاِ يرو َعلَيى  يَواِن ُسْلَ  ُ التََّصرُّ اْلَماِل . َولَْيَس ِللدِِ

ِل التَّْسييِجيِل فََْييْط . َوالييدِِ  ييِجِلِ ( نَْو ) الييدَّْفتَِر ( َوَكيياَن فِييي نَوَّ يَواُن فِييي اأْلَْ ييِل بَِمْعنَييى ) الِسِ

ْساَلِم ِعمَاَرة  َعْن الدَّْفتَِر الَِّ   تُثْمَُت فِيِح نَْسَماُ  اْلُمْرتَِ قَِ  ) َمْن لَُهْم ِرْزقو فِي بَْيِت اْلَمي اِل اْمِ

َل بَْعدَ ذَِلَك , َكَما يَواِن نَْن يَْحفََظ قََوانِيَن بَْييِت اْلَمياِل  ( الُمَّ تَنَوَّ َسمََق . َوِمْن َواِ مَاِت َكاتِِب الدِِ

َْْصياٍن يَْنيثَِلُم بِيِح َحيقُّ بَ  ِعيَّ ُ , نَْو نُ ُسوِم اْلعَاِدلَِ  , ِمْن َغْيِر ِزيَادَةٍ تَتََحيَُّع بَِها الرَّ ْييِت َعلَى الرُّ

بِمَْييييِت اْلَمييياِل نَْن يَْحفَيييَظ قََوانِينَيييحُ َوُرُسيييوَمحُ , َوقَيييْد َحَصيييَر  اْلَمييياِل . َوَعلَْييييِح فِيَميييا يَْخيييتَصُّ 

 اْلَْاِضيَاِن اْلَماَوْرِد ُّ َونَبُو يَْعلَى نَْعَمالَحُ فِي ِستَِّ  نُُموٍر , نَْ ُكُرَها بِاْختَِصاٍر :

 ِل نََواِحيِح الَّتِي تَْختَِلُع نَْحَماُمَها .تَْحِديِد اْلعََمِل بَِما يَتََميَُّ  بِِح َعْن َغْيِرِ  , َوتَْفِصي -ن  

ا , َوَما اْستََْرَّ َعلَْيِح ُحْمُم نَْرِضَها ِميْن  -ب   نَْن يَْ ُكَر َحاَل اْلمَلَِد , َهْل فُتَِحْت َعْنَوة  نَْو ُ ْلح 

ٍر نَْو َخَراجٍ بِالتَّْفِصيِل . ِْ  ُع

َما اْستََْرَّ َعلَى نََراِضييِح , َهيْل ُهيَو َخيَراُج ُمَْاَسيَمٍ  , نَْم نَْن يَْ ُكَر نَْحَماَم َخَراجِ اْلمَلَِد وَ  -ج  

 َخَراُج َوِظيفٍَ  ) دََراِهُم َمْعلُوَم و ُمَوظَّفَ و َعلَى اأْلَْرِض ( .

يِد الْ  -د   ْْ ِ  , َوَما اْستََْرَّ َعلَْيِهْم فِيي َع مَّ  -ِجْ يَيِ  . هيـ نَْن يَْ ُكَر َما فِي ُكِلِ نَاِحيٍَ  ِمْن نَْهِل ال ِِ

َخي ُ إْن َكاَن اْلمَلَدُ ِمْن بُْلدَاِن اْلَمعَاِدِن , يَْ ُكُر نَْ نَاَس َمعَاِدنِِح , َوَعدَدَ ُكِلِ ِ ْنٍس ; ِليُْعلََم َميا يُؤْ 

ا يُنَاُل ِمْنحُ .  ِممَّ

َِّيُر َعيْن إْن َكاَن اْلمَلَدُ يُتَاِخُم دَاَر اْلَحْرِب , َوَكانَْت نَْمَوالُُهْم إذَا دَخَ  -و   ْسياَلِم تُعَ لَْت دَاَر اْمِ

أَةُ بَْيِت اْلمَ  ِْ ْْدَ ُ ْلِحِهْم َوقَْدَر اْلَمأُْخوِذ ِمْنُهْم . نَ يَواِن َع اِل ُ ْلحٍ اْستََْرَّ َمعَُهْم , ناَلْمََت فِي الدِِ

ْساَلِم :   فِي اْمِ

يُر بَْعُض اْلَمَصاِدِر إلَى نَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخ َّابِ  - 3 ِِ َل َميْن اتََّخي َ  تُ رضيي هللا عنيح َكياَن نَوَّ

ا ِميْن اْلَمَصياِدِر تَيْ ُكُر نَنَّ نَبَيا بَْميٍر رضيي  بَْيَت اْلَماِل . نَََْل ذَِلَك اْبُن اأْلاَلِيِر . َغْيَر نَنَّ َكثِير 

ْمييِد اْلمَييِرِ َوتَْهييِ يِب هللا عنييح َكيياَن قَييْد اتََّخيي َ بَْيييَت َميياٍل ِلْلُمْسييِلِميَن . فَِفييي ااِلْسييتِيعَاِب اِلْبييِن عَ 

ِْيٍب ْبيِن نَبِيي فَاِطَمي َ : اْسيتَْعَملَحُ نَبُيو بَْميٍر َوُعَميُر َعلَيى  التَّْهِ يِب اِلْبِن َحَجٍر فِي تَْرَ َمِ  ُمعَْي

 بَْيِت  اْلَماِل . بَْل ذََكَر اْبُن اأْلاَلِييِر فِيي َمْوِضيجٍ  َخيَر : نَنَّ نَبَيا بَْميٍر رضيي هللا عنيح َكياَن لَيحُ 
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ِْييَل  بَْيُت َماٍل بِالسُّْنحِ ) ِمْن َضَواِحي اْلَمِدينَِ  ( َوَكاَن يَْسُمنُحُ إلَيى نَْن اْنتََْيَل إلَيى اْلَمِدينَيِ  . فَ

ى لَحُ : ناََل نَْجعَُل َعلَْيِح َمْن يَْحُرُسحُ ؟ قَاَل : اَل . فََماَن يُْنِفُق َما فِيِح َعلَى اْلُمْسيِلِميَن , فَياَل يَْمَْي

يا تُيُوفَِِي نَبُيو بَْميٍر َ َميَج  فِيحِ  ا اْنتَََْل إلَى اْلَمِدينَِ  َ عََل بَْييَت اْلَمياِل فِيي دَاِرِ  . َولَمَّ َشْي و , فَلَمَّ

ُعَمُر اأْلَُمنَاَ  , َوفَتََح بَْيَت اْلَماِل , فَلَْم يَِجدُوا فِيِح َغْييَر ِدينَياٍر َسيََْط ِميْن ِغيَراَرةٍ , فَتَْرَحُميوا 

. َوقَاَل : َونََمَر نَبُو بَْمٍر نَْن يَُردَّ َ ِميُج َما نََخ َ ِمْن بَْيِت اْلَماِل ِلنَفََْتِِح بَْعدَ َوفَاتِيِح . َوفِيي  َعلَْيحِ 

فِيي َعْهيِدِ  أِلَْهيِل اْلِحييَرةِ َزَميَن نَبِيي بَْميٍر  -ِكتَاِب اْلَخَراجِ أِلَبِي يُوُسَع نَنَّ َخاِلدَ ْبيَن اْلَوِلييِد 

َكتََب لَُهْم : َوَ عَْلت لَُهْم نَيَُّما َشْيخٍ َضعَُع َعيْن اْلعََميِل , نَْو نََ يابَتْحُ  فَي و ,  -نح رضي هللا ع

نَْو َكاَن َغنِيًّا فَاْفتَََْر َوَ اَر نَْهُل ِدينِِح يَتََصدَّقُوَن َعلَْيِح , ُطِرَحيْت ِ ْ يَتُيحُ , َوِعييَل ِميْن بَْييِت 

ْساَلِم . . . َوَشَرْطت َعلَيْيِهْم ِ مَايَي َ َميا َماِل اْلُمْسِلِميَن َوِعيَالُ  حُ َما نَقَاَم بِدَاِر اْلِهْجَرةِ َودَاِر اْمِ

ييا لَُهييْم ِمييْنُهْم .  ييا النَّمِيييُّ  - 4َ ييالَْحتُُهْم َعلَْيييِح , َحتَّييى يُييَؤدُّو ُ إلَييى بَْيييِت َميياِل اْلُمْسييِلِميَن َعمَّ نَمَّ

 -فِيَمييا اطَّلَْعنَييا َعلَْيييِح  -سُّيينَّ ُ َوَغْيُرَهييا ِمييْن اْلَمَراِ ييجِ  ييلى هللا عليييح وسييلم فَيياَل تَييْ ُكْر ال

اْستِْعَماَل َهِ ِ  التَّْسِميَِ  " بَْيِت اْلَماِل " فِي َعْهِدِ   يلى هللا علييح وسيلم . َولَِميْن يَْمَهيُر ِميْن 

اِل َكانَييْت قَائَِميي   , فَييإِنَّ اأْلَْمييَواَل َكثِيييٍر ِمييْن اأْلََحاِديييِث اْلييَواِردَةِ نَنَّ بَْعييَض َوَظييائِِع بَْيييِت اْلَميي

ياَلحِ  يدَقَاِت , َوَميا يَُهيَّيأُ ِلْلَجيْيِش ِميْن الِسِ  اْلعَامَّ َ ِمْن اْلفَْيِ  , َونَْخَماِس اْلغَنَائِِم , َونَْميَواِل الصَّ

ُن إلَييى نَْن يَِحيييَن َمْوِعييدُ َواْلعَتَيياِد َونَْحييِو ذَِلييَك , ُكييلُّ ذَِلييَك َكيياَن يَْضييمُِ حُ اْلُمتَّيياُب َوَكيياَن يَُخيي َّ 

ا فِيَما بَْعدَ َعْهِد ُعَمَر رضي هللا عنح فََْْد اْستََمرَّ بَْيُت اْلَماِل يَُؤدِِ  دَْوَر ُ ِطيلَي َ  إْخَراِ ِح . نَمَّ

ْساَلِميَِّ  إلَى نَْن َ اَ ْت النُُّمُم اْلُمعَاِ َرةُ , فَاْقتََصَر دَْوُر ُ فِي الْ   -َوْقِت اْلَحاِضيِر اْلعُُهوِد اْمِ

ْساَلِميَِّ   يائِعَِ  َوَمياِل َميْن اَل َواِرَإ لَيحُ , َوقَياَم  -فِي بَْعِض اْلمِاَلِد اْمِ َعلَى ِحْفِظ اأْلَْمَواِل الضَّ

 بِدَْوِرِ  فِي َغْيِر ذَِلَك َوَزاَراُت اْلَماِليَِّ  َواْلِخَ انَِ  .

 125 َمَواِرُد بَِيِم اِلَماِل 

ا ِ يفَ ُ اْليَيِد َعلَيى ُكيِلٍ ِمْنَهيا فَإِنََّهيا ُمْختَِلفَي و ,  َمَواِردُ  - 6  بَْيِت اْلَماِل اأْلَْ نَاُف التَّاِليَ ُ , َونَمَّ

 َكَما َسنُمَيِِنُحُ فِيَما بَْعدُ .

َمياُم َسيَوا و نََكانَيْت َزَكياةَ نَْميَواٍل َظياهِ  -ن   َكاةُ بِأَْنَواِعَها , الَّتِيي يَأُْخي َُها اْمِ َرةٍ نَْم بَاِطنَيٍ  , ال َّ

وا  يياِر اْلُمْسييِلِميَن إذَا َمييرُّ ُِييوُر تُجَّ ُييوِد َواْلعُييُروِض , َوِمْنَهييا ُع ُرولِ َوالنُّْ ِمييْن السَّييَوائِِم َواليي ُّ

 بِتَِجاَرتِِهْم َعلَى اْلعَاِشِر .

ِْتَياِل , َميا َعيدَا  ُخُمُس اْلغَنَائِِم اْلَمْنُْولَِ  . َواْلغَنِيَمي ُ ِهيَي ُكيلُّ َمياٍل نُِخي َ ِمينْ  -ب    اْلُمفَّياِر بِاْل

 ُ دُ ُخُمُسييَها ِلمَْيييِت اْلَميياِل , ِليُْصييَرَف فِييي َمَصيياِرفِِح . قَيياَل هَّ اأْلََراِضييَي َواْلعََْيياَراِت , فَيُييَورَّ

ُسوِل َوِل ِ  ِ ُخُمَسحُ َوِللرَّ   اْلُْْربَيى َواْليَتَياَمى تَعَالَى : } َواْعلَُموا نَنََّما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍ  فَأَنَّ لِلَّ

 َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّمِيِل . . . { اآْليَ َ .

ييِ  َواْلَحِديييِد َوَغْيِرَهييا ,  -ج   ُخُمييُس اْلَخيياِرجِ ِمييْن اأْلَْرِض ِمييْن اْلَمعَيياِدِن ِمييْن اليي ََّهِب َواْلِفضَّ

 َوَعْنمٍَر َوِسَواُهَما . َوقِيَل : ِمثْلَُها اْلُمْستَْخَرُج ِمْن اْلمَْحِر ِمْن لُْؤلُؤٍ 

ْنَسياِن , َواْلُميَرادُ  -د   َكاِز ) اْلُمنُوِز ( َوُهيَو ُكيلُّ َمياٍل دُفِيَن فِيي اأْلَْرِض بِِفْعيِل اْمِ ُخُمُس الِرِ

ِح بَْعدَ اْلُخُميِس ُهنَا ُكنُوُز نَْهِل اْلَجاِهِليَِّ  َواْلُمْفِر إذَا َوَ دَ ُ ُمْسِلمو , فَُخُمُسحُ ِلمَْيِت اْلَماِل , َوبَاقِي

 ِلَواِ ِدِ  .

اْلفَْيُ  : َوُهيَو ُكيلُّ َمياٍل َمْنُْيوٍل نُِخي َ ِميْن اْلُمفَّياِر بِغَْييِر قِتَياٍل , َوبِياَل إيَجياِف َخْييٍل َواَل  -هـ  

 ِرَكاٍب . َواْلفَْيُ  نَْنَوالو : 
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اأْلََراِضيي َواْلعََْياَراِت , َوِهيَي تُوقَيُع ( َما َ اَل َعْنحُ اْلُمفَّياُر َخْوف يا ِميْن اْلُمْسيِلِميَن ِميْن  1) 

َِّيافِِعيَّ ُ . َوفِيي ذَ  تَُها ُكلَّ َسنٍَ  , نَيصَّ َعلَْييِح ال ِْتَاِل , َوتَُْسَُّم َغالَّ ِليَك َكاأْلََراِضيِ اْلَمْغنُوَمِ  بِاْل

 ِخاَلفو ) اُْنُمْر : فَْي و ( 

 ُْواَلِت . َوُهَو يَُْسَُّم فِي اْلَحاِل َواَل يُوقَُع .( َما تََرُكو ُ َوَ لَْوا َعْنحُ ِمْن اْلَمنْ  2)  

( َمييا نُِخيي َ ِمييْن اْلُمفَّيياِر ِمييْن َخييَراجٍ نَْو نُْ ييَرةٍ َعييْن اأْلََراِضييي الَّتِييي َملََمَهييا اْلُمْسييِلُموَن ,  3)  

ِيٍ , نَْو َعْن اأْلََراِضي الَّتِي نُ  َ اَرةِ ِلُمْسِلٍم نَْو ِذِمِ ْت بِأَْيِد  نَْ َحابَِها ِميْن نَْهيِل َودُفِعَْت بِاْمِ قِرَّ

ا نَْو َعْنَوة  َعلَى نَنََّها لَُهْم , َولَنَا َعلَْيَها اْلَخَراُج . ِ  ُ ْلح  مَّ  ال ِِ

قَيياَمتِِهْم فِييي بِيياَلِد اْلُمْسييِلِميَن .  4)   ( اْلِجْ يَيي ُ َوِهييَي : َمييا يُْضييَرُب َعلَييى ِرقَيياِب اْلُمفَّيياِر ِمِ

َ اِل اْلمَاِلِغيَن اْلَْاِدِريَن َمْملَغو ِميْن اْلَمياِل , نَْو يُْضيَرُب َعلَيى فَيُْفَرُض عَ  لَى ُكِلِ َرنٍْس ِمْن الِرِ

ا . َولَْو نَدَّاَها َمْن اَل تَِجُب َعلَْيِح َكانَْت ِهمَ   اَل ِ ْ يَ    َ  َمْملَغ ا َمْعلُوم    .اْلمَلَِد ُكلَِِها نَْن تَُؤدِِ

ُِوُر نَْهلِ  5)   ِ  , َوِهيَي : َضيِريمَ و تُْؤَخي ُ ِميْنُهْم َعيْن نَْميَواِلِهْم الَّتِيي يَتَيَردَّدُوَن بَِهيا  ( ُع مَّ ال ِِ

ْسيياَلِم , نَْو  ُمتَيياِ ِريَن إلَييى دَاِر اْلَحييْرِب , نَْو يَييْدُخلُوَن بَِهييا ِمييْن دَاِر اْلَحييْرِب إلَييى  دَاِر اْمِ

ِْلُوَن بَِها ِميْن بَلَيٍد فِيي دَاِر اْمِ  ة  , َميا لَيْم يَْنتَ ْسياَلم إلَيى بَلَيٍد  َخيَر , تُْؤَخي ُ ِميْنُهْم فِيي السَّينَِ  َميرَّ

يياِر  ُِييوُر نَْهييِل اْلَحييْرِب ِمييْن التُّجَّ ْسيياَلِم , الُييمَّ يَعُييودُوا إلَْيَهييا . َوِمثْلَُهييا ُع يَْخُرُ ييوا ِمييْن دَاِر اْمِ

 ْ  َمنِيَن .َك َِلَك , إذَا دََخلُوا بِتَِجاَرتِِهْم إلَْينَا ُمْستَأ

 ( َما ُ وِلَح َعلَْيِح اْلَحْربِيُّوَن ِمْن َماٍل يَُؤدُّونَحُ إلَى اْلُمْسِلِميَن . 6)  

ْنِديِق إْن قُتِيَل نَْو َمياَت , فَياَل يُيوَرُإ َمالُُهَميا  7)   ( َماُل اْلُمْرتَدِِ إْن قُتَِل نَْو َماَت , َوَماُل الِ ِ

 يَِّ  فِي َماِل اْلُمْرتَدِِ تَْفِصيلو .بَْل ُهَو فَْي و , َوِعْندَ اْلَحنَفِ 

ِيِ إْن َميياَت َواَل َواِرَإ لَييحُ , َوَمييا فََضييَل ِمييْن َماِلييِح َعييْن َواِرالِييِح فَُهييَو فَييْي و  8)   ِمِ ( َميياُل اليي ِِ

 َك َِلَك .

َراِعيَّيي ُ ِعْنييدَ َميي 9)   ِْتَيياِل , َوِهييَي اأْلََراِضييي الِ ِ ْن يَييَرَّللا َعييدََم ( اأْلََراِضييي اْلَمْغنُوَميي ُ بِاْل

ِْْسييييِمَها بَيييْيَن اْلغَيييانِِميَن . و  ُت نََراِضيييي بَْييييِت اْلَمييياِل َونَْماَلِكيييِح َونِتَييياُج اْلُمتَييياَ َرةِ  -تَ َغيييالَّ

 َواْلُمعَاَملَِ  .

َعاُت َواْلَوَ ايَا الَّتِي تَُْدَُّم ِلمَْييِت اْلَمياِل ِلْلِجَهياِد نَْو َغْييرِ  -ز   ِ  ِميْن اْلَمَصياِلحِ اْلِهمَاُت َوالتَّمَرُّ

.  ِ  اْلعَامَّ

ْن لَْم يَُمْن يُْهدَّللَا لَُهْم قَْمَل اْلِواَليَِ  , نَْو َكاَن يُْهدَّللَا لَُهي -ح   ْم اْلَهدَايَا الَّتِي تَُْدَُّم إلَى اْلَُْضاةِ ِممَّ

َردُّ إلَيى بَْييِت اْلَمياِل . أِلَنَّ } لَِمْن لَحُ ِعْندَ اْلَْاِضي ُخُصوَم و , فَإِنََّها إْن لَْم تَُردَّ إلَى ُمْهِديَها تُ 

ُم النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم نََخ َ ِمْن اْبِن اللُّتْمِيَِّ  َما نُْهِدَ  إلَْيِح { . َوَك َِلَك اْلَهدَايَا الَّتِيي تَُْيدَّ 

يياِل ال َمياِم ِميْن نَْهيِل اْلَحييْرِب , َواْلَهيدَايَا الَّتِيي تَُْيدَُّم إلَيى ُعمَّ دَّْولَيِ  , َوَهي َا إْن لَيْم يُْعييِط إلَيى اْمِ

 اآْلِخ ُ ُمَْابِلََها ِمْن َماِلِح اْلَخاِصِ .

ِعيَّيِ  ِلَمْصيلََحتِِهْم , َسيَوا و نََكياَن ذَِليَك ِلْلِجَهياِد نَْم ِلغَْييِرِ  ,  -ط   َرائُِب اْلُمَوظَّفَ ُ َعلَيى الرَّ الضَّ

فِي بَْيِت اْلَمياِل َميا يَْمِفيي ِلي َِلَك , َوَكياَن ِلَضيُروَرةٍ , َوإاِلَّ َواَل تُْضَرُب َعلَْيِهْم إالَّ إذَا لَْم يَُمْن 

ائِعَ ُ , َوِهيَي َميالو ُوِ يدَ َولَيْم يُْمِميْن َمْعِرفَي ُ  -َكانَْت َمْوِرد ا َغْيَر َشْرِعِيٍ .     اأْلَْمَواُل الضَّ

يا اَل َ اِحمِِح , ِمْن لََُْ يٍ  نَْو َوِديعَيٍ  نَْو َرْهيٍن , َوِمْنيحُ َمي ا يُوَ يدُ َميَج اللُُّصيوِص َونَْحيِوِهْم ِممَّ

دُ إلَى بَْيِت اْلَماِل .  َطاِلَب لَحُ , فَيَُورَّ

ِعْنيدَ  -َمَواِريُث َمْن َماَت ِمْن اْلُمْسِلِميَن بِاَل َواِرٍإ , نَْو لَحُ َواِرإو اَل يَِرُإ ُكيلَّ اْلَمياِل  -ِ  

دَّ  دُ إلَيى بَْييِت اْلَمياِل , َويُْصيَرُف  َوَمْن قُتِلَ  -َمْن اَل يََرَّللا الرَّ َوَكاَن بِاَل َواِرٍإ فَإِنَّ ِديَتَحُ تَُورَّ
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َه َا فِي َمَصاِرِف اْلفَْيِ  . َوَحقُّ بَْيِت اْلَماِل فِي َهي َا النَّيْولِ ُهيَو َعلَيى َسيمِيِل اْلِمييَراِإ ِعْنيدَ 

َِّييافِِعيَِّ  َواْلَماِلِميَّييِ  نَْ  َعلَييى َسييمِيِل اْلعُ  ُصييوبَِ  . َوقَيياَل اْلَحنَابِلَيي ُ َواْلَحنَِفيَّيي ُ : يُييَردُّ إلَييى بَْيييِت ال

 اْلَماِل فَْيئ ا اَل إْرال ا ) ر : إْرإو ( .

َكاةِ بِأَْخِ  َشيْ ِر َماِليِح ,  -ل   اْلغََراَماُت َواْلُمَصادََراُت : َوقَْد َوَردَ فِي السُّنَِّ  تَْغِريُم َمانِجِ ال َّ

إْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِح َونَبُو بَْمٍر َعْمدُ اْلعَِ ييِ  , َوَوَردَ تَْغيِريُم َميْن نََخي َ ِميْن الثََّميِر  َوبَِه َا يَُْولُ 

اْلُمعَلَِّق َوَخَرَج بِِح َضْعُع قِيَمتِِح , َوبَِهي َا يَُْيوُل اْلَحنَابِلَي ُ َوإِْسيَحاُق ْبيُن َراْهَوْييِح : َوالمَّياِهُر 

ِ  , فَتَُموُن بِ َِلَك ِمْن ُحُْوِق بَْييِت نَنَّ ِمثَْل َهِ ِ  اْلغَ  َراَماِت إذَا نُِخ َْت تُْنفَُق فِي اْلَمَصاِلحِ اْلعَامَّ

ييا َظَهييَر  اْلَميياِل . َوَوَردَ نَنَّ ُعَمييَر رضييي هللا عنييح َ ييادََر َشييْ َر نَْمييَواِل بَْعييِض اْلييُواَلةِ , لَمَّ

الَْراُ  بَِسمَِب نَْعَماِلِهْم ,  ا  َعلَْيِهْم اْمِ  فَيَْرِ ُج ِمثُْل ذَِلَك إلَى بَْيِت اْلَماِل نَْيض 

 126 َمَصاِرُف بَِيِم َماِل اِلفَِيِه 

َمياِم ,  - 12  ي ُ ِلْلُمْسيِلِميَن , فَيَُميوُن تَْحيَت يَيِد اْمِ َمْصِرُف نَْمَواِل َه َا اْلمَْييِت اْلَمَصياِلُح اْلعَامَّ

يِ  . َواْلفََُْهياُ  إذَا نَْطلَُْيوا اْلَْيْوَل َويَْصِرُف ِمْنحُ بَِحَسِب نََمِرِ  َواْ تِهَ  اِدِ  فِيي اْلَمْصيلََحِ  اْلعَامَّ

يُص  ابِيَج ; أِلَنَّيحُ َوْحيدَ ُ اْلُمَخصَّ ِْْصيدُوَن َهي َا اْلمَْييَت الرَّ بِأَنَّ نَفََْ َ َك َا ِهَي فِي بَْييِت اْلَمياِل , يَ

ِ  , بِِخاَلِف َما َعدَا ُ , فَ  اْلَحقُّ فِيِح ِلِجَهاٍت ُمَحدَّدَةٍ , يُْصَرُف لََهيا اَل ِلغَْيِرَهيا . ِلْلَمَصاِلحِ اْلعَامَّ

يا َوَردَ فِيي َكياَلِم  َوفِيَما يَِلي بَيَاُن بَْعِض اْلَمَصاِلحِ الَّتِي تُْصيَرُف فِيَهيا نَْميَواُل َهي َا اْلمَْييِت ِممَّ

َْْصياِ  , فَي إِنَّ نَْبيَواَب اْلَمَصياِلحِ اَل تَْنَحِصيُر , َوِهيَي اْلفََُْهاِ  , اَل َعلَى َسمِيِل اْلَحْصِر َوااِلْستِ

 تَْختَِلُع ِمْن َعْصٍر إلَى َعْصٍر , َوِمْن بَلٍَد إلَى بَلٍَد .

 َوِمْن نََهِمِ اْلَمَصاِلحِ الَّتِي تُْصَرُف فِيَها نَْمَواُل َه َا اْلمَْيِت َما يَِلي : - 13 

ِت َمياِل اْلُمْسيِلِميَن يُْعَ يى ِلُميِلِ ُمْسيِلٍم , َسيَوا و نََكياَن ِميْن اْلعََ اُ  , َوُهَو نَِصييبو ِميْن بَْيي -ن  

ِْتَاِل نَْم لَْم يَُمْن . َوَه َا نََحدُ قَْولَْيِن ِلْلَحنَابِلَِ  قَدََّمحُ َ ياِحُب اْلُمْغنِيي , َوُهيَو َكي َِلكَ  نََحيدُ  نَْهِل اْل

َِّييافِِعيَِّ  ُهييَو ِخيياَلُف اأْلَْظَهييرِ  َميياُم نَْحَمييدُ : فِييي اْلفَييْيِ  َحييقٌّ ِلُمييِلِ  قَييْولَْيِن ِلل ِعْنييدَُهْم . قَيياَل اْمِ

ِ تَعَيالَى : } َميا  ِ  ِلَه َا اْلَْيْوِل قَيْوُل هَّ ِْيِر . َوِمْن اْلُحجَّ نَفَياَ  اْلُمْسِلِميَن , َوُهَو بَْيَن اْلغَنِِيِ َواْلفَ

 ِ َّ ِ َِ ُ َعلَيييى َرُسيييوِلِح ِميييْن نَْهيييِل اْلُْيييَرَّللا  ُسيييوِل . . . { اآْليَييي َ . الُيييمَّ قَييياَل : } ِلْلفَُْيييَراِ  هَّ  َوِللرَّ

ِ َوِرْضيييَوان ا  اْلُمَهييياِ ِريَن الَّيييِ يَن نُْخِرُ يييوا ِميييْن ِديَييياِرِهْم َونَْميييَواِلِهْم يَْمتَغُيييوَن فَْضيييال  ِميييْن هَّ

ييياِدقُوَن { الُيييمَّ قَيييا َ َوَرُسيييولَحُ نُولَئِيييَك ُهيييْم الصَّ ُ وا اليييدَّاَر َويَْنُصيييُروَن هَّ َل : } َواَلَّيييِ يَن تَمَيييوَّ

يَماَن ِمْن قَْمِلِهْم يُِحمُّوَن َمْن َهاَ َر إلَْيِهْم . . . { الُمَّ قَاَل : } َواَلَِّ يَن َ ياُ وا ِميْن بَْعيِدِهْم  . َواْمِ

 عنيح بَْعيدَ نَْن قَيَرنَ . . { فَاْستَْوَعَب ُكلَّ اْلُمْسِلِميَن . َوِلَه َا قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخ َّاِب رضيي هللا

ييِر : َهييِ ِ   ِْ يي   ,  -يَْعنِييي اآْليَيي َ اأْلَِخيييَرةَ  -اآْليَيياِت ِمييْن ُسييوَرةِ اْلَح اْسييتَْوَعمَْت اْلُمْسييِلِميَن َعامَّ

اِعييي بَِسييْرِو ِحْميَييَر نَِصيييمَحُ ِمْنَهييا , لَييْم يَْعييَرْق فِيييِح َ مِينَييحُ . َوالْ  ييت لَيَييأْتِيَنَّ الرَّ ِْ ْن ِع َْييْوُل َوَمِ

َِّافِِعيَِّ  : نَنَّ نَْهَل اْلفَْيِ  ُهْم نَْهيُل اْلِجَهياِد اْلُمرَ  ابُِ يوَن الثَّانِي ِلْلَحنَابِلَِ  , َوُهَو اأْلَْظَهُر ِعْندَ ال

َضيييافَِ  إلَيييى نَْبيييَواِب  -فِيييي الثُّغُيييوِر , َوُ ْنيييدُ اْلُمْسيييِلِميَن , َوَميييْن يَُْيييوُم بَِمَصييياِلِحِهْم  نَْ  بِاْمِ

ِ الْ  ِْتَياِل فِيي َسيمِيِل هَّ يْن اَل يُِعيدُّ نَْفَسيحُ  ِلْل ا اأْلَْعيَراُب َونَْحيُوُهْم ِممَّ  َمَصاِلحِ اآْلتِي بَيَانَُها . َونَمَّ

يِ  ِلَهي َا اْلَْيْوِل َميا فِيي َ يِحيحِ ُمْسيِلٍم  فَاَل َحقَّ لَُهيْم فِييِح , َميا لَيْم يَُجاِهيدُوا فِْعيال  . َوِميْن اْلُحجَّ

ا َعلَيى َ يْيٍش  َوَغْيِر ِ  يَر نَِميير  ِمْن َحِديِث بَُرْيدَةَ } نَنَّ النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم َكاَن إذَا نَمَّ

ْسياَلِم ,  ِ . . . { إلَى نَْن قَياَل : } الُيمَّ اُْدُعُهيْم إلَيى اْمِ َْْوَّللا هَّ تِِح بِتَ نَْو َسِريٍَّ  نَْوَ ا ُ فِي َخا َّ

ِل ِمييْن دَاِرِهييْم إلَييى دَاِر فَييإِْن نََ ييابُوِ فَاْقمَييْل ِميي ْنُهْم َوُكييعَّ َعييْنُهْم , الُييمَّ اُْدُعُهييْم إلَييى التََّحييوُّ
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اْلُمَهييياِ ِريَن , َونَْخمِيييْرُهْم نَنَُّهيييْم إْن فَعَلُيييوا ذَِليييَك فَلَُهيييْم َميييا ِلْلُمَهييياِ ِريَن , َوَعلَيييْيِهْم َميييا َعلَيييى 

لُييو ا ِمْنَهييا , فَييأَْخمِْرُهْم نَنَُّهييْم يَُمونُييوَن َكييأَْعَراِب اْلُمْسييِلِميَن , اْلُمَهيياِ ِريَن . فَييإِْن نَبَييْوا نَْن يَتََحوَّ

ِ الَِّ   يَْجيِر  َعلَيى اْلُميْؤِمنِيَن , َواَل يَُميوُن لَُهيْم فِيي اْلغَنِيَميِ  َواْلفَيْيِ   يَْجِر  َعلَْيِهْم ُحْمُم هَّ

َِّافِِعيَِّ  : إنَّ اْلفَْيَ  ُكلَّحُ يَِجيُب قَْسيُمحُ َشْي و , إالَّ نَْن يَُجاِهدُوا َمَج اْلُمْسِلِميَن . {  َوقِيَل ِعْندَ ال

بَْيَن َمْن لَحُ ِرْزقو فِي بَْيِت اْلَماِل فِي َعاِمِح , َواَل يَْمَْى ِمْنحُ َشْي و َواَل يَُوفَُّر َشيْي و ِلْلَمَصياِلحِ 

ِ َوَرُسوِلحِ  ِْيُق ِعْندَُهْم : إْعَ ياُ  َميْن لَُهيْم ِرْزقو  َما َعدَا ُخُمِس اْلُخُمِس ) نَْ  الَِّ   لِلَّ ( َوالتَّْح

 فِي بَْيِت اْلَماِل ِكفَايَتَُهْم , َوَ ْرُف َما يَتَمََّْى ِمْن َماِل اْلفَْيِ  ِلْلَمَصاِلحِ .

فَالِ َعْن نَْوطَ  -ب    اِن اْلُمْسِلِميَن .اأْلَْسِلَح ُ َواْلُمِعدَّاُت َوالتَّْحِصينَاُت َوتََماِليُع اْلِجَهاِد َوالدِِ

يِ  , ِميْن اْلَُْضياةِ  -ج   َرَواتُِب اْلُمَوظَِّفيَن الَّيِ يَن يَْحتَياُج إلَيْيِهْم اْلُمْسيِلُموَن فِيي نُُميوِرِهْم اْلعَامَّ

نِيَن َواْلُمدَرِِ  ِ  َواْلُمَؤذِِ ِسييَن , َونَْحيِوِهْم َواْلُمْحتَِسمِيَن , َوَمْن يُنَفِِ ُوَن اْلُحدُودَ , َواْلُمْفتِيَن َواأْلَئِمَّ

َغ نَْفَسيحُ ِلَمْصيلََحِ  اْلُمْسيِلِميَن , فَيَْسيتَِحقُّ اْلِمفَايَي َ ِميْن بَْييِت اْلَمياِل لَيحُ َوِلَميْن  ِمْن ُكيِلِ َميْن فَيرَّ

عَاِر . يَعُولُييحُ . َويَْختَِلييُع ذَِلييَك بِيياْختِاَلِف اأْلَْعَصيياِر َواْلمُْلييدَاِن اِلْخييتِاَلِف اأْلَْحييَواِل َواأْلَْسيي

َواتِيُب نُْ ييَرة  ِلْلُميَوظَِّفيَن ِمييْن ُكيِلِ َوْ ييٍح , بَيْل ِهييَي َكياأْلُْ َرةِ ; أِلَنَّ اْلََْضيياَ   َولَْيَسيْت َهييِ ِ  الرَّ

ْْيدَارو  َي ِلْلُمَوظَّيِع ِم َونَْحيَو ُ ِميْن ال َّاَعياِت اَل يَُجيوُز نَْخي ُ اأْلُْ يَرةِ َعلَْييِح نَْ يال  . الُيمَّ إْن ُسيِمِ

ييْن اَل يَْعَمييُل إالَّ بُِمَرتَّييٍب . َمْعلُيي ومو اْسييتََحَّْحُ , َوإاِلَّ اْسييتََحقَّ َمييا يَْجييِر  أِلَْمثَاِلييِح إْن َكيياَن ِممَّ

َونَْرَزاُق َهُؤاَلِ  , َونَْرَزاُق اْلُجْنِد إْن لَْم تُوَ يْد فِيي بَْييِت اْلَمياِل , تَْمَْيى دَْين يا َعلَْييِح , َوَوَ يَب 

ِْيَيياُم بَِهييا إالَّ َمييَج إْنَميياُر ُ , َكالييدُّ  ْعَسيياِر . بِِخيياَلِف َسييائِِر اْلَمَصيياِلحِ  فَيياَل يَِجييُب اْل يُوِن َمييَج اْمِ

اِ ُح ِعْنييدَ اْلَحنَِفيَّيييِ  : نَنَّ َمييْن َميياَت ِمييْن نَْهييِل اْلعََ ييياِ  ,  اْلُْييْدَرةِ , َوتَْسييُُْط بِعَييدَِمَها . َوالييرَّ

ِس  يا  َكاْلَْاِضي َواْلُمْفتِي َواْلُمدَِرِ يتَحُ ِميْن اْلعَياِم , نَمَّ َونَْحِوِهْم قَْميَل اْنتَِهياِ  اْلعَياِم , يُْعَ يى ِحصَّ

ْعَ اُ  إلَى َواِرالِِح .  َمْن َماَت فِي  ِخِرِ  نَْو بَْعدَ تََماِمِح فَإِنَّحُ يَِجُب اْمِ

َ َ  -د   ُِئُوِن فََُْراِ  اْلُمْسِلِميَن ِمْن اْلعََجَ ةِ َواللُّْ ِْيَاُم بِ اِ  َواْلَمَساِ يِن اْلفََُْراِ  , الَّيِ يَن لَيْيَس اْل

يييُل بَْييييُت اْلَمييياِل نَفََْييياتِهِ  ْم لَُهييْم َميييا يُْنفَيييُق َعلَيييْيِهْم ِمْنيييحُ , َواَل نَقَييياِرَب تَْلييَ ُمُهْم نَفََْيييتُُهْم , فَيَتََحمَّ

َميِِيٍت , َوَكي َا ِديَي ُ ِ نَايَيِ  َميْن لَيْم  َوِكْسَوتَُهْم َوَما يُْصِلُحُهْم ِمْن دََواٍ  َونُْ يَرةِ ِعياَلجٍ َوتَْجِهيي ِ 

 يَُمْن لَحُ َعاقِلَ و ِمْن اْلُمْسِلِميَن , نَْو َكاَن لَحُ َعاقِلَ و فَعََجيُ وا َعيْن اْلُميِلِ نَْو اْليمَْعِض , فَيإِنَّ بَْييتَ 

يَييِ  , َواَل تُْعَْييُل َعييْن َكييافٍِر . َونَمَّييحَ بَ  ييُل بَيياقِي الدِِ َِّييافِِعيَِّ  إلَييى نَنَّ إْقييَراَر اْلَميياِل يَتََحمَّ ْعييُض ال

ْْمَُل َعلَى اْلعَاقِلَِ  . ْْمَُل َعلَى بَْيِت اْلَماِل , َكَما اَل يُ  اْلَجانِي اَل يُ

يِيٍ نَْو َغْييِرِ  َحيقٌّ فِيي بَْييِت  -هـ   ِ  ِميْن بَْييِت اْلَمياِل : لَيْيَس ِلَميافٍِر ِذِمِ مَّ ْنفَاُق َعلَى نَْهِل ال ِِ اْمِ

يَّ إْن اْحتَيياَج ِلَضييْعِفِح يُْعَ ييى َمييا يَُسييدُّ َ ْوَعتَييحُ . َوفِييي ِكتَيياِب  َمييالِ  ِمِ اْلُمْسييِلِميَن . لَِميينَّ اليي ِِ

ييا نَْعَ ييا ُ َخاِلييدُ ْبييُن اْلَوِليييِد رضييي هللا عنييح فِييي َعْهييِدِ  أِلَْهييِل  اْلَخييَراجِ أِلَبِييي يُوُسييَع نَنَّ ِممَّ

ْن اْلعََمِل , نَْو نََ ابَتْحُ  فَ و ِمْن اآْلفَاِت , نَْو َكاَن َغنِيًّيا فَياْفتَََْر , اْلِحيَرةِ : نَيَُّما َشْيخٍ َضعَُع عَ 

َوَ اَر نَْهُل ِدينِِح يَتََصدَّقُوَن َعلَْيِح ُطِرَحْت ِ ْ يَتُحُ , َوِعيَل ِمْن بَْيِت َماِل اْلُمْسيِلِميَن َوِعيَالُيحُ 

 ْساَلِم . َونَََْل ِمثَْل ذَِلَك نَبُو ُعمَْيٍد فِي ِكتَاِب اأْلَْمَواِل .َما نَقَاَم بِدَاِر اْلِهْجَرةِ َودَاِر اْمِ 

ُِ نَْسيَرَّللا اْلُمْسيِلِميَن ِميْن نَْييِد  اْلُمفَّياِر ,  -و   يا : فَِميا َوِمْن َمَصاِرِف بَْيِت َمياِل اْلفَيْيِ  نَْيض 

َخ َّياِب رضيي هللا عنيح : ُكيلُّ نَِسييٍر َونَََْل نَبُو يُوُسَع فِي ِكتَاِب اْلَخيَراجِ قَيْوَل ُعَميَر ْبيِن الْ 

َِ َوْ يحو  يِرِكيَن ِميْن اْلُمْسيِلِميَن فَِفَماُكيحُ ِميْن بَْييِت َمياِل اْلُمْسيِلِميَن . َوُهنَيا ِْ َكاَن فِيي نَْييِد  اْلُم

َِّافِِعيَِّ  بِأَنَّ فَِماَكحُ فِي َماِلِح ُهَو ) ر : نَْسَرَّللا ( . َوَشمِيحو بَِه َا َميا قَالَيحُ بَ  َِّيافِِعيَِّ  نَنَّ ِلل ْعيُض ال
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يِرِ  َميثاَل  يُْنفَيُق  -َغْيِر اْلَمأُْكولَِ   -َماِلَك الدََّواِبِ  ْْ لَْو اْمتَنََج ِمْن َعْلِفَها , َولَيْم يُْمِميْن إْ مَياُر ُ ِلفَ

ان ا , َوَك َِلَك الدَّابَّ ُ اْلَمْوقُوفَ ُ إْن لَْم يُْممِ   ْن  نَْخ ُ النَّفََِْ  ِمْن َكْسمَِها .َعلَْيَها ِمْن بَْيِت اْلَماِل َمجَّ

َِاِ  اْلَمَساِ ِد َوال ُُّرِق َواْلُجُسوِر َواْلَْنَاِطِر  -ز   اْلَمَصاِلُح اْلعَامَّ ُ ِلمُْلدَاِن اْلُمْسِلِميَن , ِمْن إْن

 َواأْلَْنَهاِر َواْلَمدَاِرِس َونَْحِو ذَِلَك , َوإِْ اَلحِ َما تَِلَع ِمْنَها .

دَاَرةِ اْلُحُموِميَّيِ  : ِميْن ذَِليَك نَْخَ ياُ  َوِليِيِ اأْلَْميِر َضمَ  -ح   اُن َما يَتْلَُع بِأَْخَ ياِ  نَْعَضياِ  اْمِ

يِ  , إذَا نَْخَ ئُيوا فِيي َعَمِلِهيْم الَّيِ    َواْلَْاِضي َونَْحيِوِهْم ِميْن َسيائِِر َميْن يَُْيوُم بِاأْلَْعَمياِل اْلعَامَّ

بِي َِلَك نَْفيسو نَْو ُعْضيوو نَْو َميالو , َكِديَيِ  َميْن َمياَت بِالتََّجياُوِز فِيي التَّْعِ ييِر , ُكلِِفُوا بِِح , فَتَِليَع 

َِيأٍْن َخياِصٍ  فََحْيُث َوَ َب َضَماُن ذَِلَك يَْضَمُن بَْييُت اْلَمياِل . فَيإِْن َكياَن اْلعََميُل اْلُمَملَّيُع بِيِح ِل

َميياِم نَْو َغْيييِرِ  ِمييْن اْلَمْسييئُوِلينَ  ييَماُن َعلَييى َعاقِلَتِييِح , نَْو فِييي َماِلييِح اْلَخيياِصِ بَِحَسييِب  ِلإْلِ فَالضَّ

 َا اأْلَْحَواِل . َوذَِلَك أِلَنَّ نَْخَ اَ ُهْم قَْد تَْمثُُر , فَلَْو َحَملُوَها ُهْم نَْو َعياقِلَتُُهْم أَلَْ َحيَع بِِهيْم . َهي

يا ِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ  َواْلَماِلِميَِّ  , َوُهَو اأْلَ َ  َِّيافِِعيَِّ  . نَمَّ حُّ ِعْندَ اْلَحنَابِلَِ  , َواْلَْْوُل َغْييُر اأْلَْظَهيِر ِلل

يي ييَماَن َعلَييى َعاقِلَتِييِح . نَمَّ َِّييافِِعيَِّ  , َوُمَْابِييُل اأْلََ ييِحِ ِعْنييدَ اْلَحنَابِلَييِ  فَُهييَو نَنَّ الضَّ ا اأْلَْظَهييُر ِلل

لُحُ فَاِعلُحُ   اتِِفَاق ا .َضَماُن اْلعَْمِد فَيَتََحمَّ

َِّييْرلِ نَْن اَل  -ط   َِّييْرلُ أِلَْ ييَحابَِها , َواْقتََضييْت قََواِعييدُ ال َهييا ال ييُل اْلُحُْييوِق الَّتِييي نَقَرَّ تََحمُّ

يَْحِملََها نََحدو ُمعَيَّنو : َوِمْن نَْمثِلَِ  ذَِلَك َما لَْو قُتَِل َشْخصو فِي ِزَحاِم َطَواٍف نَْو َمْسِجٍد َعياِمٍ نَْو 

ِريِق اأْلَْعَمِم , َولَْم يُْعَرْف قَاتِلُيحُ , فَتَُميوُن ِديَتُيحُ فِيي بَْييِت اْلَمياِل ِلَْيْوِل َعِليِيٍ رضيي هللا ال َّ 

ِ ْبيِن  َل النَّمِيُّ  لى هللا عليح وسلم ِديَي َ َعْميِد هَّ ْساَلِم دَمو , َوقَْد } تََحمَّ عنح : اَل يَْمُ ل فِي اْمِ

يا لَيْم يُْعيَرْف قَاتِلُيحُ , َونَبَيى اأْلَْنَصياُر نَْن يَْحِلفُيوا َسْهٍل اأْلَْنَصاِرِ ِ ِحي يَن قُتِيَل فِيي َخْيمَيَر , لَمَّ

ْْمَلُوا نَْيَماَن اْليَُهوِد , فَْودَا ُ النَّمِيُّ  لى هللا عليح وسلم ِمْن ِعْنِدِ  َكَراِهيَ َ نَنْ   اْلََْساَم َ , َولَْم يَ

ََ ِ  , فَِلْلَْاِضي نَْن يَُرتَِِب نُْ يَرةَ تَْعِريِفَهيا  يُْمِ َل دََمحُ { .  َوِمْن ذَِلكَ  ا نُْ َرةُ تَْعِريِع اللُّْ نَْيض 

ا َعلَى َ اِحمَِها .  ِمْن بَْيِت اْلَماِل , َعلَى نَْن تَُموَن قَْرض 

 ِلِلبَِيفِ اِلفَاِسِد 
 :127أَِمثِلَةل

نَْمثِلَي   َعيْن اْلمَْييجِ اْلفَاِسيِد , َوذَِليَك  -اْلمَْييجِ اْلمَاِطيِل  بَْعدَ بَيَيانِ  -ذََكَر اْلَحنَِفيَّ ُ فِي ُكتُمِِهْم  - 18 

ْن بِنَا   َعلَى نَْ ِلِهْم ِميْن التَّْفِرقَيِ  بَْينَُهَميا , َوِميْن نَْمثِلَيِ  اْلمَْييجِ اْلفَاِسيِد : بَْييُج َميا ُسيِمَت فِييِح َعي

ِْيَمتِييِح , َوِذَرالٍ ِمييْن الَييوْ  ٍب يَُضييرُّ ُ التَّْمِعيييُض , َوبَْيييجِ اْلُماَلَمَسييِ  َواْلُمنَابَيي َةِ الييثََّمِن , َكمَْيِعييِح بِ

ِ  يلى هللا علييح وسيلم َعيْن  ِلَحِديِث نَبِي ُهَرْييَرةَ رضيي هللا عنيح قَياَل : } نََهيى َرُسيوُل هَّ

َِّياةِ اْلُماَلَمَسِ  َواْلُمنَابَ َةِ { َوبَْيجِ اللَّمَِن فِي الضَّْرلِ , َوالصُّوِف َعلَى المَّ  ْهِر , َواللَّْحِم فِي ال

يا اللَّيمَُن فِيي  يتََرْط فِييِح ِخيَياُر التَّْعيِييِن . نَمَّ ِْ ٍْْع , َوالَيْوٍب ِميْن الَيْوبَْيِن إذَا لَيْم يُ , َوِ ْ لٍ فِيي َسي

ْرلِ فَِلْلَجَهالَِ  َواْختِاَلِط اْلَممِيجِ بِغَْيِرِ  , َوَك َا الصُّوُف َعلَى المَّْهيِر , َواِل  ْحتَِمياِل ُوقُيولِ الضَّ

التَّنَاُزلِ , َوقَْد } نََهى النَّمِيُّ  لى هللا عليح وسلم َعْن بَْيجِ لَمٍَن فِي َضْرلٍ , َوَسْمٍن فِي لَيمٍَن 

ِْْع فَياَل يُْمِميُن تَْسيِليُمحُ إالَّ بَِضيَرٍر اَل يَْسيتَِحقُّ  َِّياةِ َواْلِجيْ لُ فِيي السَّي ا اللَّْحيُم فِيي ال { .  َونَمَّ

ِْْض اْلمَْييجِ َ ياَز . َعلَيْ  ِح . َوَك َِلَك ِذَرالو ِمْن الَْوٍب َوِحْليَ و فِي َسْيٍع , َوإِْن قَلَعَحُ َوَسلََّمحُ قَْمَل نَ

َِّْهِر فَُهَو فَاِسدو , أِلَنَّ تَأِْ يَل اأْلَْعيَاِن بَاِطيلو ,  إْذ َولَْو بَاَل َعْين ا َعلَى نَْن يَُسلَِِمَها إلَى َرنِْس ال

تَِر  , ِليَتََممََّن ِمْن تَْحِصييِل اَل فَ  ِْ ا َعلَى اْلُم ائِدَةَ فِيِح , أِلَنَّ التَّأِْ يَل ُشِرَل فِي اأْلاَلَْماِن تَْيِسير 

ِ  الثََّمِن , َونَنَّحُ َمْعدُومو فِيي اأْلَْعيَياِن فََمياَن َشيْرط ا فَاِسيد ا . َوِميْن اْلمَْييجِ اْلفَاِسيِد : بَْييُج اْلُمَ ابَنَي

بَا فِيِهَما . َولَْو بَاَل َعلَيى َواْلمُ  ُِْمَهِ  الِرِ َحاقَلَِ  , ِلنَْهيِ النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم َعْنُهَما , َوِل
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تَِرَ  دََراِهَم نَْو الَْوب ا َعلَى نَْن يَِخيَ حُ اْلمَائُِج فَاْلمَْيُج فَاِسدو , } أِلَنَّحُ  يلى هللا ِْ ِْْرَض اْلُم  نَْن يُ

ييدُ َواَل ياَُلئُِمييحُ , َوفِيييِح عليييح وسييلم نََهيي ْْ ْْتَِضيييِح اْلعَ ى َعييْن بَْيييجٍ َوَشييْرٍط { , َوَهيي َا َشييْرطو اَل يَ

ْْيدُ . َواْلمَْييُج إلَيى النَّْييُروِز َواْلِمْهَرَ ياِن َوَ يْوِم النََّصياَرَّللا  َمْنفَعَ و أِلََحيِد اْلعَاقِيدَْيِن فَيَْفُسيدُ اْلعَ

َِْ يياِف َوفِْ ييِر اْليَُهييوِد إذَا َ ِهييَل الْ  ُمتَمَايِعَيياِن ذَِلييَك فَاِسييدو , َوَكيي َِلَك اْلمَْيييُج إلَييى اْلَحَصيياِد َواْل

ِْْضيي إلَيى اْلُمنَاَزَعيِ  , َوإِْن نَْسيََْط اأْلََ يَل  يَاِس َوقُدُوِم اْلَحياِجِ ِلَجَهالَيِ  اأْلََ يِل , َوِهيَي تَ َوالدِِ

َحنَِفيَّييِ  , ِخاَلف ييا ِلُ فَييَر َحْيييُث قَيياَل : اْلفَاِسييدُ اَل يَْنَِْلييُب قَْمييَل ُحلُوِلييِح َ يياَز اْلمَْيييُج ِعْنييدَ فََُْهيياِ  الْ 

ا .  َ ِحيح 

 َه َا , َوِمْن نَْمثِلَِ  اْلمَْيجِ اْلفَاِسيِد الَّتِيي ذََكَرَهيا اْلَحنَِفيَّي ُ : اْلمَْييُج بِياْلَخْمِر َواْلِخْنِ ييِر , نَوْ  - 19 

إِذَا قُوبِاَل بِاْلعَْيِن َكَما إذَا اْشتََرَّللا الثَّْوَب بِاْلَخْمِر , نَْو بَياَل اْلَخْميَر بَْيعُُهَما ُمَْايََض   بِاْلعَْيِن , فَ 

ا إْن قُوبِاَل بِالدَّْيِن َكالدََّراِهِم َوالدَّنَانِيِر فَاْلمَْيُج بَاِطلو . َوَوْ ي حُ اْلفَيْرِق بِالثَّْوِب فَاْلمَْيُج فَاِسدو , نَمَّ

ٍم , َكَما ذََكَر ُ اْلَمْرِغينَ يِ  , إالَّ نَنَّيحُ َغْييُر ُمتََْيِوِ مَّ انِيُّ : نَنَّ اْلَخْمَر َواْلِخْنِ يَر َمالو ِعْنيدَ نَْهيِل ال ِِ

يِد إْعيَ ازو لَيحُ , َوَهي َا أِلَنَّيحُ  ْْ ِِ إْعَ اِزِ  , َوفِيي تََملُِّميِح بِاْلعَ َِّْرَل نََمَر بِإَِهانَتِِح َوتَْر َمتَيى أِلَنَّ ال

ِ  , َوإِنََّما اْشتََراَها بِال مَّ ُْْصودَةٍ , ِلَمْونَِها َوِسيلَ   ِلَما نَنََّها تَِجُب فِي ال ِِ دََّراِهِم فَالدََّراِهُم َغْيُر َم

يتَِر  الثَّيْوِب بِياْلَخْمِر أِلَنَّ  ِْ ْْدُ , بِِخياَلِف ُم ُم نَْ ال  فَمََ َل اْلعَ َوُّ ُْْصودُ اْلَخْمُر , فََسََْط التَّْ  اْلَم

ْْيدُ  فَاِسيد ا , أِلَنَّيحُ فِيِح إْع َ  ا ِللثَّْوِب دُوَن اْلَخْمِر . َوَك َا إذَا بَاَل اْلَخْميَر بِيالثَّْوِب فَيَُميوُن اْلعَ از 

 يُْعتَمَُر ِشَراَ  الثَّْوِب بِاْلَخْمِر , ِلَمْونِِح ُمَْايََض   .

ا نُْخييَرَّللا اْختَلَييَع فََُْهيياُ  اْلَحنَِفيَّييِ  فِييي  - 20  َِ ُ ييَور  اْعتِمَاِرَهييا بَْيع ييا فَاِسييد ا نَْو بَْيِعَهييا َوُهنَييا

بَاِطال  , َكمَْيجِ اْلَحْمِل , َوبَْيجِ ال َّْيِر فِيي اْلَهيَواِ  , َوالسَّيَمِك فِيي اْلمَْحيِر قَْميَل اْ يِ يَاِدِهَما لَيْو 

َ يدٍَف , َوَكي َِلَك بَْييُج  قُوبِاَل بِاْلعَْرِض , َوبَْيجِ َضْربَِ  اْلَْيانِِص َواْلغَيائِِص . َوبَْييجِ لُْؤلُيٍؤ فِيي

 اآْلبِِق , َواللَّمَِن فِي الضَّْرلِ .

 128 تَِبيِيمل 

التَّْميِيُت لُغَ   : َمْصدَُر بَيََّت اأْلَْمَر إذَا دَبََّر ُ لَيْيال  , َوبَيَّيَت النِِيَّي َ َعلَيى اأْلَْميِر : إذَا َعيَ َم  - 1 

 بِياْلفَتْحِ 
. َوبَيَّيَت اْلعَيدُوَّ : نَْ  دَاَهَميحُ لَيْيال  . َوفِيي التَّْنِ ييِل اْلعَِ ييِ  } إْذ  َعلَْيِح لَْيال  فَِهَي ُممَيَّتَ و

ييَرةِ : " َهي َا نَْميرو بُيِِيَت بِلَْييٍل " . َوالتَّْميِييُت فِيي  يُمَيِِتُوَن َما اَل يَْرَضى ِمْن اْلَْْوِل { َوفِيي الِسِ

يَياُت اْسيُم اْلَمْصيدَِر , َوِمْنيحُ قوليح تعيالى : } نَفَيأَِمَن نَْهيُل ااِلْ ِ اَلحِ بَِمْعنَيا ُ اللُّغَيِوِ ِ , َواْلمَ 

 اْلَُْرَّللا نَْن يَأْتِيَُهْم بَأُْسنَا بَيَات ا َوُهْم نَائُِموَن { .

لَِ  ( :   ) اأْلَْلفَاُظ ذَاُت الِصِ

َغاَرةُ :  -ن   غَ  - 2اْمِ اَرةِ َعلَى اْلعَدُِوِ لَيْيال  .  َوفِيي يُْ ِلُق اْلعََرُب اْلمَيَاَت نَْو التَّْميِيَت َعلَى اْمِ

ِ لَنُمَيِِتَنَّحُ َونَْهلَيحُ الُيمَّ لَنَُْيولَنَّ ِلَوِليِِيِح َميا َشيِهْدنَا َمهْ  ِليَك نَْهِليِح َوإِنَّيا التَّْنِ يِل : } قَالُوا تََْاَسُموا بِالَلَّ

َغاَرةَ ُمْ لََْي و , إْذ تَُميوُن لََصاِدقُوَن { فَاْلفَْرُق بَْيَن تَْميِيِت اْلعَدُِوِ َوبَْيَن اْمِ  َغاَرةِ َعلَْيِح : نَنَّ اْمِ

ا التَّْميِيُت فَُهَو فِي اللَّْيِل  ا , نَمَّ  لَْيال  نَْو نََهار 

اْلمَْيتُوتَ ُ : َمْصيدَُر بَياَت , َوَمْعنَاَهيا اْلِفْعيُل بِاللَّْييِل , فَُهيَو بَِهي َا اْلَمْعنَيى  - 3اْلمَْيتُوتَ ُ :  -. ب 

ي  الَياِر َعمُّ ِمْن اْلمَيَاِت , َويَْندُُر اْستِْعَمالَُها بَِمْعنَى النَّْوِم لَيْيال  . َويَْسيتَْعِملَُها اْلفََُْهياُ  نَْحيَان يا فِينَ 

ْوَ اِت , َوبَِه َا اْلَمْعنَى يَُخاِلُع اْلمَيَاَت .  اْلََْسِم بَْيَن ال َّ

اًل : تَِبيِيُم ا  ِ :ُحِ ُم التَِّبيِيِم : أَوَّ  ِلعَُدوِّ
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, تَْميِيُت اْلعَدُِوِ َ ائِ و ِلَمْن يَُجوُز قِتَالُُهْم , َوُهْم اْلُمفَّاُر الَِّ يَن بَلَغَتُْهْم الدَّْعَوةُ َوَرفَُضيوَها  - 4 

ٍ  َواَل ُهْدنٍَ  . قَيالَ  ْْدُ ِذمَّ ْْمَلُوا دَْفَج اْلِجْ يَِ  , َولَْم يَُمْن بَْينَنَا َوبَْينَُهْم َع نَْحَميدُ رحميح هللا :  َولَْم يَ

وِم إالَّ اْلمَيَاُت ؟ قَياَل : َواَل نَْعلَيُم نََحيد ا َكيِر َ تَْميِييَت اْلعَيدُوِِ   . اَل بَأَْس بِاْلمَيَاِت , َوَهْل َغْ ُو الرُّ

ِ  لى هللا عليح وسلم يُْسأَُل َعيْن نَْهي ْعِب ْبِن َ ثَّاَم َ قَاَل : } َسِمْعت َرُسوَل هَّ ِل َوَعْن الصَّ

ِرِكيَن : نُمَيِِتُُهْم فَنُِصيُب ِمْن نَِسائِِهْم َوذََراِريِِِهْم فََْاَل : ُهيْم ِميْنُهْم { فَيإِْن قِ  ِْ يَاِر ِمْن اْلُم ييَل الدِِ

يَّيِ  . قُْلنَيا : َهي َا َمْحُميولو َعلَيى  : قَْد نََهى النَّمِيُّ  لى هللا عليح وسلم َعْن قَتْيِل النَِِسياِ  َوال ُِّرِ

بَاَح ُ َعلَيى َميا َعيدَا ُ التَّعَ  ِد , َواْمِ ِد ِلَْتِْلِهْم . َواْلَجْمُج بَْينَُهَما ُمْمِمنو بَِحْمِل النَّْهيِ َعلَى التَّعَمُّ  . مُّ

َواْلَمْسييأَلَ ُ فِيَهييا تَْفِريعَيياتو فِيَمييا إذَا َكيياَن َمييَج اْلُمفَّيياِر ُمْسييِلمو َوقُتِييَل , تُْنَمييُر فِييي : ) اْلِجَهيياِد 

يَ  َماُم نَْو نَِميُر اْلَجْيِش قَْمَل الدَّْعَوةِ ناَلَِم , لْولح تعالى : } فَاْنمِيْ  إلَيْيِهْم َوالدِِ اِت ( . فَإِْن بَيََّت اْمِ

ْْتَييُل ِمييْنُهْم بِالتَّْميِيييِت : فَيي ََهَب اْلَحنَِفيَّيي ُ  َعلَييى َسييَواٍ  { . َواْختَلَييَع اْلفََُْهيياُ  فِييي َضييَماِن َمييْن يُ

إلَى نَنَّحُ اَل يُْضَمُن , أِلَنَّيحُ اَل إيَمياَن لَيحُ , َواَل نََمياَن , فَلَيْم يُْضيَمْن . َوذََهيَب بَْعيُض  َواْلَحنَابِلَ ُ 

َِّييافِِعِيِ . َويَييَرَّللا بَْعييُض  ييَل ذَِلييَك َعييْن ال ِْ يَييِ   َواْلَمفَّيياَرةِ , َونُ َِّييافِِعيَِّ  إلَييى نَنَّييحُ يُْضييَمُن بِالدِِ ال

ِْتَاِل , أِلَنَّ الدَّْعَوةَ قَْد بَلَغَيتُْهْم ,  اْلفََُْهاِ  : نَنَّ نَْهلَ  اْلِمتَاِب َواْلَمُجوِس اَل تَِجُب دَْعَوتُُهْم قَْمَل اْل

ِديَِّ  . َويُْدَعى َعمَدَةُ اأْلَْوالَاِن قَْمَل نَْن يَُحاَربُو َسالَِ  اْلُمَحمَّ ََِّرْت بِالِرِ  ا .َوأِلَنَّ ُكتُمَُهْم قَْد بَ

ا َمْن  - 5  ْني َاِر , َوِليَْعلَُميوا نَمَّ بَلَغَتُْهْم الدَّْعَوةُ , فَتُْستََحبُّ الدَّْعَوةُ قَْمَل التَّْميِيِت ُممَالَغَي   فِيي اْمِ

يِن اَل َعلَييى َسييْلِب اأْلَْمييَواِل َوَسييْميِ اليي ََّراِرِ ِ , َوقَييْد الَمَييَت } نَنَّ النَّمِيييَّ   نَنَّنَييا نَُْيياتِلُُهْم َعلَييى الييدِِ

ايَيي َ يَييْوَم َخْيمَييَر َوبَعَثَييحُ إلَييى قِتَيياِلِهْم نَْن  ييلى هللا عل يييح وسييلم : نََمييَر َعِليًّييا ِحيييَن نَْعَ ييا ُ الرَّ

ْن بَلَغَتُْهْم الدَّْعَوةُ . َويَُجوُز بَيَاتُُهْم بِغَْيِر دَُعياٍ  , أِلَنَّيحُ َ يحَّ َعيْن النَّ  مِيِيِ يَْدُعَوُهْم { , َوُهْم ِممَّ

نَّحُ نََغاَر َعلَى بَنِي اْلُمْصَ ِلِق لَْيال  َوُهْم َغافِلُوَن { . } َوَعِهدَ إلَيى  لى هللا عليح وسلم } نَ 

ييِرِكيَن يُمَيِِتُييوَن , فَيَُصيياُب ِمييْن  ِْ ا { . } َوُسييئَِل َعييْن اْلُم نَُسيياَم َ نَْن يُِغيييَر َعلَييى نَْبنَييى َ ييمَاح 

يْن بَلَغَيتُْهْم اليدَّْعَوةُ َوإاِلَّ لَيْم يُمَيِِتُيوا نَِسائِِهْم َوذََراِريِِِهْم فََْاَل : ُهْم ِميْنُهْم . { وَ  َكيانُوا َ ِميع يا ِممَّ

 ِلْْلَِدلَِّ  السَّابَِِْ  . .

ُم  الشَِّرُط الثَّاِلُث : التَّقَوُّ
129: 

ِْْد  - 8  ا يَتَعَلَُّق بَِمَحِلِ اْلعَ َي -بَْعدَ َكْونِِح َماال   -َوِممَّ يا . َوالتَّْ م  ُم ِعْنيدَ اْلَحنَِفيَّيِ  نَْن يَُميوَن ُمتََِْوِ وُّ

ٍم  ييِش , لَيْيَس بُِمتََْيِوِ ِِ ْيِد َواْلَح ْحَراِز , فَغَْيُر اْلُمْحَرِز , َكالصَّ َضْربَاِن : ُعْرفِيٌّ : َويَُموُن بِاْمِ

ٍم ِميْن اْلَمياِل . َوَشْرِعيٌّ : َويَُموُن بِإِبَاَحِ  ااِلْنتِفَيالِ بِيِح , َوُهيَو اْلُميَرادُ ُهنَيا . فََميا لَيْيَس بُِمتََْي ِوِ

 بَِه َا اْلَمْعنَى , َوُهَو َغْيُر َما َكاَن ااِلْنتِفَالُ بِيِح َغْييَر ُممَياحٍ , يَْمُ يُل بَْيعُيحُ . َوِميْن اْلفََُْهياِ  َمينْ 

َِيْرَطْي ال ََّهياَرةِ َوالنَّْفيجِ , َكَميا فَعَيَل اْلَماِلِميَّي ِم , بِ َيوُّ َِّيافِِعيَّ ُ . اْستَْغنَى َعْن اْلَماِليَِّ  َوالتَّْ  ُ َوال

َِيْرِط اْلَماِليَّيِ  , بِتَْعِرييِع اْلَمياِل ِعْنيدَ ُ بِأَنَّيحُ :  ِم َه َا بِ َوُّ َميا َوِمْنُهْم َمْن اْستَْغنَى َعْن َشْرِط التَّْ

َمٍ  , َويُمَاُح ِلغَْيِر َحاَ يٍ  نَْو َضيُروَرةٍ . َوَهيُؤاَلِ  ُهيْم الْ  َحنَابِلَي ُ . فََخيَرَج فِيِح َمْنفَعَ و َغْيُر ُمَحرَّ

َمي و َكياْلَخْمِر . َِيَراِت , َوَميا فِييِح َمْنفَعَي و ُمَحرَّ  بَِْْيِد اْلَمْنفَعَيِ  , َميا اَل َمْنفَعَي َ فِييِح نَْ يال  : َكاْلَح

يُروَرةِ , َكاْلَمْيتَيِ  فِيي  َوَما فِيِح َمْنفَعَي و ُممَاَحي و ِلْلَحاَ يِ  َكاْلَمْليِب . َوَميا فِييِح َمْنفَعَي و ُممَاَحي و ِللضَّ

 َحاِل اْلَمْخَمَصِ  .

ِم : بَْيُج اْلَخْمِر َواْلِخْنِ ييِر , فَإِنَّيحُ فَاِسيدو ِعْنيدَ ُ ْمُهيوِر اْلفََُْهياِ  . - 9    فَِمْن نَْمثِلَِ  َغْيِر اْلُمتََِْوِ

ْيِن , َوَكي َا ُكيلُّ َميا نََجاَسيتُحُ َواْلَمْعنَى فِييِح ُهيَو نََجاَسي ُ َعْينِيِح , َويُْلَحيُق بِِهَميا بَياقِي نَِجيِس اْلعَي

ْليِم نَْ ِليَّ و نَْو ذَاتِيَّ و َواَل يُْمِمُن تَْ ِهييُر ُ . َونََْيَل اْبيُن قُدَاَمي َ َعيْن اْبيِن اْلُمْنيِ ِر إْ َمياَل نَْهيِل اْلعِ 

                                                 
 (3268/ ص  2)ج  -كامل   45-1الموسوع  الفْهي  - 129

This file was downloaded from QuranicThought.com



 229 

َ َوَرُسيو ُم : } إنَّ هَّ َم بَْييَج اْلَخْميِر َواْلَمْيتَيِ  َعلَى اْلَْْوِل بِِح َودَِليلُحُ َحِديُث َ يابٍِر اْلُمتََْيدِِ لَحُ َحيرَّ

قُييوا بَييْيَن بَْيييجِ اْلَمييْ ُكوَراِت بِييثََمٍن نَْو بِييدَْيٍن الَابِييٍت فِييي  َواْلِخْنِ يييِر َواأْلَْ يينَاِم { . َواْلَحنَِفيَّيي ُ فَرَّ

ِ  , فَُهَو بَاِطلو . َوبَْيَن بَْيِعَها بِأَْعيَاٍن نَْو ُعُروٍض , فَإِنَّ الْ  مَّ مَْيَج يَْمُ ُل فِي اْلَخْميِر , َويَْفُسيدُ ال ِِ

فِيَما يَُْابِلَُها ِمْن اْلعُيُروِض َواأْلَْعيَياِن . َوَوْ يحُ اْلفَيْرِق : نَنَّ اْلَممِييَج ُهيَو اأْلَْ يُل فِيي اْلمَْييجِ , 

يا إذَا َولَْيَسْت اْلَخْمُر َونَْحُوَها َمَحالًّ ِللتَّْمِليِك , فَمََ َل اْلمَْيُج فِيَهيا , فََمي  َا يَْمُ يُل فِيي الََمنَِهيا . نَمَّ

ُْْصيوٍد بِالتََّملُّيِك , َولَِميْن فََسيدَْت التَّْسيِميَ ُ   , َكاَن الثََّمُن َعْين ا , فَإِنَّحُ ِحينَئٍِ  َممِييجو ِميْن َوْ يٍح , َم

َق اْلَحنَِفيَّ ُ فِ  ى . َوَك َِلَك فَرَّ ي بَْيجِ اْلَمْ ُكوَراِت بَْيَن اْلُمْسيِلِم فََوَ مَْت قِيَمتُحُ دُوَن اْلَخْمِر اْلُمَسمَّ

ِْيدُ بَْييُج اْلِخْنِ ييِر ِميْن اْلُمْسيِلِم , أِلَنَّيحُ  ِيِ . َوفِي َه َا يَُْوُل اْلَماَسانِيُّ : َواَل يَْنعَ ِمِ لَيْيَس  َوبَْيَن ال ِِ

 بَِماٍل فِي َحِقِ اْلُمْسِلِميَن .

ِ  , فَاَل يُْمنَعُ   مَّ ا نَْهُل ال ِِ  وَن ِمْن تَمَايُجِ اْلَخْمِر َواْلِخْنِ يِر فِيَما بَْينَُهْم ِلَما يَِلي :فَأَمَّ

َِّياةِ  -ن   َِايِِخنَا , فَِْلَنَّحُ ُممَاحو ااِلْنتِفَيالُ بِيِح َشيْرع ا لَُهيْم , َكاْلَخيِلِ َوَكال ا َعلَى قَْوِل بَْعِض َم نَمَّ

عُحُ . َوُرِوَ  َعْن َسيِِِدنَا ُعَمَر ْبيِن اْلَخ َّياِب رضيي هللا لَنَا , فََماَن َماال  فِي َحِِِْهْم , فَيَُجوُز بَيْ 

َر ِمْن ناَلَْمانَِها . َولَْو لَي ِْ َِّاِم : نَْن َولُّوُهْم بَْيعََها , َوُخ ُوا اْلعُ َِّاِرِ  بِال ْم عنح : نَنَّحُ َكتََب إلَى ُع

 ِهْم اْلمَْيَج .يَُجْ  بَْيُج اْلَخْمِر ِمْنُهْم لََما نََمَرُهْم بِتَْوِليَتِ 

َِايِِخنَا : ُحْرَم ُ اْلَخْمِر َواْلِخْنِ يِر الَابِتَ و َعلَيى اْلعُُميوِم فِيي َحيِقِ اْلُمْسيِلِم  -ب   َوَعْن بَْعِض َم

ييِحيُح ِمييْن َمييْ َهِب  ييَرائَِج ِهييَي ُحُرَميياتو , َوُهييَو الصَّ َِ َواْلَمييافِِر , أِلَنَّ اْلُمفَّيياَر ُمَخيياَطمُوَن بِ

, فََمانَْت اْلُحْرَم ُ الَابِتَ   فِيي َحيِقِ اْلُمْسيِلِم َواْلَميافِِر , لَِمينَُّهْم اَل يُْمنَعُيوَن ِميْن بَْيِعَهيا ,  نَْ َحابِنَا

لُونََها , َونَْحيُن نُِمْرنَيا بِتَيْرِكِهْم َوَميا يَيِدينُوَن . فَيَُْيولُ  ِْدُوَن ُحْرَمتََها , ويَتََموَّ اْبيُن  أِلَنَُّهْم اَل يَْعتَ

تَِها فِيَميا بَْيينَُهْم ,  -رحمح هللا  -يَن َعابِدِ  ُمعَلِِْ ا َعلَى ِعمَاَرةِ اْلَماَسانِِيِ : َوَظاِهُر ُ اْلُحْمُم بِِصحَّ

 َولَْو بِيعَْت بِالثََّمِن .

ا ِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ  ,  اْلَمْيتَ ُ الَّتِي لَْم تَُمتْ  - 10  ِم نَْيض  َحتْيَع نَْنِفَهيا , بَيْل  َوِمْن نَْمثِلَِ  َغْيِر اْلُمتََِْوِ

ِيِ َكيياْلَخْمِر . َوَسييمََق اْلَميياَلُم َعْنَهييا فِييي َشييْرِط  ِمِ َماتَييْت بِيياْلَخْنِق َونَْحييِوِ  , فَإِنََّهييا َمييالو ِعْنييدَ اليي ِِ

 اْلَماِليَِّ  .

ُمِستَثِنَيَادل ِمِن اِلبَِيفِ 
130: 

َِّافِِعيَّ ُ ِمْن ُحْمِم بَْيجِ اْلمُ  - 147  الدََّراِهَم َواليدَّنَانِيَر , الَّتِيي  -ْصَحِع , نَْشيَاَ  :  َواْستَثْنَى ال

َِْش َعلَْيَها َشْي و ِمْن اْلُْْر ِن ِلْلَحاَ ِ  .  ِ  الدُّوَر , َوقَْد ُكتِيَب فِيي ُ يْدَرانَِها  -نُ مَّ ِشَراُ  نَْهِل ال ِِ

ا ِلْلُمَسياَمَحِ  بِيِح َغاِلم يا , إْذ اَل نَْو ُسُْوفَِها َشيْي و ِميْن اْلُْيْر ِن ِلعُُميوِم اْلمَْليَوَّللا , فَيَُمي وُن ُمْغتَفَير 

ُْْصود ا بِِح اْلُْْر نِيَّ ُ .  التَِّميَمي َ ِلَميْن يُْرَ يى  -َكاْبِن َعْميِد اْلَحيِقِ  -َواْستَثْنَى بَْعُضُهْم  -يَُموُن َم

َسييالَ ُ اْقتِييدَا   بِِفْعِلييِح  ييلى هللا عليييح وسييلم . َوَكيي َا اْسييتَثْنَْوا الثَّييْوَب  - إْسيياَلُمحُ , َوَكيي َا الِرِ

 اْلَمْمتُييوَب َعلَْيييِح َشييْي و ِمييْن اْلُْييْر ِن , ِلعَييدَِم قَْصييِد اْلُْْر نِيَّييِ  بَِمييا يُْمتَييُب َعلَْيييِح , إالَّ نَْن يَُْيياَل :

ُِ بِياَل لُيْمٍس , فَأَْشيمَحَ التََّميائَِم  , َعلَيى نَنَّ فِيي ُماَلبََسيتِِح اْلغَاِلُب فِيَما يُْمتَُب َعلَى الثِِيَياِب التَّمَيرُّ

افِِر ِلمَدَِن اْلَمافِِر اْمتَِهان ا لَحُ , بِِخاَلِف َما يُْمتَُب َعلَى السُُّْوِف . َواَلَِّ   يَأُْمُر بِإَِزالَِ  ِمْليِك اْلَمي

َكَمييا نَييصَّ َعلَْيييِح ِلْلُمْصييَحِع , ُهييَو اْلَحيياِكُم اَل  َحييادُ النَّيياِس , َوذَِلييَك ِلَمييا فِيييِح ِمييْن اْلِفتْنَييِ  , 

مِحُ َهِ ِ  اْلَمْسأَلَ َ . ِْ َِّافِِعيَّ ُ فِيَما يُ  ال
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يًّيا نَْو ِميْن نَْهيِل اْلَحيْرِب , َوقَيْد  - 6  ا نَْو ِذِمِ يا نَْن يَُميوَن ُمْسيِلم  اْلَجاُسوُس َعلَيى اْلُمْسيِلِميَن إمَّ

ِشييِد فِيَميا يَتَعَلَّيُق بِياْلُحْمِم فِييِهْم فََْياَل : َوَسيأَْلت يَيا نََ اَب نَبُ  و يُوُسَع َعْن ُسَؤاِل َهياُروَن الرَّ

ييِ  نَْو نَْهييِل اْلَحييْرِب نَْو ِمييْن  مَّ نَِميييَر اْلُمييْؤِمنِيَن َعييْن اْلَجَواِسيييِس يُوَ ييدُوَن َوُهييْم ِمييْن نَْهييِل ال ِِ

يْن يُيَؤدِِ  اْلِجْ يَي َ ِميْن اْليَُهيوِد  اْلُمْسِلِميَن . فَإِْن َكانُوا ِمنْ  يِ  ِممَّ مَّ نَْهِل اْلَحْرِب نَْو ِمْن نَْهِل ال ِِ

ْسييياَلِم َمْعيييُروفِيَن  َوالنََّصييياَرَّللا َواْلَمُجيييوس فَاْضيييِرْب نَْعنَييياقَُهْم , َوإِْن َكيييانُوا ِميييْن نَْهيييِل اْمِ

يدُ ْبيُن اْلَحَسيِن : فَأَْوِ ْعُهْم ُعُْوبَي   , َونَِطيْل َحْمَسيُهْم َحتَّيى يُْحيدِ  َمياُم ُمَحمَّ الُوا تَْوبَي   .  َوقَياَل اْمِ

ْساَلَم  -َوإِذَا َوَ دَ اْلُمْسِلُموَن َرُ ال   ْن يَدَِّعي اْمِ ِرِكيَن َعلَى اْلُمْسيِلِميَن يَْمتُيُب  -ِممَّ ِْ َعْين ا ِلْلُم

َماَم يُوِ عُحُ ُعُْوبَي   . الُيمَّ قَياَل : إنَّ  إلَْيِهْم بِعَْوَراتِِهْم فَأَقَرَّ بِ َِلَك َطْوع ا فَإِنَّحُ اَل  ْْتَُل , َولَِمنَّ اْمِ يُ

ِْ َميا بِيِح ُحِميَم بِإِْسياَلِمِح فَياَل  ْْتَُل أِلَنَّحُ لَْم يَتُْر ِْيَْ   , َولَِمْن اَل يُ ا َح يَْخيُرُج ِمثْلَحُ اَل يَُموُن ُمْسِلم 

ْساَلِم فِي المَّاِهِر َما لَْم يَتْرُ  ْسياَلِم , َوأِلَنَّيحُ إنََّميا َحَملَيحُ َعلَيى َميا َعْن اْمِ ِْ َما بِِح دََخَل فِيي اْمِ

ُ تَعَيالَى : }  فَعََل ال ََّمُج , اَل ُخْمُث ااِلْعتَِْاِد , َوَه َا نَْحَسيُن اْليَوْ َهْيِن , َوبِيِح نُِمْرنَيا . قَياَل هَّ

َّمِعُوَن نَْحسَ  نَحُ { َواْستَدَلَّ َعلَْيِح بَِحِديِث } َحاِطِب ْبيِن نَبِيي بَْلتَعَي َ , الَِّ يَن يَْستَِمعُوَن اْلَْْوَل فَيَت

ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم يَْغييُ وُكْم فَُخيي ُوا ِحييْ َرُكْم ,  فَإِنَّييحُ َكتَييَب إلَييى قُييَرْيٍش : نَنَّ َرُسييوَل هَّ

ُسوُل ِلعَُمَر : َمهْ  َ قَيْد اطَّلَيَج فَأََرادَ ُعَمُر رضي هللا عنح قَتْلَحُ , فََْاَل الرَّ ال  يَا ُعَميُر , فَلَعَيلَّ هَّ

ا ُمْسيتَْوِ م ا  َعلَى نَْهِل بَْدٍر فََْياَل : اْعَملُيوا َميا ِشيئْتُْم فََْيْد َغفَيْرت لَُميْم { فَلَيْو َكياَن بَِهي َا َكيافِر 

ُسوُل  لى هللا عليح وسلم بَْدِريًّا َكاَن نَْو َغْيَر بَ  ْدِرِ ٍ , َوَكي َِلَك لَيْو لَِ َميحُ ِلْلَْتِْل َما تََرَكحُ الرَّ

ُسوُل  لى هللا عليح وسلم َوفِييِح نَيَ َل قوليح تعيالى : } يَيا نَيَُّهيا  اْلَْتُْل بَِه َا َحدًّا َما تََرَكحُ الرَّ

ا ُ ُمْؤِمن ا , َوَعلَْييِح  ُكْم نَْوِليَاَ  { فََْْد َسمَّ ي ُ نَبِيي الَِّ يَن  َمنُوا اَل تَتَِّخ ُوا َعدُِوِ  َوَعدُوَّ دَلَّيْت قِصَّ

يِح يُْخمِيُرُهْم نَنَُّهيْم لَيْو نََ لُيوا َعلَي ِْ َِاَر ُ بَنُيو قَُرْيَمي َ , فَيأََمرَّ نُْ يمُعَحُ َعلَيى َحْل ى لُمَابَ َ ِحيَن اْستَ

ِ  ييلى هللا عليييح وسيلم قَييتَلَُهْم , َوفِيييِح نَييَ َل قوليح تعييالى : } يَييا نَيَُّهييا الَّييِ ينَ   ُحْميِم َرُسييوِل هَّ

ييٌّ فَإِنَّيحُ يُوَ يُج ُعُْوبَي   َويُْسيتَْودَ  ُسوَل { . َوَك َِلَك لَْو فَعََل َه َا ِذِمِ َ َوالرَّ لُ  َمنُوا اَل تَُخونُوا هَّ

يا نََمانَي ا ِمْنحُ ِلْلعَْهِد , أِلَنَّحُ لَْو فَعَلَحُ ُمْسِلمو لَْم يَُمْن بِِح نَاقِض  ْْض  ْجَن , َواَل يَُموُن َه َا نَ فَيإِذَا  حُ الِسِ

ا . ناََل تََرَّللا نَنَّحُ لَْو قََ َج ال َِّريَق فََْتََل َونََخ َ اْلمَ  ا نََمانَحُ نَْيض  يٌّ اَل يَُموُن نَاقِض  اَل لَيْم فَعَلَحُ ِذِمِ

ِ َوَرُسيوِلِح بِيالنَِّصِ فََهي ا ِلْلعَْهِد , َوإِْن َكاَن قَْ يُج ال َِّرييِق ُمَحاَربَي   لِلَّ  َا نَْولَيى . يَُمْن بِِح نَاقِض 

ا أِلََمانِِح بَِمْنِ لَِ  َما لَْو قََ يَج ال َِّرييَق , إالَّ   نَنَّيحُ َوَك َِلَك لَْو فَعَلَحُ ُمْستَأَْمنو فَإِنَّحُ اَل يَِصيُر نَاقِض 

ييَرِر  يُوَ ييُج ُعُْوبَيي   فِييي َ ِميييجِ ذَِلييَك أِلَنَّييحُ اْرتََمييَب َمييا اَل يَِحييلُّ لَييحُ َوقََصييدَ بِِفْعِلييِح إْلَحيياقَ  الضَّ

بِاْلُمْسييِلِميَن . فَييإِْن َكيياَن ِحيييَن َطلَييِب اأْلََميياِن قَيياَل لَييحُ اْلُمْسييِلُموَن :  َمنَّيياِ إْن لَييْم تَُمييْن َعْين ييا 

ِرِكيَن َعلَى اْلُمْسِلِميَن , نَْو  َمنَّاِ َعلَى نَنَّك إْن نَْخمَْرت نَْهَل اْلَحْرِب بِعَيْوَرةِ اْلُمْسيِلِميَن  ِْ ِلْلُم

ا قَْميَل  -َواْلَمْسأَلَ ُ بَِحاِلَها  - نََمان لَك فَاَل  َِّْرِط يَُموُن َمْعيدُوم  فَاَل بَأَْس بَِْتِْلِح , أِلَنَّ اْلُمعَلََّق بِال

َِيْرِط ناَلَّ يَُميوَن َعْين يا , فَيإِْن َظَهيَر نَنَّيحُ َعيْينو َكياَن  َِّْرِط , فََْيْد ُعلِِيَق نََمانُيحُ َهاُهنَيا بِ ُوُ وِد ال

َمياُم نَْن يَْصيلُمَحُ َحتَّيى يَْعتَمِيَر بِيِح َغْييُر ُ فَيَحرْ  اَل بِيًّا اَل نََماَن لَحُ فَاَل بَأَْس بَِْتِْلِح .  َوإِْن َرنَّللَا اْمِ

ييا َكغَْيييِرِ  ِمييْن اأْلَُسييَراِ  , إالَّ نَنَّ  بَييأَْس بِيي َِلَك , َوإِْن َرنَّللَا نَْن يَْجعَلَييحُ فَْيئ ييا فَيياَل بَييأَْس بِييِح نَْيض 

 َ و فَاَل بَأَْس بَِْتِْلَهيا نَ اأْل ُ ِل اْمَرنَة ْْتُلَحُ َهاُهنَا ِليَْعتَمَِر َغْيُر ُ . فَإِْن َكاَن َمَماَن الرَّ يا , ْولَى نَْن يَ ْيض 

َرِر بِاْلُمْسِلِميَن , َواَل بَأَْس بَِْتِْل اْلَحْربِيَِّ  فِي َهِ ِ  اْلَحالَِ  , َكَمي ا إذَا أِلَنََّها قََصدَْت إْلَحاَق الضَّ

يا لَيمْ  يَْملُيْغ  قَاتَلَْت , إالَّ نَنَّحُ يُْمَر ُ َ ْلمَُها أِلَنََّها َعْوَرةو َوَستُْر اْلعَْوَرةِ نَْولَى . َوإِْن َوَ دُوا ُغاَلم 

ْْتَييُل , أِلَنَّيحُ َغْيييُر ُمَخاَطييٍب , فَيياَل يَُمييوُن فِعْ  ييفَِ  , فَإِنَّييحُ يُْجعَييُل فَْيئ ييا َواَل يُ لُييحُ ِخيَانَيي   , بَِهيِ ِ  الِصِ

ا لَيْم يَُجيْ   يمِِيِ إذَا قَاتَيَل فَأُِخي َ نَِسيير  يَْستَْوِ ُب اْلَْتَْل بَِها , بِِخياَلِف اْلَميْرنَةِ . َوُهيَو نَِمييُر الصَّ
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َِّْيُخ الَّيِ   اَل قَتْلُحُ بَْعدَ ذَِلَك , بِِخاَلِف اْلَمْرنَةِ إذَا قَاتَلَْت فَأُِخ َْت نَِسيَرة  فَإِنَّحُ يَُجوُز قَتْلَُها . َوال

ييِل بَِمْنِ لَييِ  اْلَمييْرنَةِ فِييي ذَِلييَك ِلَمْونِييِح ُمَخاَطم ييا . َوإِْن َ َحييدَ  ْْ قِتَيياَل ِعْنييدَ ُ َولَِمنَّييحُ َ ييِحيُح اْلعَ

ِرييِق اْلُمْستَأَْمُن نَْن يَُموَن فَعََل ذَِلَك , َوقَاَل : اْلِمتَاُب الَِّ   َوَ يدُو ُ َمعَيحُ إنََّميا َوَ يدَ ُ فِيي ال َّ 

ٍ  , أِلَنَّحُ  ِمنو بِاْعتِمَاِر المَّياِهرِ  ْْتُلُو ُ ِمْن َغْيِر ُحجَّ  , فََميا َونََخ َ ُ , فَلَْيَس يَْنمَِغي ِلْلُمْسِلِميَن نَْن يَ

َحيْمٍس َحتَّيى  لَْم يَثْمُْت َعلَْيِح َما يَْنِفي نََمانَحُ َكاَن َحَراَم اْلَْتِْل . فَإِْن َهيدَّدُو ُ بَِضيْرٍب نَْو قَْييٍد نَوْ 

َِيْيٍ  , أِلَنَّيحُ ُمْميَر و , َوإِْقيَراُر اْلُمْميَرِ  بَاِطيلو َسيَوا و نَ  َكياَن نَقَرَّ بِأَنَّحُ َعْينو فَإِْقَراُر ُ َه َا لَْيَس بِ

ييرَّ بِييِح َعييْن َطيي ِْ ْكييَرا ُ بِيياْلَحْمِس نَْم بِاْلَْتْييِل , َواَل يَْمَهييُر َكْونُييحُ َعْين ييا إالَّ بِييأَْن يُ ْولٍ , نَْو َشييِهدَ اْمِ

ِ  َونَْهِل اْلَحْرِب , أِلَنَّيحُ َحْربِي مَّ ْْمَُل َعلَْيِح بِ َِلَك َشَهادَةُ نَْهِل ال ِِ يٌّ فِينَيا َعلَْيِح َشاِهدَاِن بِ َِلَك , َويُ

َمياُم َميَج ُمْسيِلٍم  َوإِْن َكاَن ُمْستَأَْمن ا , َوَشَهادَةُ نَْهِل اْلَحْرِب ُحجَّ و َعلَى اْلَحْربِِيِ . َوإِْن َوَ دَ  اْمِ

ييِيٍ نَْو ُمْسييتَأَْمٍن ِكتَاب ييا فِيييِح َخ ُّييحُ َوُهييَو َمْعييُروفو , إلَييى َملَييِك نَْهييِل اْلَحييْرِب يُْخمِييُر فِيييِح  نَْو ِذِمِ

َميياَم يَْحمُِسييحُ , َواَل يَْضييِربُحُ بَِهيي َا اْلَْييْدِر , أِلَنَّ اْلِمتَييا َب ُمْحتََمييلو بِعَييْوَراِت اْلُمْسييِلِميَن فَييإِنَّ اْمِ

مِحُ اْلَخطَّ , فَياَل يَُميوُن لَيحُ نَْن يَْضيِربَحُ بِِمثْيِل َهي َا اْلُمْحتََميِل , َولَ  ِْ ِميْن فَلَعَلَّحُ ُمْفتَعَلو , َواْلَخطُّ يُ

ا ِلْلُمْسِلِميَن َحتَّى يَتَمَيََّن لَيحُ نَْميُر ُ : فَيإِْن لَيْم يَتَمَييَّْن َخلَّيى َسيمِيلَحُ  , َوَردَّ اْلُمْسيتَأَْمَن يَْحمُِسحُ نََمر 

يمَي َ فِي يا َواِحيد ا , أِلَنَّ الِرِ ْسياَلِم يَْوم  ِْيَم بَْعدَ َه َا فِيي دَاِر اْمِ ي إلَى دَاِر اْلَحْرِب , َولَْم يَدَْعحُ ِليُ

ْساَلِم ِمْن ِمثِْلِح ِمْن بَاِب إَماَطِ  اأْلَذَّللَا فَهُ   َو نَْولَى .نَْمِرِ  قَْد تََممَّنَْت َوتَْ ِهيُر دَاِر اْمِ

ْْتَييُل , َوقَيياَل َسيْحنُونو فِييي اْلُمْسييِلِم يَْمتُييُب  - 7  َميْ َهُب اْلَماِلِميَّييِ  : نَنَّ اْلَجاُسييوَس اْلُمْسيتَأَْمَن يُ

ْْتَُل َواَل يُْستَتَاُب َواَل  ِديَ َ ِلَوَرالَتِيِح َكاْلُمَحياِرِب . َوقِ  ييَل : أِلَْهِل اْلَحْرِب بِأَْخمَاِر اْلُمْسِلِميَن : يُ

ْْتَيُل إالَّ نَْن يَتُيوَب ,  يُْجلَدُ نََماال  َويَُ اُل َحْمُسحُ َويُْنفَى ِمْن اْلَمْوِضجِ الَِّ   َكاَن فِيِح , َوقِييَل : يُ

ْْتَيُل إْن َكياَن ُمْعتَياد ا ِلي َِلَك , َوإِْن َكانَيْت فَْلتَي   ُضيِرَب  َوقِيَل : إالَّ نَْن يُْع ََر بَِجْهٍل . َوقِييَل : يُ

َِّخي ُوا  َل . َوقَْد َ اَ  فِي اْلُْْرُطمِِيِ فِيي تَْفِسيير قوليح تعيالى : } يَيا نَيَُّهيا الَّيِ يَن  َمنُيوا اَل تَت َونُِمِ

ُكْم نَْوِليَاَ  { َما يَأْتِي : َمْن َكثَُر تََ لُّعُحُ َعلَى َعيْوَراِت اْلُمْسيِلِميَن َويُنَمِِيحُ َعلَيْيهِ  ْم َعدُِوِ  َوَعدُوَّ

ا بِي َِلَك , إذَا َكياَن فِْعلُيحُ ِلغَيَرٍض دُْنيَيِوِ ٍ َواْعتَِْيادُ ُ َويَْعرِ  ُف َعدَدُُهْم بِأَْخمَاِرِهْم لَيْم يَُميْن َكيافِر 

يِن .  دَّةَ َعيْن اليدِِ َعلَى ذَِلَك َسِليمو , َكَما فَعََل َحاِطبو ِحيَن قََصدَ بِ َِلَك اتَِِخاذَ اْليَيِد َولَيْم يَْنيِو اليِرِ

ْْتَُل بِ َِلَك َحدًّا نَْم اَل ؟ اْختَلََع النَّاُس فِيِح , فََْاَل َماِليكو َوإِذَا قُْلنَ ا فََهْل يُ ا : اَل يَُموُن بِ َِلَك َكافِر 

َمياُم . َوقَياَل َعْميدُ اْلَمِليِك : إذَا َكانَيْت َعادَتُيحُ ذَِليَك  َواْبُن اْلَْاِسِم َونَْشَهُب : يَْجتَِهدُ فِيي ذَِليَك اْمِ

 َ ْْتَيييُل اْلَجاُسيييوُس قُتِيييَل أِل ْضيييَراِرِ   -َوُهيييَو َ يييِحيحو  -نَّيييحُ َ اُسيييوسو . َوقَيييْد قَييياَل َماِليييكو : يُ ِمِ

ُِوِن إنََّما اتََّخي َ التَّْميَراَر فِيي َهي َ  ا بِاْلُمْسِلِميَن َوَسْعيِِح بِاْلفََساِد فِي اأْلَْرِض , َولَعَلَّ اْبَن اْلَماِ 

لِ  يا  أِلَنَّ َحاِطم ا نُِخ َ فِي نَوَّ ْْض  ا , فََْاَل اأْلَْوَزاِعيُّ : يَُموُن نَ فِْعِلِح . فَإِْن َكاَن اْلَجاُسوُس َكافِر 

يُّ يُعَاقَمَياِن إالَّ  ِمِ ْْتَيُل , َواْلَجاُسيوُس اْلُمْسيِلُم َوالي ِِ  ِلعَْهِدِ  , َوقَاَل نَْ مَُغ : اْلَجاُسوُس اْلَحْربِيُّ يُ

ْساَلِم فَيُْْ  تاََلِن , َوقَْد ُرِوَ  َعْن َعِلِيِ ْبِن نَبِيي َطاِليٍب رضيي هللا عنيح } إْن تََماَهَرا َعلَى اْمِ

يِرِكيَن اْسيُمحُ فُيَراُت ْبيُن َحيَّياَن فَيأََمَر بِيِح نَْن  ِْ نَنَّ النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسيلم نُتِيَي بِعَيْيٍن ِلْلُم

َِيَر اأْلَْنَصياِر نُْقتَيُل َونَنَيا نَْشي ْْتََل , فََصاَح : يَا َمْع يد ا َرُسيوُل يُ ُ َونَنَّ ُمَحمَّ َهدُ نَْن اَل إلَيحَ إالَّ هَّ

ِ فَأََمَر بِِح النَّمِييُّ  يلى هللا علييح وسيلم َوَخلَّيى َسيمِيلَحُ . الُيمَّ قَياَل : إنَّ ِميْنُمْم َميْن نَِكلُيحُ إلَيى  هَّ

 إيَمانِِح , ِمْنُهْم فَُراُت ْبُن َحيَّاَن . {

َِّافِِعِيِ  - 8  ُر َواَل يَُجيوُز قَتْلُيحُ . َوإِْن َكياَن  َوَمْ َهُب ال َوَطائِفٍَ  : نَنَّ اْلَجاُسيوَس اْلُمْسيِلَم يُعَي َّ

ْساَلِم ( ُعِفَي َعْنحُ ِلَحِديِث َحاِطٍب , َوِعْنيدَُهْم نَنَّيحُ اَل  ذَا َهْيئٍَ  ) نَْ  َماٍض َكِريٍم فِي ِخْدَمِ  اْمِ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 232 

ِيِ بِالدَّاَل  ِمِ لَِ  َعلَى َعْوَراِت اْلُمْسِلِميَن , َولَيْو ُشيِرَط َعلَيْيِهْم فِيي َعْهيِد اأْلََمياِن يُْنتََُْض َعْهدُ ال ِِ

َِّْرِط .  ذَِلَك فِي اأْلََ ِحِ , َوفِي َغْيِرِ  يُْنتََُْض بِال

يييِ  بِأَْشييييَاَ  َوِمْنَهيييا : تََجسُّيييسو  - 9  مَّ نَْو  َوَّللا  َوِعْنيييدَ اْلَحنَابِلَيييِ  : نَنَّيييحُ يُْنيييتََُْض َعْهيييدُ نَْهيييِل ال ِِ

ا تََْيدََّم يَتَمَييَُّن نَنَّ اْلَجاُسيوَس اْلَحْربِييَّ  َرِر َعلَى اْلُمْسِلِميَن .  َوِممَّ َ اُسوس ا , ِلَما فِيِح ِمْن الضَّ

يُّ َواْلُمْسييتَأَْمُن فََْيياَل نَبُييو يُوُسيي ِمِ ييا اليي ِِ ْْتَييُل َعلَييى نَِ ِ َحيياٍل ِعْنييدَ اْلَجِميييجِ , نَمَّ َع ُممَيياُح الييدَِّم يُ

َها نَنَّييحُ اَل يُْنييتََُْض  َِّييافِِعيَِّ  نَْقييَوالو نََ ييحُّ ْْتَييُل . َوِلل َعْهييدُ َوبَْعييُض اْلَماِلِميَّييِ  َواْلَحنَابِلَييِ  : إنَّييحُ يُ

يا اْلَجا يِد . َونَمَّ ْْ ُْْصيوِد اْلعَ ِيِ بِالدَّاَللَِ  َعلَى َعيْوَراِت اْلُمْسيِلِميَن , أِلَنَّيحُ اَل يُِخيلُّ بَِم ِمِ ُسيوُس ال ِِ

ييُهوُر ِعْنييدَ  ِْ ييٍد َوبَْعييِض اْلَماِلِميَّييِ  َواْلَم ْْتَييُل ِعْنييدَ نَبِييي يُوُسييَع َوُمَحمَّ ُر َواَل يُ  اْلُمْسييِلُم فَإِنَّييحُ يُعَيي َّ

ْْتَُل . َِّافِِعيَِّ  , َوِعْندَ اْلَحنَابِلَِ  نَنَّحُ يُ  ال
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ِْيِر فِي اللُّغَِ  : ا - 1  ْذاَلُل َوااِلْمتَِهياُن َوالتَّْصيِغيُر . َوُهيَو َمْصيدَُر َحَّْيَر , ِمْن َمعَانِي التَّْح ْمِ

يِغيُر  ِْيُر : الصَّ غَائُِر . َويَُْاُل : َه َا اأْلَْمُر َمْحََْرةو بِك : نَْ  َحَْاَرةو . َواْلَح َواْلُمَحََّْراُت : الصَّ

ا . ال َِّليُل . تَُْوُل : َحََّْر َحَْاَرة  , َوَحَّْيَر ُ َواْحتَ  ِْيير  َْيَر ُ َواْسيتَْحََْر ُ : إذَا اْستَْصيغََر ُ َوَر  ُ َح

َِّْيَ  َحَْاَرة  : َهاَن قَْدُر ُ فَاَل يَعْ  ا , نَْو نََسمَحُ إلَى اْلَحَْاَرةِ . َوَحََّْر ال ِْير  مَيأُ َوَحََّْر ُ : َ يََّر ُ َح

ِْيرو . َوُهَو فِي ااِلْ ِ اَلحِ اَل يَْخُرُج   َعْن َه َا .بِِح , فَُهَو َح

ِجَماِليُّ   :   ) اِلُحِ ُم اإِلِ

 ِللتَِّحِقيِر أَِحَ امل تَِعتَِريِه : 

ِْيِر اْلُمْسِلِم ِلْلُمْسِلِم اْسيتِْخفَاف ا بِيِح َوُسيْخِريَ    - 2  ا َمْنِهيًّا َعْنحُ : َكَما فِي تَْح فَتَاَرة  يَُموُن َحَرام 

َِ َوتَعَالَى : } يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُيوا اَل يَْسيَخْر  ِمْنحُ َواْمتَِهان ا ِلَمَراَمتِِح . َوفِي ِ تَمَاَر َه َا قَْوُل هَّ

ا ِميْنُهنَّ  ا ِمْنُهْم , َواَل نَِسا و ِمْن نَِساٍ  َعَسى نَْن يَُمينَّ َخْيير  قَْومو ِمْن قَْوٍم َعَسى نَْن يَُمونُوا َخْير 

يَمياِن َوَميْن لَيْم يَتُيْب , َواَل تَْلِمُ وا نَْنفَُسُمْم َواَل تَنَ ابَُ وا بِاأْلَْلَْاِب بِئَْس ااِلْسُم اْلفُُسيوُق بَْعيدَ اْمِ

فَأُولَئَِك ُهْم المَّاِلُموَن { َونَْحُوَها ِمْن اآْليَاِت . َوفِي َ ِحيحِ ُمْسِلٍم َعْن نَبِيي ُهَرْييَرةَ رضيي 

ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم ُِييوا َواَل  هللا عنييح قَيياَل : قَيياَل َرُسييوُل هَّ : } اَل تََحاَسييدُوا َواَل تَنَاَ 

ِ إْخَوان ييا  تَمَاَغُضييوا َواَل تَييدَابَُروا , َواَل يَمِييْج بَْعُضييُمْم َعلَييى بَْيييجِ بَْعييٍض , َوُكونُييوا ِعمَييادَ هَّ

ْْيَوَّللا َهاهُ  ييُر إلَيى َ يْدِرِ  اْلُمْسِلُم نَُخو اْلُمْسِلِم , اَل يَْمِلْمحُ َواَل يَْخ ُْلحُ َواَل يَُحِِْيْر ُ التَّ ِِ نَيا . َويُ

َِّيِرِ نَْن يَُحِِْيَر نََخيا ُ اْلُمْسييِلَم . ُكيلُّ اْلُمْسيِلِم َعلَيى اْلُمْسييِلِم  اٍت بَِحْسيِب اْميِرٍئ ِمييْن ال الَياَلَإ َميرَّ

 َحَرامو دَُمحُ َوَمالُحُ َوِعْرُضحُ { . َوفِيِح َعْن اْبِن َمْسعُوٍد رضي هللا عنح َعْن النَّمِيِيِ  يلى هللا

ةٍ ِمْن ِكْمٍر . فََْاَل َرُ لو : إنَّ  عليح وسلم قَاَل : } اَل يَْدُخُل اْلَجنَّ َ َمْن َكاَن فِي قَْلمِِح ِمثَْْاُل ذَرَّ

َ َ ِميييلو يُِحييبُّ اْلَجَميياَل .  ُ ييَل يُِحييبُّ نَْن يَُمييوَن الَْوبُييحُ َحَسيين ا َونَْعلُييحُ َحَسيينَ   . قَيياَل : إنَّ هَّ الرَّ

َ ُر اْلَحِقِ َوَغْمُط النَّاِس { َوفِيي ِرَوايَيٍ  } َوَغْميُص النَّياِس { , َوبََ يُر اْلَحيِقِ : ُهيَو  اْلِمْمُر بَ 

دَْفعُحُ َوإِْبَ الُحُ , َواْلغَْمُط َواْلغَْميُص َمْعنَاُهَميا َواِحيدو , َوُهيَو : ااِلْحتَِْياُر . قَياَل اْلُْْرُطمِييُّ فِيي 

يَمياِن { قِييَل َمْعنَيا ُ : َميْن لََّْيَب نََخيا ُ نَْو تَْفِسيِر قولح تعالى : } بِئَْس ا اِلْسُم اْلفُُسوُق بَْعيدَ اْمِ

ييحُ َسِخَر بِِح فَُهَو فَاِسقو . قَاَل اْبُن َحَجٍر اْلَهْيتَِميُّ : السُّْخِريَ ُ : ااِلْستِْحَْاُر َوااِلْسيتَِهانَ ُ َوالتَّْنمِ 

َييائِِص يَييْوَم يُْضيي َحُك ِمْنييحُ , َوقَييْد يَُمييوُن بِاْلُمَحاَكيياةِ بِاْلِفْعييِل نَْو اْلَْييْوِل نَْو َعلَييى اْلعُيُييوِب َوالنَّْ

ِحِك َعلَى َكاَلِمِح إذَا تََخمََّط فِيِح نَْو َغِلَط , نَْو َعلَى َ ْنعَتِِح , نَوْ  يَماِ  , نَْو الضَّ َشاَرةِ نَْو اْمِ  اْمِ

يا قَمِيحِ ُ وَرتِِح . فََميْن اْرتََميَب َشيْيئ ا ِميْن ا م  يا ُهيَو َمْمنُيولو َكياَن قَيْد اْرتََميَب ُمَحرَّ ِْييِر ِممَّ لتَّْح
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َمياِم , َوْفيَق َميا يَيَرا ُ فِيي  ضو إلَيى َرنْ ِ اْمِ ُر َعلَْيِح َشْرع ا تَأِْديم ا لَحُ . َوَه َا التَّْعِ ييُر ُمفَيوَّ يُعَ َّ

َِّْرلِ , َكَميا ُهيَو ُممَييَّنو  ُْْصيودَ ُحدُوِد اْلَمْصلََحِ  َوِطْمْ ا ِلل فِيي ُمْصيَ لَحِ ) تَْعِ ييرو ( , أِلَنَّ اْلَم

ْ ييُر , َونَْحييَواُل النَّيياِس فِيييِح ُمْختَِلفَيي و , فَِلُمييِلٍ َمييا يُنَاِسييمُحُ ِمْنييحُ . َوَهيي َا إْن قُِصييدَ بَِهييِ ِ   ِمْنييحُ ال َّ

يا إْن قُِصيدَ التَّْعِلييُم نَْو التَّْنمِييحُ َعلَيى ِْييُر . نَمَّ ِْْصيْد  -اْلَخَ يِأ نَْو نَْحيِو ذَِليَك  اأْلُُموِر التَّْح َولَيْم يَ

ا  ِْير   فَاَل بَأَْس بِِح , فَيُْعَرُف قَْصدُ ُ ِمْن قََرائِِن اأْلَْحَواِل . -تَْح

َِ إذَا َحَّْيَر َشيْيئ ا ِميْن َشيعَائِِر  - 3  ُم إلَى نَْن يَُميوَن ِردَّة  , َوذَا ِْيُر اْلُمَحرَّ َه َا َوقَْد يَِصُل التَّْح

ُ تَعَيالَى فِيي اْمِ  اَلةِ َواأْلَذَاِن َواْلَمْسِجِد َواْلُمْصَحِع َونَْحِو ذَِليَك , قَياَل هَّ ِْيِر الصَّ ْساَلِم , َكتَْح

ِ َو يَاتِِح َورَ  ِْيَن } َولَئِْن َسأَْلتهْم لَيَُْولُنَّ إنََّما ُكنَّا نَُخوُض َونَْلعَُب قُْل نَبِالَلَّ ُسيوِلِح َوْ ِع اْلُمنَافِ

يا : } َوإِذَا كُ  ْنتُْم تَْستَْهِ ئُوَن اَل تَْعتَيِ ُروا قَيْد َكفَيْرتُْم بَْعيدَ إيَميانُِمْم { , َوقَياَل تَعَيالَى فِييِهْم نَْيض 

ِْيَل فِيي فَيتْحِ اْلعَِليِيِ ِلَماِليٍك : نَنَّ َرُ يال  َكيانَ  ا َولَِعم ا { . َونُ اَلةِ اتََّخ ُوَها ُهُ و   نَادَْيتُْم إلَى الصَّ

و َكثِييرو ِميْن النَّياِس , ِميْنُهْم َميْن يَْ دَ  اَلةَ , َوُربََّما اْزدََرَّللا اْلُمَصلِِيَن َوَشيِهدَ َعلَْييِح َميَْل ِر  الصَّ

لَِّ  اْعتَِْاِدِ  فِيِهْم فَهُ  ِْ ِِِ . فََمْن َحَملَحُ َعلَى ااِلْزِدَراِ  بِاْلُمَصلِِيَن ِل َو ِميْن َزكَّى َوِمْنُهْم َمْن لَْم يَُ 

اْلُمْسِلِم , فَيَْلَ ُمحُ اأْلَدَُب َعلَى قَْدِر اْ تَِهاِد اْلَحاِكِم . َوَمْن يَْحِملُحُ َعلَى اْزِدَراِ  اْلِعمَيادَةِ ِسمَاِب 

ْظَهاِرِ  إيَّا ُ َوُشْهَرتِِح بِِح , اَل َزْندَقَ و , َويَْجِر  َعلَْيِح نَْحَماُم اْلمُ   ْرتَدِِ .فَاأْلَْ َوُب نَنَّحُ ِردَّةو , ِمِ

ِْييُر َواِ م ييا : َكَميا ُهيَو اْلَحيياُل  فِييَمْن فُِرَضيْت َعلَْيييِح اْلِجْ يَي ُ ِميْن نَْهييِل  - 4  َوقَيْد يَُميوُن التَّْح

ُميوَن َميا ِ َواَل بِياْليَْوِم اآْلِخيِر َواَل يَُحِرِ  اْلِمتَاِب . لْولح تعالى : } قَاتِلُوا الَِّ يَن اَل يُْؤِمنُوَن بِالَلَّ

 ُ َم هَّ َوَرُسولُحُ َواَل يَِدينُوَن ِديَن اْلَحِقِ ِمْن الَِّ يَن نُوتُوا اْلِمتَاَب َحتَّى يُْعُ وا اْلِجْ يَي َ َعيْن  َحرَّ

ِْيُروَن ُمَهانُوَن . َوقَيْد اْختَلَيَع اْلفََُْهياُ  فِيَميا يَْحُصيُل بِيِح  يٍَد َوُهْم َ اِغُروَن { نَْ  ذَِليلُوَن َح

غَاُر ِعْندَ إْعَ ائِهِ  ِ  , َوِ ْ يَ و ( .الصَّ مَّ  ْم اْلِجْ يَ َ . اُْنُمْر ُمْصَ لََح ) نَْهُل ال ِِ

 ٍ يِّ ُل اِلُمِستَأَِمِن ىلَى ِذمِِّ  133 تََحوُّ

َِّافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَِ  ( إلَى نَنَّ َغْيَر اْلُمْسِلِم اَل يَُممَّي - 29 ُن ذََهَب ُ ْمُهوُر اْلفََُْهاِ  ) اْلَحنَِفيَِّ  َوال

ْسيياَلِم , فَييإِذَا نَقَيياَم فِيَهييا َسيينَ   نَْو نَْكثَييَر تُْفييَرُض َعلَْيييِح اْلِجْ يَيي ُ , ِميْن  قَاَمييِ  َسيينَ   فِييي دَاِر اْمِ اْمِ

َمياِم : إْن نَقَْميت َسينَ    يًّا . َوَظاِهُر اْلُمتُوِن فِي اْلَمْ َهِب اْلَحنَِفِيِ نَنَّ قَْوَل اْمِ  َويَِصيُر بَْعدََها ِذِمِ

يًّا , فَعَلَى َه َا لَيْو نَقَياَم َسينَ   , نَْو نَقَ  لَّ ِمْن ذَِلَك َوَضْعنَا َعلَْيك اْلِجْ يَ َ , َشْرطو ِلَصْيُروَرتِِح ِذِمِ

ُل اْلُمْسيتَأَْمُن  يًّيا . َوَكي َِلَك يَتََحيوَّ َماُم لَيحُ ذَِليَك اَل يَِصييُر ِذِمِ إلَيى نَْو نَْكثََر ِمْن َغْيِر نَْن يَُْوَل اْمِ

ِيٍ  يًّيا ,  ِذِمِ بِالتَّمَِعيَّيِ  : َكَميا لَيْو دََخيَل َميَج اْمَرنَتِيِح , َوَمعَُهَميا نَْواَلدو ِ يغَارو َوِكمَيارو , فََصياَر ِذِمِ

يًّيا نَْحَمياُم ِعيدَّةٍ , غَاُر تَمَجو لَحُ بِِخياَلِف اْلِممَياِر . َوتَتََرتَّيُب َعلَيى َ يْيُروَرةِ اْلُمْسيتَأَْمِن ِذِمِ  فَالِصِ

ِ  , َوُمْستَأَْمنو ( .يُْرَ ُج  مَّ  ِلتَْفِصيِلَها إلَى ُمْصَ لََحْي : ) نَْهُل ال ِِ

 ٍ ِ ىلَى َحِربِيِّ يِّ مِِّ ُل الذِِّ  134 تََحوُّ

ُل إلَييى َحْربِييِيٍ بِاللََّحيياِق بِييدَاِر اْلَحييْرِب  - 31  يَّ يَتََحييوَّ ِمِ اَل ِخيياَلَف بَييْيَن اْلفََُْهيياِ  فِييي نَنَّ اليي ِِ

ا َطائِع ا  وَ  تِيِح , فَيَِحيلُّ دَُميحُ َوَمالُيحُ . َوفِيي ُمَحاَربَتِيِح ُمْختَار  ِْْض َعْهيِد ِذمَّ قَاَمِ  فِيَها , نَْو بِينَ اْمِ

ا نَْو ُوُ وب ا  يِ   -بَْعدَ بُلُوغِ َمأَْمنِيِح  -َ َواز  مَّ ْْيدُ ال ِِ ِخياَلفو بَْيينَُهْم , َوَكي َِلَك فِيَميا يُْنيتََُْض بِيِح َع

ِ  ( .تَْفِصيلو يُْنَمُر فِي مُ  مَّ  ْصَ لََحْي : ) نَْهُل اْلَحْرِب , َونَْهُل ال ِِ

 135 تََشبُّهل 
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ييمَّحَ فُيياَلنو : بِفُيياَلٍن إذَا تََملَّييَع نَْن يَُمييوَن ِمثْلَييحُ  - 1 َِ ييمَّحَ , يَُْيياُل : تَ َِ ييمُّحُ لُغَيي   : َمْصييدَُر تَ َِ التَّ

ُِ بَْينَهُ  َِّْيئَْيِن : ااِلْشتَِرا َِابََه ُ بَْيَن ال َما فِي َمْعن ى ِمْن اْلَمعَانِي , َوِمْنحُ : نَْشمَحَ اْلَولَدُ نَبَيا ُ َواْلُم

: إذَا َشاَرَكحُ فِي ِ فٍَ  ِمْن ِ يفَاتِِح . َواَل يَْخيُرُج اْسيتِْعَماُل اْلفََُْهياِ  ِلَهي َا اللَّْفيِظ َعيْن اْلَمْعنَيى 

 اللُّغَِوِ ِ .

لَِة   :   ) اأِلَِلفَاُأ ذَاُد الصِِّ

ِْْليدُ َوقَْد تََْدََّم اْلَماَلُم فِيَها تَْحَت ِعْنَواٍن : ) اتِِمَالو ( .ِمْنهَ  - 2  ي َوالتَّ  ا : ااِلتِِمَالُ َوالتَّأَِسِ

َِّْخَصْيِن ِلآْلَخِر فِيي ُ يوَرةِ قَيْوٍل نَْو فِْعيٍل  - 3  َِاَرَك ُ نََحِد ال َوِمْنَها : اْلُمَوافََْ ُ , َوِهَي : ُم

ٍِ نَْو اْعتَِْيي اٍد نَْو َغْيييِر ذَِلييَك , َسييَوا و نََكيياَن ذَِلييَك ِمييْن نَْ ييِل ذَِلييَك اآْلَخييِر نَْم اَل أِلَْ ِلييِح . نَْو تَييْر

َِمُِّح .   اأِلَِحَ اُم اِلُمتَعَلِِّقَةُ بِالتََّشبُِّه :فَاْلُمَوافََْ ُ نََعمُّ ِمْن التَّ

اًل    التََّشبُّهُ بِاِلُ فَّاِر فِي اللِِّبَاِس : -أَوَّ

َِّيافِِعيَِّ  ذَهَ  - 4  َب اْلَحنَِفيَّ ُ َعلَى الصَِّحيحِ ِعْندَُهْم , َواْلَماِلِميَّي ُ َعلَيى اْلَميْ َهِب , َوُ ْمُهيوُر ال

َِمُّحَ بِاْلُمفَّاِر فِي اللِِمَياِس   -الَّيِ   ُهيَو ِشيعَارو لَُهيْم بِيِح يَتََميَّيُ وَن َعيْن اْلُمْسيِلِميَن  -إلَى : نَنَّ التَّ

ا , نَْ  فِي نَْحَماِم الدُّْنيَا , فََمْن َوَضَج قَلَْنُسَوةَ اْلَمُجوِس َعلَيى َرنِْسيِح يُْحَمُم بُِمفْ  ِر فَاِعِلِح َظاِهر 

ْكييَراِ  نَْو ِلييدَْفجِ اْلَحييِرِ نَْو اْلمَييْرِد . َوَكيي َا إذَا لَييمَِس ُزنَّيياَر  يَْمفُييُر , إالَّ إذَا فَعَلَييحُ ِلَضييُروَرةِ اْمِ

فَعََل ذَِلَك َخِديعَ   فِي اْلَحْرِب َوَطِليعَ   ِلْلُمْسِلِميَن . نَْو نَْحيَو ذَِليَك ِلَحيِديِث :  النََّصاَرَّللا إالَّ إذَا

َِمَّحَ بَِْْوٍم فَُهَو ِميْنُهْم { أِلَنَّ اللِِمَياَس اْلَخياصَّ بِاْلُمفَّياِر َعاَلَمي ُ اْلُمْفيِر , َواَل يَْلمَُسيحُ  إالَّ  } َمْن تَ

َِّيْرلِ .  َمْن اْلتََ َم اْلُمْفرَ  ْْيِل َوال رو فِيي اْلعَ , َوااِلْستِْداَلُل بِاْلعَاَلَمِ  َواْلُحْمُم بَِما دَلَّْت َعلَْيِح ُمَْرَّ

ِْيَْييِ  اْلُمْفييِر , بَييْل ِلييدُُخوِل دَاِر اْلَحييْرِب ِلتَْخِليييِص  نَّيياَر اَل اِلْعتَِْيياِد َح فَلَييْو َعِلييَم نَنَّييحُ َشييدَّ ال ُّ

يا ذََكيَر ُ اْبيُن  -يُْحَمْم بُِمْفِرِ  .  َويََرَّللا اْلَحنَِفيَّ ُ فِي قَيْوٍل اأْلََساَرَّللا َمثاَل  لَْم  َوُهيَو َميا يُْؤَخي ُ ِممَّ

َِّاِطِ ِمْن اْلَماِلِميَِّ   ا , إالَّ  -ال َِمَّحُ بِاْلَمافِِر فِي اْلَمْلمُيوِس اْلَخياِصِ بِيِح اَل يُْعتَمَيُر َكيافِر  َ نَنَّ َمْن يَت

ِْدَ ُمْعتَ  َمياُم نَبُيو َحنِيفَي َ رحميح نَْن يَْعتَ قو بِِجنَانِِح . َوقَْد قَياَل اْمِ دو بِِلَسانِِح ُمَصدِِ َْدَُهْم ; أِلَنَّحُ ُمَوِحِ

ْقَراِر  يَميياِن إالَّ ِمييْن اْلمَيياِب الَّييِ   دََخييَل فِيييِح , َوالييدُُّخوُل بِيياْمِ هللا : اَل يَْخييُرُج نََحييدو ِمييْن اْمِ

يمُِّح بِاْلُمفَّياِر فِيي اللِِمَياِس الَّيِ   َوالتَّْصِديِق , َوُهَما قَائِ  َِ َماِن . َوذََهَب اْلَحنَابِلَي ُ إلَيى ُحْرَميِ  التَّ

ٍ  , نَْو َعلََّق َ يِليم   ا أِلَْهِل ِذمَّ ا ُهَو ِشعَارو لَُهْم . قَاَل اْلمُُهوتِيُّ : إْن تََ يَّا ُمْسِلمو بَِما َ اَر ِشعَار 

َِّيافِِعيَِّ  نَنَّ َميْن بَِصْدِرِ  َحُرَم , َولَْم يَمْ  فُيْر بِي َِلَك َكَسيائِِر اْلَمعَاِ يي . َويَيَرَّللا النَّيَوِو ُّ ِميْن ال

نَّاَر َونَْحَو ُ اَل يَْمفُُر إذَا لَْم تَُمْن نِيَّ و .  لَمَِس ال ُّ

 أَِحَواُل تَِحِريِم التََّشبُِّه : 

يمَّحُ بِاْلُمفَّياِر فِيي اللِِمَياِس اْلَخياِصِ  َوبِتَتَمُّجِ ِعمَاَراِت اْلفََُْهاِ  يَتَمَييَُّن نَنَُّهيمْ   َِ َ يَُْيِِيدُوَن ُكْفيَر َميْن يَت

ْمِلييُّ : َكيْوُن التََّ يِِيي بِيِ ِ ِ  - 5بِِهْم بُِْيُوٍد ِمْنَها :  ْساَلِم , قَاَل نَْحَميدُ الرَّ نَْن يَْفعَلَحُ فِي بِاَلِد اْمِ

يا فِيي دَاِر اْلَحيْرِب فَياَل يُْمِميُن اْلَْيْوُل بَِمْونِيِح اْلُمفَّاِر ِردَّة  َمَحلُّحُ إذَا َكاَن فِي دَ  ْسياَلِم . نَمَّ اِر اْمِ

ِميَّي َ ِردَّة  ; اِلْحتَِماِل نَنَّحُ لَْم يَِجْد َغْيَر ُ َكَما ُهَو اْلغَاِلُب , نَْو نَْن يُْمَر َ َعلَى ذَِليَك . قَياَل اْبيُن تَيْ 

ا بِاْلُمَخالَفَِ  لَُهْم ) ِلْلُمفَّاِر : لَْو نَنَّ اْلُمْسِلَم بِدَاِر َحْرٍب  نَْو دَاِر ُكْفٍر َغْيِر َحْرٍب لَْم يَُمْن َمأُْمور 

ُ ِل نَْو يَِجَب َعلَْييِح  َرِر بَْل قَْد يُْستََحبُّ ِللرَّ ( فِي اْلَهْد ِ المَّاِهِر ; ِلَما َعلَْيِح فِي ذَِلَك ِمْن الضَّ

َِاِرَكُهْم نَْحيَان ا فِي َهدْ  يِِهْم المَّاِهِر , إذَا َكاَن فِي ذَِلَك َمْصلََح و ِدينِيَّ و , ِمْن دَْعَوتِِهْم إلَى نَْن يُ

ْخمَيياِر اْلُمْسييِلِميَن بِيي َِلَك , نَْو دَْفييجِ َضييَرِرِهْم َعييْن  يياَللِ َعلَييى بَيياِطِن نُُمييوِرِهْم ِمِ يِن َوااِلِطِ الييدِِ

ُ اْلُمْسِلِميَن َونَْحِو ذَِلَك ِمْن اْلَمَْاِ ِد الْ  ْساَلِم َواْلِهْجيَرةِ الَّتِيي نََعي َّ هَّ ا فِي دَاِر اْمِ َحَسنَِ  . فَأَمَّ

غَاَر َواْلِجْ يَ َ فَِفيَها ُشِرَعْت اْلُمَخالَفَ ُ .  فِيَها ِدينَحُ , َوَ عََل َعلَى اْلَمافِِريَن فِيَها الصَّ
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َِمُّحُ ِلغَْيِر َضُروَرةٍ , فََمْن فَ  - 6  يُروَرةِ اَل يَْمفُيُر , فََميْن َشيدَّ َعلَيى نَْن يَُموَن التَّ عََل ذَِلَك ِللضَّ

ا َودََخييَل دَاَر اْلَحييْرِب ِلتَْخِليييِص اأْلَْسيَرَّللا , نَْو فَعَييَل ذَِلييَك َخِديعَيي   فِييي اْلَحييْرِب  َوَسيِ ِح ُزنَّييار 

وِس  َعلَيى َرنِْسيِح ِلَضيُروَرةِ َوَطِليعَ   ِلْلُمْسيِلِميَن اَل يَْمفُيُر . َوَكي َِلَك إْن َوَضيَج قَلَْنُسيَوةَ اْلَمُجي

 دَْفجِ اْلَحِرِ َواْلمَْرِد اَل يَْمفُُر .

َِمُّحُ فِيَميا يَْخيتَصُّ بِاْلَميافِِر , َكمُْرنِيَ يِ  النَّْصيَرانِِيِ َوُطْرُطيوِر اْليَُهيوِدِ ِ .  - 7  نَْن يَُموَن التَّ

دَّةِ بَِجانِي تَِرُط اْلَماِلِميَّ ُ ِلتََحُّْيِق اليِرِ ِْ يمِِحُ قَيْد َسيعَى بِي َِلَك ِلْلَمنِيَسيِ  َويَ َِ ِب ذَِليَك : نَْن يَُميوَن اْلُمتَ

 َونَْحِوَها .

ا ِلْلُمفَّاِر , َوقَْد نَْوَردَ اْبينُ  - 8  َِمُّحُ فِي اْلَوْقِت الَِّ   يَُموُن اللِِمَاُس اْلُمعَيَُّن ِشعَار   نَْن يَُموَن التَّ

يا َعلَيْيِهْم ال َّيَاِلَسي ُ , فََْياَل : َكيأَنَُّهْم يَُهيودُ َحَجٍر َحيِديَث نَنَيٍس رضيي هللا عنيح نَ  نَّيحُ َرنَّللَا قَْوم 

يِ  اْليَُهيوِد فِيي اْلَوْقيِت الَّيِ   تَُميوُن  ِْصَّ َخْيمََر الُمَّ قَاَل اْبيُن َحَجيٍر : َوإِنََّميا يَْصيلُُح ااِلْسيتِْداَلل بِ

 فِيَما بَْعدُ , فََصاَر دَاِخال  فِي ُعُموِم اْلُممَاحِ . ال َّيَاِلَس ُ ِمْن ِشعَاِرِهْم , َوقَْد اْرتَفََج ذَِلكَ 

َِمَّحَ َعلَيى َوْ يِح اللَِّعيِب َوالسُّيْخِريَِ  لَيْم يَْرتَيدَّ , بَيْل  - 9  َِمُّحُ َمْيال  ِلْلُمْفِر , فََمْن تَ نَْن يَُموَن التَّ

 ِميَِّ  .يَُموُن فَاِسْ ا يَْستَِحقُّ اْلعُُْوبَ َ , َوَه َا ِعْندَ اْلَمالِ 

ييمُّحُ اَل بَييأَْس بِييِح . قَيياَل  - 10  َِ َْْصييْد بِييِح التَّ ييمُّحُ فِييي َغْيييِر اْلَمييْ ُموِم َوفِيَمييا لَييْم يُ َِ َهيي َا , َوالتَّ

ييمُّحَ ) بِأَْهييِل اْلِمتَيياِب ( اَل يُْمييَر ُ فِييي ُكييِلِ َشييْيٍ  , بَييْل فِييي  َِ َ يياِحُب الييدُِّرِ اْلُمْختَيياِر : إنَّ التَّ

َِيامو : َرنَْييت نَبَيا يُوُسيَع اَلبِس يا نَْعلَيْيِن َمْخُصيوفَْيِن  اْلَمْ ُمومِ  َِمُّحُ . قَاَل ِه َْْصدُ بِِح التَّ َوفِيَما يُ

بَِمَساِميَر فَُْْلت نَتََرَّللا بَِهي َا اْلَحِدييِد بَأْس يا ؟ قَياَل : اَل , قُْليت : ُسيْفيَاُن َوالَيْوُر ْبيُن يَِ ييدَ َكِرَهيا 

يي َِ ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم يَْلييمَُس ذَِلييَك أِلَنَّ فِيييِح تَ ْهمَيياِن , فََْيياَل : } َكيياَن َرُسييوُل هَّ ا بِالرُّ مُّه 

َِابََهِ  فِي ْهمَاِن { . فََْْد نََشاَر إلَى نَنَّ ُ وَرةَ اْلُم َميا النِِعَاَل الَّتِي لََها َشْعرو َوإِنََّها ِمْن ِلمَاِس الرُّ

ا اَل يُْمِمُن قَْ ُج اْلَمَسيافَِ  اْلمَِعييدَةِ فِيَهيا إالَّ تَعَلََّق بِِح َ اَلُح اْلِعمَاِد اَل يَضُ  رُّ , فَإِنَّ اأْلَْرَض ِممَّ

 بَِه َا النَّْولِ . َوِللتَّْفِصيِل ر : ) ِردَّةو , ُكْفرو ( .

ِة بِاِلُمِسِلِميَن : مَّ  َساِدًسا : تََشبُّهُ أَِهِل الذِِّ

ِ  بِإِْظَهارِ  - 18  مَّ يمَُّهوَن بِاْلُمْسيِلِميَن  يُْؤَخ ُ نَْهُل ال ِِ َِ َ َعاَلَماٍت يُْعَرفُوَن بَِها , َواَل يُتَْرُكوَن يَت

فِي ِلمَاِسِهْم َوَمَراِكمِِهْم َوَهْيئَاتِِهْم . َواأْلَْ ُل فِيِح َما ُرِوَ  نَنَّ ُعَميَر ْبيَن َعْميِد اْلعَِ ييِ  رضيي 

َمنَُّهْم ُمْسِلِميَن فََسيلََّم َعلَيْيِهْم , فََْياَل لَيحُ َرُ يلو هللا عنح َمرَّ َعلَى ِرَ اٍل ُرُكوٍب ذَِو  َهْيئٍَ  , فَ 

ُ تَييْدِر  َمييْن َهييُؤاَلِ  ؟ فََْيياَل : َمييْن ُهييْم ؟ فََْيياَل : نََصيياَرَّللا بَنِييي  ِمييْن نَْ ييَحابِِح : نَْ ييلََحك هَّ

ا نَتَيى َمْنِ لَيحُ نََميَر نَْن يُنَيادَّللَا فِيي النَّياِس نَْن اَل يَ  ْمَْيى نَْصيَرانِيٌّ إالَّ َعَْيدَ نَاِ ييَتَحُ تَْغِلَب . فَلَمَّ

ْ َمييالِ . َوأِلَنَّ السَّيياَلَم ِميينْ  َكيياَف . َولَييْم يُْنَْييْل نَنَّييحُ نَْنَمييَر َعلَْيييِح نََحييدو , فَيَُمييوُن َكاْمِ  َوَرِكييَب اْمِ

َِّعَائِِر عِ  ْساَلِم فَيَْحتَاُج اْلُمْسِلُموَن إلَى إْظَهاِر َهِ ِ  ال ْندَ ااِلْلتَِْاِ  , َواَل يُْمِمنُُهْم ذَِلَك َشعَائِِر اْمِ

ِ  بِاْلعَاَلَمِ  . َه َا , َوإِذَا َوَ يَب التَّْميِييُ  َوَ يَب نَْن يَُميوَن فِييِح َ يغَارو اَل  مَّ  إالَّ بِتَْميِيِ  نَْهِل ال ِِ

اَل َسيمٍَب يَُميوُن ِمْنيحُ , بَيْل إْعَ ازو ; أِلَنَّ إْذاَللَُهيْم َواِ يبو بِغَْييِر نَذ َّللا ِميْن َضيْرٍب نَْو َ يْفجٍ بِي

يِ  َعيْن نَِسياِ  اْلُمْسيلِ  مَّ ٍ  . َوَك َا يَِجُب نَْن يَتََميََّ  نَِساُ  نَْهِل ال ِِ ِميَن اْلُمَرادُ اتَِِصافُحُ بَِهْيئٍَ  َخا َّ

ِْيِ فِي ال َِّريِق , َوتُْجعَُل َعلَى دُوِرِهْم َعاَلَم و َكْي اَل يُعَياَملُ  وا بَِميا يَْخيتَصُّ بِيِح فِي َحاِل اْلَم

اْلُمْسِلُموَن , َواَل يُْمنَعُوَن ِمْن نَْن يَْسيُمنُوا فِيي نَْمَصياِر اْلُمْسيِلِميَن فِيي َغْييِر َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب 

ْسياَلِم . َوتَْمِميي ِ  ُشِرَل ِليَُموَن َوِسيلَ   لَُهيْم إلَيى اْمِ مَّ ْْدَ ال ِِ تَُروَن ; أِلَنَّ َع ِْ نُُهْم ِميْن يَمِيعُوَن َويَ

يِ  فِيي مَّ يمُّحُ نَْهيِل ال ِِ َِ ُْْصيوِد . َوِللتَّْفِصييِل فِيي اأْلُُميوِر الَّتِيي يُْمنَيُج تَ ِح اْلَمَْاِم نَْبلَيُغ إلَيى َهي َا اْلَم

ْْحِ  ِ  ِمْن ُكتُِب اْلِف مَّ ْْدُ ال ِِ  بِاْلُمْسِلِميَن تُْنَمُر نَْبَواُب اْلِجْ يَِ  َوَع
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ِليِه   136 ىتاَِلُف الصَّ

ِ  , فَإِْن نَْظَهيُرو ُ  - 13  مَّ َمْن َكَسَر َ ِليم ا ِلُمْسِلٍم فَاَل َضَماَن فِيِح اتِِفَاق ا . َوإِْن َكاَن أِلَْهِل ال ِِ

وَن َعلَْييِح ,  ا . َوإِْن َكاَن اْقتِنَاُؤُهْم لَيحُ َعلَيى َوْ يٍح يَُْيرُّ َكانَْت إَزالَتُحُ َواِ مَ   , َواَل َضَماَن نَْيض 

ونَحُ َعيْن اْلُمْسيِلِميَن َواَل يُْمِهُرونَيحُ , َكاَلَِّ    يَْجعَلُونَيحُ فِيي دَاِخيِل َكنَائِِسيِهْم نَْو بُيُيوتِِهْم , يُِسيرُّ

ييا إْن نَتْلَفَييحُ ُمتِْلييعو , فََْييْد اْختَلَييَع اْلفََُْهيياُ  فِييي  فَييإِْن َغَصييمَحُ َغاِ ييبو َوَ ييَب َردُّ ُ اتِِفَاق ييا . نَمَّ

ييَماِن بِيي َ  ييَماُن , بِنَييا   َعلَييى نَْ ييِلِهْم فِييي َضييَماِن ُوُ ييوِب الضَّ ِلَك : فَِعْنييدَ اْلَحنَِفيَّييِ  : فِيييِح الضَّ

ِم اْلَخِلِ فِي َحِِْنَا . َوقَيْد نُِمْرنَي مو فِي َحِِِْهْم َكتََْوُّ ِيِ ; أِلَنَّحُ َمالو ُمتََِْوِ ِمِ ا بِتَيْرِكِهْم اْلُمْسِلِم َخْمَر ال ِِ

َِّيافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَيِ  : اَل يَْضيَمُن اْلُمْسيِلُم اْلَخْميَر َواْلِخْنِ ييَر ِلُمْسيِلٍم َواَل  َوَما يَِدينُوَن . َوِعْنيدَ  ال

ُمُهَميا فِيي َحيِقِ اْلُمْسيِلِم فََمي ِيٍ ; أِلَنَّحُ َسيََْط تََْوُّ يٌّ َعلَى ِذِمِ ِيٍ , َوَهَم َا إذَا نَتْلَفَُهَما ِذِمِ  َا فِيي ِلِ ِمِ

ِيِ  ِمِ يَماُن , َحِقِ ال ِِ مو , َوُهَو الضَّ ; أِلَنَُّهْم تَمَجو لَنَا  فِي اأْلَْحَماِم , فَاَل يَِجُب بِإِتاَْلفِِهَما َمالو ُمتََِْوِ

َِّييِريعَِ  ,  ييِليِب ; َوأِلَنَّ اْلُمفَّيياَر ُمَخيياَطمُوَن بِفُييُرولِ ال فََميي َا يَْنمَِغييي نَْن يَُمييوَن اْلُحْمييُم فِييي الصَّ

ِض لَُهيْم فِيَميا اَل يُْمِهُرونَيحُ ِميْن ذَِليَك ,  فَالتَّْحِريُم الَابِتو  ِِ التَّعَيرُّ فِيي َحِِِْهيْم , لَِمنَّيا نُِمْرنَيا بِتَيْر

ا إلَيى نَْ يِل التَّْحيِريِم . َوفِيي َشيْرحِ اْلِمْنَهياجِ : إنَّ اأْلَْ ينَاَم  َماَن نََمير  ْْتَِضي الضَّ َوَه َا اَل يَ

ْلمَاَن اَل يَِجُب فِي إْبَ الِ  َمي ُ ااِلْسيتِْعَماِل , َواَل ُحْرَمي َ ِلَصيْنعَتَِها ) َوالصُّ َها َشْي و , أِلَنََّها ُمَحرَّ

نَْ  لَْيَسْت ُمْحتََرَم   ( َوإِنَّ اأْلََ حَّ نَنََّهيا اَل تُْمَسيُر اْلَمْسيَر اْلفَياِحَش , بَيْل تُْفَصيُل ِلتَعُيودَ َكَميا 

يُض َحتَّيى تَْنتَِهيَي  َكانَْت قَْمَل التَّأِْليِع , ِلَ َواِل ااِلْسمِ  بِ َِلَك . َواْلَْيْوُل الثَّيانِي : تُْمَسيُر َوتَُرضَّ

َمياِت . َونََْيَل َ ياِحُب  ا نَْو َ يِليم ا نَْو َغْييَر ذَِليَك ِميْن اْلُمَحرَّ إلَى َحيدٍِ اَل يُْمِميُن إَعادَتُيحُ َ ينَم 

ِْنَيالِ ِميْن اْلَحنَابِلَيِ  َعيْن اْلَْاِضيي اْبيِن َعِْ  َِّياِف اْل يِليَب إْن َكياَن ِميْن اليي ََّهِب نَْو َك ييٍل نَنَّ الصَّ

يِليِب  َق بَْينَيحُ َوبَيْيَن الصَّ ا . َوفُيِرِ ا إذَا نُتِْلَع فَيُْضَمُن َمْمُسور  ِ  فَاَل يُْضَمُن إذَا ُكِسَر , نَمَّ اْلِفضَّ

يِ  تَابِعَي و ; أِلَنَّ  ْنعَ َ فِيي الي ََّهِب َواْلِفضَّ َِِب بِأَنَّ الصَّ َِيِب نَْو ِمْن اْلَخ َهيا نَقَيلُّ قِيَمي   , َوفِيي اْلَخ

ِيِ إْن َكاَن ِمْن ذََهٍب  ِمِ ِليُب اْلَمْستُوُر ِلل ِِ اْلَحَجِر ِهَي اأْلَْ ُل فَاَل يُْضَمُن . فَعَلَْيِح يُْضَمُن الصَّ

ٍ  إذَا نَتْلََع بِِمثِْلِح ذََهم ا بِاْلَوْزِن , َوتُْلغَى َ ْنعَتُحُ . قَاَل الْ   َحاِرالِيُّ : َواَل ِخاَلَف فِيِح .نَْو فِضَّ

ِلَبانِ  ِة َوالصُّ مَّ  137 أَِهُل الذِِّ

يتََرُط َعلَيْيِهْم  - 14  ِْ ْلُح َمعَُهْم َعلَى إْبَْاِ  ُ ْلمَانِِهْم , َولَِميْن يُ ِ  َوالصُّ مَّ يَُجوُز إْقَراُر نَْهِل ال ِِ

ييِ  . َوفِييي فَييتْحِ اْلَْييِديِر : إنَّ نَْن اَل يُْمِهُروَهييا , بَييْل تَُمييوُن فِييي َكنَائِِسييِهْم َوَمنَيي اِزِلِهْم اْلَخا َّ

وا َعلَْيَهييا . َوفِييي َعْهييِد ُعَمييَر رضييي هللا عنييح  اْلُمييَرادَ بَِمنَائِِسييِهْم َكنَائُِسييُهْم اْلَِْديَميي ُ الَّتِييي نُقِييرُّ

َِّيياِم " بسييم هللا الييرحمن الييرحيم . َهيي َا ِكتَييابو لِ  عَُمييَر نَِميييِر الَّييِ   نََخيي َ ُ َعلَييى نََصيياَرَّللا ال

َِّاِم : ِلَما قَِدْمتُْم َعلَْينَا َسيأَْلنَاُكْم اأْلََمياَن . إلَيى نَْن قَيالُوا : َوَشيَرْطنَا  اْلُمْؤِمنِيَن ِمْن نََصاَرَّللا ال

ُرِق لَُمْم َعلَى نَْنفُِسنَا نَْن اَل نُْمِهَر َ ِليم ا َواَل ِكتَاب ا ) نَْ  ِمْن ُكتُِب ِدينِِهْم ( فِي َشيْيٍ  ِميْن ُطي

ِليَب فِي َكنَائِِسنَا إلَْخ " َوقَيْولُُهْم : " فِيي َكنَائِِسينَا "  اْلُمْسِلِميَن َواَل نَْسَواقِِهْم , َواَل نُْمِهُر الصَّ

ييا يَييَرا ُ اْلُمْسييِلُم . قَيياَل اْبييُن اْلَْيييِِِم : اَل يَُممَّنُييوَن ِمييْن التَّْصييِليِب َعلَييى  اْلُمييَرادُ بِييِح َخاِرَ َهييا ِممَّ

ُِوا دَاِخلََها . َوَعْن َمْيُموِن ْبيِن نَبْ  ُض لَُهْم إذَا نََْ َواِب َكنَائِِسِهْم َوَظَواِهِر ِحيَ انَِها , َواَل يُتَعَرَّ

َِّياِم نَْن يَْضيِربُوا  نَاقُوس يا ,  ِمْهَراَن نَنَّ ُعَمَر ْبيَن َعْميِد اْلعَِ ييِ  َكتَيَب : نَْن يُْمنَيَج نََصياَرَّللا ال

يمَُهْم فَييْوَق َكنَائِِسيِهْم , فَييإِْن قَيدََر َعلَييى َميْن فَعَيَل ذَِلييَك ِميْنُهْم فَييإِنَّ َسيلَمَحُ ِلَمييْن َواَل يَْرفَعُيوا َ يلِ 

يِ  اَل يُْمنَعُيوَن ِمْنيحُ . َويُْمنَعُيوَن  َوَ دَ ُ . َوَك َا لَْو َ عَلُيوا ذَِليَك فِيي َمنَياِزِلِهْم َونََمياِكنِِهْم اْلَخا َّ
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يِليِب َوتَ  ْظَهياِر , ِمْن لُيْمِس الصَّ يِح فِيي ِرقَيابِِهْم نَْو نَْييِديِهْم , َواَل يُْنيتََُْض َعْهيدُُهْم بِي َِلَك اْمِ ِْ ْعِلي

َولَِمْن يَُؤدَُّب ِميْن فِْعِليِح ِميْنُهْم . َوياَُلَحُميوَن فِيي َمَواِسيِم نَْعيَياِدِهْم بِالي َّاِت , إْذ قَيْد يَُحياِولُوَن 

ِليِب فَيُْمنَعُوَن ِمنْ  ذَِليَك , ِلَميا فِيي َعْهيِد ُعَميَر َعلَيْيِهْم َعيدََم إْظَهياِرِ  فِيي نَْسيَواِق  إْظَهاَر الصَّ

يِليُب الَّيِ   يُْمِهُرونَيحُ , َواَل َشيْيَ  َعلَيى  اْلُمْسِلِميَن . َويَُؤدَُّب َميْن فَعَلَيحُ ِميْنُهْم , َويُْمَسيُر الصَّ

 َمْن َكَسَر ُ .

 138 الدُُّخوُل ىلَى َمَ ان فِيِه ُصَورل 

ا َمْنُصيوبَ   َعلَيى َوْضيجٍ  - 60  يَُجوُز الدُُّخوُل إلَيى َمَميان يَْعلَيُم اليدَّاِخُل إلَْييِح نَنَّ فِييِح ُ يَور 

ٍم , َولَْو َكاَن يَْعلَُم بِي َِلَك قَْميَل اليدُُّخوِل , َولَيْو دََخيَل اَل يَِجيُب َعلَْييِح اْلُخيُروُج . َهي َا ُكلُّيحُ  ُمَحرَّ

يَوَر َمْ َهُب اْلَحنَابِلَِ  .  قَاَل نَْحَمدُ فِي ِرَوايَِ  اْلفَْضِل َعْنحُ , ِلَميْن َسيأَلَحُ قَيائِال  : إْن لَيْم يَيَر الصُّ

يَوَر  إالَّ ِعْندَ َوْضيجِ اْلِخيَواِن بَيْيَن نَْييِديِهْم . نَيَْخيُرُج ؟ قَياَل : اَل تَُضييِِْق َعلَْينَيا . إذَا َرنَّللَا الصُّ

اَل يَْخييُرُج . قَيياَل اْلِمييْردَاِو ُّ فِييي تَْصييِحيحِ اْلفُييُرولِ : َهيي َا ُهييَو َوبََّخُهييْم َونََهيياُهْم . يَْعنِييي : وَ 

َماِم نَْحَمدَ . َوقََ َج بِِح فِي اْلُمْغنِي , قَياَل :  ِحيُح ِمْن قَْولَْيِن ِعْندَُهْم , َوُهَو َظاِهُر َكاَلِم اْمِ الصَّ

 َ فَييَرنَّللَا فِيَهييا ُ ييوَرةَ إْبييَراِهيَم َوإِْسييَماِعيَل أِلَنَّ } النَّمِيييَّ  ييلى هللا عليييح وسييلم دََخييَل اْلَمْعمَيي

ِْْسيَما بَِهيا قَيطُّ {  ُ , لََْيْد َعِلُميوا نَنَُّهَميا لَيْم يَْستَ ِْْسَماِن بِاأْلَْزاَلِم , فََْياَل : قَياتَلَُهْم هَّ قَيالُوا : يَْستَ

يعُوا نَْبيَواَب َكنَائِِسيِهْم َوأِلَنَّحُ َكاَن فِي ُشُروِط ُعَمَر رضي هللا عنح َعلَى نَْهيِل ال ِِ  يِ  نَْن يَُوِسِ مَّ

يي َ َعِلييِيٍ فِييي دُُخوِلَهيي ةِ بِييدََوابِِِهْم . َوذََكييُروا قِصَّ ا ِلْلُمْسييِلِميَن , ِليَييْدُخلُوَها ِلْلَممِيييِت بَِهييا , َوِلْلَمييارَّ

ييوَرةِ َكَمييا تََْييدََّم . قَييالُوا : َواَل يَمْ  نَييُج ِمييْن ذَِلييَك َمييا َوَردَ } نَنَّ بِاْلُمْسييِلِميَن َونََمييِرِ  إلَييى الصُّ

اْلَماَلئَِم َ اَل تَْدُخُل بَْيت يا فِييِح ُ يوَرةو { ; أِلَنَّ ذَِليَك اَل يُوِ يُب َعلَْينَيا تَْحيِريَم دُُخوِليِح , َكَميا اَل 

نَنَّيحُ قَيْد َوَردَ نَنَّ يُوِ ُب َعلَْينَا ااِلْمتِنَاَل ِمْن دُُخوِل بَْيٍت فِيِح َكْليبو نَْو ُ نُيبو نَْو َحيائِضو , َميَج 

 اْلَماَلئَِم َ اَل تَْدُخلُحُ .

ٍم  - 61   يَوِر اْلُمَجسَّيَمِ  الَّتِيي لَْيَسيْت َعلَيى َوْضيجٍ ُمَحيرَّ َوِمثُْل َه َا َمْ َهُب اْلَماِلِميَِّ  فِيي الصُّ

َم ُ فَإِنََّها تَْمنَجُ  ا اْلُمَحرَّ ُوُ وَب إَ ابَِ  اليدَّْعَوةِ َعلَيى َميا يَيأْتِي  ِعْندَُهْم , نَْو َغْيِر اْلُمَجسََّمِ  . نَمَّ

 . َولَْم نَِجْد فِي َكاَلِمِهْم َما يُمَيُِِن ُحْمَم الدُُّخوِل إلَى َمَمان ِهَي فِيِح .

اِ ُح ِعْندَُهْم  - 62  َِّافِِعيَِّ  فِي ذَِلَك , َوالرَّ  َوُهيَو اْلَْيْوُل اْلَمْرُ يوُح ِعْنيدَ  -َواْختَلََع َمْ َهُب ال

ٍم . قَيالُوا :  -اْلَحنَابِلَِ   نَنَّحُ يَْحُرُم الدُُّخوُل إلَى َمَمان فِييِح ُ يَورو َمْنُصيوبَ و َعلَيى َوْضيجٍ ُمَحيرَّ

ا فِييي  َِّيافِِعيُّ رحمييح هللا : إْن َرنَّللَا ُ ييَور  أِلَنَّ اْلَماَلئَِمي َ اَل تَييْدُخُل بَْيت ييا فِييِح ُ ييوَرةو . قَيياَل ال

ييَوُر إْن َكانَييْت َمْنُصييوبَ   اَل اْلَمْوِضييجِ ذََواَت نَرْ  َواحٍ لَييْم يَييْدُخْل اْلَمْنييِ َل الَّييِ   فِيييِح تِْلييَك الصُّ

َِّييافِِعيَِّ  : َعييدَُم تَْحييِريِم  تُوَطييأُ , فَييإِْن َكانَييْت تُوَطييأُ فَيياَل بَييأَْس نَْن يَْدُخلَييحُ . َواْلَْييْوُل الثَّييانِي ِلل

َمياِم , َواْلغََ اِليِيِ فِيي الدُُّخوِل , بَْل يُْمَر ُ . َوُهَو قَْوُل  يْيداََلنِِي , َواْمِ ِْْرييِب َوالصَّ َ ياِحِب التَّ

َوُر فِي َمَحِلِ اْلُجلُيوِس , فَيإِْن َكانَيْت فِيي  ْسنَِوِ ِ . قَالُوا : َوَه َا إْن َكانَْت الصُّ اْلَوِسيِط , َواْمِ

; أِلَنََّهييا تَُميوُن َكاْلَخاِرَ ييِ  ِميْن اْلَمْنييِ ِل .  اْلَمَميِرِ نَْو َخياِرَج بَيياِب اْلُجلُيوِس اَل يُْمييَر ُ اليدُُّخولُ 

 َوقِيَل : أِلَنََّها فِي اْلَمَمِرِ ُمْمتََهنَ و .

ِساَلِميَِّة  َوُر فِي اِلَ نَا ِِس َواِلَمعَابِِد َلِيِر اإِلِ  139 الصُّ

ْسياَلِم بِ  - 69  ْت فِيي بِياَلِد اْمِ ُض ِلَميا فِيَهيا ِميْن اْلَمنَائُِس َواْلَمعَابِدُ الَّتِي نُقِرَّ يْلحِ اَل يُتَعَيرَّ الصُّ

َوِر َما دَاَمْت فِي الدَّاِخِل . َواَل يَْمنَُج ذَِلَك ِمْن دُُخيوِل اْلُمْسيِلِم اْلَمنِيَسي َ ِعْنيدَ اْلُجْمُهيوِر .  الصُّ
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بِاْلُمْسيِلِميَن , َونََخي َ  َوتََْدََّم َما نََْلَحُ َ اِحُب اْلُمْغنِيي نَنَّ َعِليًّيا رضيي هللا عنيح دََخيَل اْلَمنِيَسي َ 

يعُوا نَْبيَواَب  يِ  نَْن يَُوِسِ مَّ َوِر . َونَنَّ ُعَمَر رضي هللا عنح نََخ َ َعلَيى نَْهيِل ال ِِ ُج َعلَى الصُّ يَتَفَرَّ

ةُ . َوِل َا قَاَل اْلَحنَابِلَ ُ : ِلْلُمْسِلِم دُُخو ُل اْلَمنِيَسِ  َواْلمِيَعَيِ  َكنَائِِسِهْم , ِليَْدُخلََها اْلُمْسِلُموَن َواْلَمارَّ

اَلةُ فِيِهَما ِمْن َغْيِر َكَراَهٍ  َعلَى الصَِّحيحِ ِمْن اْلَمْ َهِب . َوفِيي قَيْوٍل  َخيَر ِلْلَحنَابِلَيِ  ,  , َوالصَّ

َِّي َِّييَاِطيِن . َوقَياَل نَْكثَيُر ال افِِعيَِّ  : يَْحيُرُم َوُهَو قَْوُل اْلَحنَِفيَِّ  : يُْميَر ُ دُُخولَُهيا أِلَنََّهيا َميأَْوَّللا ال

َ و .  َعلَى اْلُمْسِلِم نَْن يَْدُخَل اْلَمنِيَس َ الَّتِي فِيَها ُ َورو ُمعَلَّْ

ِ َعلَى اِلُمِسِلِم فِي اِلبِنَاِه  يِّ مِِّ  140 تَعَلِِّي الذِِّ

ِ   َمْمنُوُعوَن ِمْن نَْن تَعْ  - 9  مَّ لَُو نَْبنِيَتُُهْم َعلَيى نَْبنِيَيِ  اَل ِخاَلَف بَْيَن اْلفََُْهاِ  : فِي نَنَّ نَْهَل ال ِِ

ْسياَلُم يَْعلُيو  ِ يَرانِِهْم اْلُمْسِلِميَن , ِلَما ُرِوَ  َعْن النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم : نَنَّيحُ قَياَل } اْمِ

يِ  َممْ  مَّ نُوُعيوَن ِميْن ذَِليَك . َواَل يُْعلَى َعلَْيِح { َوأِلَنَّ فِي ذَِلَك ُرتْمَ   َعلَى اْلُمْسِلِميَن , َونَْهُل ال ِِ

 َعلَى نَنَّ بَْعَض اْلَحنَِفيَِّ  قَْد ذََهَب : إلَى نَنَّحُ إذَا َكاَن التَّعَلِِيي ِلْلِحْفيِظ ِميْن اللُُّصيوِص فَيإِنَُّهْم اَل 

و بِالتَّعَلِِي فِي اْلمِنَاِ  َعلَى اْلُمْسِلِمي  -َن , فَإِذَا لَْم يَُميْن ذَِليَك يُْمنَعُوَن ِمْنحُ ; أِلَنَّ ِعلَّ َ اْلَمْنجِ ُمَْيَّدَة

 فَاَل يُْمنَعُوَن . -بَْل ِللتََّحفُِّظ 

 141  ِصفَةُ تَِ ِليِظ اأِلَِيَمانِ 

ييُروِعيَِّ  تَْغِليييِظ اأْلَْيَميياِن فِييي اْلُخُصييوَماِت بِِ يَييادَةِ اأْلَْسييَماِ   - 6  ِْ نَْ َمييَج اْلفََُْهيياُ  َعلَييى َم

فَاِت , َعلَى اْختِاَلٍف بَ  ْينَُهْم فِي اْلُوُ وِب َوااِلْستِْحمَاِب َواْلَجَواِز . َكيأَْن يَُْيوَل اْلَحياِلُع َوالِصِ

ِحيُم الَِّ   يَْعلَُم ِمي ْحَمُن الرَّ ََِّهادَةِ الرَّ ِ الَِّ   اَل إلَحَ إالَّ ُهَو َعاِلُم اْلغَْيِب َوال يِرِ َمثاَل  : بِالَلَّ ْن الِسِ

اأْلَْ ييُل فِييي ذَِلييَك : َحييِديُث نَبِييي ُهَرْيييَرةَ رضييي هللا عنييح , } نَنَّ َمييا يَْعلَييُم ِمييْن اْلعَاَلنِيَييِ  . وَ 

ُسوِل  لى هللا عليح وسلم بِ َِلَك { , َوأِلَنَّ فِيي النَّياِس َميْن يَْمتَنِيُج  َرُ ال  َحلََع بَْيَن يَدَْ  الرَّ

َميياِن َواْلَمَميياِن ِميْن اْليَِميييِن إذَا ُغلِِيَظ َعلَْيييِح , َويَتََجاَسييُر بِيدُونَِها . َواْختَ  لَفُييوا فِييي تَْغِليِمَهيا بِال َّ

ِْيَيياِم , َوِعْنييدَ مِ  ْنمَييِرِ  فَيي ََهَب اْلَماِلِميَّيي ُ إلَييى : نَنََّهييا تُغَلَّييُظ بِاْلَمَميياِن َكاْلَجيياِمجِ , َونَدَاُ  اْلََْسييِم بِاْل

َميياِن ِعْنييدَُهْم . َوِعْنييدَ  ييلى هللا عليييح وسييلم إْن َوقَييَج اْليَِميييُن فِييي اْلَمِدينَييِ  , َواَل يُغَلَّيي ُظ بِال َّ

َميياِن , فَيَْجييِر  بَْعييدَ َ يياَلةِ َعْصييِر يَييْوِم اْلُجُمعَييِ  َمييثاَل  فِييي  َِّييافِِعيَِّ  : يُغَلَّييُظ بِاْلَمَميياِن َوال َّ ال

ح وسييلم َوِعْنييدَ اْلَجيياِمجِ فِييي َغْيييِر َممَّيي َ َواْلَمِدينَييِ  , َوفِيِهَمييا ِعْنييدَ ِمْنمَييِر النَّمِييِيِ  ييلى هللا علييي

ْكِن اأْلَْسييَوِد . َوَهييْل التَّْغِليييُظ بِاْلَمَميياِن ُمْسييتََحبٌّ نَْم َواِ ييبو اَل يُْعتَييدُّ بِاْلََْسييِم إالَّ بِييِح ؟ فِيييحِ   الييرُّ

ُل , َوِعْندَ اْلَماِلِميَِّ  : َواِ بو . َوذََهيَب اْلَحنَفِ  َِّافِِعيَِّ  , نَْظَهُرُهَما : اأْلَوَّ يَّي ُ َواْلَحنَابِلَي ُ قَْواَلِن ِلل

ُْْصيودَ  َماِن َواَل بِاْلَمَماِن , أِلَنَّ اْلَم ُهيَو  إلَى : نَنَّحُ اَل تُغَلَُّظ اْليَِميُن فِي َحِقِ اْلُمْسِلِميَن , اَل بِال َّ

َْْسييِم بِييِح , َوُهييَو َحاِ ييلو فِييي َغْيييِر اْلَمْسييِجِد َكَمييا يَْحُصييُل فِييي اْلَمْسييِجِد , وَ  لَِميينَّ تَْعِميييُم اْلُم

ُزوا التَّْغِليييَظ فِييي َحييِقِ اْلُمْسييِلِم إْن َرنَّللَا اْلَحيياِكُم فِييي ذَِلييَك َمْصييلََح   , َوتُغَلَّييُظ   اْلَحنَابِلَيي َ َ ييوَّ

.  ِ مَّ  اْليَِميُن ِعْندَ اْلَمْ َهمَْيِن فِي َحِقِ نَْهِل ال ِِ

ييُظ اْلَْاِضييي َوإِْن لَييْم يَْ لُييْب  َوَهييْل يَتََوقَّييُع تَْغِليييُظ اْليَِميييِن َعلَييى َطلَييِب اْلَخْصييمِ  - 7  , نَْم يُغَلِِ

اْلَخْصُم ؟ ذََهَب اْلَحنَِفيَّ ُ َواْلَحنَابِلَ ُ إلَيى نَنَّ التَّْغِلييَظ إلَيى َرنْ ِ اْلَْاِضيي , َواَل دَْخيَل ِلْلَخْصيِم 

َِّييافِِعيَّ ُ : إنَّ التَّْغِليييَظ فِي ي اْليَِميييِن ُهييَو َحييقٌّ ِلْلَخْصييِم , فَييإِْن فِيي التَّْغِليييِظ . َوقَيياَل اْلَماِلِميَّيي ُ َوال

يا َطلَمَيحُ اْلُمَحلِِيُع ِميْن  َهيْت َعلَْييِح اْليَِمييُن ِممَّ َطلََب اْلَخْصُم ُغلَِِمْت ُوُ وب ا , فَإِْن نَبَى َمْن تََو َّ

 ( . التَّْغِليِظ ُعدَّ نَاِكال  . َواْنُمْر ِلَمِ يٍد ِمْن التَّْفِصيِل ُمْصَ لََح ) نَْيَمانو 
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 142 تَِقبِيلل 

ْْمِيُل فِي اللُّغَيِ  : َمْصيدَُر قَمَّيَل , َوااِلْسيُم ِمْنيحُ اْلُْْملَي ُ َوِهيَي اللَّثَْمي ُ , َواْلَجْميُج اْلُْمَيُل .  - 1  التَّ

يٍد  ْْ ْْمِيال  نَْ  لَثََمَهيا َوتََْمَّْليُت اْلعََميَل ِميْن َ ياِحمِِح إذَا اْلتََ ْمتيح بِعَ . َواْلَْمَالَي ُ : اْسيُم يَُْاُل قَمَّلََها تَ

َِِر ُّ : ُكيلُّ  َمْخ ْنَساُن ِمْن َعَمٍل َودَْيٍن َوَغْيِر ذَِلَك . قَاَل ال َّ  اْلَمْمتُوُب ِمْن ذَِلَك ِلَما يَْلتَِ ُمحُ اْمِ

َِْيٍ  ُمَْاَطعَ   َوَكتََب َعلَْيِح بِ َِلَك ِكتَاب ا , فَاْلِمتَاُب الَِّ   ُكتَِب ُهي َو اْلَْمَالَي ُ " بِياْلفَتْحِ َمْن تََْمََّل بِ

ْْع ا , ْْمِيُل اْلَخَراجِ : ُهيَو نَْن يَيْدفََج السُّيْلَ اُن نَْو نَائِمُيحُ , ُ ي  " َواْلعََمُل قِمَالَ و " بِاْلَمْسِر " . َوتَ

ييِح إلَْييِح َعيْن َخياِرجِ نَْو بَْلدَة  , نَْو قَْريَ   , إلَيى َرُ يٍل ُميدَّةَ َسينٍَ  , ُمَْاَطعَي   بَِمياٍل َمْعلُيوٍم , يَُؤدِِ 

ْْمِييِل بَِهي َا  يِ  . َوتَْفِصييُل اْلَمياَلِم فِيي التَّ مَّ نَْرِضَها , نَْو ِ ْ يَِ  ُرُ وِس نَْهِلَها إْن َكانُوا نَْهَل ال ِِ

ْطاَلِق يُْنَمُر فِي ُمْصَ لَحِ " َخَراجو , َوقَمَالَي و " . َواَل يَْخيُرُج اْسيتِْعَماُل اْلفََُْهياِ  َعي ْن َهيِ ِ  اْمِ

 اْلَمعَانِي .

ْْمِيِل :    ْْمِيَل َعلَى َخْمَسِ  نَْوُ ٍح : قُْملَ ُ اْلَميَودَّةِ ِلْلَولَيِد  - 2نَْقَساُم التَّ ذََكَر بَْعُض اْلفََُْهاِ  نَنَّ التَّ

َِّفََِْ   نِْس , َوقُْملَ ُ ال ْحَمِ  ِلَواِلدَْيِح َعلَى الرَّ أِلَِخيِح َعلَى اْلَجْمَهيِ  , َوقُْملَي ُ َعلَى اْلَخدِِ , َوقُْملَ ُ الرَّ

َِّْهَوةِ اِلْمَرنَتِِح نَْو نََمتِِح َعلَى اْلفَِم , َوقُْملَ ُ التَِّحيَِّ  ِلْلُمْؤِمنِيَن َعلَى اْليَيِد . َوَزادَ بَْعُضي ُهْم قُْملَي َ ال

ْْمِييلِ  يَانَِ  ِلْلَحَجِر اأْلَْسَوِد . َوفِيَما يَِليي نَْحَمياُم التَّ يأُ َعْنيحُ ِميْن  الدِِ َِ بِأَْنَواِعيِح اْلُمْختَِلفَيِ  , َوَميا يَْن

  الَاٍر :

اًل : التَِّقبِيُل اِلَمِشُروُع :   أَِحَ اُم التَِّقبِيِل أَوَّ

 تَِقبِيُل اِلَحَجِر اأِلَِسَوِد : -أ  

ْْمِيُل اْلَحَجِر اأْلَْسَوِد ِلْلَحاِجِ َواْلُمْعتَِمِر فِي َحالَِ  ا - 3  يِ  يَُسنُّ تَ يِدُر ِعْنيدَ َعامَّ ْْ ل َّيَواِف ِلَميْن يَ

ِ لََْيْد  اْلفََُْهاِ  , ِلَميا َرَوَّللا اْبيُن ُعَميَر } نَنَّ ُعَميَر رضيي هللا عنيح قَمَّيَل اْلَحَجيَر الُيمَّ قَياَل : َوَهَّ

ِ  يلى هللا علييح وسيلم يَُْمِِلُيك َميا قَمَّْلتُيك { .  َعِلْمت نَنَّك َحَجرو َولَْواَل نَنِِي َرنَْييت َرُسيوَل هَّ

ْْمِيِل اْقتََصَر َعلَى ااِلْستِاَلِم بِاْليَِد الُمَّ قَمَّلََها , َوإِْن َعَجَ  َعْن ااِلْستِاَلِم بِ  اْليَيِد فَإِْن َعَجَ  َعْن التَّ

ُهيوِر اْلفََُْهياِ  ) َوَكاَن فِي يَِدِ  َشْي و يُْمِمُن نَْن يَْسيتَِلَم اْلَحَجيَر اْسيتَلََمحُ َوقَمَّلَيحُ , َوَهي َا ِعْنيدَ ُ مْ 

َِّييافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَييِ  ( ِلَمييا ُرِوَ  َعييْن النَّمِييِيِ  ييلى هللا عليييح وسييلم } نَنَّييحُ اْسييتَلََم  اْلَحنَِفيَّييِ  َوال

ِ اْلَحَجَر اأْلَْسَودَ بِاْليَِد الُمَّ قَمََّل يَدَ ُ { , َوِلَما ُرِوَ  َعْن اْبِن َعمَّياٍس قَياَل : } َرنَْييت َرُسيو َل هَّ

ْكَن بِِمْحَجٍن َمعَحُ َويَُْمُِِل اْلِمْحَجَن { . َوقَياَل   لى هللا عليح وسلم يَُ وُف بِاْلمَْيِت َويَْستَِلُم الرُّ

ِْْدْر نَْن يَُْمِِلَحُ لََمَسحُ بِيَيِدِ  نَْو بِعُيوٍد الُيمَّ َوَضيعَحُ َعلَيى فِييِح ِميْن َغْييِر تَ  ييٍل . ْْمِ اْلَماِلِميَّ ُ : إْن لَْم يَ

 َوتَْفِصيلُحُ فِي ُمْصَ لَحِ : َطَوافو , َواْلَحَجُر اأْلَْسَودُ " .

ُم اِلُمتِلَفَاِد   143 تَقَوُّ

ييا , فَيياَل يَِجييُب  - 4 م  َِّييْيُ  اْلُمتْلَييُع ُمتََِْوِ ِمييْن ُشييُروِط ُوُ ييوِب َضييَماِن اْلُمتْلَفَيياِت نَْن يَُمييوَن ال

ييَماُن بِييإِتاَْلِف اْلَخْمييِر َواْلِخنْ  يًّييا , الضَّ ا نَْم ِذِمِ ِ يييِر َعلَييى اْلُمْسييِلِم , َسييَوا و نََكيياَن اْلُمتِْلييُع ُمْسييِلم 

ِم اْلَخْمييِر َواْلِخْنِ يييِر فِييي َحييِقِ اْلُمْسييِلِم . ) ر : إتْيياَلفو ف   ييلوات هللا  1 - 34ِلُسييُْوِط تََْييوُّ

ي ييٌّ َعلَيى ِذِمِ ا لَْو نَتْلََع ُمْسِلمو نَْو ِذِمِ ا فَيَيَرَّللا اْلَحنَِفيَّي ُ وسالمح عليح ( . نَمَّ ا نَْو ِخْنِ يير  ِيٍ َخْمير 

يِ  َوَميا يَيِدينُوَن , مَّ َِ نَْهيَل ال ِِ َماِن , َواْستَدَلُّوا بِأَنَّنَا نُِمْرنَا نَْن نَتُْر َوقَيْد  َواْلَماِلِميَّ ُ ُوُ وَب الضَّ

الَيحُ : َمياذَا تَْصينَ يِ  ُرِوَ  َعْن ُعَمَر رضي هللا عنح نَنَّحُ َسيأََل ُعمَّ مَّ عُوَن بَِميا يَُميرُّ بِيِح نَْهيُل ال ِِ

ييَر ِمييْن  ِْ ييُرَها , فََْيياَل : اَل تَْفعَلُييوا , َولُّييوُهْم بَْيعََهييا , َوُخيي ُوا اْلعُ ِِِ ِمييْن اْلُخُمييوِر ؟ فََْييالُوا : نُعَ
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َم و َوبَْيعَُها َ ائِ و لَُهْم لََما  نََمَرُهْم  بِ َِلَك , فَإِذَا َكانَْت َماال  لَُهْم َوَ يَب ناَلَْمانَِها . فَلَْواَل نَنََّها ُمتََِْوِ

َِّيييافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَييي ُ بِعَيييدَِم ُوُ يييوِب َضيييَماِن اْلَخْميييِر  َضيييَمانَُها َكَسيييائِِر نَْميييَواِلِهْم . َويَُْيييوُل ال

يِيٍ , ِلَميا َرَوَّللا َ يابِرو نَ  نَّ النَّمِييَّ  يلى هللا علييح َواْلِخْنِ يِر ُمْ لَْ ا , َسَوا و نََكانَا ِلُمْسيِلٍم نَْم ِذِمِ

َما بَْييَج اْلَخْميِر َواْلَمْيتَيِ  َواْلِخْنِ ييِر َواأْلَْ ينَاِم { َوَميا  َ َوَرُسولَحُ َحرَّ وسلم قَاَل : } ناََل إنَّ هَّ

َمْيِن فَيياَل َحيُرَم بَْيعُييحُ ِلُحْرَمتِيِح لَييْم تَِجيْب قِيَمتُييحُ َكاْلَمْيتَيِ  , َوأِلَنَّ اْلَخْمييَر َواْلِخْنِ ييَر غَ  ْيييُر ُمتََْيِوِ

َمْيِن فِي َحِقِ اْلُمْسِلِم  ِيِ  -يَِجُب َضَمانُُهَما , َودَِليُل نَنَُّهَما َغْيُر ُمتََِْوِ ِمِ }  -فََم َِلَك فِيي َحيِقِ الي ِِ

يِ  فَيأَْعِلْمُهْم نَنَّ لَ  مَّ ْْيدَ ال ِِ ُهيْم َميا ِلْلُمْسيِلِميَن نَنَّ النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم قَاَل : فَيإِذَا قَمِلُيوا َع

ْْتَِضييي نَنَّ ُكييلَّ َمييا الَمَييَت فِييي َحييِقِ اْلُمْسييِلِميَن يَثْمُييُت فِييي َحييِقِ  َوَعلَييْيِهْم َمييا َعلَييْيِهْم { َوَهيي َا يَ

ييِ  َخلَييعو َعييْن اْمِ  مَّ ييدَ ال ِِ ْْ يِِيَن اَل نَنَّ َحَُّْهييْم يَِ يييدُ َعلَييى َحييِقِ اْلُمْسييِلِميَن , َوأِلَنَّ َع ِمِ ْسيياَلِم , اليي ِِ

ُمُهَميا فِيي َحِِِْهيمْ  ْساَلِم , إذَا اْلَخلَُع اَل يَُخاِلُع اأْلَْ يَل , فَيَْسيُُْط تََْوُّ  . فَيَثْمُُت بِِح َما يَثْمُُت بِاْمِ

 َويُْنَمُر التَّْفِصيُل فِي ) إتاَْلفو , َوَضَمانو ( .

 144 َمِن ُشِرَع َلهُ التَِّيِسيرُ 

 27 -  َِّ يِديدُ التَّْيِسيُر فِي ال ِْ ا اْلَمافُِر فَلَيحُ التَّ ِْيَن . نَمَّ ْساَلِميَِّ  إنََّما ُهَو ِلْلُمْؤِمنِيَن اْلُمتَّ ِريعَِ  اْمِ

ييِح ; َوِلَرْفِضييِح الييدُُّخوَل تَْحييتَ  ِ َوَ ْحييِدِ  ِلنِْعَمتِييِح َوَحِِْ  َوالتَّْضيييِيُق َوالتَّْغِليييُظ بَِسييمَِب ُكْفييِرِ  بِييالَلَّ

ِ . قَيي ِ َواَلَّييِ يَن َمعَييحُ نَِشييدَّاُ  َعلَييى اْلُمفَّيياِر ُرَحَميياُ  نَْحَميياِم هَّ ييدو َرُسييوُل هَّ ُ تَعَييالَى } ُمَحمَّ اَل هَّ

ِْيَن َواْغلُيْظ َعلَيْيِهْم َوَميأْوَ  اُهْم بَْينَُهْم { َوقَياَل تَعَيالَى : } يَيا نَيَُّهيا النَّمِييُّ َ اِهيْد اْلُمفَّياَر َواْلُمنَيافِ

يغَاِر . َ َهنَُّم َوبِئْ  َس اْلَمِصيُر { . َوِلي َِلَك ُشيِرَل قِتَياُل اْلُمفَّياِر َوإِْدَخيالُُهْم تَْحيَت اْلِجْ يَيِ  َوالصَّ

َِّيِريعَِ   َِ اْلُمَحاَربَي َ , نَْو دََخيَل ُمْسيتَأَْمن ا , َحَصيَل لَيحُ فِيي ال ِ  َوتََر مَّ فَإِْن دََخَل اْلَمافُِر فِي ال ِِ

, َكاْلُمَحافََمِ  َعلَْيِح , َوَمْنجِ ُظْلِمِح فِي النَّْفِس نَْو اْلَماِل , َوإِْقَراِرِ  َعلَى َما  نَْنَوالو ِمْن التَّْيِسيرِ 

ييا اْلفَاِسييُق َواْلُمْعتَييِد   ييِ  ( ) َوِ َهييادو ( . َونَمَّ مَّ يَُجييوُز فِييي ِدينِييِح . َواْنُمييْر ُمْصييَ لََح ) نَْهييُل ال ِِ

ْساَلمِ  ِِْح َوُعْدَوانِِح َوُظْلِمِح بَِْْدِر ال َّْنِب الَّيِ    َوالمَّاِلُم ِمْن نَْهِل اْمِ ِديِد بَِحَسِب فِْس ِْ فَلَحُ ِمْن التَّ

يِديِد َعلَيى اْلفَاِسيِق إقَاَمي ُ اْلَحيدِِ  ِْ َ نَا ُ , َولَحُ ِمْن التَّْيِسيِر بَِحَسيِب إْسياَلِمِح َوإِيَمانِيِح . فَِميْن التَّ

انِي بَِرْ ِمِح َحتَّى ا َها َعلَى ال َّ ْلَمْوِت إْن َكاَن ُمْحَصن ا , َوِهَي ِمْن نَْعَسِر نَْنيَوالِ اْلَْتْيِل َونََشيدِِ

, َوبِِجْلِدِ  ِمائَ َ َ ْلدَةٍ إْن لَْم يَُمْن ُمْحَصن ا . َوِمْنَها قَْ ُج يَيِد السَّياِرِق , َوقَتْيُل قَياِطجِ ال َِّرييِق , 

ِْْ يييُج يَييِدِ  َوِرْ ِليي ِح ِمييْن ِخيياَلٍف , نَْو نَْفيُييحُ ِمييْن اأْلَْرِض . َوالتَّْفِصيييُل فِييي نَْو َ ييْلمُحُ , نَْو تَ

 اْلُحدُوِد .

 ِجبَايَةُ اِلِجِ يَِة : -أ 

ا ِعمَياَرةو َعيْن َوِظيفَيٍ   - 17  يِ  . َواْ يِ اَلح  مَّ اْلِجْ يَ ُ لُغَ   : اْسمو ِلْلَماِل اْلَمأُْخوِذ ِمْن نَْهِل ال ِِ

نَابَي ُ فِيي نَْو َماٍل يُْؤَخ ُ ِميْن الْ  يا اْمِ ْسياَلِم .  نَمَّ َميافِِر فِيي ُكيِلِ َعياٍم ُمَْابِيَل إقَاَمتِيِح فِيي ِديَياِر اْمِ

ْْدَاُرَها َوَمتَى تَِجُب َوَعلَى َمْن تَِجُب فَيُْنَمُر فِي ذَِلَك ُمْصَ لَحِ : ) ِ ْ يَ و ( .  نَدَائَِها َوِم

ييا َكْيِفيَّيي ُ ِ مَايَتَِهييا فََْييْد  - 18  َِّييافِِعيَِّ  َونَمَّ نَْوَردَ بَْعييُض اْلفََُْهيياِ  ِمييْنُهْم اْلُخَراَسييانِيُّوَن ِمييْن ال

ِيِ وَ  ِمِ غَاِر ِمْنَها : اْلَواِردُ فِي اآْليَِ  , َوِمْنَها نَنَّ اْلِجْ يَ َ تُْؤَخي ُ ِميْن الي ِِ ا ِلَمْيِفيَِّ  الصَّ ُهيَو ُ َور 

ِيِ , َويَُْوُل لَيحُ اْلَْيابُِض قَائِمو , َويَُموُن اْلَْابُِض قَاِعد ا , َوتَمُ  ِمِ وُن يَدُ اْلَْابِِض نَْعلَى ِمْن يَِد ال ِِ

ييغَا َِّييافِِعيَِّ  تَْفِسييُر الصَّ افِِعيييُّ : إنَّ اأْلََ يحَّ ِعْنيدَ ال ِ . َوقَياَل النَّيَوِو ُّ َوالرَّ ِر نَْعيِط يَيا َعييدُوَّ هَّ

ْساَلِم َوَ َريَانِهَ  َِّيافِِعِيِ بِاْلتَِ اِم نَْحَماِم اْمِ ا َعلَْيِهْم , َونَََْل َعِميَرةُ اْلمُُرلُِّسييُّ نَْحيَو ُ ِميْن َكياَلِم ال

حُ بَِْيْوٍل فِي اأْلُِمِ فََْْد قَاَل : إْن نََخ َ اْلِجْ يَ َ ِمْنُهْم نََخ ََها بِأَْحَماٍل َولَْم يَُضرَّ نََحدو ِمْنُهْم َولَْم يَنَْلي
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ييدُ ُ َويُْضييَ رَّ إلَييى قَمِيييحٍ . قَييالُوا : َونََشييدُّ ال ِْ ييغَاِر َعلَييى اْلَمييْرِ  نَْن يُْحَمييَم َعلَْيييِح بَِمييا اَل يَْعتَ صَّ

ِ  اَل يُعَ َّبُوَن فِي نَْخِ  الْ  مَّ ِجْ يَيِ  اْحتَِماِلِح . َوقَِريبو ِمْن ذَِلَك َما ذََكَر ُ اْلَحنَابِلَ ُ ِمْن نَنَّ نَْهَل ال ِِ

َِاِم ْبِن ُعْرَوةَ قَا َِّياِم . فَعَْن ِه َِاُم ْبُن َحِميِم ْبِن ِحَ اٍم َعلَيى نُنَياٍس ِميْن اأْلَْنمَياِط بِال َل : َمرَّ ِه

َِيامو : نَْشيَهدُ  َِّْمِس فََْياَل : َميا َشيأْنُُهْم ؟ قَيالُوا ُحمُِسيوا فِيي اْلِجْ يَيِ  , فََْياَل ِه قَْد نُقِيُموا فِي ال

ِ  لى هللا عليح وسلم يَُْو بُوَن النَّياَس فِيي لََسِمْعت َرُسوَل هَّ ُب الَِّ يَن يُعَ ِِ َ يُعَ ِِ ُل : } إنَّ هَّ

الييدُّْنيَا { . َوُرِوَ  نَنَّ ُعَمييَر نُتِييَي بَِميياٍل َكثِيييٍر قَيياَل نَبُييو ُعمَْيييٍد نَْحَسييمُحُ اْلِجْ يَيي َ فََْيياَل : إنِِييي 

ِ َما نََخي ا قَياَل بِياَل َسيْوٍط َواَل نَيْوٍط . أَلَُظنُُّمْم قَْد نَْهلَْمتُْم النَّاَس ؟ قَالُوا َوَهَّ ا َ يْفو  ْ نَا إالَّ َعْفيو 

ِ الَِّ   لَْم يَْجعَْل ذَِلَك َعلَى يَِد  َواَل فِي ُسْلَ انِي .  قَالُوا : نَعَْم . قَاَل : اْلَحْمدُ لِلَّ

 «جباية الخراج -ا »

  عليح وسلم :الخراج في اللِغ  : اسم للمرا  والغلِ  ومنح قول النِمِي  لى هللا - 19

وهو عند الفْها  ما وضج على رقاب األرض مين حْيوق تيؤدَّللِا « الخراج بالِضمان » 

 عنها لميت المال.

ه واألرض المختِصيي  بوضييج الخييراج عليهييا هييي الِتييي  ييولح عليهييا المِييركون ميين 

 نرضهم على ننِها لهم ولنا عليها الخراج.

 الخراج عليها.وك لك األرض الِتي فتحت عنوة عند من يْول بوضج 

 « .خراج » فأِما مْدار الخراج المأخوذ فينمر في مص لح : 

ِة : -ج  مَّ  ِجبَايَةُ ُعُشوِر أَِهِل الذِِّ

ِ  َعيْن نَْميَواِلِهْم الَّتِيي يَتَيَردَّدُوَن بَِهيا ُمتَياِ ِريَن إلَيى دَاِر  - 20  مَّ ُر َضِريمَ و ِمْن نَْهِل ال ِِ ِْ اْلعُ

ِْلُيوَن بَِهيا ِميْن بَلَيٍد فِيي اْلَحْرِب , نَْو يَْدُخلُ  ْسياَلِم , نَْو يَْنتَ وَن بَِها ِمْن دَاِر اْلَحيْرِب إلَيى دَاِر اْمِ

ْسياَلِم الُي ة  َما لَيْم يَْخُرُ يوا ِميْن دَاِر اْمِ ْساَلِم إلَى بَلٍَد  َخَر , تُْؤَخ ُ ِمْنُهْم فِي السَّنَِ  َمرَّ مَّ دَاِر اْمِ

يياِر َكيي َِلَك إذَا دََخلُييوا بِتَِجيياَرتِِهْم إلَْينَييا  يَعُييودُوا إلَْيَهييا ِمثْلَُهييا ُِييوُر نَْهييِل اْلَحييْرِب ِمييْن التُّجَّ ُع

 ُمْستَأِْمنِيَن .

 145 ِجِ يَةل 

ِ  , َواْلَجْمُج اْلِجيَ َّللا ) بِاْلَمْسيِر ( ِمثْيُل  - 1  مَّ قَاَل اْلَجْوَهِر ُّ : اْلِجْ يَ ُ َما يُْؤَخ ُ ِمْن نَْهِل ال ِِ

يي ُ َعلَْيييِح ِلْلِمتَيابِِيِ . َوِهييَي فِْعلَيي و ِمييْن ِلْحيَيٍ  َولِ  مَّ ييى . َوِهييَي ِعمَياَرةو َعييْن اْلَميياِل الَّييِ   يُْعَْيدُ ال ِِ ح 

يا َخيَراُج اأْلَْرِض . قَياَل  اْلَجَ اِ  َكأَنََّها َ َ ْت َعْن قَتِْليِح . َوقَياَل اْبيُن َمْنُميوٍر : اْلِجْ يَي ُ نَْيض 

ُ تَعَالَى : } َحتَّى يُْعُ وا اْلِجْ يَ َ َعْن يٍَد َوُهيْم َ ياِغُروَن { . َوقَياَل النَّيَوِو ُّ : اْلِجْ يَي ُ )  هَّ

يتََّْ و ِميْن  ِْ ِْْربَيٍ  َوقِيَرٍب َونَْحيِوِ  , َوِهيَي ُم يا َك َّللا ) بِاْلَمْسيِر ( نَْيض  بَِمْسِر اْلِجيِم ( َ ْمعَُها ِ ي  

فِيي دَاِرنَيا , َوِعْصيَمتِنَا دََميحُ َوَمالَيحُ َوِعيَالَيحُ . َوقِييَل : ِهيَي  اْلَجَ اِ  َكأَنََّها َ َ اُ  إْسَمانِنَا إيَّا ُ 

يا اَل تَْجيِ   نَْفيسو َعيْن  ُيوا يَْوم  ُ  تَعَالَى : } َواتَّْ تََّْ و ِمْن َ َ َّللا يَْجِ   إذَا قََضى . قَاَل هَّ ِْ ُم

ِْْضيي . َوقَياَل اْلُخيَواِرْزِميُّ :  يِ  َ ْميُج ِ ْ يَيٍ  نَْفٍس َشيْيئ ا { نَْ  اَل تَ مَّ َ يَ اُ  ُرُ وِس نَْهيِل ال ِِ

بو : َكَ ْيٍت , َوُهَو اْلَخَراُج بِاْلفَاِرِسييَِّ  . َوقَيْد اْختَلَفَيْت ُوْ َهياُت نََميِر اْلفََُْهياِ  فِيي  َوُهَو ُمعَرَّ

ا تَمَع ييا اِلْخييتِاَلفِِهْم فِييي َطمِيعَتَِهييا , َوفِييي حُ  ْمييِم فَْرِضييَها َعلَيييى تَْعِريييِع اْلِجْ يَييِ  اْ ييِ اَلح 

فََهيا اْلَحنَِفيَّي ُ َواْلَماِلمِ  ا ( . فَعَرَّ ا اَل ُ يْلح  يَّي ُ اْلَمْغلُوبِيَن الَِّ يَن فُتَِحْت نَْرُضُهْم َعْنَوة  ) نَْ  قَْهر 

يَمُل ُكيلَّ ِ ْ يَيٍ  َسيَوا ِْ يِ  فَُهيَو َعيامٌّ يَ مَّ  و نََكياَن ُموِ مَُهيا بِأَنََّها : " اْسمو ِلَميا يُْؤَخي ُ ِميْن نَْهيِل ال ِِ

فََهييا  ييأُ بِالتََّراِضييي " . َوَعرَّ َِ ييِ  الَّييِ   يَْن مَّ ييدَ ال ِِ ْْ اْلَْْهييَر َواْلغَلَمَيي َ َوفَييتَْح اأْلَْرِض َعْنييَوة  , نَْو َع
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ْسَمانِنَا إيَّياُهمْ  َِّافِِعيَِّ  بِأَنََّها : " اْلَماُل اْلَمأُْخوذُ بِالتََّراِضي ِمِ فِيي ِديَاِرنَيا , نَْو  اْلِحْصنِيُّ ِمْن ال

فََها اْلَحنَابِلَي ُ بِأَنَّ  ِْْن ِدَمائِِهْم َوذََراِريِِِهْم َونَْمَواِلِهْم , نَْو ِلَمفِِنَا َعْن قِتَاِلِهْم " َوَعرَّ َهيا : " َميالو ِلَح

غَاِر ُكلَّ َعاٍم بَداَل  َعْن قَتِْلِهْم َوإِقَاَمتِِهمْ  بِدَاِرنَا " . قَاَل اْلَْْليُيوبِيُّ :  يُْؤَخ ُ ِمْنُهْم َعلَى َوْ ِح الصَّ

ِْْد َوَعلَْيِهَما َمع ا " .  -نَْ  اْلِجْ يَ ُ  -" تُْ لَُق   َعلَى اْلَماِل َوَعلَى اْلعَ

 َه َا َويُْ ِلُق اْلعُلََماُ  َعلَى اْلِجْ يَِ  ِعدَّةَ ُمْصَ لََحاٍت َونَْلفَاٍظ ِمْنَها :

نِْس ( :  -ن   ييا ِمييْن اْلُمفَّيياِر نَْهييَل قَيي - 2) َخييَراُج الييرَّ َميياُم قَْوم  اَل السََّرْخِسيييُّ : " إذَا َ عَييَل اْمِ

يا َخيَراُج  َ اِل , َوَعلَى اأْلََرِضييَن بَِْيْدِر ااِلْحتَِمياِل , نَمَّ ٍ  َوَضَج اْلَخَراَج َعلَى ُرُ وِس الِرِ ِذمَّ

ييا اْلِمتَيي ُ وِس فَثَابِييتو بِاْلِمتَيياِب َوالسُّيينَِّ  : نَمَّ اُب فََْْولُييحُ ُسييْمَحانَحُ َوتَعَييالَى : } َحتَّييى يُْعُ ييوا الييرُّ

ييا السُّيينَّ ُ فََمييا ُرِوَ  } نَنَّ النَّمِيييَّ نََخيي َ اْلِجْ يَيي َ ِمييْن  اْلِجْ يَيي َ َعييْن يَييٍد َوُهييْم َ يياِغُروَن { َونَمَّ

ِ  :  ا مَّ ْلِجْ يَ ُ ِهَي اْلَخَراُج اْلَمْضيُروُب َمُجوٍس َهَجَر { . َوقَاَل اْبُن اْلَْيِِِم فِي نَْحَماِم نَْهِل ال ِِ

ا " .  َعلَى ُرُ وِس اْلُمفَّاِر إْذاَلال  َوِ غَار 

و ِمْن اْلَجاَلِ  , فَيَُْاُل : َ لَيْوت َعيْن اْلمَلَيِد  - 3) اْلَجاِليَ ُ ( :  -ب   اْلَجاِليَ ُ فِي اللُّغَِ  : َمأُْخوذَة

ِ  الَّيِ يَن نَْ اَلُهيْم َ اَل   إذَا َخَرْ ت . َوتُْ لَُق اْلَجاِليَ  مَّ  ُ َعلَى اْلَجَماَعِ  , َوِمْنحُ قِيَل : أِلَْهِل ال ِِ

ُعَمُر ْبُن اْلَخ َّياِب رضيي هللا عنيح َعيْن َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب اْلَجاِليَي ُ , َوقَيْد لَيِ َمُهْم َهي َا ااِلْسيُم 

يَ ُ ِميْن نَْهيِل اْلِمتَياِب بُِميِلِ بَلَيٍد , َوإِْن لَيْم يَْجلُيوا َعيْن نَْينََما َحلُّوا , الُمَّ لَِ َم ُكلَّ َمْن لَِ َمتْحُ اْلِج ْ 

ِْيَل : اُْسيتُ  ِ  , فَ مَّ ْعِمَل نَْوَطانِِهْم . الُمَّ نُْطِلَْْت " اْلَجاِليَ ُ " َعلَى اْلِجْ يَِ  الَّتِي تُْؤَخ ُ ِمْن نَْهِل ال ِِ

فََهيا فاَُلنو َعلَيى اْلَجاِليَيِ  . نَْ  َعلَيى ِ ْ يَيِ  نَْهي يِ  . َوَ ْميُج اْلَجاِليَيِ  اْلَجيَواِلي . َوقَيْد َعرَّ مَّ ِل ال ِِ

َرةِ َعلَيى ِرقَيابِِهْم فِيي ُكي يِ  َعيْن اْلِجْ يَيِ  اْلُمَْيرَّ مَّ َِْنِد ُّ بِأَنََّها : " َما يُْؤَخ ُ ِميْن نَْهيِل ال ِِ ِلِ اْلَْْلَْ

يَصيااَلِت الَّتِيي َكانَيْت تُْعَ يى َسنٍَ  " . َوقَْد اُْستُْخِدَم َه َا اللَّْفُظ فِي اْلمُ  تُيِب اْلَِْديَميِ  , َوفِيي اْمِ

 ُ يا اْلِجْ يَي ُ فَت ِْْرييِ  ُّ : فَأَمَّ ِ  بَْعدَ دَْفجِ اْلِجْ يَِ  ُمْن ُ َعْصِر اْلَمَماِليِك . قَاَل اْلَم مَّ ُف أِلَْهِل ال ِِ عَيرَّ

يُل ِمْنَهيا فِي َزَمنِنَا بِاْلَجَواِلي , فَإِنََّها تُْستَْخَرُج َسلَ  ةِ السَّينَِ  , َوَكياَن يَتََحصَّ ف ا َوتَْعِجيال  فِي ُغيرَّ

دَاِت اْلَحيَواِدِإ : الَّيِ   اْنعََْيدَ َعلَْييِح  َمالو َكثِيرو فِيَما َمَضى . قَاَل اْلَْاِضي اْلفَاِضُل فِي ُمتََجيدِِ

يا فِيي اْرتِفَالُ اْلَجَواِلي ِلَسنَِ  َسْمجٍ َوالََمانِيَن َوَخْمِسِمائٍَ  مِ  ائَ ُ نَْلٍع َوالاََلالُيوَن نَْليَع ِدينَياٍر , َونَمَّ

ْسياَلِم فِيي اْلَحيَواِدِإ الَّتِي ي َوْقتِنَا َه َا , فَإِنَّ اْلَجَواِلَي قَلَّْت ِ دًّا , ِلَمثَْرةِ إْظَهياِر النََّصياَرَّللا ِلإْلِ

ى  ْت بِِهْم . َوقَاَل اْبُن َعابِِديَن : تَُسمَّ  َ اِليَ   . - نَْ  اْلِجْ يَ ُ  -َمرَّ

يتَِمُل َعلَيى  - 4) َماُل اْلَجَماِ ِم ( :  -ج   ِْ نِْس اْلُم اْلَجَماِ ُم َ ْمُج ُ ْمُجَمٍ  : َوِهَي َعْميُم اليرَّ

يا , َكَميا يَُْياُل :  ْنَساِن , فَيَُْاُل : ُخْ  ِميْن ُكيِلِ ُ ْمُجَميٍ  ِدْرَهم  َماغِ , َوُربََّما ُعمَِِر بَِها َعْن اْمِ الدِِ

يا . َوقَيْد نُْطِليَق َعلَيى اْلِجْ يَيِ  َمياُل اْلَجَمياِ ِم ; أِلَنََّهيا تُْفيَرُض َعلَيى ُخْ   ِميْن ُكيِلِ َرنٍْس ِدْرَهم 

ُل َميْن  ُ وِس . قَاَل اْبُن َسْعٍد فِي تَْرَ َمِ  ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّياِب  رضيي هللا عنيح : " ُهيَو نَوَّ الرُّ

َوَوَضيَج اْلَخيَراَج َعلَيى اأْلََرِضييَن , َواْلِجْ يَي َ َعلَيى َ َمياِ ِم  َمَسَح السََّوادَ َونَْرَض اْلَجمَيِل ,

ى  ِ  فِيَما فُتَِح ِمْن اْلمُْلدَاِن . َوقَياَل اْلُخيَواِرْزِميُّ : َويَُسيمَّ مَّ نِْس  -نَْهِل ال ِِ فِيي  -نَ ُّ َخيَراُج اليرَّ

نُْس . َوَ يياَ  فِييي ُخَ ييِط بَْعييِض اْلمُْلييدَاِن َميياَل اْلَجَميياِ ِم , َوِهييَي َ ْمييُج ُ ْمجُ  َمييٍ  , َوِهييَي الييرَّ

ْسياَلِم  ُل َميْن َ مَيى َخيَراَج ِمْصيَر فِيي اْمِ ِْْريِ ِ ِ ِعْندَ اْلَحِديِث َعيْن َخيَراجِ ِمْصيَر : " نَوَّ اْلَم

َِيَر نَْليِع نَْليِع ِدينَياٍر بِفَرِ  يَضيِ  َعْمُرو ْبُن اْلعَاِص رضي هللا عنح , فََمانَْت ِ مَايَتُيحُ االْنَيْي َع

َِيَر نَْليِع نَْليِع  ِ ْبيُن َسيْعٍد . . . نَْربَعَي َ َع ِدينَاَرْيِن ِدينَاَرْيِن ِمْن ُكِلِ َرُ يٍل , الُيمَّ َ مَيى َعْميدُ هَّ

ِ ُهَو ِمْن اْلَجَماِ ِم َخا َّ   دُوَن اْلَخَراجِ . و الُمَّ َعْمدُ هَّ  ِدينَاٍر . . َوَه َا الَِّ   َ مَا ُ َعْمرو
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ييلَِ  بِاْلِجْ يَييِ  ( : ن ) اأْلَلْ   اْلغَنِيَميي ُ : اْسييمو ِلْلَمييأُْخوِذ ِمييْن نَْهييِل  - 5اْلغَنِيَميي ُ :  -فَيياُظ ذَاُت الِصِ

اْلَحْرِب َعلَى َسمِيِل اْلَْْهِر َواْلغَلَمَِ  . َويَْدُخُل فِيَهيا اأْلَْميَواُل َواأْلَْسيَرَّللا ِميْن نَْهيِل اْلَحيْرِب إذَا 

َم ُ ُممَايِنَ و ِلْلِجْ يَِ  أِلَنَّ اْلِجْ يَ َ تُْؤَخ ُ ِمْن َغْييِر قِتَياٍل , َواْلغَنِيَمي َ اَل تَُميوُن إالَّ اُْستُِرقُّوا فَاْلغَنِي

ِْتَاِل .  فِي اْل

ْعيِب َواْلَخيْوِف  - 6اْلفَْيُ  :  -ب   اْلفَْيُ  : ُكلُّ َما َ اَر ِلْلُمْسِلِميَن ِميْن اْلُمفَّياِر ِميْن قَْميِل الرُّ

َِاةٍ ( ِمْن َغيْ  " َواْلفَيْيُ  َضيْربَاِن :  -نَْ  بِغَْيِر قِتَاٍل  -ِر نَْن يُوَ َع َعلَْيِح بَِخْيٍل نَْو ِرْ ٍل ) ُم

نََحدُُهَما : َما اْنَجلَْوا َعْنحُ : نَْ  َهَربُيوا َعْنيحُ َخْوف يا ِميْن اْلُمْسيِلِميَن , نَْو بَي َلُو ُ ِلْلَميِعِ َعيْنُهْم . 

ُِيوِر . فَمَيْيَن اْلفَيْيِ  َوالثَّانِي : َما نُخِ  يْلِحِيِ َواْلعُ  َ ِمْن َغْيِر َخْوٍف : َكاْلِجْ يَيِ  َواْلَخيَراجِ الصُّ

 َواْلِجْ يَِ  ُعُمومو َوُخُصوصو , فَاْلفَْيُ  نََعمُّ ِمْن اْلِجْ يَِ  .

ِريَّ  - 7اْلَخَراُج :  -ج   ِْ ِ  ِميْن ُحُْيوٍق تُيَؤدََّّللا اْلَخَراُج ُهَو َما يُوَضُج َعلَى اأْلَْرِض َغْيِر اْلعُ

يِ   مَّ يلَِ  بَْينَيحُ َوبَيْيَن اْلِجْ يَيِ  نَنَُّهَميا يَِجمَياِن َعلَيى نَْهيِل ال ِِ , َعْنَها إلَى بَْيِت اْلَمياِل , َوَوْ يحُ الِصِ

ُ وِس  َويُْصَرفَاِن فِي َمَصاِرِف اْلفَْيِ  . َوِمْن اْلفُُروِق بَْينَُهَما : نَنَّ اْلِجْ يَ َ تُوَضُج َعلَيى اليرُّ

يا اْلَخيَراُج فَياَل يَْسيُُْط  ْسياَلِم , نَمَّ ا اْلَخَراُج فَيُوَضُج َعلَى اأْلَْرِض , َواْلِجْ يَي ُ تَْسيُُْط بِاْمِ , نَمَّ

ْسياَلِم َواْلُمْفيِر .  د  ْساَلِم , َويَْمَْى َمَج اْمِ ُِيوُر ( :  -بِاْمِ ُِيوُر فِيي ااِلْ يِ اَلحِ  - 8) اْلعُ اْلعُ

ُرولِ َوالثَِِميياِر َعلَييى َمييا  نَْوَعييانِ  َكيياةِ َوِهييَي َمييا يُْؤَخيي ُ فِييي َزَكيياةِ اليي ُّ ُِييوُر ال َّ : نََحييدُُهَما : ُع

لُيوا يُْعَرُف فِي بَابِِح , َوالثَّانِي : َما يُْفَرُض َعلَى اْلُمفَّاِر فِي نَْميَواِلِهْم اْلُمعَيدَّةِ ِللتَِِجياَرةِ إذَا اْنتََْ 

ا , نَْو ُمَضاف ا إلَى بَِها ِمْن بَلٍَد إلَى بَ  ِْر  يَْت بِ َِلَك ِلَمْوِن اْلَمأُْخوِذ ُع ْساَلِم , َوُسِمِ لٍَد فِي دَاِر اْمِ

لَِ  بَْينََها َوبَْيَن اْلِجْ يَِ  نَنَّ ُكالًّ ِمْنُهَما يَِجُب َعلَيى نَْهيلِ  ِر . َوَوْ حُ الِصِ ِْ ِر : َكنِْصِع اْلعُ ِْ  اْلعُ

ِ  َونَْهِل اْلَحرْ  مَّ ُِيوِر ال ِِ ِب اْلُمْستَأَْمنِيَن , َويُْصَرُف فِيي َمَصياِرِف اْلفَيْيِ  . َواْلفَيْرُق بَيْيَن اْلعُ

َِّييْخِص ,  ييدَارو َمْعلُييومو اَل يَتَفَيياَوُت بَِحَسييِب ال ْْ ُ وِس َوِهييَي ِم َواْلِجْ يَييِ  نَنَّ اْلِجْ يَيي َ َعلَييى الييرُّ

ُر َعلَى اْلَماِل . ِْ  َواْلعُ

ِساَلِم :تَاِريُخ تَِشِريفِ اِلجِ   ِ يَِة فِي اإِلِ

 9 -  ِ بَْعيدَ نَْن تَيمَّ فَيتُْح َممَّي َ فِييي نََواِخيِر السَّينَِ  الثَّاِمنَيِ  ِلْلِهْجييَرةِ , َودََخيَل النَّياُس فِيي ِديييِن هَّ

ُ ُسيْمحَ  ِ تَعَيالَى نََميَر هَّ ْت اْلَجِ يَرةُ اْلعََربِيَّ ُ َعلَيى ِدييِن هَّ ا َواْستََْرَّ انَحُ َوتَعَيالَى َرُسيولَحُ نَْفَوا  

اْلَمِريَم بُِمَجاَهدَةِ نَْهِل اْلِمتَاِب ِميْن اْليَُهيوِد َوالنََّصياَرَّللا فِيي قوليح تعيالى : } قَياتِلُوا الَّيِ يَن اَل 

ُ َوَرُسيولُحُ َواَل يَيِدي َم هَّ ُموَن َما َحرَّ ِ َواَل بِاْليَْوِم اآْلِخِر َواَل يَُحِرِ نُوَن ِدييَن اْلَحيِقِ يُْؤِمنُوَن بِالَلَّ

يَ  َرُسيوُل  ِمْن الَِّ يَن نُوتُوا اْلِمتَاَب َحتَّى يُْعُ وا اْلِجْ يَ َ َعْن يٍَد َوُهْم َ اِغُروَن { َوِلَه َا َ هَّ

وِم َودََعيا اْلُمْسيِلِميَن إلَيى ذَِليَك , َونَيدََب اأْلَْعيَراَب الَّيِ يَن  ِْتَاِل الرُّ ِ  لى هللا عليح وسلم ِل هَّ

َرةِ إلَى قِتَاِلِهْم , فَأَْوَعمُوا َمعَحُ َواْ تََمَج ِمْن اْلُمَْاتِلَِ  نَْحُو الَ يَ  اَلالِييَن ْسُمنُوَن َحْوَل اْلَمِدينَِ  اْلُمنَوَّ

ِْيَن َوَغْييِرِهْم . َوَخيرَ  َج نَْلف ا , َوتََخلََّع بَْعُض النَّاِس ِمْن نَْهِل اْلَمِدينَِ  َوَمْن َحْولََها ِميْن اْلُمنَيافِ

َِّياَم فِيي السَّينَِ  التَّاِسيعَِ  ِلْلِهْجيَرةِ , فَمَلَيَغ  ِ  لى هللا عليح وسلم بَِميْن َمعَيحُ يُِرييدُ ال َرُسوُل هَّ

ْسي ا , يُمَايُِج اْلَْمَائَِل اْلعََربِيَّي َ َعلَيى اْمِ ِريَن يَْوم  ِْ ا ِمْن ِع َِ َونََ َل بَِها , َونَقَاَم فِيَها نَْحو  اَلِم تَمُو

ِْدُ اْلُمعَاَهيدَاِت َميَج اْلَْمَائِيِل اأْلُْخيَرَّللا َعلَيى اْلِجْ يَيِ  إلَيى نَْن تَيمَّ ُخُضيولُ تِْليَك اْلِمْنَ َْيِ  , وَ  يَْع

ِ  يلى هللا  ْساَلِم . قَاَل ال َّمَِر ُّ ِعْندَ تَْفِسيِر  يَِ  اْلِجْ يَِ  : " نََ لَْت َعلَيى َرُسيوِل هَّ ِلُحْمِم اْمِ

ِ  يلى هللا علييح وسيلم بَْعيدَ نُُ وِلَهيا عليح وسلم فِي نَمْ  وِم , فَغَيَ ا َرُسيوُل هَّ ِرِ  بَِحيْرِب اليرُّ

يرِ  ِْ َِ " . الُمَّ ذََكَر نَنَّ َه َا اْلَْْوَل َمْرِو ٌّ َعْن ُمَجاِهِد ْبِن َ ْمٍر . بَِهِ ِ  اآْليَيِ  تَيمَّ تَ يُج َغْ َوةَ تَمُو

ِريِعَها تَمَع يا اِلْخيتِاَلفِِهْم فِيي َوْقيِت نُيُ وِل اآْليَيِ  . اْلِجْ يَِ  , َوقَْد اْختَلََع  اْلعُلَمَ  ِْ اُ  فِي َوْقِت تَ
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 فَ ََهَب اْبُن اْلَْييِِِم إلَيى نَنَّ اْلِجْ يَي َ لَيْم تُْؤَخيْ  ِميْن نََحيٍد ِميْن اْلُمفَّياِر إالَّ بَْعيدَ نُيُ وِل  يَيِ  ُسيوَرةِ 

ِهْجيَرةِ . َوذََهيَب اْبيُن َكثِييٍر فِيي تَْفِسييِرِ  إلَيى نَنَّ  يَي َ اْلِجْ يَيِ  بََراَ ةٍ فِي السَّنَِ  الثَّاِمنَيِ  ِميْن الْ 

ُل نََ لَْت فِي السَّنَِ  التَّاِسعَِ  ِلْلِهْجَرةِ , َحْيُث قَاَل ِعْندَ تَْفِسييِرِ  ِلآْليَيِ  : َهيِ ِ  اآْليَي ُ اْلَمِريَمي ُ نَ  وَّ

ِْتَاِل نَْهِل اْلِمتَاِب بَْعدَمَ  يا اأْلَْمِر بِ ِ نَْفَوا   ِرِكيَن َودََخَل النَّاُس فِيي ِدييِن هَّ ِْ دَْت نُُموُر اْلُم ا تََمهَّ

ِْتَاِل نَْهِل اْلِمتَابَْيِن , َوَكاَن ذَِلَك فِي َسنَِ  تِْسي ُ َرُسولَحُ بِ جٍ َواْستََْاَمْت َ ِ يَرةُ اْلعََرِب , نََمَر هَّ

ِ  ل ى هللا عليح وسلم ِ ْ يَ   ِمْن نََحٍد ِمْن اْلُمفَّياِر قَْميَل نُيُ وِل  يَيِ  . َه َا َولَْم يَأُْخْ  َرُسوُل هَّ

ا نََ لَْت نََخ ََها ِمْن نََصاَرَّللا نَْجَراَن , َوَمُجوِس َهَجَر , الُمَّ نََخ ََها ِمْن نَْهِل نَْيلَ َ  اْلِجْ يَِ  , فَلَمَّ

َْمَائِييِل النَّْصييَرانِيَِّ  الَّتِييي تَِعيييُش فِييي نَْطييَراِف , َونَْذُرَح , َونَْهييِل نَْذَرَعيياٍت َوَغْيِرَهييا ِمييْن الْ 

ُل َمييْن نَْعَ ييى  -بَِسيينَِدِ   -اْلَجِ يييَرةِ اْلعََربِيَّييِ  . َرَوَّللا نَبُييو ُعمَْيييٍد  إلَييى اْبييِن ِشييَهاٍب قَيياَل : " نَوَّ

يا نََ لَيْت  يَي ُ اْلِجْ يَ َ نَْهُل نَْجَراَن َوَكانُوا نََصاَرَّللا " . َوذََكَر اْبيُن اْلَْييِِِم فِيي  َزاِد اْلَمعَياِد : لَمَّ

ِ  يلى هللا علييح وسييلم  -اْلِجْ يَيِ  نََخي ََها  ِميْن اْلَمُجيوِس َونََخي ََها ِميْن نَْهييِل  -نَْ  َرُسيوُل هَّ

ِْْصييدُ َمُجييوَس اْلمَْحييَرْيِن نَْو َمُجييوَس َهَجييَر . َرَوَّللا  اْلِمتَيياِب َونََخيي ََها ِمييْن النََّصيياَرَّللا . َويَ

إلَى اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَم َ قَاَل : إنَّ َعْمَرو ْبيَن َعيْوٍف اأْلَْنَصياِر َّ َوُهيَو  -بَِسنَِدِ   -اِر ُّ اْلمُخَ 

ِ  ييلى هللا عليييح  ا نَْخمَييَر ُ } نَنَّ َرُسييوَل هَّ َحِليييعو ِلمَنِييي َعيياِمِر ْبييِن لُييَؤِ ٍ , َوَكيياَن َشييِهدَ بَييْدر 

ِ ُهييَو َ ييالََح نَْهييَل  وسييلم بَعَييَث نَبَييا ُعمَْيييدَةَ إلَييى اْلمَْحييَرْيِن يَييأْتِي بِِجْ يَتَِهييا , َوَكيياَن َرُسييوُل هَّ

َر َعلَْيِهْم اْلعَاَلَ  ْبَن اْلَحْضيَرِمِيِ { . َوبَْعيدَ نَنَّ نََخي ََها  يلى هللا علييح وسيلم  اْلمَْحَرْيِن , َونَمَّ

بَْعِض اْلَْمَائِِل اْليَُهوِديَِّ  , َوالنَّْصيَرانِيَّ  فِيي ِمْن نََصاَرَّللا نَْجَراَن  َوَمُجوِس َهَجَر نََخ ََها ِمْن 

َِ فِي السَّنَِ  التَّاِسعَِ  ِلْلِهْجَرةِ فَأََخ ََها ِمْن نَْهِل نَْيلَي َ َحْييُث } قَيِدَم يُوَحنَّيا ْبيُن ُرْؤبَي َ َعلَي ى تَمُو

َِ , َوَ يالََححُ َعلَيى ُكي ِ  يلى هللا علييح وسيلم فِيي تَمُيو ِلِ َحياِلٍم بَياِلغٍ بِأَْرِضيِح فِيي َرُسوِل هَّ

السَّيينَِ  ِدينَييارو , َواْشييتََرَط َعلَييْيِهْم قِييَرَّللا َمييْن َمييرَّ بِِهييْم ِمييْن اْلُمْسييِلِميَن , َوَكتَييَب لَُهييْم ِكتَاب ييا بِييأَْن 

َوَ يَرَش , َونَْهييِل  يُْحفَُميوا َويُْمنَعُيوا . َونََخيي ََها ِميْن نَْهييِل نَْذُرَح َونَْهيِل اْلَجْربَيياِ  َونَْهيِل تَمَالَيي َ 

ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم  ْْنَييا , َوَكيياَن نَْهلَُهييا يَُهييود ا , فََصييالََحُهْم َرُسييوُل هَّ نَْذَرَعيياٍت َونَْهييِل َم

ِ  يلى  ِِ { . َونََخي ََها َرُسيوُل هَّ َعلَى ُربُجِ ُغُ وِلِهْم َوالَِماِرِهْم َوَما يَْصَ ادُوَن َعلَى اْلعَُرو

بَْعدَ ذَِلَك ِمْن نَْهِل اْليََمِن , َحْيُث نَْرَسَل ُمعَاذَ ْبَن َ مٍَل إلَْيِهْم . فََْياَل ُمعَياذو : "  هللا عليح وسلم

ا "  ِ  لى هللا عليح وسلم إلَى اْليََمِن َونََمَرنِي نَْن  ُخ َ ِميْن ُكيِلِ َحياِلٍم ِدينَيار  بَعَثَنِي َرُسوُل هَّ

يٍد إلَيى نَْهيِل . َوَرَوَّللا نَبُو ُعمَْيٍد } ِكتَاَب  ُسوِل إلَى نَْهِل اْليََمِن َحْيُث َ ياَ  فِييِح : ِميْن ُمَحمَّ الرَّ

ْييِح َميا اْليََمِن . . َونَنَّحُ َمْن نَْسلََم ِمْن يَُهوِدِ ٍ نَْو نَْصَرانِِيٍ فَإِنَّحُ ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن , لَحُ َميا لَُهيْم َوَعلَ 

 يَّتِِح نَْو نَْصَرانِيَّتِِح فَإِنَّحُ اَل يُْفتَُن َعْنَها َوَعلَْيِح اْلِجْ يَ ُ { .َعلَْيِهْم ,  َوَمْن َكاَن َعلَى يَُهودِ 

 اأِلَِدلَّةُ َعلَى َمِشُروِعيَِّة اِلِجِ يَِة :

يا اْلِمتَياُب فََْْولُيحُ تَعَيالَ  - 10  ْ َمالِ . نَمَّ ُروِعيَّ ُ اْلِجْ يَِ  بِاْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  َواْمِ ِْ ى : } الَمَتَْت َم

ُ َوَرُسييولُحُ  َم هَّ ُمييوَن َمييا َحييرَّ ِ َواَل بِيياْليَْوِم اآْلِخييِر َواَل يَُحِرِ َواَل قَيياتِلُوا الَّييِ يَن اَل يُْؤِمنُييوَن بِييالَلَّ

يَِدينُوَن ِديَن اْلَحِقِ ِمْن الَِّ يَن نُوتُوا اْلِمتَاَب َحتَّى يُْعُ وا اْلِجْ يَ َ َعيْن يَيٍد َوُهيْم َ ياِغُروَن { 

ُ تَعَييالَى  ييُروِعيَِّ  نَْخييِ  اْلِجْ يَييِ  ِمييْن نَْهييِل اْلِمتَيياِب الَّييِ يَن َوَ ييفَُهْم هَّ ِْ . فَاآْليَيي ُ تَييدُلُّ َعلَييى َم

ُ ُمَجاَهيدَةَ اْلَميافِِريَن , َوُمَْياتَلَتَُهْم َحتَّيى يَْرِ عُيوا فَاِت اْلَمْ ُكوَرةِ فِيَهيا . َوِلَهي َا َشيَرَل هَّ  بِالِصِ

يَن اْلَحيقَّ , نَْو يُْعُ يوا اْلِجْ يَي َ َعيْن يَيٍد َوُهيْم َ ياِغُروَن . َعْن تِلْ  يفَاِت , َويَيْدُخلُوا اليدِِ َك الِصِ

ا السُّنَّ ُ فََْْد َوَردَْت نََحاِدييُث َكثِييَرةو َسيمََق بَْعُضيَها . َوِمْنَهيا َميا َرَوَّللا ُمْسيِلمو َوَغْييُر ُ َعيْن  َونَمَّ

ا َعلَييى َ ييْيٍش نَْو َسييِريٍَّ  بَُرْيييدَةَ . } َكيياَن َرُسييوُل  ييَر نَِمييير  ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم إذَا نَمَّ هَّ
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ا . الُيمَّ قَياَل : اُْغيُ َوا بِاْسيمِ  ِ َوَمْن َمعَحُ ِمْن اْلُمْسِلِميَن َخْير  َْْوَّللا هَّ ِ  نَْفِسِح بِتَ  نَْوَ ا ُ فِي َخا َّ

ِ . قَياتِلُوا َمييْن َكفَييرَ  ِ . فِيي َسييمِيِل هَّ ِ . اُْغييُ َوا َواَل تَغُلُّيوا َواَل تَْغييِدُروا َواَل تَُمثِِلُييوا َواَل  هَّ بِيالَلَّ

ييِرِكيَن فَيياْدُعُهْم إلَييى الَيياَلِإ ِخَصيياٍل نَْو ِخيياَلٍل .  ِْ ِ ِمييْن اْلُم ِْيييت َعييدُوَّ ْْتُلُييوا َوِليييد ا . َوإِذَا لَ تَ

ْسياَلِم . فَيإِْن نََ يابُوِ فَاْقمَيْل فَأَيَّتُُهنَّ َما نََ ابُوِ فَاْقمَْل ِمْنُهْم َوُكعَّ َعْنهُ  ْم , الُيمَّ اُْدُعُهيْم إلَيى اْمِ

ِل َعيْن دَاِرِهيْم إلَيى دَاِر اْلُمَهياِ ِريَن . َونَْخمِيْرُهْم  ِمْنُهْم َوُكيعَّ َعيْنُهْم , الُيمَّ اُْدُعُهيْم إلَيى التََّحيوُّ

َعلَييْيِهْم َمييا َعلَييى اْلُمَهيياِ ِريَن , فَييإِْن نَبَييْوا نَْن نَنَُّهييْم إْن فَعَلُييوا ذَِلييَك فَلَُهييْم َمييا ِلْلُمَهيياِ ِريَن , وَ 

ِ الَّي لُوا ِمْنَها فَيأَْخمِْرُهْم نَنَُّهيْم يَُمونُيوَن َكيأَْعَراِب اْلُمْسيِلِميَن , يَْجيِر  َعلَيْيِهْم ُحْميُم هَّ ِ   يَتََحوَّ

َواْلفَيْيِ  َشيْي و , إالَّ نَْن يَُجاِهيدُوا َميَج  يَْجِر  َعلَيى اْلُميْؤِمنِيَن , َواَل يَُميوُن لَُهيْم فِيي اْلغَنِيَمي ِ 

 ُهيْم اْلُمْسِلِميَن , فَإِْن ُهْم نَبَْوا فََسْلُهْم اْلِجْ يَ َ , فَإِْن ُهْم نََ ابُوِ فَاْقمَْل ِمْنُهْم َوُكيعَّ َعيْنُهْم فَيإِنْ 

ِ َوقَييياتِْلُهْم { . فََْْولُيييحُ : } فَيييإِْن ُهيييمْ  نَبَيييْوا فََسيييْلُهْم اْلِجْ يَييي َ { يَيييدُلُّ َعلَيييى  نَبَيييْوا فَاْسيييتَِعْن بِيييالَلَّ

ُروِعيَِّ  اْلِجْ يَِ  َوإِْقَراِرَها .   ِْ ْْمَيُل ِميْن  - 11َم ا َما َوَردَ ِمْن نََحاِدييَث تَيدُلُّ َعلَيى نَنَّيحُ اَل يُ نَمَّ

ْساَلُم نَْو السَّْيُع : َكَحِديِث : } نُِمْرت نَْن نُقَاتِلَ  النَّاَس َحتَّيى يَُْولُيوا اَل إلَيحَ إالَّ  اْلُمفَّاِر إالَّ اْمِ

ِ { . فََْييْد ذََهييَب  ييِح َوِحَسييابُحُ َعلَييى هَّ ُ فََمييْن قَالََهييا فََْييْد َعَصييَم ِمنِِييي نَْفَسييحُ َوَمالَييحُ إالَّ بَِحِِْ هَّ

ْساَلِم قَْمَل نُُ وِل  يَِ  بََرا َ ةٍ , َوُسوَرةُ بَيَراَ ةٍ ِميْن  ِخيِر اْلُجْمُهوُر إلَى نَنََّها َكانَْت فِي بِدَايَِ  اْمِ

 ِ يحُ َهيِ ِ  اأْلََحاِدييُث َعلَيى نَنَّ َرُسيوَل هَّ َما نََ َل ِميْن اْلُْيْر ِن , قَياَل نَبُيو ُعمَْييٍد : " َوإِنََّميا تَُو َّ

ْسيياَلِم , َوقَْمييَل نَْن تَْنييِ َل ُسييورَ  ةُ بَييَراَ ةٍ ,  ييلى هللا عليييح وسييلم إنََّمييا قَيياَل ذَِلييَك فِييي بَييْدِ  اْمِ

َويُييْؤَمَر فِيَهييا بَِْمُييوِل اْلِجْ يَييِ  فِييي قولييح تعييالى : } َحتَّييى يُْعُ ييوا اْلِجْ يَيي َ َعييْن يَييٍد َوُهييْم 

ْسياَلِم , َوفِييِح نََحاِدييُث , ِمْنَهيا َعيْن اْبيِن َعمَّياٍس  َ اِغُروَن { , َوإِنََّما نََ َل َهي َا فِيي  ِخيِر اْمِ

عنهميا قَياَل : " َكانَيْت بَيَراَ ةو ِميْن  ِخيِر َميا نَيَ َل ِميْن اْلُْيْر ِن َوقَياَل َعْن ُعثَْمياَن رضيي هللا 

ِ  يلى هللا علييح وسيلم نَْ يَحابَحُ بِغَيْ َوةِ  ُمَجاِهدو فِي  يَِ  اْلِجْ يَِ  نََ لَْت ِحيَن نََمَر َرُسيوُل هَّ

ُِ  ِخي ا يَُْوُل : َكانَْت تَمُيو َِْيم  َِ َوقَاَل : َسِمْعت ُه ِ  يلى هللا تَمُو َر َغيَ اةٍ َغَ اَهيا َرُسيوُل هَّ

ْ َمالُ فََْْد نَْ َمَج اْلعُلََماُ  َعلَى َ َواِز نَْخيِ َها فِيي اْلُجْملَيِ  , َوقَيْد نََخي ََها  ا اْمِ عليح وسلم . َونَمَّ

ْن اْلُمْسيِلِميَن فََمياَن نَبُو بَْمٍر َوُعَمُر رضي هللا عنهما َوَسائُِر اْلُخلَفَاِ  دُوَن إْنَماٍر ِمْن نََحيٍد ِمي

 إْ َماع ا .

 اِلِحِ َمةُ ِمِن َمِشُروِعيَِّة اِلِجِ يَِة : 

 اِلِجِ يَةُ َعاَلَمةُ ُخُضوعٍ َواِنِقيَاٍد ِلُحِ ِم اِلُمِسِلِميَن : - 1 

قِييَل : َمْعنَيا ُ  قَاَل اْبُن َمْنُموٍر : قَْولُحُ َع َّ َوَ لَّ : } َحتَّى يُْعُ يوا اْلِجْ يَي َ َعيْن يَيٍد { - 12 

 َعْن ذُِلٍ َوَعْن اْعتَِراٍف ِلْلُمْسِلِميَن بِأَنَّ نَْييِديَُهْم فَيْوَق نَْييِديِهْم , َوقِييَل َعيْن يَيٍد : نَْ  َعيْن إْنعَيامٍ 

َِ نَْنفُِسييِهْم َعلَييْيِهْم نِْعَميي و َعلَييْيِهْم َويَييدو ِميي ْن اْلَمْعييُروِف َعلَييْيِهْم بِيي َِلَك ; أِلَنَّ قَمُييوَل اْلِجْ يَييِ  َوتَييْر

َ ِ يلَ و . َوقِيَل : َعْن يٍَد نَْ  َعْن قَْهيٍر َوذُِلٍ َواْستِْسياَلٍم َكَميا تَُْيوُل : اْليَيدُ فِيي َهي َا ِلفُياَلٍن نَْ  

ْْيد ا َعيْن َظْهيِر يَيٍد لَييْ  ِ ِ : َعيْن يَيٍد قَياَل : نَ َس اأْلَْمُر النَّافِي ُ ِلفُياَلٍن . َوُرِوَ  َعيْن ُعثَْمياَن اْلمَيِ ِ

بِنَِسيئٍَ  َوقَياَل نَبُيو ُعمَْييدَةَ : ُكيلُّ َميْن نََطياَل ِلَميْن قََهيَر ُ فَأَْعَ يا ُ َعيْن َغْييِر ِطيمَيِ  نَْفِسيِح , فََْيْد 

ُروَن َهِ ِ  اْلَمعَانَِي ِعْندَ تَْفِسيِر قولح تعيالى : } َعيْن  نَْعَ اَها َعْن يٍَد . . " .  َوقَْد ذََكَر اْلُمفَِسِ

اَل النَّْيَسابُوِر ُّ : } َعْن يٍَد { إْن نُِريدَ بَِها يَيدُ اْلُمْعِ يي فَياْلُمَرادُ : َعيْن يَيٍد ُمَؤاتِيَيٍ  يٍَد { , فََْ 

َغْيِر ُمْمتَنِعٍَ  , يَُْاُل نَْعَ ى بِيَِدِ  إذَا اْنَْادَ َونَْ َحَب , نَْو اْلُمَرادُ َحتَّيى يُْعُ وَهيا َعيْن يَيٍد إلَيى 

ْْد ا َغْيَر نَ ِسيئٍَ  َواَل َمْمعُوال ا َعلَى يَِد نََحٍد . َوإِْن نُِريدَ بَِها يَدُ اآْلِخِ  فََمْعنَيا ُ َحتَّيى يُْعُ وَهيا يٍَد نَ

ِميْنُهْم َعْن يٍَد قَاِهَرةٍ ُمْستَْوِليٍَ  نَْ  بَِسمَمَِها , نَْو اْلُمَرادُ َعْن إْنعَاٍم َعلَيْيِهْم , فَيإِنَّ قَمُيوَل اْلِجْ يَيِ  
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ْسياَلِم  بَداَل  َعنْ  يغَاَر بِيإِْ َراِ  ُحْميِم اْمِ َِّيافِِعيُّ الصَّ نَْرَواِحِهْم نِْعَم و َعِميَم و َعلَيْيِهْم . َوفَسَّيَر ال

غَاُر نَْن يَْجيِرَ  َعلَيْيِهْم ُحْميُم  َعلَْيِهْم َحْيُث قَاَل : َسِمْعت ِرَ اال  ِمْن نَْهِل اْلِعْلِم يَُْولُوَن : الصَّ

ْساَلِم َوَما نَ  ْسياَلِم . فَيإِذَا َ يَرَّللا َعلَيْيِهْم ُحْمُميحُ اْمِ ْشمَحَ َما قَالُوا بَِما قَيالُوا , اِلْمتِنَياِعِهْم ِميْن اْمِ

فََْْد نََ غَُروا بَِما يَْجِر  َعلَْيِهْم ِمْنحُ , فَعَلَى َهي َا اْلَمْعنَيى يَُميوُن دَْفيُج اْلِجْ يَيِ  ِميْن اْلَميافِِريَن 

غَاِر .َواْلُخُضولُ ِلُسْلَ اِن الْ   ُمْسِلِميَن ُموِ م ا ِللصَّ

ِة : - 2  مَّ  اِلِجِ يَةُ َوِسيلَةل ِلِهَدايَِة أَِهِل الذِِّ

قَيياَل اْلََْرافِيييُّ : " إنَّ قَاِعييدَةَ اْلِجْ يَييِ  ِمييْن بَيياِب اْلتِييَ اِم اْلَمْفَسييدَةِ الييدُّْنيَا ِلييدَْفجِ اْلَمْفَسييدَةِ  - 13 

َِّييْرِعيَِّ  , بَيَانُييحُ : نَنَّ اْلَمييافَِر إذَا قُتِييَل اْلعُْليَييا َوتََوقُّييجِ اْلَمْصييلَحَ  ِ  , َوذَِلييَك ُهييَو َشييأُْن اْلََْواِعييِد ال

يَمياِن , َوتََحيتََّم َعلَْييِح اْلُمْفيُر َواْلُخلُيودُ فِيي يَمياِن , َوبَياُب َمَْياِم َسيعَادَةِ اْمِ  اْنَسدَّ َعلَْييِح بَياُب اْمِ

ْْمَِل اأْلَْزَماِن , اَل ِسييََّما  النَّاِر , َوَغَضُب الدَّيَّاِن , ُ اْلِجْ يَ َ َرَ اَ  نَْن يُْسِلَم فِي ُمْستَ ََِرَل هَّ فَ

ِريجِ اْلِجْ يَيِ  ِميْن َ يانِمَْيِن :  ِْ ْساَلِم " . َوتَْمَهُر َهِ ِ  اْلِحْمَم ُ فِي تَ اَلِعِح َعلَى َمَحاِسِن اْمِ بِاِطِ

غَاُر الَِّ   يَْلحَ  ُل : الصَّ اِسيُّ فِي نَْحَمياِم اأْلَوَّ ِ  ِعْندَ دَْفجِ اْلِجْ يَِ  . َوقَاَل إْلِميَا اْلِهرَّ مَّ ُق نَْهَل ال ِِ

ْْتَِرُن بِاْلِجْ يَِ  ال ُّلُّ  ْعَماُم َوالدَُّعاُ  لَحُ , فَيَ َكاةِ اْلَمْدُح َواْمِ ْْتَِرُن بِال َّ  َوالي َّمُّ اْلُْْر ِن : " فََمَما يَ

لَى َه َا اْلَوْ ِح َكاَن نَْقَرَب إلَى نَْن اَل يَثْمُتُوا َعلَيى اْلُمْفيِر ِلَميا يَتَيدَاَخلُُهْم ِميْن , َوَمتَى نُِخ َْت عَ 

ْقياَللِ َعيْن اْلُمْفيِر فَُهيَو نَْ يلَُح فِيي اْلِحْمَميِ  َونَْولَيى  اأْلَنَفَِ  َواْلعَاِر , َوَميا َكياَن نَْقيَرَب إلَيى اْمِ

َِّييْرلِ . َوالثَّييانِي ْسيياَلِم  بَِوْضييجِ ال : َمييا يَتََرتَّييُب َعلَييى دَْفييجِ اْلِجْ يَييِ  ِمييْن إقَاَمييٍ  فِييي دَاِر اْمِ

اَللٍ َعلَى َمَحاِسنِِح . َوقَاَل اْلَح َّاُب  : اْلِحْمَمي ُ فِيي َوْضيجِ اْلِجْ يَيِ   -فِي بَيَاِن اْلِحْمَمِ   -َواِطِ

ْساَلِم َمَج َما فِي ُمَخالََ ِ  اْلُمْسِلِميَن ِميْن نَنَّ ال ُّلَّ الَِّ   يَْلَحُُْهْم يَْحِملُُهْم  َعلَى ال دُُّخوِل فِي اْمِ

ْساَلِم . اَللِ َعلَى َمَحاِسِن اْمِ  ااِلِطِ

 اِلِجِ يَةُ َوِسيلَةل ِللتََّخلُِّص ِمِن ااِلِستِئَِصاِل َوااِلِضِطَهاِد : - 3 

يي ِ  - 14  مَّ , فَِهييَي تَْعِصييُم نَْرَواَحُهييْم َوتَْمنَييُج َعييْنُهْم  اْلِجْ يَيي ُ نِْعَميي و ُعْمَمييى تُْسييدَّللَا أِلَْهييِل ال ِِ

يا َردَّ نَبُيو ُعمَْييدَةُ اْلِجْ يَي ِ  اأْلََوائُِل , فَلَمَّ مَّ َِ َهِ ِ  النِِْعَم َ نَْهُل ال ِِ  َ َعلَيى ااِلْضِ َهادَ , َوقَْد نَْدَر

ِ لَيِواَليَتُُمْم َوَعيْدلُُمْم , نَْهِل ِحْمَص ِلعَدَِم اْستَِ اَعتِِح تَْوفِيَر اْلِحَمايَِ  لَُهيْم  قَيالُوا ِلُواَلتِيِح : " َوَهَّ

يِم فََْيْد نَقَيرَّ نَْهيُل ِحْميَص بِيأَنَّ ُحْميَم اْلُمْسيِلِميَن َمي ِْ يا ُكنَّيا فِييِح ِميْن المُّْليِم َواْلغَ َج نََحبُّ إلَْينَا ِممَّ

يِن , نََحيبُّ إلَيْيِهْم ِميْن ُحْميمِ  نَْبنَياِ  ِديينِِهْم , َوذَِليَك ِلَميا يَْنَ يِو  َعلَْييِح ذَِليَك  ِخاَلفِِهْم لَُهْم فِي الدِِ

ْنَسانِيَِّ  . فَيإِذَا قَاَرنَّيا بَيْيَن اْلجِ  ْ يَيِ  اْلُحْمُم ِمْن ُظْلٍم َوَ ْوٍر َواْضِ َهاٍد َوَعدَِم اْحتَِراٍم ِللنَّْفِس اْمِ

 َ يَِّ  الَّتِي يَُماِرُسَها نَْهُل اْلعََْائِِد َميَج بَِما اْنَ َوْت َعلَْيِح ِمْن َ غَاٍر , َوبَْيَن تِْلَك اأْل ِِ ْعَماِل اْلَوْح

يِ  , َوَرْحَمي   ُمْهيدَا مَّ ة  اْلُمَخاِلِفيَن لَُهْم فِي اْلُمْعتََْيِد , تَُميوُن اْلِجْ يَي ُ نِْعَمي   ُمْسيدَاة  إلَيى نَْهيِل ال ِِ

ِ تَعَالَى ,  َوااِلْعتَِراَف بِاْلَجِميِل ِلْلُمْسِلِميَن . إلَْيِهْم , َوِهَي تَْستَْلِ ُم ُشْمَر هَّ

يِ   - 14  ْنفَاِق َعلَى اْلَمَصاِلحِ اْلعَامَّ ْساَلِميَّ ُ فِي اْمِ اْلِجْ يَ ُ َمْوِردو َماِليٌّ تَْستَِعيُن بِِح الدَّْولَ ُ اْمِ

 َواْلَحاَ اِت اأْلََساِسيَِّ  ِلْلُمْجتََمجِ .

ْساَلِميَِّ  , تُْنِفُق ِمْنيحُ َعلَيى اْلَمَصياِلحِ تُْعتَمَُر اْلِجْ يَ ُ مَ  - 15  ْوِرد ا َماِليًّا ِمْن َمَواِرِد الدَّْولَِ  اْمِ

فَالِ َعْن اْلمِاَلِد , َوتَْوفِيِر اأْلَْمِن فِيي اْلُمْجتَ  ِ  َواْلَحاَ اِت اأْلََساِسيَِّ  ِلْلُمْجتََمجِ : َكالدِِ َميجِ , اْلعَامَّ

ِْييِق التََّمافُييلِ  ييِ  : َكمِنَيياِ  اْلَميدَاِرِس َواْلَمَسيياِ ِد َواْلُجُسييوِر  َوتَْح ااِلْ تَِميياِعِيِ , َواْلَمَرافِيِق اْلعَامَّ

يُروِعيَِّ  اْلِجْ يَيِ  : " فِيي  ِْ َوال ُُّرِق َوَغْيِر ذَِلَك . قَاَل اْبيُن اْلعََربِيِيِ فِيي بَيَياِن اْلِحْمَميِ  ِميْن َم

ُ إلَْيِهْم " . َوَ اَ  فِي ُمْغنِي اْلُمْحتَياجِ : " بَيْل نَْخِ َها َمعُونَ و ِلْلُمْسِلِميَن  َوِرْزقو َحاَللو َساقَحُ هَّ

يِريجِ  ِْ ِهَي نَْولُ إْذاَلٍل لَُهْم َوَمعُونَ و لَنَا " . َوِ مَايَ ُ اْلَماِل لَْيَسْت ِهَي اْلَهدَُف اأْلََساِسييُّ ِميْن تَ
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ييِ  إلَييى ُحْمييِم اْلُمْسييِلِميَن , اْلِجْ يَييِ  , َوإِنََّمييا اْلَهييدَُف اأْلََسا مَّ ِْيييُق ُخُضييولُ نَْهييِل ال ِِ ِسيييُّ ُهييَو تَْح

ْسيياَلِم َوَعييْدِل اْلُمْسييِلِميَن , فَتَُمييوَن َهييِ ِ   َواْلعَييْيُش بَييْيَن َظْهييَرانَْيِهْم ِليَ َِّلعُييوا َعلَييى َمَحاِسييِن اْمِ

ْْنِعَِ  لَُهْم  ْساَلِم , َواَلَِّ   اْلَمَحاِسُن بَِمثَابَِ  اأْلَِدلَِّ  اْلُم ْقاَللِ َعْن اْلُمْفِر َوالدُُّخوِل فِي اْمِ َعلَى اْمِ

ْساَلِم , َونَنَّ اْلحُ  ِد دُُخوِلِح فِي  اْمِ ْن َوَ مَْت َعلَْيِح بُِمَجرَّ ُموَمي َ يَُؤيِِدُ ذَِلَك نَنَّ اْلِجْ يَ َ تَْسُُْط َعمَّ

ييِدُم َعلَييى فَييْرِض الْ  ْْ ُ ْسيياَلِميَّ َ اَل ت ْسيياَلِم اْمِ ِجْ يَييِ  َعلَييى اأْلَْفييَراِد إالَّ بَْعييدَ تَْخيِيييِرِهْم بَييْيَن اْمِ

ْسياَلِم َوإِْعفَياَ ُهْم ِميْن اْلِجْ يَيِ   ُل دُُخوَل نَْهيِل اْليمِاَلِد اْلَمْفتُوَحيِ  فِيي اْمِ َواْلِجْ يَِ  , َوِهَي تُفَِضِ

 َ نََّها دَْولَ ُ ِهدَايٍَ  اَل ِ مَايٍَ  . َ اَ  فِي تَياِريخِ ال َّمَيِرِ ِ َعلَى اْلمََْاِ  فِي اْلُمْفِر َودَْفجِ اْلِجْ يَِ  ; أِل

بَْيِدِ ِ قَاَل : " َكتََب ُعَمُر إلَى َعْمِرو ْبيِن اْلعَياِص . . فَياْعِرْض َعلَيى  َعْن ِزيَاِد ْبِن ُ ْ ٍ  ال ُّ

ْسَمْندَِريَّ  نَْن يُْعِ يَك اْلِجْ يَ َ َعلَيى نَْن تُخَ  يِِيُروا َميْن فِيي نَْييِديُمْم ِميْن َسيْميِِهْم بَيْيَن َ اِحِب اْمِ

ْساَلَم فَُهيَو ِميْن اْلُمْسيِلِميَن لَيحُ َميا لَُهيْم َوَعلَ  ْساَلِم َوبَْيَن ِديِن قَْوِمِح , فََمْن اْختَاَر ِمْنُهْم اْمِ ْييِح اْمِ

ِجْ يَِ  َما يُوَضُج َعلَيى نَْهيِل ِدينِيِح " الُيمَّ َما َعلَْيِهْم , َوَمْن اْختَاَر ِديَن قَْوِمِح ُوِضَج َعلَْيِح ِمْن الْ 

ينْ  ُ يِل ِممَّ  قَاَل : " فََجَمْعنَا َما فِي نَْيِدينَا ِمْن السَّمَايَا َواْ تََمعَْت النََّصاَرَّللا , فََجعَْلنَا نَأْتِي بِالرَّ

ْسياَلِم َوبَيْيَن النَّْصيَرانِيَّ ِ  ْسياَلَم َكمَّْرنَيا تَْممِييَرة   فِي نَْيِدينَا , الُمَّ نَُخيِِيُر ُ بَيْيَن اْمِ , فَيإِذَا اْختَياَر اْمِ

َرْت ِهَي نََشدُّ ِمْن تَْممِيِرنَا ِحيَن نَْفتَُح اْلَْْريَي َ , الُيمَّ نَُحيوُز ُ إلَْينَيا . َوإِذَا اْختَياَر النَّْصيَرانِيَّ َ نََخي

اُزو ُ إلَيْيِهْم َوَوَضيْعنَا َعلَْييِح اْلِجْ يَي َ , الُيمَّ َحي -نَْ  نَْخَرُ وا نَْ َوات ا ِمْن نُنُيوفِِهْم  -النََّصاَرَّللا 

َوَ ِ ْعنَا ِمْن ذَِلَك َ َ ع ا َشِديد ا َحتَّى َكأَنَّحُ َرُ لو َخَرَج ِمنَّا إلَْيِهْم . . فََماَن ذَِلَك اليدَّنُْب َحتَّيى 

 فََرْغنَا ِمْنُهْم " .

ِنَواُع اِلِجِ يَِة ن ََ146: 

بِاْعتِمَيياِر ِرَضييا  -إلَييى نَْقَسيياٍم , فََْسَّييُموَها  -بِاْعتِمَيياَراٍت ُمْختَِلفَييٍ   - َ قَسَّييَم اْلفََُْهيياُ  اْلِجْ يَيي 

بِاْعتِمَيياِر َمَحلَِِهييا : َهييْل  -إلَييى ُ ييْلِحيٍَّ  َوَعْنِويَّييٍ  . َوقَسَّييُموَها  -اْلَمييأُْخوِذ ِمْنييحُ َوَعييدَِم ِرَضييا ُ 

ُ وِس نَْو َعلَى اأْلَْمَواِل  يُّ ؟ إلَيى ِ ْ يَيِ  ُرُ وٍس َوِ ْ يَيٍ  تَُموُن َعلَى الرُّ ِمِ الَّتِيي يَْمتَِسيمَُها الي ِِ

ِريٍَّ  . َوقَسَُّموَها  ِْ  -بِاْعتِمَاِر النََّمِر إلَى َطمََْاِت النَّياِس َونَْوَ يافِِهْم َوَعيدَِم النََّميِر إلَْيَهيا  -ُع

ال  إلَى ِ ْ يَِ  نَْشَخاٍص , َوِ ْ يَِ  َطمََْاٍت نَْو نَْوَ اٍف .  ْلِحيَّ ُ َواْلعَْنِويَّ ُ : -نَوَّ  اْلِجْ يَ ُ الصُّ

َِّيييافِِعيَِّ   - 16  ِْْسييييُم ِعْنيييدَ ال ِْْسييييِم اْلَحنَِفيَّييي ُ َواْلَماِلِميَّييي ُ , َواَل يَيييِردُ َهييي َا التَّ َح بَِهييي َا التَّ َ يييرَّ

ْلَمْغلُيوبِيَن بِيدُوِن ِرَضياُهْم . فَاْلِجْ يَي ُ َواْلَحنَابِلَِ  , أِلَنَُّهْم يَيَرْوَن َعيدََم ُوُ يوِب اْلِجْ يَيِ  َعلَيى ا

فََهييا اْلعَييدَِو ُّ  ييْلحِ .  َوَعرَّ ييِ  بِالتََّراِضييي َوالصُّ مَّ ييْلِحيَّ ُ : ِهييَي الَّتِييي تُوَضييُج َعلَييى نَْهييِل ال ِِ الصُّ

ْساَلِم َويَُمثَّيُل ِلَهي َا بِأَنََّها : َما اْلتََ َم َكافِرو قَْمَل ااِلْستِْعاَلِ  َعلَْيِح نَدَاَ  ُ ُمَْابَِل إبْ  َْائِِح فِي بِاَلِد اْمِ

النَّْولِ بَِما َوقََج ِمْن ُ ْلحِ النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم أِلَْهِل نَْجَراَن َعلَيى نَْلفَيْي ُحلَّيٍ  , َوَكي َا 

يا اْلجِ  ْْيِدِس . َونَمَّ ْ يَي ُ اْلعَْنِويَّي ُ : فَِهيَي َما َوقََج ِمْن ُ ْلحِ ُعَمَر رضي هللا عنح أِلَْهِل بَْيِت اْلَم

َميياُم َعلَييى  الَّتِييي تُوَضييُج َعلَييى نَْهييِل اْلييمِاَلِد اْلَمْفتُوَحييِ  َعْنييَوة  بِييدُوِن ِرَضيياُهْم , فَيََضييعَُها اْمِ

فََها اْبُن َعَرفَ َ بِأَنََّها : " َما لَ  ُهْم َعلَى نَْرِضِهْم . َوقَْد َعرَّ ِ َم اْلَميافَِر ِميْن اْلَمْغلُوبِيَن الَِّ يَن نَقَرَّ

ْساَلِم َوَ يْونِِح , َويَُمثَّيُل ِلَهي َا النَّيْولِ بَِميا فََرَضيحُ ُعَميرُ  َْْراِرِ  تَْحَت ُحْمِم اْمِ  َماٍل أِلَْمنِِح بِاْستِ

ِ  فِي َسَواِد اْلِعَراِق  مَّ  ْبُن اْلَخ َّاِب َعلَى نَْهِل ال ِِ

ِلِحيَِّة   َواِلِجِ يَِة اِلعَِنِويَِّة :اِلفَِرُق بَِيَن اِلِجِ يَِة الصُّ

ْلِحيَّ ُ َعْن اْلِجْ يَِ  اْلعَْنِويَِّ  ِمْن ِعدَّةِ ُوُ وٍ  َوِهَي : - 17   تَْفتَِرُق اْلِجْ يَ ُ الصُّ
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يْلحِ ِميْن اْلَميافِِريَن الَّيِ يَن َطلَمُيوا بِاْختِيَياِرِهْم  - 1  يْلِحيَّ ُ تُوَضيُج َعلَيى نَْهيِل الصُّ اْلِجْ يَي ُ الصُّ

ا اْلِجْ يَي ُ اْلعَْنِويَّي ُ فَِهيَي الَّتِيي تُْفيَرُض وَ  ِرَضاُهْم ِمْن اْلُمْسِلِميَن اْلُمَصالََح َ َعلَى اْلِجْ يَِ  . نَمَّ

ْْيدَاِر ِعْنيدَ بَْعيِض اْلفََُْهياِ   - 2َعلَى اْلَمْغلُوبِيَن بِدُوِن ِرَضاُهْم .  اْلِجْ يَي ُ اْلعَْنِويَّي ُ ُمَحيدَّدَةُ اْلِم

يْلِحيَّ ُ فَلَيْيَس لََهيا َحيدٌّ ُمعَييَّنو َوإِنََّميا تَُميوُن َكَما َسي يا اْلِجْ يَي ُ الصُّ ْْيدَاِر اْلِجْ يَيِ  . نَمَّ نُمَيُِِن فِيي ِم

 بَِحَسِب َما يََُْج َعلَْيِح ااِلتِِفَاُق .

ييِل َواْلمُلُيي - 3  ْْ ييتََرُط لََهييا ُشييُروطو ُمعَيَّنَيي و َكاْلعَ ِْ ييا اْلِجْ يَيي ُ اْلِجْ يَيي ُ اْلعَْنِويَّيي ُ يُ وغِ َواليي ُُّكوَرةِ نَمَّ

َميياُم نَْهييَل بَلَييٍد َعلَييى نَْن يُْعُ ييوا  ُِّييُروُط , فَييإِذَا َ ييالََح اْمِ ييتََرُط لََهييا َهييِ ِ  ال ِْ ييْلِحيَّ ُ فَيياَل يُ الصُّ

َماِم نَْخ َُها ِمْنُهمْ  غَاِر , َوَعْن النَِِساِ  َ اَز ِلإْلِ  . اْلِجْ يَ َ َعْن نَْواَلِدِهْم الِصِ

يا اْلِجْ يَي ُ  - 4  اْلِجْ يَ ُ اْلعَْنِويَّ ُ تُْضيَرُب َعلَيى اأْلَْشيَخاِص َواَل تُْضيَرُب َعلَيى اأْلَْميَواِل , نَمَّ

ييْلِحيَّ ُ فَيَُجييوُز نَْن تُْضييَرَب َعلَييى اأْلَْمييَواِل َكَمييا تُْضييَرُب َعلَييى اأْلَْشييَخاِص , فَيَُجييوُز  الصُّ

ةِ َوَغْيِر ذَِلَك .َضْربَُها َعلَى اْلَماِشيَِ  َونَرْ   بَاحِ اْلِمَهِن اْلُحرَّ

يا  - 5  اْلِجْ يَ ُ اْلعَْنِويَّ ُ تُْضَرُب َعلَيى اأْلَْشيَخاِص تَْفِصييال  َواَل تُْضيَرُب َعلَيْيِهْم إْ َمياال  , نَمَّ

ِ  إْ َماال  َوتَْفِصيال   مَّ ْلِحيَّ ُ فَيَُجوُز َضْربَُها َعلَى نَْهِل ال ِِ , فَيَُجوُز َضْربَُها َعلَيى اْلِجْ يَ ُ الصُّ

يْلحِ الَّيِ   َوقَيَج بَيْيَن َرُسيوِل  ْْدَاٍر ُمعَيٍَّن يَْدفَعُونَحُ َعْن نَْنفُِسِهْم ُكلَّ َسينٍَ  , َكالصُّ ِ نَْهِل بَلٍَد بِِم هَّ

 .  لى هللا عليح وسلم َونَْهِل نَْجَراَن , فََْْد َ الََحُهْم َعلَى نَْلفَْي ُحلٍَّ  فِي السَّنَ ِ 

ُهوِس , َواِلِجِ يَةُ َعلَى اأِلَِمَواِل : -ثَانِيًا   ِجِ يَةُ الرُّ

إلَيى ِ ْ يَيِ  ُرُ وٍس َوِ ْ يَيٍ  َعلَيى  -بِاْعتِمَاِر اْلَمَحِلِ الَِّ   تَِجُب فِييِح  -قَسََّم اْلفََُْهاُ  اْلِجْ يَ َ  

ُ وِس تُوَضيُج َعلَيى اأْلَْشي - 18اأْلَْمَواِل .  َخاِص : َكيِدينَاٍر َعلَيى ُكيِلِ َشيْخٍص , فَِجْ يَي ُ اليرُّ

ُسيوُل  يلى هللا علييح وسيلم َعلَيى ُكيِلِ َحياِلٍم  َوِمْن ذَِلَك ِ ْ يَ ُ نَْهِل اْليََمِن , َحْيُث َوَضيَج الرَّ

يرِ  ِْ ِ  فِيي نَْميَواِلِهْم : َكاْلعُ مَّ ِريَّ ُ : َما يُْفَرُض َعلَى نَْهِل ال ِِ ِْ ا . َواْلِجْ يَ ُ اْلعُ نَْو نِْصيِع  ِدينَار 

ْْنَيا " َعلَيى  ِ  لى هللا علييح وسيلم أِلَْهيِل " َم ِر َوِمْن ذَِلَك َما َوقََج ِمْن ُ ْلحِ َرُسوِل هَّ ِْ اْلعُ

ُربُجِ َعُروِكِهْم َوُغُ وِلِهْم َوُربُيجِ الَِمياِرِهْم . َوَكي َا َميا َوقَيَج ِميْن ُ يْلحِ ُعَميَر رضيي هللا عنيح 

ِر نَْمَواِلِهْم , نَْو ِضْعِع َميا يَِجيُب َعلَيى اْلُمْسيِلِميَن فِيي ِلنََصاَرَّللا بَنِي تَْغِلَب  ِْ َعلَى نِْصِع ُع

يِريَّ ُ  ِْ َكاةِ . فَاْلِجْ يَ ُ اْلعُ يْلِحيَِّ   -بَِهي َا اْلَوْ يِع  -نَْمَواِلِهْم ِمْن ال َّ تَيْدُخُل تَْحيَت اْلِجْ يَيِ  الصُّ

َميا يْلُح َعلَيى ُ يْ ٍ  ِميْن الَّتِي تَتِمُّ بِااِلتِِفَاِق بَيْيَن اْمِ يِ  , فَيَُجيوُز الصُّ مَّ ِم نَْو نَائِمِيِح َوبَيْيَن نَْهيِل ال ِِ

يرو (  ِْ نَْمَواِلِهْم َكَما يَُجوُز َعلَى نَْشَخاِ ِهْم . َويُْرَ ُج ِلَمْعِرفَِ  نَْحَماِمَهيا إلَيى ُمْصيَ لَحِ : ) ُع

. 

 ) َطبِيعَةُ اِلِجِ يَِة   :

ْ َراِر َعلَيى اْلُمْفيِر , نَْم اْختَلََع اْلفَُْهَ  - 19  ِْيَِْ  اْلِجْ يَِ  , َهْل ِهَي ُعُْوبَ و َعلَى اْمِ اُ  فِي َح

يا َعيْن َشيْيٍ  ؟ فَي ََهَب نَبُيو  ٍض , نَْم نَنََّهيا ِ يلَ و َماِليَّي و َولَْيَسيْت ِعَوض  نَنََّها ِعيَوضو َعيْن ُمعَيوَّ

ْْمَيُل َحنِيفَ َ َوبَْعُض اْلَماِلِميَِّ  إلَى نَنََّها  ُ ْ َراِر َعلَى اْلُمْفِر , َوِلَهي َا اَل ت َوَ مَْت ُعُْوبَ   َعلَى اْمِ

يا  ِيِ إذَا بَعََث بَِها َميَج َشيْخٍص  َخيَر , بَيْل يَُملَّيُع نَْن يَيأْتَِي بَِهيا بِنَْفِسيِح , فَيُْعِ يي قَائِم  ِمِ ِمْن ال ِِ

َْْوِليِح تَعَيالَى : } َحتَّيى يُْعُ يوا اْلِجْ يَي َ َعيْن يَيٍد َوُهيْم َواْلَْابُِض ِمْنحُ قَاِعدو . َواْستَدَلُّوا ِلي َِلَك بِ 

يَييْدفَعَُها بِنَْفِسييِح َغْيييَر  -فِييي تَْفِسيييِر قَْوِلييِح : } َعييْن يَييٍد {  -َ يياِغُروَن { . قَيياَل اْبييُن َعمَّيياٍس 

يغَاِر ُعُْوبَي   لَيحُ َعلَيى ُمْستَنِيٍب فِيَها نََحد ا . فَاَل بُدَّ  ِمْن نَدَاِ  اْلِجْ يَِ  َوُهيَو بَِحا لَيِ  الي ُِّلِ َوالصَّ

ا نَْن يُْ لََق َعلَى الثَّيَوابِ  تََّْ و ِمْن اْلَجَ اِ  , َوُهَو إمَّ ِْ ْ َراِر َعلَى اْلُمْفِر . َوأِلَنَّ اْلِجْ يَ َ ُم  اْمِ

ا نَْن يُْ لََق َعلَى اْلعُُْوبَِ  بَِسمَِب اْلَمْعِص  ِل بَِسمَِب ال َّاَعِ  , َوإِمَّ يَِ  . َواَل َشيكَّ فِيي اْنتِفَياِ  اأْلَوَّ
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, أِلَنَّ اْلُمْفيَر َمْعِصييَ و َوَشييرٌّ , َولَيْيَس َطاَعيي   فَيَتَعَييَُّن الثَّييانِي ِلْلَجيَ اِ  : َوُهييَو اْلعُُْوبَي ُ بَِسييمَِب 

بَي و بِأَنََّهيا َوَ مَيْت بَِسيمَِب اْلُمْفيِر اْلُمْفِر . قَاَل اْبُن اْلعََربِيِيِ : َواْسيتَدَلَّ ُعلََماُؤنَيا َعلَيى نَنََّهيا ُعُْو

َوُهَو ِ نَايَ و , فََوَ َب نَْن يَُموَن ُمَسيمِِمَُها ُعُْوبَي   , َوِلي َِلَك َوَ مَيْت َعلَيى َميْن يَْسيتَِحقُّ اْلعُُْوبَي َ 

اِر اْبتِيدَا   ُهيَو اْلَْتْيُل ُعُْوبَي   َوُهْم اْلمَاِلغُوَن اْلعَُْاَلُ  اْلُمَْاتِلُوَن . َوأِلَنَّ اْلَواِ َب فِيي َحيِقِ اْلُمفَّي

ُن اْلِجْ يَ َ , َ ياَرْت الْ  ِ  الَِّ   يَتََضمَّ مَّ ِْْد ال ِِ ا دُفَِج َعْنُهْم اْلَْتُْل بِعَ ِجْ يَي ُ لَُهْم َعلَى اْلُمْفِر , فَلَمَّ

يِ   ُعُْوبَ   بَدََل ُعُْوبَِ  اْلَْتِْل . َوذََهَب ُ ْمُهوُر اْلفََُْهاِ  : إلَى نَنَّ  مَّ اْلِجْ يَ َ تَِجُب َعلَيى نَْهيِل ال ِِ

ِض الَّيِ   تَِجيُب اْلِجْ يَي ُ بَيداَل  َعْنيحُ .  ٍض , الُمَّ اْختَلَفُوا بَْعدَ ذَِليَك فِيي اْلُمعَيوَّ ا َعْن ُمعَوَّ ِعَوض 

ا َعْن النُّْصيَرةِ : َويَ  ِْْصيدُوَن بِي َِلَك نُْصيَرةَ فََْاَل بَْعُض فََُْهاِ  اْلَحنَِفيَِّ  : اْلِجْ يَ ُ تَِجُب ِعَوض 

فَالِ َعْنَهيا . َواْسيتَدَلُّوا ِلي َِلَك بِيأَنَّ النُّ  ْسياَلِم َواليدِِ ْصيَرةَ اْلُمَْاتِلَِ  الَِّ يَن يَُْوُموَن بِِحَمايَِ  دَاِر اْمِ

ِ  . فَا مَّ ْساَلِميَِّ  َوِمْنُهْم نَْهُل ال ِِ ْلُمْسِلُموَن يَُْوُموَن بِنُْصيَرةِ تَِجُب َعلَى َ ِميجِ َرَعايَا الدَّْولَِ  اْمِ

ِ , وَ  ا بِأَْمَواِلِهْم , فَيَْخُرُ وَن َمعَُهْم ِلْلِجَهياِد فِيي َسيمِيِل هَّ ا بِأَْنفُِسِهْم , َوإِمَّ يُْنِفُْيوَن اْلُمَْاتِلَِ  : إمَّ

ِ , قَيياَل تَعَييالَى : } يَييا نَيَُّهييا الَّييِ ينَ   َمنُييوا َهييْل نَدُلُُّمييْم َعلَييى تَِجيياَرةٍ  ِمييْن نَْمييَواِلِهْم فِييي َسييمِيِل هَّ

ِ بِيأَْمَواِلُمْم َونَنْ  ِ َوَرُسوِلِح َوتَُجاِهدُوَن فِيي َسيمِيِل هَّ فُِسيُمْم تُْنِجيُمْم ِمْن َع َاٍب نَِليٍم تُْؤِمنُوَن بِالَلَّ

يا فَاتَيْت النُّْصيَرةُ  يِ  بِأَْنفُِسيِهْم بَِسيمَِب  ذَِلُمْم َخْييرو لَُميْم إْن ُكْنيتُْم تَْعلَُميوَن { . َولَمَّ مَّ ِميْن نَْهيِل ال ِِ

َِّيافِِعيَّ ُ  إْ َراِرِهْم َعلَيى اْلُمْفيِر , تَعَيَّنَيْت َعلَيْيِهْم النُّْصيَرةُ بِاْلَمياِل : َوِهيَي اْلِجْ يَي ُ . َوقَياَل ال

ْْيِن اليدَِّم َواْلَحنَابِلَ ُ َوبَْعُض فََُْهاِ  اْلَحنَِفيَِّ  َواْلَماِلِميَِّ  : اْلِجْ يَ ُ تَ  ِجُب بَداَل  َعْن اْلِعْصيَمِ  نَْو َح

ييا َعييْن  قَاَمييِ  فِيَهييا . فَييإِذَا َكانَييْت ِعَوض  ْسيياَلِم َواْمِ ييا َعييْن ُسييْمنَى دَاِر اْمِ , َكَمييا تَِجييُب ِعَوض 

يْلحِ َعيْن دَِم اْلعَْميِد . َوإِذَا كَ  ِْْن الدَِّم تَُموُن فِيي َمْعنَيى بَيدَِل الصُّ يا َميا اْلِعْصَمِ  َوَح انَيْت ِعَوض 

َ ياَرةِ .  َواْسيتَدَلُّوا  قَاَميِ  فِيَهيا , تَُميوُن فِيي َمْعنَيى بَيدَِل اْمِ ْساَلِم َواْمِ َعْن السُّْمنَى فِي دَاِر اْمِ

 ُ َميِ  , فََْيْد نَبَياَح هَّ ْْيِن اليدَِّم بِآيَيِ  اْلِجْ يَيِ  اْلُمتََْدِِ  تَعَيالَى َعلَى َكْونَِها بَيداَل  َعيْن اْلِعْصيَمِ  نَْو َح

ْْيِن اليدَِّم . َواْسيتَدَلُّوا َعلَيى  يا َعيْن َح ِدَماَ  اْلُمفَّاِر الُمَّ َحَْنََها بِاْلِجْ يَيِ  , فََمانَيْت اْلِجْ يَي ُ ِعَوض 

ْ يَراِر َعلَيى اْلُمْفيِر َوَعيدَِم اْلُخُضيولِ  يا َعيْن ُسيْمنَى اليدَّاِر بِيأَنَّ اْلُمفَّياَر َميَج اْمِ َكْونَِها ِعَوض 

 َ وَن فِيي دَاِرنَيا , َواَل يَِصييُروَن ِميْن نَْهيِل تِْليَك اليدَّاِر إالَّ أِل يِ  اَل يَُْيرُّ مَّ يِد ال ِِ ْْ ْساَلِم بِعَ ْحَماِم اْمِ

ْسياَلِم . َوقَيْد رَ  يِ  َونَدَاِ  اْلِجْ يَيِ  . فَتَُميوُن اْلِجْ يَي ُ بِي َِلَك بَيداَل  َعيْن ُسيْمنَى دَاِر اْمِ مَّ ِْْد ال ِِ دَّ بِعَ

 و ْبُن اْلَْيِِِم َه َا اْلَْْوَل ِمْن ُوُ وٍ  َكثِيَرةٍ . َوذََهَب بَْعُض فََُْهياِ  اْلَحنَِفيَّيِ  إلَيى نَنَّ اْلِجْ يَي َ ِ يلَ ا

ْْيِن اليدَِّم ;  ِ  , َولَْيَسْت بَداَل  َعْن َشيْيٍ  , فَِهيَي لَْيَسيْت بَيداَل  َعيْن َح مَّ َماِليَّ و تَِجُب َعلَى نَْهِل ال ِِ

ِ تَعَيالَى , فَياَل يَُجيوُز إْسيَْاُطحُ بِِعيَوٍض َمياِلِيٍ نَْ يال   أِلَنَّ  قَتَْل اْلَمافِِر َ َ ا و ُمْستََحقٌّ ِلَحِقِ هَّ

ِْييِر اْلعَيياِ ِ  َوتَْسيُُْط بِياْلَمْوِت قَْميَل اأْلَدَاِ  . َوِهيَي لَْيَسييْت  َكاْلُحيدُوِد , َوِلي َا اَل تَِجيُب َعلَيى اْلفَ

يَّ يَْسُمُن ِمْلَك نَْفِسِح .بَداَل  َعْن ُسمْ  ِمِ  نَى الدَّاِر ; أِلَنَّ ال ِِ

ِة : مَّ  َعِقُد الذِِّ

ِْْرييرِ  - 20  يِ  ُهيَو : اْلتِيَ اُم تَ مَّ ْْيدُ ال ِِ ِ  . فَعَ مَّ ِ  لُُ وُم اْلِجْ يَِ  أِلَْهِل ال ِِ مَّ ِْْد ال ِِ  يَتََرتَُّب َعلَى َع

َِْرِط بَْ ِل اْلِجْ يَِ  .اْلُمفَّاِر فِي دَاِرنَا َوِحَمايَتِنَا لَ   ُهْم , َوال َِّبِ َعْنُهْم بِ

ِ  بِاْلِجْ يَِ  : مَّ ِْْد ال ِِ  إَ ابَ ُ اْلَمافِِر إلَى َع

ييْن يَُجييوُز إْقييَراُرُهْم بِييدَاِر  - 21  ييِ  َوَكانَييْت ِممَّ مَّ ييدَ ال ِِ ْْ قَيياَل النَّييَوِو ُّ : إذَا َطلَمَييْت َطائِفَيي و َع

ْساَلِم بِاْلِجْ يَ  قَاَميِ  اْمِ ِ  َوَ مَْت إَ ابَتُُهْم َما لَْم تَُخيْع َغيائِلَتُُهْم , نَْ  َغيْدُرُهْم بِتَْمِميينِِهْم ِميْن اْمِ

ييَرِر َعلَْينَييا , َوُهييَو َمييْ َهُب اْلَحنَابِلَييِ   ييدَُها ِلَمييا فِيييِح ِمييْن الضَّ ْْ ْسيياَلِم , فَيياَل يَُجييوُز َع فِييي دَاِر اْمِ

ييوا بَِْْوِلييِح تَعَييا ِ َواَل بِيياْليَْوِم اآْلِخييِر { . } َحتَّييى َواْحتَجُّ لَى : } قَيياتِلُوا الَّييِ يَن اَل يُْؤِمنُييوَن بِييالَلَّ
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ِْتَياِلِهْم فََمتَيى بَي َلُوَها  يُْعُ وا اْلِجْ يَ َ َعْن يٍَد َوُهْم َ اِغُروَن { فََجعََل إْعَ اَ  اْلِجْ يَِ  َغايَ   ِل

نَّمِييِيِ  ييلى هللا عليييح وسييلم : } فَيياْدُعُهْم إلَييى نَدَاِ  اْلِجْ يَييِ  فَييإِْن  لَييْم يَُجييْ  قِتَييالُُهْم . َوبَِْييْوِل ال

َِّيافِِعيَِّ  َوْ يحو نَنََّهيا اَل   نََ ابُوِ فَاْقمَْل ِمْنُهْم َوُكعَّ َعْنُهْم { . َوفِي ِكتَياِب ) اْلمَيَياِن ( َوَغْييِرِ  ِلل

َماُم فِيَها َمْصلََح     َكَما فِي اْلُهْدنَِ  . تَِجُب إالَّ إذَا َرنَّللَا اْمِ

ِة : مَّ  ُرِكنَا َعِقِد الذِِّ

ييا لَْفييظو  - 22  ييِ  , َوِ يييغَتُحُ إمَّ مَّ ييِ  : إيَجييابو َوقَمُييولو : إيَجييابو ِمييْن نَْهييِل ال ِِ مَّ ييِد ال ِِ ْْ َوُرْكنَييا َع

يِد َعلَيى نُُسيٍس ُمعَيَّنَيٍ  , وَ  ْْ يا فِْعيلو يَيدُلُّ َعلَيى قَمُيوِل َ ِريحو يَدُلُّ َعلَْيِح ِمثُْل لَْفِظ اْلعَْهيِد َواْلعَ إِمَّ

يا نَْن  ْسياَلِم بِأََمياٍن َويَْمُميَث فِيَهيا َسينَ   , فَيُْ لَيُب ِمْنيحُ إمَّ اْلِجْ يَِ  , َكيأَْن يَيْدُخَل َحْربِييٌّ دَاَر اْمِ

ا اْلَْمُوُل فَيَُموُن ِمْن إَماِم اْلُمْسِلِميَن ,  يًّا . َونَمَّ نَْو َمْن يَنُيوُب َعْنيحُ , َوِلي َا يَْخُرَج نَْو يُْصمَِح ِذِمِ

ْْيدِ  ْْدُ , َويَُموُن ذَِليَك بَِمثَابَيِ  َع َماِم لَْم يَِصحَّ اْلعَ ِ  ُمْسِلمو بِغَْيِر إْذِن اْمِ مَّ ْْدَ ال ِِ اأْلََمياِن  لَْو قَمَِل َع

ِ  , فَيُْمنَُج ذَِليَك اْلُمْسيتَأَْمُن ِميْن اْلَْتْيِل َواأْلَْسيرِ  مَّ ِْْد ال ِِ يِ   - 23.  اَل َع مَّ يِد ال ِِ ْْ يتََرُط فِيي َع ِْ َويُ

ْنَسا ِ  بِالنِِْسمَِ  ِلِعْصَمِ  اْمِ مَّ ْْدَ ال ِِ ْْدُ أِلَنَّ َع ْلُح لَْم يَِصحَّ اْلعَ ِن فِي َماِليِح التَّأْبِيدُ : فَإِنَّ ُوقَِِت الصُّ

ْسياَلُم ُمَؤبَّيدو , فََمي َا ْساَلِم , َواْمِ يِ  . َوَهي َا َشيْرطو  َونَْفِسِح بَِديلو َعْن اْمِ مَّ ْْيدُ ال ِِ بَِديلُيحُ , َوُهيَو َع

َْْضييحُ َمييا دَاَم ال َّييَرُف اآْلَخييُر  ييدو ُمَؤبَّييدو اَل يَْمِلييُك اْلُمْسييِلُموَن نَ ْْ ييِ  َع مَّ ييدُ ال ِِ ْْ ُمتَّفَييقو َعلَْيييِح . َوَع

يِ  بِيأُُموٍر اُْختُ  مَّ ُِْض ِميْن قِمَيِل نَْهيِل ال ِِ ا بِِح , َويَْنيتَ ُِْض اْلعَْهيدُ بِغَْييِر ُمْلتَِ م  ِليَع فِيَهيا , َواَل يَْنيتَ

ِْيَّيي ُ  ييا بَ  ذَِلييَك ; أِلَنَّ اْلتِييَ اَم اْلِجْ يَييِ  بَيياٍق , َويَْسييتَِ يُج اْلَحيياِكُم نَْن يَْجمُييَر ُ َعلَييى نَدَائَِهييا , َونَمَّ

نَْقَرْرنَياُهْم َعلَْييِح , فََميا دُونَيحُ  اْلُمَخالَفَاِت فَِهيَي َمعَياٍص اْرتََممُوَهيا , َوِهيَي دُوَن اْلُمْفيِر , َوقَيدْ 

ُِْض بِااِلْمتِنَيييالِ َعيييْن نَدَاِ  اْلِجْ يَيييِ  , نَوْ  يييدَ يَْنيييتَ ْْ  نَْولَيييى . فَيَيييَرَّللا اْلَماِلِميَّييي ُ َواْلَحنَابِلَييي ُ نَنَّ اْلعَ

ْساَلِم َعلَْيِهْم , نَْو َسيِبِ بِااِلْ تَِمالِ َعلَى قِتَاِل اْلُمْسِلِميَن , نَْو بِااِلْمتِنَالِ َعْن َ َريَاِن نَْحمَ  اِم اْمِ

يَرِر بِاْلُمْسيِلِميَن  نَا بُِمْسِلَمٍ  , نَْو بِإِْلَحاِق الضَّ النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم نَْو قَتِْل ُمْسِلٍم نَْو الِ ِ

 َ نَّ اْرتَِميياَب َهييِ ِ  , َوإِْطيياَللِ نَْهييِل اْلَحييْرِب َعلَييى َعييْوَراِت اْلُمْسييِلِميَن َوَغْيييِر ذَِلييَك , َوذَِلييَك أِل

ِْتَيياِلِهْم لَنَييا  نَ  ُِْض بِ ييدَ يَْنييتَ ْْ َِّييافِِعيَّ ُ نَنَّ اْلعَ ييِ  . َويَييَرَّللا ال مَّ ييِد ال ِِ ْْ ْْتََضييى َع ْو اأْلُُمييوِر يَُخيياِلُع ُم

يا  ْسياَلِم َعلَيْيِهْم . نَمَّ يُّ اْمتِنَاِعِهْم ِمْن إْعَ اِ  اْلِجْ يَِ  , نَْو ِميْن َ َريَياِن ُحْميِم اْمِ ِمِ لَيْو َزنَيى الي ِِ

ا َعْن ِدينِِح , نَْو َطعََن فِي ي بُِمْسِلَمٍ  نَْو دَلَّ نَْهَل اْلَحْرِب َعلَى َعْوَرةٍ ِلْلُمْسِلِميَن , نَْو فَتََن ُمْسِلم 

َِّي ُسوَل  لى هللا عليح وسيلم بُِسيوٍ  فَاأْلََ يحُّ ِعْنيدَ ال ْساَلِم نَْو اْلُْْر ِن , نَْو ذََكَر الرَّ افِِعيَِّ  اْمِ

ُِْض ِعْنيدَ اْلَحنَِفيَّيِ  بِأََحي ُِْض . َويَْنيتَ ِد نَنَّحُ إْن ُشيِرَط اْنتَِْياُض اْلعَْهيِد بَِهيا اْنيتَََْض َوإاِلَّ فَياَل يَْنيتَ

يُّونَ  ِمِ يُّ , نَْو يَْلَحييَق بِييدَاِر اْلَحييْرِب , نَْو يَْغِلييَب اليي ِِ ِمِ َعلَييى  نُُمييوِر الاََلالَييٍ  : َوِهييَي نَْن يُْسييِلَم اليي ِِ

 َمْوِضجٍ فَيَُحاِربُونَنَا .

 َمَحلُّ اِلِجِ يَِة : 

ْسياَلِم , َواَل تُْؤَخي ُ ِميْن  - 24 ِْيُموَن فِي دَاِر اْمِ اْلِجْ يَ ُ تُْفَرُض َعلَى ُرُ وِس اْلُمفَّاِر الَِّ يَن يُ

ِْْد نََماٍن ُمَؤقَّيٍت  ْساَلِم بِعَ ِلََْضياِ  َغيَرٍض الُيمَّ يَْرِ يُج , قَياَل نَبُيو اْلُمْستَأَْمِن الَِّ   يَْدُخُل دَاَر اْمِ

ْساَلِم فَيُْؤَمُر بِاْلُخُروجِ , فَيإِْن نَقَياَم بَْعيدَ ذَِلي َك يُوُسَع : إذَا نََطاَل اْلُمْستَأَْمُن اْلُمَْاَم فِي دَاِر اْمِ

يُّ  ِمِ ِْيُمييوَن فِييي دَاِر َحييْوال  ُوِضييعَْت َعلَْيييِح اْلِجْ يَيي ُ . فََمَحييلُّ اْلِجْ يَييِ  إذَا َهييمَّ اليي ِِ وَن الَّييِ يَن يُ

ْسياَلِم نَ  ِْيُميوَن فِيي دَاِر اْمِ ْساَلِم إقَاَم   دَائَِم   نَْو َطِويلَ   , َوَك َِلَك اْلُمْستَأَْمنُوَن الَِّ يَن يُ ْكثَيَر اْمِ

ِيِ الَِّ   يَ  ِمِ تََرُط فِي ال ِِ ِْ قَاَم ُ بِاْلِجْ يَِ  فِيي ِمْن َسنٍَ  فَتُْضَرُب َعلَْيِهْم اْلِجْ يَ ُ , َويُ ُجوُز لَحُ اْمِ

ْسيياَلِم , َواَلَّتِييي  قَاَمييِ  فِييي دَاِر اْمِ ْسيياَلِم نَْن يَُمييوَن ِمييْن ال ََّوائِييِع الَّتِييي يُْسييَمُح لََهييا بِاْمِ دَاِر اْمِ

ْْمَُل ِمْنَها اْلِجْ يَ ُ . ُ  ت
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 الطََّوا ُِف الَّتِي تُِقبَُل ِمِنَها اِلِجِ يَةُ :

ْْمَييُل ِمييْن نَْهييِل اْلِمتَيياِب َواْلَمُجييوس , َواْختَلَفُييوا فِييي ا - 25  ُ تَّفَييَق اْلفََُْهيياُ  َعلَييى نَنَّ اْلِجْ يَيي َ ت

ْْمَيُل  ُ ِرِكيَن َوَعمَدَةِ اأْلَْوالَاِن , َكَما اْختَلَفُوا فِي نَْوَ اِف نَْهِل اْلِمتَياِب َواْلَمُجيوس الَّيِ يَن ت ِْ اْلُم

اْختَلَييَع اْلعُلََميياُ  فِييي اْلُمييَراِد بِأَْهييِل اْلِمتَيياِب : فَيي ََهَب  - 26ْهييُل اْلِمتَيياِب : ِمييْنُهْم اْلِجْ يَيي ُ . نَ 

ِْيرُّ بِِمتَياٍب , َويَيْدُخُل فِيي ذَِليَك اْليَ  ُهيودُ اْلَحنَِفيَّ ُ إلَى نَنَّ اْلُمَرادَ بِِهْم : ُكيلُّ َميْن يُيْؤِمُن بِنَمِيِيٍ َويُ

بُوِر دَاُود عليح السالم َوُ يُحِع إْبيَراِهيَم علييح السيالم , َوذَِليَك َوالنََّصاَرَّللا , َوَمْن  َمَن بِ َ 

ال  بِِمتَياٍب . َوذََهيَب ُ ْمُهيوُر اْلفََُْهياِ  إلَيى نَنَّ اْلُميَرادَ بِِهي ِْدُوَن ِدين ا َسَماِويًّا ُمنَي َّ ْم : أِلَنَُّهْم يَْعتَ

يييْن اَل يُيييْؤِمُن إالَّ بُِصيييُحِع اْليَُهيييودُ َوالنََّصييياَرَّللا بَِجِمييييجِ فِيييَرقِِهْم اْلُمْختَلِ  فَيييِ  دُوَن َغْييييِرِهْم ِممَّ

لَيى إْبَراِهيَم َوَزبُوِر دَاُود .  َواْستَدَلُّوا ِل َِلَك بَِْْوِلِح تَعَالَى : } نَْن تَُْولُوا إنََّما نُْنِ َل اْلِمتَاُب عَ 

ِليَن { فَال َّائِفَتَاِن اللَّتَاِن نُْنِ َل َعلَْيِهَميا اْلِمتَياُب َطائِفَتَْيِن ِمْن قَْمِلنَا َوإِْن ُكنَّا َعْن ِدَراَستِِهْم لَغَافِ 

ِمْن قَْمِلنَا ُهَما اْليَُهودُ َوالنََّصاَرَّللا , َكَميا قَياَل اْبيُن َعمَّياٍس , َوُمَجاِهيدو , َوقَتَيادَةَ َوَغْييُرُهْم ِميْن 

ا ُ يُحُع إْبيَراِهيَم َودَاُود فََْيْد َكا ِريَن . َونَمَّ نَيْت َميَواِعُظ َونَْمثَياال  اَل نَْحَمياَم فِيَهيا , فَلَيْم اْلُمفَِسِ

ْهِرْستَانِِي : نَْهُل اْلِمتَاِب : اْلَخياِرُ ونَ  ِِِ تَِملَِ  َعلَى نَْحَماٍم . قَاَل ال ِْ  يَثْمُْت لََها ُحْمُم اْلُمتُِب اْلُم

ْساَلِميَِّ  , مِ  َِِّريعَِ  اْمِ َِِريعٍَ  َونَْحَمياٍم َوُحيدُوٍد َونَْعياَلٍم . َعْن اْلِملَِّ  اْلَحنِيِفيَِّ  , َوال ْن يَُْوُل بِ مَّ

ى ِكتَاب يا ,  . . َوَما َكاَن يَْنِ ُل َعلَى إْبَراِهيَم َوَغْيِرِ  ِمْن اأْلَْنمِيَياِ  علييهم السيالم َميا َكياَن يَُسيمَّ

 بَْل ُ ُحف ا . َوتَْفِصيلُحُ فِي : ) يَُهودو ( ) َونََصاَرَّللا ( .

 يَِة ِمِن أَِهِل اِلِ تَاِا اِلعََرِا :أَِخذُ اِلِج ِ 

اتَّفََق اْلفََُْهاُ  َعلَى قَمُوِل اْلِجْ يَِ  ِمْن نَْهِل اْلِمتَياِب اْلعََجيِم , َواْختَلَفُيوا فِيي قَمُوِلَهيا ِميْن  - 27 

َِّيافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَيِ  نَْهِل اْلِمتَاِب اْلعََرِب . فَ ََهَب ُ ْمُهوُر اْلفََُْهياِ  ِميْن اْلَحنَِفيَّيِ  َواْلَمالِ  ِميَّيِ  َوال

إلَى قَمُوِل اْلِجْ يَِ  ِمْن نَْهِل اْلِمتَاِب اْلعََرِب . َواْستَدَلُّوا ِل َِلَك بِإِْطاَلِق قولح تعالى : } قَياتِلُوا 

ُميوَن َميا َحيرَّ  ِ َواَل بِياْليَْوِم اآْلِخيِر َواَل يَُحِرِ ُ َوَرُسيولُحُ َواَل يَيِدينُوَن الَِّ يَن اَل يُْؤِمنُيوَن بِيالَلَّ َم هَّ

ِديَن اْلَحِقِ ِمْن الَِّ يَن نُوتُوا اْلِمتَاَب َحتَّى يُْعُ وا اْلِجْ يَ َ َعيْن يَيٍد َوُهيْم َ ياِغُروَن { . َوأِلَنَّ 

نََصياَرَّللا  النَّمِيَّ  يلى هللا علييح وسيلم قَمِلََهيا ِميْن نَْهيِل اْلِمتَياِب اْلعَيَرِب , فََْيْد } نََخي ََها ِمينْ 

َعيْن اْبيِن  -بَِسينَِدِ   -نَْجَراَن , َويَُهوِد اْليََمِن , َونَُكْيِدِر دَْوَمِ  اْلَجْندَِل { . فََْْد َرَوَّللا نَبُو ُعمَْييٍد 

ُل َمييْن نَْعَ ييى اْلِجْ يَيي َ نَْهييُل نَْجييَراَن َوَكييانُوا نََصيياَرَّللا " َونَْهييُل نَْجييَراَن  ِشييَهاٍب قَيياَل : " نَوَّ

ِ  لى هللا عليح وسلم إلَيى ُمعَياٍذ  َعَربو ِمنْ   -بَنِي اْلَحاِرِإ ْبِن َكْعٍب . َوقَْد َكتََب َرُسوُل هَّ

ا , نَْو َعْدلَحُ ِمْن اْلَمعَافِِر , َواَل يُْفتَُن يَُهيوِد ٌّ َعيْن  -َوُهَو بِاْليََمِن  نَْن يَأُْخ َ ِمْن ُكِلِ َحاِلٍم ِدينَار 

ِ  يلى هللا علييح وسيلم اْلِجْ يَي َ ِميْن نَْهيِل  يَُهوِديَّتِِح .  قَاَل نَبُو ُعمَْيٍد : فََْيْد } قَمِيَل َرُسيوُل هَّ

ْ َمالِ قَاَل اْبُن قُدَاَم َ : " إنَّ نَبَيا  اْليََمِن َوُهْم َعَربو إْذ َكانُوا نَْهَل ِكتَاٍب { . َكَما اْستَدَلُّوا بِاْمِ

ْ يَي َ ِميْن نََصياَرَّللا اْلعَيَرِب َوَميا نَْنَميَر َعلَْيِهَميا نََحيدو . بَْمٍر َوُعَمَر رضي هللا عنهما قَمِاَل اْلجِ 

ْدُهْم  ا ِميْن نََصياَرَّللا اْلعَيَرِب َويَُهيِوِ ِْييِن نَنَّ َكثِيير  فََماَن ذَِليَك إْ َماع يا . َوقَيْد الَمَيَت بِياْلَْْ جِ َواْليَ

ْساَلِم , َواَل يَ  َحابَِ  فِي بِاَلِد اْمِ ُجوُز إْقَراُرُهْم فِيَها بِغَْيِر ِ ْ يٍَ  , فَثَمَيَت َكانُوا فِي َعْصِر الصَّ

ْْمَيُل ِميْن نَْهي ُ ِْين ا نَنَُّهْم نََخ ُوا اْلِجْ يَي َ ِميْنُهْم . َوذََهيَب بَْعيُض اْلعُلََمياِ  إلَيى نَنَّ اْلِجْ يَي َ اَل ت ِل يَ

 اْلَحَسِن اْلمَْصِرِ ِ .اْلِمتَاِب اْلعََرِب . َوقَْد نََسَب ال َّمَِر ُّ َه َا اْلَمْ َهَب إلَى 

 ) اِلَمُجوُس   :

ْْتَِسييَماِن  - 28  َواْلَمُجييوُس ُهييْم َعمَييدَةُ النَّيياِر اْلَْييائِلُوَن نَنَّ ِلْلعَييالَِم نَْ ييلَْيِن االْنَييْيِن ُمييدَبَِِرْيِن , يَ

ياَلَح َواْلفََسيادَ , نََحيدُُهَما ا يرَّ , َوالصَّ َِّرَّ , َوالنَّْفيَج َوالضَّ لنُّيوُر , َواآْلَخيُر المُّْلَمي ُ . اْلَخْيَر َوال
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َوفِي اْلفَاِرِسيَِّ  " ي دان " " َونَْهَرَمن " . َوقَيْد اْختَلَيَع اْلفََُْهياُ  فِيي ُحْميِم نَْخيِ  اْلِجْ يَيِ  ِميْن 

َِّيافِِعيَِّ  , َواْلَحنَابِلَيِ  , إلَيى  اْلَمُجوِس . فَ ََهَب ُ ْمُهوُر اْلفََُْهاِ  ِمْن اْلَحنَِفيَّيِ  , َواْلَماِلِميَّيِ  , َوال

ا . ْْمَُل ِمْن اْلَمُجوِس َسَوا و نََكانُوا َعَرب ا نَْم َعَجم  ُ  نَنَّ اْلِجْ يَ َ ت

َواْستَدَلُّوا ِل َِلَك بِأَنَّ النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم قَمِلََها ِمْن َمُجوِس َهَجَر نَْو اْلمَْحيَرْيِن  - 29 

ِ  يلى هللا  -َسنَِدِ  بِ  -. َرَوَّللا اْبُن َزْنُجَوْيِح  يٍد قَياَل : } َكتَيَب َرُسيوُل هَّ إلَى اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَّ

ْسيياَلِم . فََمييْن نَْسييلََم قُمِييَل ِمْنييحُ , َوَمييْن نَبَييى  عليييح وسييلم إلَييى َمُجييوِس َهَجييَر يَييْدُعوُهْم إلَييى اْمِ

و { . َوَرَوَّللا َماِليكو ُضِربَْت َعلَْيِح اْلِجْ يَ ُ , َونَْن اَل يُْؤَكَل لَُهيْم ذَبِيَحي  و , َواَل تُيْنَمَح لَُهيْم اْميَرنَة

فِييي اْلُمَوطَّييِأ } نَنَّ ُعَمييَر ْبييَن اْلَخ َّيياِب  ذََكييَر اْلَمُجييوَس فََْيياَل : َمييا نَْدِر  َكْيييَع نَْ يينَُج فِييي 

ْحَمِن ْبيُن َعيْوٍف : نَْشيَهدُ نَنِِيي لََسيِمْعت َرُسيوَل  ِ  يلى هللا علييح نَْمِرِهْم ؟ فََْياَل َعْميدُ اليرَّ هَّ

وسلم يَُْوُل : ُسنُّوا بِِهيْم ُسينَّ َ نَْهيِل اْلِمتَياِب { . قَياَل اْبيُن َعْميِد اْلمَيِرِ : َهي َا ِميْن اْلَمياَلِم اْلعَياِمِ 

ْ  تُْؤَخي ُ الَِّ   نُِريدَ بِيِح اْلَخياصُّ ; أِلَنَّ اْلُميَرادَ ُسينَّ َ نَْهيِل اْلِمتَياِب فِيي نَْخيِ  اْلِجْ يَيِ  فََْيْط , نَ 

ِمييْنُهْم اْلِجْ يَيي ُ , َكَمييا تُْؤَخيي ُ ِمييْن نَْهييِل اْلِمتَيياِب , َواَل تُْؤَكييُل ذَبَييائُِحُهْم َواَل تُييْنَمُح نَِسيياُؤُهْم . 

َوَرَوَّللا َماِلكو فِي اْلُمَوطَِّأ َعْن اْبِن ِشيَهاٍب " نَنَّ ُعَميَر ْبيَن اْلَخ َّياِب رضيي هللا عنيح نََخي ََها 

ِرٍس , َونَنَّ ُعثَْماَن ْبَن َعفَّاَن نََخ ََها ِمْن َمُجوِس اْلمَْربَِر . َوقَْد نَْ َميَج اْلعُلََمياُ  ِمْن َمُجوِس فَا

اِشييدُوَن رضييي هللا عيينهم َوَمييْن  َعلَييى نَْخييِ  اْلِجْ يَييِ  ِمييْن اْلَمُجييوِس , َوَعِمييَل بِييِح اْلُخلَفَيياُ  الرَّ

ْ َمياَل نَْكثَيُر ِميْن َواِحيٍد : ِميْنُهْم اْبييُن  بَْعيدَُهْم ِميْن َغْييِر نَِمييٍر َواَل ُمَخياِلعٍ  . َوقَيْد نََْيَل َهي َا اْمِ

ُِوِن اْلَماِلِميُّ إلَى نَنَّ اْلِجْ يَي َ اَل تُْؤَخي ُ إالَّ ِميْن نَْهي ِل اْلُمْنِ ِر َواْبُن قُدَاَم َ . َوذََهَب اْبُن اْلَماِ 

ْْمَُل ِمْن اْلَمُجيوِس , لْوليح تعيالى : } قَياتِلُوا الَّيِ يَن اْلِمتَاِب : ِمْن اْليَُهوِد َوالنََّصاَرَّللا , َواَل تُ 

ِ { اآْليَي َ . فَيإِنَّ َمْفُهوَمَهيا نَنَّ َغْييَر نَْهيِل اْلِمتَياِب ِميْن اْلَمُجيوِس َوَغْييِرِهْم اَل  اَل يُْؤِمنُوَن بِيالَلَّ

يياِرُكونَُهْم فِييي ُحْمييِم اآْليَييِ  . َوذََهييَب اْبييُن َوْهييٍب اْلَمييالِ  َِ ْْمَييُل ِمييْن يُ ُ ِميُّ إلَييى نَنَّ اْلِجْ يَيي َ اَل ت

اْلَمُجييوِس اْلعَييَرِب ; أِلَنَّييحُ لَييْيَس فِييي اْلعَييَرِب َمُجييوسو إالَّ َوَ ِميييعُُهْم نَْسييلََم , فََمييْن ُوِ ييدَ ِمييْنُهْم 

ا إلَى اْلَحسَ  ْساَلِم فَُهَو ُمْرتَدٌّ . َوقَْد نُِسَب َه َا اْلَمْ َهُب نَْيض  ِن اْلمَْصيِرِ ِ . َويُْنَميُر بِِخاَلِف اْمِ

 التَّْفِصيُل فِي ُمْصَ لَحِ : ) َمُجوسو ( .

ابِئَِة :  قَبُوُل اِلِجِ يَِة ِمِن الصَّ

بُيوَر , َواَل  - 30  ْْيَرُ وَن ال َّ يابِئَ َ ِميْن نَْهيِل  اْلِمتَياِب أِلَنَُّهيْم يَ ذََهَب نَبُيو َحنِيفَي َ إلَيى نَنَّ الصَّ

ْْمَاِلَها . َواْسييتَدَلَّ يَْعمُييدُوَن اْلَمَواِكيي ُمونََهييا َكتَْعِميييِم اْلُمْسييِلِميَن اْلَمْعمَيي َ فِييي اْسييتِ َب , َولَِمييْن يُعَِمِ

َِّيْعثَاِ  , َوَ يابِِر ْبيِن َزْييدٍ  ِ ِ , َونَبِيي ال بِييجِ ْبيِن نَنَيٍس , َوالسُّيدِِ  ِل َِلَك بَِْْوِل نَبِيي اْلعَاِليَيِ  , َوالرَّ

ِِ . فَتُْؤَخيي ُ  ا ييحَّ يياِحمَاِن ِمييْن  َوالضَّ ِمييْنُهْم اْلِجْ يَيي ُ َكَمييا تُْؤَخيي ُ ِمييْن نَْهييِل اْلِمتَيياِب . َوذََهييَب الصَّ

ِد اْلَحنَِفيَّييِ  إلَييى نَنَُّهييْم لَْيُسييوا نَْهييَل ِكتَيياٍب , أِلَنَُّهييْم يَْعمُييدُوَن اْلَمَواِكييَب , َوَعابِييدُ اْلَمَواِكييِب َكعَابِيي

ييدُوَن اْليَوالَِن , فَتُْؤَخيي ُ ِمييْنُهْم اْلجِ  ْ يَيي ُ إذَا َكيانُوا ِمييْن اْلعََجييِم . َوذََهييَب اْلَماِلِميَّي ُ إلَييى نَنَُّهييْم ُمَوِحِ

 َ ِْدُوَن تَأاْلِيَر النُُّجوِم , َونَنََّهيا فَعَّالَي و , فَلَْيُسيوا نَْهيَل ِكتَياٍب , َوتُْؤَخي ُ ِميْنُهْم اْلِجْ يَي ُ , أِل نََّهيا ُمْعتَ

ْْمَُل ِمْن َغْيِر نَْهِل اْلمِ  ُ َِّيافِِعيُّ إلَيى نَنَّيحُ يُْنَميُر فِييِهْم , فَيإِْن َكيانُوا ت تَاِب ِعْندَ َماِليٍك . َوذََهيَب ال

لَْيُسيوا يَُوافُِْوَن نََحدَ نَْهِل اْلِمتَابَْيِن فِي تَدَيُّنِِهْم َوِكتَابِِهْم فَُهيْم ِميْنُهْم , َوإِْن َخيالَفُوُهْم فِيي ذَِليَك فَ 

ْم اْلِجْ يَ ُ إذَا نَقَرَّ النََّصاَرَّللا بِأَنَُّهْم ِمْنُهْم َولَْم يَُمفِِيُروُهْم , فَيإِنَّ َكفَّيُروُهْم لَيْم ِمْنُهْم , فَتُْؤَخ ُ ِمْنهُ 

تُْؤَخييْ  ِمييْنُهْم اْلِجْ يَيي ُ . َوذََهييَب نَْحَمييدُ فِييي ِرَوايَييٍ  إلَييى نَنَُّهييْم ِمييْن النََّصيياَرَّللا ; أِلَنَُّهييْم يَييِدينُوَن 

ْنِجيِل . َواْستَ  دَلَّ ِل َِلَك بَِميا ُرِوَ  َعيْن اْبيِن َعمَّياٍس . فَتُْؤَخي ُ ِميْنُهْم اْلِجْ يَي ُ َكالنََّصياَرَّللا . بِاْمِ

َعيْن َوذََهَب فِي ِرَوايٍَ  الَانِيٍَ  إلَى نَنَُّهْم ِمْن اْليَُهوِد أِلَنَُّهْم يُْسيمِتُوَن , َواْسيتَدَلَّ ِلي َِلَك بَِميا ُرِوَ  
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يُْسمِتُوَن . فَتُْؤَخ ُ ِمْنُهْم اْلِجْ يَ ُ َكَما تُْؤَخ ُ ِمْن اْليَُهيوِد . َوالتَّْفِصييُل فِيي : ُعَمَر نَنَّحُ قَاَل : ُهْم 

 ) َ ابِئَ و ( .

 أَِخذُ اِلِجِ يَِة ِمِن اِلُمِشِرِكيَن :

ييِرِكيَن : فَيي ََهَب ُ ْمُهييوُر اْلفُ  - 31  ِْ ََْهيياِ  ِمييْن اْختَلَييَع اْلفََُْهيياُ  فِييي قَمُييوِل اْلِجْ يَييِ  ِمييْن اْلُم

ُِوِن ِميْن اْلَماِلِميَّيِ  إلَي َوايَتَْيِن َعْن نَْحَمدَ َواْبِن اْلَماِ  َِّافِِعيَِّ  , َواْلَحنَابِلَِ  فِي نَْظَهِر الِرِ ى نَنَّ ال

يِرِكيَن ُمْ لَْ يا , نَْ  َسيَوا و نََكيانُوا ِميْن اْلعَيَرِب نَْو ِميْن اْلعَ  ِْ ْْمَُل ِمْن اْلُم ُ َجيِم , َواَل اْلِجْ يَ َ اَل ت

ْسياَلُم , فَيإِْن لَيْم يُْسيِلُموا قُتِلُيوا . َواْسيتَدَلُّوا ِلي َِلَك بَِْْوِليِح تَعَيالَى :  } قَيا ْْمَيُل ِميْنُهْم إالَّ اْمِ تِلُوا يُ

ِ { . } ِميْن الَّيِ يَن نُوتُيوا اْلِمتَياَب َحتَّيى يُْعُ يوا اْلِجْ يَي َ َعيْن يَي ٍد َوُهيْم الَِّ يَن اَل يُْؤِمنُيوَن بِيالَلَّ

ِْْضي بَِجَواِز نَْخِ  اْلِجْ يَِ  ِمْن نَْهِل اْلِمتَاِب َخا َّ   , َواَل داََللَ َ ِللَّْفيِظ  َ اِغُروَن { . فَاآْليَ ُ تَ

ِرِكيَن . َوَرَوَّللا اْلمَُخياِر ُّ  ِْ إلَيى نَبِيي ُهَرْييَرةَ رضيي هللا  -بَِسينَِدِ   -فِي َحِقِ َغْيِرِهْم ِمْن اْلُم

ِ  لى هللا عليح وسلم : } نُِمْرت نَْن نُقَاتَِل النَّاَس َحتَّى يَُْولُيوا اَل  عنح قَاَل : قَاَل َرُسوُل هَّ

ُ فََْْد َعَصَم ِمنِِي نَْفَسحُ َوَمالَحُ إالَّ بَِحِِِْح َوِحَسابُحُ  ُ فََمْن قَاَل اَل إلَحَ إالَّ هَّ ِ { إلَحَ إالَّ هَّ َعلَيى هَّ

ييْص ِمييْن َهيي َا . فَاْلَحييِديُث َعيي ْْتَِضييي َعييدََم قَمُييوِل اْلِجْ يَييِ  ِمييْن َ ِميييجِ اْلُمفَّيياِر , َولَييْم يَُخِصِ امٌّ يَ

اْلعُُموِم إالَّ نَْهَل اْلِمتَاِب َواْلَمُجوَس فََمْن َعدَاُهْم ِمْن اْلُمفَّاِر يَْمَْيى َعلَيى قَِضييَِّ  اْلعُُميوِم , فَياَل 

ْْمَُل اْلِجْ يَي ُ ِميْن َعمَيدَةٍ  ُ يِرِكيَن ِميْن َعمَيدَةِ  ت ِْ يا َوأِلَنَّ اْلُم اأْلَْوالَياِن َسيَوا و نََكيانُوا َعَرب يا نَْم َعَجم 

ْسيياَلِم , فَيياَل  ةِ َوَشييِريعَِ  اْمِ َميي و ) َسييابَِْ و ( ِمييْن التَّْوِحيييِد َوالنُّمُييوَّ  اأْلَْوالَيياِن لَييْم يَُمييْن ِعْنييدَُهْم ُمَْدِِ

اْلَحنَِفيَّ ُ َوَماِلكو فِي ِرَوايٍَ  َحَماَها َعْنحُ اْبُن اْلَْاِسِم , َونََخ َ بَِها ُهيَو  ُحْرَم َ ِلُمْعتََِْدِهْم . َوذََهبَ 

َونَْشَهُب َوَسْحنُونو َوَك َا نَْحَمدُ ْبُن َحْنمٍَل فِي ِرَوايٍَ  َحَماَهيا َعْنيحُ اْلَحَسيُن ْبيُن الَيَواٍب , ذََهمُيوا 

ْْمَُل ِمْن اْلمُ  ُ ِرِكي اْلعََرِب . َواْستَدَلُّوا ِل َِلَك بَِْْوِليِح تَعَيالَى : } إلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ ت ِْ ِرِكيَن إالَّ ُم ِْ

يِرِكي اْلعَيَرِب , أِلَنَّيحُ ُمَرتَّيبو َعلَيى  ِْ ِرِكيَن َحْيُث َوَ ْدتُُموُهْم . { فَُهَو َخاصٌّ بُِم ِْ فَاْقتُلُوا اْلُم

يِرِكيَن . { َوِهيَي اأْلَْشيُهُر اأْلَْربَعَي ُ قولح تعالى : } فَإِذَا اْنَسلََخ اأْلَْشيُهُر اْلُحيرُ  ِْ ُم فَياْقتُلُوا اْلُم

ِْتَاَل فِيَها . َوأِلَنَّ النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم لَْم يَأُْخيْ  اْلِجْ يَي َ  ُموَن اْل الَّتِي َكاَن اْلعََرُب يَُحِرِ

اِق ِمْن َحِديِث ا زَّ ِرِكي اْلعََرِب . َرَوَّللا َعْمدُ الرَّ ِْ ْهِرِ ِ } نَنَّ النَّمِييَّ  يلى هللا علييح ِمْن ُم ل ُّ

وسييلم َ ييالََح َعمَييدَةَ اأْلَْوالَيياِن َعلَييى اْلِجْ يَييِ  إالَّ َمييْن َكيياَن ِمييْنُهْم ِمييْن اْلعَييَرِب . { َوقَيياَل اْبييُن 

ِ  لى هللا عليح وسيلم نَبَيى نَْخي َ ا ْلِجْ يَيِ  َ ِريٍر ال َّمَِر ُّ : " نَْ َمعُوا َعلَى } نَنَّ َرُسوَل هَّ

ْسياَلَم نَْو السَّيْيَع { . َواْسيتَدَلُّوا ِمي ْْمَيْل ِميْنُهْم إالَّ اْمِ ْن ِمْن َعمَدَةِ اأْلَْوالَاِن  ِمْن اْلعََرِب , َولَيْم يَ

ييأَ بَييْيَن نَْظُهييِرِهْم , َِ  اْلَمْعُْييوِل : بِييأَنَّ ُكْفييَرُهْم قَييْد تَغَلَّييَظ , أِلَنَّ النَّمِيييَّ  ييلى هللا عليييح وسييلم نَ

ِ  َواْلُْْر َن نََ َل بِلُغَتِِهْم , فَاْلُمْعِجَ ةُ فِيي َحِِِْهيْم نَْظَهيُر , أِلَنَُّهيْم َكيانُوا نَْعيَرَف بَِمعَانِييِح َوُوُ يو

ْساَلُم , نَْو السَّْيُع لْوليح تعيالى : }  ْْمَُل ِمْنحُ إالَّ اْمِ اْلفََصاَحِ  فِيِح . َوُكلُّ َمْن تَغَلََّظ ُكْفُر ُ اَل يُ

 ْل ِلْلُمَخلَِّفيَن ِمْن اأْلَْعَراِب َستُْدَعْوَن إلَى قَْوٍم نُوِلي بَأٍْس َشِديٍد تَُْاتِلُونَُهْم نَْو يُْسيِلُموَن { نَ ْ قُ 

اِ ُح ِعْندَ اْلَماِلِميَّيِ  , َواأْلَْوَزاِعي ِيِ تَُْاتِلُونَُهْم إلَى نَْن يُْسِلُموا . َوذََهَب َماِلكو فِي قَْوٍل َوُهَو الرَّ

يِرُكوَن َوَعمَيدَةُ اأْلَْوالَياِن , َسيَوا و نََكيانُ إ ِْ ْْمَُل ِمْن َ ِميجِ اْلُمفَّاِر , َوِمْنُهْم اْلُم ُ وا لَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ ت

ِمييْن اْلعَييَرِب , نَْم ِمييْن اْلعََجييِم , َوَسييَوا و نََكييانُوا قَُرِشيييِِيَن نَْم َغْيييَر قَُرِشيييِِيَن . َواْسييتَدَلُّوا ِليي َِلَك 

ا َعلَيى َ يْيٍش نَْو بَِحدِ  َر نَِميير  ِ  لى هللا عليح وسلم إذَا نَمَّ يِث بَُرْيدَةَ قَاَل : } َكاَن َرُسوُل هَّ

ِْيييت  ِ . َوإِذَا لَ ِ . . . َوقَيياَل : اُْغييُ وا بِاْسييِم هَّ ْْييَوَّللا هَّ َ ييِ  نَْفِسييِح بِت َسييِريٍَّ  , نَْوَ ييا ُ فِييي َخا َّ

ِرِكيَن  ِْ ِ ِمْن اْلُم , فَياْدُعُهْم إلَيى الَياَلِإ ِخَصياٍل نَْو ِخياَلٍل . فَيأَيَّتُُهنَّ َميا نََ يابُوِ فَاْقمَيْل َعدُوَّ

ِمْنُهْم َوُكعَّ َعيْنُهْم { َوذََكيَر ِميْن َهيِ ِ  اْلِخَصياِل اْلِجْ يَي َ . فََْْولُيحُ  يلى هللا علييح وسيلم : } 
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ييا بِ  ييا نَْن يَُمييوَن َخا ًّ ييِرِكيَن { إمَّ ِْ ِ ِمييْن اْلُم عَمَييدَةِ اأْلَْوالَيياِن َونَْحييِوِهْم ِمييْن َغْيييِر نَْهييِل َعييدُوَّ

ا فِي َ ِميجِ اْلُمفَّياِر ِميْن نَْهيِل اْلِمتَياِب َوَعمَيدَةِ اأْلَْوالَياِن . َوَعلَيى  ا نَْن يَُموَن َعامًّ اْلِمتَاِب , َوإِمَّ

ُْْصودُ َوُهَو قَمُوُل اْلِجْ يَِ  ِمْن َعمَدَةِ  اأْلَْوالَياِن ; أِلَنَّيحُ لَيْو اْخيتَصَّ بِغَْييِر  ُكِلٍ ِمْنُهَما يَْحُصُل اْلَم

َكياَن نَْهِل اْلِمتَاِب ِمْن َعمَدَةِ اأْلَْوالَاِن . فَاْلَحِديُث يُِفيدُ قَمُوَل اْلِجْ يَِ  ِمْن َعمَيدَةِ اأْلَْوالَياِن , َوإِذَا 

 َ ا قَمُوُل اْلِجْ يَِ  ِميْن َعمَيدَةِ اأْل ا فَيُْستَفَادُ ِمْنحُ نَْيض  ْوالَياِن َونَْهيِل اْلِمتَياِب . َواْسيتَدَلُّوا ِلَْمُيوِل َعامًّ

ييَل َعييْن َماِلييٍك نَنَّ  ِْ ِْيَيياِس َعلَييى نَْهييِل اْلِمتَيياِب َواْلَمُجييوس . َونُ اْلِجْ يَييِ  ِمييْن َعمَييدَةِ اأْلَْوالَيياِن بِاْل

ِرِكي قَُرْيٍش . َوقَْد نَ  ِْ ْْمَُل ِمْن َ ِميجِ اْلُمفَّاِر إالَّ ُم ُ ِْْل ُكيلٌّ ِميْن اْبيِن ُرْشيٍد اْلِجْ يَ َ ت َخ َ بَِه َا النَّ

َماِت , َواْبُن اْلَجْهِم ِمْن اْلَماِلِميَِّ  . َوقَيْد اْختَلَيَع اْلَماِلِميَّي ُ فِيي تَْعِلييِل َعيدَِم نَْخي ِ  َ اِحِب اْلُمَْدِِ

ِرِكي قُيَرْيٍش : فَعَلَّلَيحُ اْبيُن اْلَجْهيِم بِيأَنَّ ذَِليَك  ِْ إْكيَرامو لَُهيْم , ِلَمَميانِِهْم ِميْن النَّمِيِيِ اْلِجْ يَِ  ِمْن ُم

يِريجِ اْلِجْ يَيِ  ,  ِْ ِ يا نَْسيلَُموا ُكلُُّهيْم قَْميَل تَ  لى هللا عليح وسلم .  َوَعلَّلَحُ اْلََْرِويُّيوَن بِيأَنَّ قَُرْي

ِِ , فََمْن ُوِ دَ ِميْنُهْم بَْعيدَ ذَِليَك َعلَي ْر ِِِ ِِ فَُهيَو ُمْرتَيدٌّ , فَياَل فَلَْم يَْمَق ِمْنُهْم نََحدو َعلَى ال يْر ِِِ ى ال

 تُْؤَخ ُ ِمْنحُ اْلِجْ يَ ُ .

يَن :  أَِخذُ اِلِجِ يَِة ِمِن اِلُمِرتَدِِّ

ْساَلِم . - 32  ْْمَُل اْلِجْ يَ ُ ِمْن اْلُمْرتَدِِ َعْن اْمِ ُ  اتَّفََق اْلفََُْهاُ  َعلَى نَنَّحُ اَل ت

 فِيَها بِاْلِجْ يَِ  : اأْلََماِكُن الَّتِي يََْرُّ اْلَمافُِرونَ 

اتَّفََق اْلفََُْهاُ  َعلَى َ َواِز إْقَراِر نَْهِل اْلِمتَاِب َواْلَمُجوِس بِاْلِجْ يَيِ  فِيي نَِ ِ َمَميان ِميْن  - 33 

ْسياَلِم َميا َعيدَا َ ِ ييَرةَ اْلعَيَرِب : َوِهيَي ِميْن نَْقَصيى َعيدََن نَْبييََن َ نُوب يا إلَيى نَْطيَراِف  دَاِر اْمِ

َِّاِم َشَماال  , َوِمْن َ دَّةَ َوَما َوااَلَها ِمْن َساِحِل اْلمَْحِر َغْرب ا إلَى ِريِع اْلِعَراِق َشْرق ا . َكَميا ال

اتَّفَُْييوا َعلَييى َعييدَِم َ ييَواِز إْقييَراِرِهْم فِييي بِيياَلِد اْلِحَجيياِز َوِهييَي : َممَّيي ُ َواْلَمِدينَيي ُ َواْليََماَميي ُ 

تَلَفُيوا فِيي إْقيَراِرِهْم بِاْلِجْ يَيِ  فِيَميا َعيدَا بِياَلِد اْلِحَجياِز ِميْن َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب َوَمَخاِليفَُها . َواخْ 

ا َكاْليََمِن َوَغْيِرَها . فَي ََهَب اْلَحنَِفيَّي ُ َواْلَماِلِميَّي ُ إلَيى َعيدَِم َ يَواِز إْقيَراِرِهْم بِاْلِجْ يَيِ  فِيَميا َعيدَ 

ةِ اْلعََرِب ; أِلَنَُّهْم َمْمنُوُعوَن ِمْن السُّْمنَى فِي َ ِ يَرةِ اْلعَيَرِب ُكلَِِهيا . بِاَلدَ اْلِحَجاِز ِمْن َ ِ يرَ 

ِ  يلى هللا  َواْستَدَلُّوا ِل َِلَك بَِحِديِث اْبِن َعمَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل : } نَْوَ ى َرُسوُل هَّ

يرِ  ِْ ِكيَن ِميْن َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب , َونَِ ييُ وا اْلَوْفيدَ عليح وسلم ِعْندَ َمْوتِِح بِثاََلٍإ : نَْخِرُ يوا اْلُم

يٍد َسيأَْلت اْلُمِغييَرةَ ْبيَن  بِنَْحِو َما ُكْنيت نُِ ييُ ُهْم , { َونَِسييت الثَّاِلثَي َ . َوقَياَل يَْعُْيوُب ْبيُن ُمَحمَّ

ْحَمِن َعْن َ ِ يَرةِ اْلعََرِب , فََْاَل : َممَّ ُ َواْلَمِدينَ ُ َوالْ  يََماَم ُ َواْليََمُن , َوقَاَل يَْعُْوُب : َعْمِد الرَّ

ييِرِكيَن ِمييْن َ ِ يييَرةِ  ِْ ُل تَِهاَميي َ . فََْْولُييحُ  ييلى هللا عليييح وسييلم : } نَْخِرُ ييوا اْلُم َواْلعَييْرُج نَوَّ

يِرِكيَن ِميْن َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب ُكلَِِهيا . َوُهيَو َعيا ِْ مٌّ فِيي اْلعََرِب { يَدُلُّ َعلَى ُوُ وِب إْخَراجِ اْلُم

ٍِ َسَوا و نََكاَن َوالَنِيًّا , نَْم يَُهوِديًّا , نَْم نَْصيَرانِيًّا , نَْم َمُجوِسييًّا . َواْسيتَدَلُّوا َكي َِلكَ  ِر ِْ  نَنَّ ُكِلِ ُم

ِ  يلى هللا علييح وسيلم  ُعَمَر ْبَن َعْمِد اْلعَِ يِ  قَاَل : } َكاَن ِمْن  ِخِر َميا تََملَّيَم بِيِح َرُسيوُل هَّ

ُ اْليَُهييودَ َوالنََّصيياَرَّللا اتََّخيي ُوا قُمُييوَر نَْنمِيَييائِِهْم َمَسيياِ دَ , اَل يَْمَْيييَنَّ ِدينَيياِن   نَنْ  قَيياَل : قَاتَييَل هَّ

ِ  يلى هللا علييح وسيلم قَياَل :  بِأَْرِض اْلعََرِب { َوفِي ِرَوايٍَ  َعْن اْبِن ِشَهاٍب نَنَّ َرُسيوَل هَّ

ي َ ِ يييَرةِ اْلعَييَرِب { قَيياَل اْبييُن ِشييَهاٍب : فَفََحييَص َعييْن ذَِلييَك ُعَمييُر ْبييُن } اَل يَْجتَِمييُج ِدينَيياِن فِيي

ِ  يلى هللا علييح وسيلم قَياَل : } اَل يَْجتَِميُج  ِْييُن نَنَّ َرُسيوَل هَّ اْلَخ َّاِب َحتَّى نَتَا ُ اليثَّْلُج َواْليَ

َِي َ رضيي هللا عنهيا : } َكياَن  ِدينَاِن فِي َ ِ يَرةِ اْلعََرِب { فَأَْ لَى يَُهودَ َخْيمَرَ  . َوبَِْْوِل َعائِ

ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم ناَلَّ يَْنييِ َل بَِجِ يييَرةِ اْلعَييَرِب ِدينَيياِن { .   ِخييُر َمييا َعِهييدَ بِييِح َرُسييوُل هَّ

ِ  ييلى هللا علييح وسييلم  َوبَِحيِديِث ُعَميَر ْبييِن اْلَخ َّياِب رضييي هللا عنيح نَنَّيحُ َسييِمَج َرُسيوَل هَّ
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ا { . يَ  ُْوُل : } أَلُْخِرَ نَّ اْليَُهيودَ َوالنََّصياَرَّللا ِميْن َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب , َحتَّيى اَل نَدَلُ إالَّ ُمْسيِلم 

ْْمَييُل ِمييْنُهْم اْلِجْ يَيي ُ َعلَييى السُّييْمنَى فِييي بِيياَلِد  ُ َِّييافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَيي ُ إلَييى إْقييَراِر َمييْن ت َوذََهييَب ال

ْسياَلِم فِيَميا َعيي دَا اْلِحَجياَز ِمييْن َ ِ ييَرةِ اْلعَييَرِب , فَتَُجيوُز لَُهييْم ُسيْمنَى اْليييََمِن َوَغْيِرَهيا ِمييْن اْمِ

ا اَل يَْدُخُل فِي بِاَلِد اْلِحَجاِز . َواْستَدَلُّوا ِلي َِلَك بَِْيْوِل نَبِيي ُعمَْييدَةَ : } َكياَن  َ ِ يَرةِ اْلعََرِب ِممَّ

 ِ   يلى هللا علييح وسيلم : نَْخِرُ يوا يَُهيودَ نَْهيِل اْلِحَجياِز , َونَْهيَل  ِخُر َما تََملََّم بِيِح َرُسيوُل هَّ

 نَْجَراَن ِمْن َ ِ يَرةِ اْلعََرِب , َواْعلَُموا نَنَّ ِشَراَر النَّاِس الَِّ يَن اتََّخ ُوا قُمُوَر نَْنمِيَائِِهْم َمَسياِ دَ 

وا يَُهودَ نَْهِل اْلِحَجاِز { يَدُلُّ َعلَى نَنَّيحُ اَل { . قَالُوا : فََْْولُحُ  لى هللا عليح وسلم : } نَْخِر ُ 

َميياِم نَْن  قَاَميي ُ فِيييِح , َكَمييا اَل يَُجييوُز ِلإْلِ ْْمَييُل ِمْنييحُ اْلِجْ يَيي ُ ُسييْمنَى اْلِحَجيياِز َواْمِ ُ يَُجييوُز ِلَمييْن ت

قَاَمِ  فِيِح بِِجْ يٍَ  , َوإِْن فَعََل ذَِلَك َكانَ  ْلُح فَاِسيد ا . َواْلُميَرادُ بِاْلِحَجياِز  يَُصاِلَحُهْم َعلَى اْمِ الصُّ

ييا قَْولُييحُ  ييلى هللا عليييح وسييلم }  -َكَمييا َسييمََق  - َممَّيي ُ َواْلَمِدينَيي ُ َواْليََماَميي ُ َوَمَخاِليفَُهييا . َونَمَّ

ِميْن  -ِهيَي اْلييََمُن وَ  -نَْخِرُ وا نَْهَل نَْجَراَن ِمْن َ ِ يَرةِ اْلعََرِب { . فَيُْحَمُل َعلَى نَنَّ بِاَلدَُهْم 

َ ِ يَرةِ اْلعََرِب , فَأََمَر  النَّمِيُّ  لى هللا عليح وسلم بِإِْخَراِ ِهْم ِمْنَهيا ; أِلَنَُّهيْم نََُْضيوا اْلعَْهيدَ 

الَِّ   نََخ َ ُ  لى هللا عليح وسلم َعلَيْيِهْم , َوَكياَن قَيْد َ يالََحُهْم َعلَيى ناََل يُْحيِدالُوا َحيداَل ا , َواَل 

بَيا , َونََُْضيوا اْلعَْهيدَ , فَيأََمَر بِيإِْخَراِ ِهْم ِميْن َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب ِلَهي َا يَ  بَيا , فَيأََكلُوا الِرِ أُْكلُوا الِرِ

ِْييُّ فِيي ُسينَنِِح  يِ  . َوَرَوَّللا اْلمَْيَه مَّ السَّمَِب , اَل ِلَمْوِن َ ِ يَرةِ اْلعََرِب اَل تَْصلُُح ِلُسْمنَى نَْهِل ال ِِ

ُعَمييَر نَنَّ ُعَمييَر رضييي هللا عنييح نَْ لَييى اْليَُهييودَ َوالنََّصيياَرَّللا ِمييْن نَْرِض اْلِحَجيياِز .  َعييْن اْبيينِ 

يِ  , فََْيدْ  مَّ  نََ اَلُهيْم َوأِلَنَّحُ لَْم يُْنَْْل َعْن نََحٍد ِمْن اْلُخلَفَاِ  نَنَّحُ نَْ لَى َمْن َكاَن بِاْليََمِن ِمْن نَْهِل ال ِِ

ُهْم بِاْليََمِن ُعَمُر ِمْن اْلِحَجاِز وَ   نَقَرَّ

 ُشُروُط َمِن تُِفَرُض َعلَِيِهِم اِلِجِ يَةُ :

ييِ  ِعييدَّةَ ُشييُروٍط ِمْنَهييا : اْلمُلُييوغُ ,  - 34  مَّ اْشييتََرَط اْلفََُْهيياُ  ِلفَييْرِض اْلِجْ يَييِ  َعلَييى نَْهييِل ال ِِ

ييِدَرةُ اْلمَ  ْْ يَّيي ُ , َواْلَم ييُل , َواليي ُُّكوَرةُ , َواْلُحِرِ ْْ اِليَّيي ُ , َوالسَّيياَلَم ُ ِمييْن اْلعَاَهيياِت اْلُمْ ِمنَييِ  . َواْلعَ

ُُِّروِط .  َوفِيَما يَِلي تَْفِصيُل اْلَْْوِل فِي َهِ ِ  ال

اًل : ) اِلبُلُوُغ   :   أَوَّ

يِ  . قَياَل اْبي - 35  مَّ ُن قُدَاَمي َ اتَّفََق اْلفََُْهاُ  َعلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ اَل تُْضَرُب َعلَى ِ ْميَاِن نَْهِل ال ِِ

َِّافِِعيُّ َونَْحَميدُ  َونَبُيو  : اَل نَْعلَُم بَْيَن نَْهِل اْلِعْلِم ِخاَلف ا فِي َه َا , َوبِِح قَاَل نَبُو َحنِيفَ َ َوَماِلكو َوال

ِح تَعَييالَى : } الَييْوٍر , َوقَيياَل اْبييُن اْلُمْنييِ ِر , اَل نَْعلَييُم َعييْن َغْيييِرِهْم ِخاَلفَُهييْم َواْسييتَدَلُّوا ِلَهيي َا بَِْْوِليي

ِْتَيياِل تَْسييتَ  ِ . . . {  يَيي َ اْلِجْ يَيِ  . فَاْلُمَْاتَلَيي ُ ُمفَاَعلَيي و ِمييْن اْل ْدِعي قَياتِلُوا الَّييِ يَن اَل يُْؤِمنُييوَن بِييالَلَّ

يمْ  ِْتَياِل , َوالِصِ ِْتَاِل ِمْن اْلَجانِمَْيِن , فَياَل تَِجيُب َعلَيى َميْن لَيْيَس نَْهيال  ِلْل يَاُن لَْيُسيوا ِميْن نَْهِليَّ َ اْل

ِْتَاِل فَاَل تَِجُب اْلِجْ يَ ُ َعلَْيِهْم َوبَِحيِديِث ُمعَياٍذ السَّيابِِق . َحْييُث نََميَر ُ النَّمِييُّ  يلى هللا  نَْهِل اْل

ا , نَْو َعْدلَحُ ِمْن اْلَمعَافِِر . َواْلَحياِلُم : َميْن بَلَي َغ اْلُحلُيَم عليح وسلم نَْن يَأُْخ َ ِمْن ُكِلِ َحاِلٍم ِدينَار 

ُب بِااِلْحتِاَلِم , نَْو َغْيِرِ   ِمْن َعاَلَماِت اْلمُلُوغِ , فََمْفُهوُم اْلَحِديِث يَدُلُّ َعلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ اَل تَِجي

ْميَاِن . َوقَْد َكتََب ُعَمُر رضيي هللا عنيح إلَيى نَُميَراِ  اأْلَْ نَياِد نَْن يَْضيِربُوا اْلِجْ يَي َ  َعلَى الِصِ

ْميَاِن , َواَل يَْضِربُوَها إالَّ َعلَى َمْن َ يَرْت َعلَْييِح اْلُموَسيى َواَل   يَْضِربُوَها َعلَى النَِِساِ  َوالِصِ

. قَاَل نَبُو ُعمَْييٍد : فِيي َمْعنَيى " َميْن َ يَرْت َعلَْييِح اْلُموَسيى " : يَْعنِيي َميْن نَْنمَيَت , َوقَياَل فِيي 

اْلَحيِديُث ُهيَو اأْلَْ يُل فِييَمْن تَِجيُب َعلَْييِح اْلِجْ يَي ُ , َوَميْن اَل تَِجيُب  َوْ ِح ااِلْستِْداَلِل بِِح : َه َا

نَياِإ َواأْلَْطفَياِل , َوذَِليَك نَ  نَّ َعلَْيِح , ناََل تََرَّللا نَنَّحُ إنََّما َ عَلََها َعلَى ال ُُّكوِر اْلُمْدِرِكيَن دُوَن اْمِ

يَّ ُ . َوقَيْد اْلُحْمَم َكاَن َعلَْيِهْم اْلَْتُْل لَْو لَ  ْن اَل يَْستَِحقُّ اْلَْتَْل َوُهْم ال ُِّرِ ْم يَُؤدُّوَها , َونَْسََْ َها َعمَّ
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ْميَاِن , َوَعِمَل بِ َِلَك اْلُمْسِلُموَن . فََْْد َ يالََح َخاِليدُ  َمَضْت السُّنَّ ُ َعلَى نَْن اَل ِ ْ يَ َ َعلَى الِصِ

ا َوَ ِرييَب ِحْنَ يٍ  , َوَ يالََح نَبُيو ْبُن اْلَوِليِد نَْهَل بُْصَرَّللا َعلَى نَ  ْن يَُؤدُّوا َعْن ُكِلِ َحاِلٍم ِدينَار 

نَُهْم  ُعمَْيييدَةَ نَْهييَل نَْنَ اِكيَّيي َ َعلَييى اْلِجْ يَييِ  نَْو اْلَجيياَلِ  , فََجيياَل بَْعُضييُهْم َونَقَيياَم بَْعُضييُهْم , فَييأَمَّ

ا َو َ  ِريم ا . َوَوَضَج َعْمُرو ْبُن اْلعَاِص َعلَيى نَْهيِل ِمْصيَر َوَوَضَج َعلَى ُكِلِ َحاِلٍم ِمْنُهْم ِدينَار 

يْميَا ْْيِن اليدَِّم , َوالِصِ يْميَاَن َوأِلَنَّ اْلِجْ يَي َ تُْؤَخي ُ ِلَح ُن ِدينَاَرْيِن ِدينَاَرْيِن َونَْخيَرَج النَِِسياَ  َوالِصِ

 ِدَماُؤُهْم َمْحُْونَ و بِدُونَِها .

مِيُّ  - 36  ْْيدُ نَبِييِح  َوإِذَا بَلََغ الصَّ يٍد نَْم يَْمِفيي َع ْْ ِ  , فََهْل يَْحتَاُج إلَى اْستِئْنَاِف َع مَّ ِمْن نَْهِل ال ِِ

َِّيافِِعيَِّ  فِيي َوْ يٍح إلَيى نَنَّيحُ   يَْمِفيي ذََهَب ُ ْمُهوُر اْلفََُْهاِ  ِمْن اْلَحنَِفيَِّ  َواْلَماِلِميَِّ  َواْلَحنَابِلَِ  َوال

ْْدُ نَبِييِح ; أِلَنَّ  َل يَتَنَياَوُل اْلمَياِلِغيَن َوَميْن َسييَْملُُغ ِميْن نَْواَلِدِهيْم نَبَيد ا , َوَعلَيى َهي َا َع ْْيدَ اأْلَوَّ اْلعَ

ِ  لى هللا علييح وسيلم َوُسينَّ ُ ُخلَفَائِيِح فِيي َ ِمييجِ اأْلَْعَصياِر , َولَيْم  ْت ُسنَّ ُ َرُسوِل هَّ اْستََمرَّ

ييدٍ  ْْ ييِحيحِ ِعْنييدَُهْم إلَييى نَنَّ  يُْفييِردُوا ُكييلَّ َمييْن بَلَييَغ بِعَ َِّييافِِعيَّ ُ فِييي اْلَوْ ييِح الصَّ َ ِديييٍد . َوذََهييَب ال

ي مَّ ِْْد َوبَْيَن نَْن يَُردَّ إلَى َمأَْمنِيِح , فَيإِْن اْختَياَر ال ِِ مِيَّ إذَا بَلََغ يَُخيَُّر بَْيَن اْلتَِ اِم اْلعَ ِْيدَْت الصَّ  َ ُع

ِل َحيْوِل قَْوِميِح َونَْهِليِح لَحُ , َوإِْن اْختَاَر اللََّحاَق لِ  َمأَْمنِِح نُِ ييَب إلَْييِح . َوإِذَا َكياَن اْلمُلُيوغُ فِيي نَوَّ

ِْْسِ ِح .  نُِخ َْت ِمْنحُ اْلِجْ يَ ُ فِي  ِخِرِ  َمعَُهْم , َوإِذَا َكانَْت فِي ناَلْنَائِِح نُِخ َ ِمْنحُ فِي  ِخِرِ  بِ

 ثَانِيًا : ) اِلعَِقُل   :  

اْبُن ُهمَْيَرةَ َواْبُن قُدَاَم َ َواْبُن اْلُمْنِ ِر اتِِفَاَق اْلفََُْهاِ  َعلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ اَل تُْؤَخ ُ ِميْن  نََْلَ  - 37 

ييِ  . َوقَيياَل اْلُْْرُطمِيييُّ : َهيي َا إْ َمييالو , لَِميينَّ اْبييَن ُرْشييٍد ذََكييَر ِخاَلف ييا فِييي  مَّ َمَجييانِيِن نَْهييِل ال ِِ

َِّافِِعيَِّ  أِلَنَّحُ َكياْلَمِريِض َواْلَهيِرِم اْلَمْجنُوِن , َوذَكَ  ا َضِعيف ا ِلل ْْال  َعْن اْلمَيَاِن َوْ ه  َر ُ النََّوِو ُّ نَ

َِْيٍ  .  . قَاَل النََّوِو ُّ : َولَْيَس بِ

 ثَاِلثًا : ) الذُُّكوَر ُ   : 

يِ  . ِلَميا َسيمََق ِميْن ُ ْمُهوُر اْلفََُْهاِ  َعلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ اَل تُْضَرُب َعلَ  - 38  مَّ ى نَِسياِ  نَْهيِل ال ِِ

 اأْلَِدلَِّ  .

يَّةُ   :   َرابِعًا : ) اِلُحرِِّ

يِ  , َوَسيَوا و َكياَن اْلعَْميدُ  - 39  مَّ ُ ْمُهوُر اْلفََُْهاِ  َعلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ اَل تُْؤَخ ُ ِمْن َعمِيِد نَْهِل ال ِِ

َوقَْد نَََْل َه َا ااِلتِِفَاَق اْبُن اْلُمْنِ ِر , َواْبُن ُهمَْييَرةَ َواْبيُن قُدَاَمي َ َواْبيُن  َمْملُوك ا ِلُمْسِلٍم نَْو َكافٍِر .

ُرْشٍد . أِلَنَّ اْلِجْ يَ َ ُشِرَعْت بَداَل  َعْن اْلَْتْيِل فِيي َحِِِْهيْم , َوَعيْن النُّْصيَرةِ فِيي َحِِْنَيا , َواْلعَْميدُ 

ا اَل تَْلَ ُمحُ النُّْصَرةُ ; أِلَنَّحُ َعياِ  و َعْنَهيا , فَيإِذَا َمْحُْوُن الدَِّم بِدُوِن دَْفجِ ا ْلِجْ يَِ  . َواْلعَْمدُ نَْيض 

حُ اْمتَنََج اأْلَْ ُل فِي َحِِِْح اْمتَنََج اْلمَدَُل , فَاَل تَِجُب َعلَْيِح اْلِجْ يَ ُ . َوذََهَب نَْحَمدُ فِي ِرَوايٍَ  َعْني

َن َمْملُوك ا ِلَسيٍِِد َكافٍِر تُْؤَخ ُ اْلِجْ يَ ُ ِمْن َسيِِِدِ  اْلَمافِِر , َواْستَدَلَّ ِل َِلَك بَِما إلَى نَنَّ اْلعَْمدَ إذَا َكا

يا فِيي  يِ  , َواَل ِممَّ مَّ يتَُروا َرقِييَق نَْهيِل ال ِِ ِْ ُرِوَ  َعْن ُعَمَر  رضي هللا عنح نَنَّيحُ قَياَل : " اَل تَ

يغَاِر بَْعيدَ نَْن نَْنَْي َ ُ نَْيِديِهْم ; أِلَنَُّهْم نَْهُل َخرَ  نَّ نََحيدُُكْم بِالصَّ ِْيرَّ ا , َواَل يُ اجٍ يَمِيُج بَْعُضُهْم بَْعض 

ُ ِمْنحُ . قَياَل نَْحَميدُ : نََرادَ نَْن يُيَوفَِِر اْلِجْ يَي َ ; أِلَنَّ اْلُمْسيِلَم إذَا اْشيتََرا ُ َسيََْط َعْنيحُ نَدَ  اُ  َميا هَّ

يُّ يَُؤدِِ  َعْنحُ َوَعْن َمْملُوِكِح َخيَراَج َ َمياِ ِمِهْم . َوأِلَنَّ اْلعَْميدَ ذََكيرو ُمَملَّيعو يُْؤَخ ُ ِمْنحُ , َوال ِِ  ِمِ

 قَِو ٌّ ُمْمتَِسبو , فََوَ مَْت َعلَْيِح اْلِجْ يَ ُ َكاْلُحِرِ .

 َخاِمًسا : ) اِلَمِقِدَر ُ اِلَماِليَّةُ   : 

ِْْدَرةُ اْلَماِليَّي ُ , فَياَل تَِجيُب اْشتََرَط بَْعُض اْلفََُْهاِ  ِلُو ُ  - 40  ِ  اْلَم مَّ وِب اْلِجْ يَِ  َعلَى نَْهِل ال ِِ

ِْييِر  ِْيِر اْلعَاِ ِ  َعيْن اْلعََميِل . َوقَيْد اتَّفَيَق اْلفََُْهياُ  َعلَيى نَنَّ اْلِجْ يَي َ تُوَضيُج َعلَيى اْلفَ َعلَى اْلفَ
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ِْييِر َغْييِر اْلُمْعتَِميِل . فَي ََهَب ُ ْمُهيوُر  اْلُمْعتَِمِل : َوُهَو اْلَْاِدُر َعلَى اْلعََملِ  . َواْختَلَفُيوا فِيي اْلفَ

ييُهوٍر لَييحُ إلَييى نَنَّ  ِْ َِّييافِِعِيِ فِييي قَييْوٍل َغْيييِر َم  اْلفََُْهيياِ  ِمييْن اْلَحنَِفيَّييِ  َواْلَماِلِميَّييِ  َواْلَحنَابِلَييِ  َوال

ِْييِر َغْييِر اْلُمعْ  تَِميِل , َواْسيتَدَلُّوا ِلي َِلَك بَِْْولَيِ  تَعَيالَى : } اَل يَُملِِيُع اْلِجْ يَ َ اَل تُوَضُج َعلَى اْلفَ

ِْييَر اْلعَياِ َ  َعيْن اْلَمْسيِب لَيْيَس فِيي  ُ نَْفس ا إالَّ ُوْسعََها { َوْ حُ ااِلْستِْداَلِل ِميْن اآْليَيِ  نَنَّ اْلفَ هَّ

َكي َِلَك فَياَل يَُملَّيُع بَِهيا . َوقَيْد َوَضيَج ُعَميُر ْبيُن  ُوْسِعِح نَْن يَيْدفََج اْلِجْ يَي َ , َوَمتَيى َكياَن اأْلَْميرُ 

ييا , َوَعلَييى  َ يياِل َعلَييى اْلغَنِييِيِ الََمانِيَيي   َونَْربَِعيييَن ِدْرَهم  اْلَخ َّيياِب اْلِجْ يَيي َ َعلَييى ُرُ وِس الِرِ

ِْيييِر اْلُمْمتَِسييِب  ييا , َوَعلَييى اْلفَ ييِريَن ِدْرَهم  ِْ ييِط نَْربَعَيي   َوِع ييا . فََْييْد اْلُمتََوِسِ ييَر ِدْرَهم  َِ االْنَييْي َع

ِْييُر اْلُمْعتَِميُل , فَيدَلَّ بَِمْفُهوِميِح  فََرَضَها ُعَمُر رضي هللا عنح َعلَيى َطمََْياٍت الَياَلٍإ نَْدنَاَهيا اْلفَ

ِْييِر َغْييِر اْلُمْعتَِميِل . َوقَيْد َكياَن ذَِليَك بَِمْحَضيِر ال يَحابَِ  َعلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ اَل تَِجيُب َعلَيى اْلفَ صَّ

رضوان هللا عليهم , َولَْم يُْنِمْر َعلَْييِح نََحيدو , فَُهيَو إْ َميالو . َوقَيالُوا : إنَّ اْلِجْ يَي َ َميالو يَِجيُب 

يَيِ  .  َونَنَّ اْلعَياِ َ  َعينْ  َكياةِ َوالدِِ ِْيَر اْلعَياِ َ  َعيْن اْلَمْسيِب َكال َّ  بُِحلُوِل اْلَحْوِل , فَاَل يَْلَ ُم اْلفَ

اِ  َمْع ُورو َشْرع ا فِيَما ُهيَو َحيقُّ اْلِعمَياِد , لْوليح تعيالى : } َوإِْن َكياَن ذُو ُعْسيَرةٍ فَنَِميَرةُ اأْلَدَ 

َِّافِِعيَّ ُ َونَبُو الَْوٍر إلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ تُوَضيُج َعلَيى  إلَى َمْيَسَرةٍ { فَِفي اْلِجْ يَِ  نَْولَى . َوذََهَب ال

ِْيِر َغْيِر اْلُمْعتَ  ِْيِر اْلُمْعتَِميِل , إالَّ نَنَّ َغْييَر اْلُمْعتَِميِل تَُميوُن دَْين يا اْلفَ ِمِل , َكَما تُوَضُج َعلَى اْلفَ

تِييِح َحتَّييى يُوِسييَر , فَييإِذَا نَْيَسييَر ُطوِلييَب بَِمييا َعلَْيييِح ِمييْن ِ ْ يَييٍ  . َواْسييتَدَلُّوا بِعُُمييوِم قولييح  فِييي ِذمَّ

 َ َعْن يٍَد َوُهْم َ اِغُروَن { َوُعُموُم َحِديِث ُمعَاٍذ السَّيابِِق : } تعالى : } َحتَّى يُْعُ وا اْلِجْ يَ 

ا { . َوأِلَنَّ اْلِجْ يَي َ بَيدَلو َعيْن اْلَْتْيِل , َوالسُّيْمنَى فِيي دَاِر  نََمَر ُ نَْن يَأُْخ َ ِمْن ُكيِلِ َحياِلٍم ِدينَيار 

ْساَلِم , فَلَْم يُفَاِرْق اْلَمْع ُوُر فِيَها َغْيرَ  ِْيِر َكَما تُْؤَخ ُ ِمْن اْلغَنِِيِ .اْمِ   ُ , فَتُْؤَخ ُ ِمْن اْلفَ

َواِمفِ :  ِهبَاِن اِلُمِنقَِطِعيَن ِلِلِعبَاَدِ  فِي الصَّ  َساِدًسا : أاََل يَُ وَن ِمِن الرُّ

يياِرِكي - 41  َِ ْهمَيياَن اْلُمَخيياِلِ يَن ِللنَّيياِس , َواْلُم نْ ِ اتَّفَييَق اْلفََُْهيياُ  َعلَييى نَنَّ الرُّ َن لَُهييْم فِييي الييرَّ

ُِوَرةِ َواْلَمَمايِِد اْلَحْربِيَِّ  َواْلِفْمِريَِّ  تُْؤَخ ُ ِمْنُهْم اْلِجْ يَ ُ , َوُهْم نَْولَيى بَِهيا ِميْن َعيَوا ِهْم , َواْلَم ِمِ

ْهمَياِن الَّيِ يَن فَإِنَُّهْم ُرُ وُس اْلُمْفِر , َوُهْم بَِمْنِ لَِ  ُعلََمائِِهْم . َواْختَلَفُوا فِي نَْخِ  اْلجِ  ْ يَِ  ِمْن الرُّ

يِهْم َوَمَسياِكنِِهْم . فَي ََهَب نَبُيو  ِِ َواِمجِ , َولَْم يَُخاِلُ وا النَّاَس فِي َمعَايِ اْنََْ عُوا ِلْلِعمَادَةِ فِي الصَّ

َِّافِِعيُّ فِ  ي نََحِد قَْولَْييِح إلَيى نَنَّ َحنِيفَ َ فِي ِرَوايَِ  اْلُْدُوِرِ ِ , َوَماِلكو , َونَْحَمدُ فِي ِرَوايٍَ  , َوال

اْلِجْ يَيي َ اَل تُْفييَرُض َعلَييْيِهْم . َوَسييَوا و َكييانُوا قَيياِدِريَن َعلَييى اْلعََمييِل نَْم َغْيييَر قَيياِدِريَن ; أِلَنَّ 

يِق لِ  دِِ ُض لَُهْم , ِلَما َ اَ  فِي َوِ يَِّ  نَبِي بَْمٍر الِصِ ْْتَلُوَن َواَل يُتَعَرَّ ْهمَاَن اَل يُ يَِ يدَ ْبِن نَبِيي الرُّ

وَن َعلَييى نَْقييَواٍم فِييي  ْْتُييْل َ ييمِيًّا َواَل اْمييَرنَة  َوَسييتَُمرُّ َِّيياِم : " اَل تَ َهييحُ إلَييى ال ُسييْفيَاَن ِحيييَن َو َّ

ُ َعلَييى َضيياَللَتِِهْم , َوَسييتَِجدُونَ  ييَواِمجِ اْحتَمَُسييوا نَْنفَُسييُهْم فِيَهييا , فَييدَْعُهْم َحتَّييى يُِميييتَُهْم هَّ  الصَّ

ييا فََحُصييوا َعييْن نَْوَسيياِط ُرُ وِسييِهْم فَاْضييِرْب َمييا فََحُصييوا َعْنييحُ بِالسَّييْيِع . فَييإِذَا َكيياَن  نَْقَوام 

ِْْن اليدَِّم  ِ  , َواْلِجْ يَ ُ إنََّما َوَ مَْت ِلَح مَّ ِْْد ال ِِ ْْتَُل فَُهَو َمْحُْوُن الدَِّم بِدُوِن َع اِهُب اَل يُ , فَلَيْم الرَّ

اِهَب ِميْن ُ ْملَيِ  اْلفَُْيَراِ  ; أِلَنَّيحُ  تَِجْب َعلَْيحِ  مِِيِ َواْلَمْرنَةِ ; َوأِلَنَّ الرَّ , َكَما اَل تَِجُب َعلَى الصَّ

يدُ ْبيُن اْلَحَسي َِ لَحُ ِمْن اْلَماِل اْليَِسيُر .  َوذََهَب نَبُو َحنِيفَ َ فِي ِرَوايٍَ  نََْلََها َعْنحُ ُمَحمَّ ِن إنََّما تُِر

ْهمَياِن إذَا َكيانُوا  , َوُهَو قَْولُ  نَبِي يُوُسَع َونَْحَمدَ فِي ِرَوايٍَ  إلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ تُوَضيُج َعلَيى الرُّ

يَاَراِت إذَا َكياَن لَُهييْم  مُيوَن الَّييِ يَن فِيي اليدِِ قَياِدِريَن َعلَيى اْلعََميِل . قَيياَل نَبُيو يُوُسيَع : " اْلُمتََرِهِ

انُوا إنََّما ُهْم َمَسياِكيُن يَتََصيدَُّق َعلَيْيِهْم نَْهيُل اْليََسياِر ِميْنُهْم لَيْم يُْؤَخيْ  يََسارو نُِخ َ ِمْنُهْم , َوإِْن كَ 

َواِمجِ إْن َكياَن لَُهيْم ِغن يى َويََسيارو , َوإِْن َكيانُوا قَيْد َ ييَُّروا َميا َكياَن  ِمْنُهْم , َوَك َِلَك نَْهُل الصَّ

يَاَراِت  اِم نُِخي َْت اْلِجْ يَي ُ ِميْنُهْم " . لَُهْم ِلَمْن يُْنِفُْحُ َعلَى الدِِ مِيَن َواْلُْيوَّ َوَميْن فِيَهيا ِميْن اْلُمتَيَرِهِ
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ُل  ْهمَياِن بِاْلُْيْدَرةِ َعلَيى اْلعََميِل بِيأَْمَرْيِن : اأْلَوَّ نَنَّ  -َوقَْد اْستَدَلَّ َميْن قَيَّيدَ نَْخي َ اْلِجْ يَيِ  ِميْن الرُّ

َِ اْلعََمَل تُؤْ  اِهُب اْلَْياِدُر َعلَيى اْلعََميِل . َوالثَّيانِي اْلُمْعتَِمَل إذَا تََر َخ ُ ِمْنحُ اْلِجْ يَ ُ , فََم َِلَك الرَّ

َراَعِ  اَل يَْسُُْط َعْنَها اْلَخَراُج بِتَْعِ يِل اْلَماِلِك لََها َعنْ  اِلَح َ ِللِ ِ  : نَنَّ اأْلَْرَض اْلَخَراِ يَّ َ الصَّ

اِهُب الْ  َراَعِ  , فََم َِلَك الرَّ َِ اْلعََميَل . َهي َا الِ ِ َْاِدُر َعلَى اْلعََمِل اَل تَْسُُْط َعْنحُ اْلِجْ يَي ُ إذَا تَيَر

ِل َعلَى َعيدَِم نَْخيِ  اْلِجْ يَيِ  ِمي َضافَِ  إلَى اأْلَِدلَِّ  الَّتِي اْستَدَلَّ بَِها نَْ َحاُب اْلَمْ َهِب اأْلَوَّ ْن بِاْمِ

اِهِب , فََْْد اْستَدَلَّ بَِها نَ ْ  اِهيِب َغْييِر اْلُمْعتَِميِل الرَّ َحاُب َهي َا اْلَميْ َهِب , َوَحَملُوَهيا َعلَيى الرَّ

َِّييافِِعيُّ فِييي اْلَْييْوِل اْلَمْعُمييوِل بِييِح ِعْنييدَ  الَّييِ   يَِعيييُش َعلَييى َ ييدَقَاِت اْلُموِسييِريَن . َوذََهييَب ال

َِّافِِعيَِّ  َونَبُو الَْوٍر إلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ تَِجُب َعلَى ال ْهمَاِن الَِّ يَن يَْنَِْ عُوَن ِلْلِعمَادَةِ فِي اأْلَْديَِرةِ ال رُّ

ييَواِمجِ , َسييَوا و نََكييانُوا ُموِسييِريَن نَْو َغْيييَر ُموِسييِريَن , قَيياِدِريَن َعلَييى اْلعََمييِل نَْم َغْيييَر  َوالصَّ

ْلِجْ يَيي َ َعييْن يَييٍد َوُهييْم قَيياِدِريَن . َواْسييتَدَلُّوا ِليي َِلَك بِعُُمييوِم قولييح تعييالى : } َحتَّييى يُْعُ ييوا ا

ْهمَيياَن اْلَْيياِدِريَن َعلَييى اْلعََمييِل َوَغْيييَر اْلَْيياِدِريَن , اْلُموِسييِريَن  ييَمُل الرُّ ِْ َ يياِغُروَن { فَُهييَو يَ

اٍذ َوَغْيَر اْلُموِسِريَن . َوبِعُُموِم اأْلََحاِديِث اْلَْاِضييَِ  بِأَْخيِ  اْلِجْ يَيِ  ِميْن ُكيِلِ بَياِلغٍ َكَحيِديِث ُمعَي

ا { . َوَحيييِديِث ُعَميييَر السَّيييابِِق : } َواَل  السَّيييابِِق : } نََميييَر ُ نَْن يَأُْخييي َ ِميييْن ُكيييِلِ َحييياِلٍم ِدينَيييار 

يَْضِربُوَها إالَّ َعلَى َمْن َ َرْت َعلَْيِح اْلُموَسيى { , َوبَِميا َرَوَّللا نَبُيو ُعمَْييٍد َوَغْييُر ُ َعيْن ُعَميَر 

يا ْبِن َعْمِد اْلعَِ يِ  : " نَنَّ  يَاَراِت َعلَى ُكيِلِ َراِهيٍب ِدينَياَرْيِن " .  َونَمَّ حُ فََرَض َعلَى ُرْهمَاِن الدِِ

اِهييُب َغْيييُر  ييِن الييدَِّم , َوالرَّ ْْ ُل : نَنَّ اْلِجْ يَيي َ ِعييَوضو َعييْن َح اْلَمْعُْييوُل فَِمييْن َوْ َهييْيِن : اأْلَوَّ

ْْيِن اليدَِّم . َوالثَّيانِي : نَنَّ اْلِجْ يَي َ ِعيَوضو َعيْن ُسيْمنَى َمْحُْوِن الدَِّم , فَتَِجُب َعلَْيِح اْلِجْ يَ ُ ِلحَ 

اِهُب َكغَْيِرِ  فِي ااِلْنتِفَالِ بِالدَّاِر , فَاَل تَْسُُْط َعْنحُ اْلِجْ يَ ُ . ْساَلِم , َوالرَّ  دَاِر اْمِ

 َسابِعًا : السَّاَلَمةُ ِمِن اِلعَاَهاِد اِلُمِ ِمنَِة : 

ْلُمَ الَييُب بِاْلِجْ يَييِ  بِعَاَهييٍ  ُمْ ِمنَييٍ  , َكيياْلَمَرِض , نَْو اْلعََمييى , نَْو اْلِممَييِر إذَا نُِ يييَب ا - 42

ِْتَيياِل , فََهييْل تُْؤَخيي ُ ِمْنييحُ اْلِجْ يَيي ُ نَْم اَل ؟ اْختَلَييَع اْلفََُْهيياُ  فِييي ذَِلييَك :  ِْْعييِد َعييْن اْلعََمييِل َواْل اْلُم

َوايَييِ  ِعْنييدَ اْلَحنَفِ  َِّييافِِعِيِ فِييي نََحييِد قَْولَْيييِح : نَنَّ اْلِجْ يَيي َ اَل فََمياِهُر الِرِ يَّييِ  َوَمييْ َهِب نَْحَمييدَ , َوال

 تُْؤَخ ُ ِمْن َهُؤاَلِ  َولَْو َكانُوا ُموِسِريَن . َواْستَدَلُّوا بَِْْوِلِح تَعَالَى : } قَياتِلُوا الَّيِ يَن اَل يُْؤِمنُيونَ 

ِ َواَل بِاْليَْوِم اآْلِخِر  يْن َكياَن ِميْنُهْم ِميْن بِالَلَّ { . فَفَْحَوَّللا اآْليَِ  يَيدُلُّ َعلَيى نَنَّ اْلِجْ يَي َ تُْؤَخي ُ ِممَّ

ِْتَاُل اَل يَ  ِْتَاِل , إْذ اْل ِْتَاِل َمْن لَْيَس ِمْن نَْهِل اْل ِْتَاِل ; اِلْستَِحالَِ  اْلِخَ اِب بِاأْلَْمِر بِ ُميوُن نَْهِل اْل

يْن لَيْم يَُميْن ِميْن إالَّ بَْيَن االْنَْيِن َوَمْن يُ  ْمِمنُحُ نَدَاُؤ ُ ِمْن اْلُمْحتَِرفِيَن , َوِل َِلَك اَل تُْؤَخ ُ اْلِجْ يَ ُ ِممَّ

ا نَْم  َِّيْيخِ اْلَممِييِر اْلفَيانِي : َسيَوا و نََكياَن ُموِسير  ِمِن َواْلَمْفلُوجِ َوال ِْتَاِل : َكاأْلَْعَمى َوال َّ نَْهِل اْل

ْْتَلُييوَن . َغْيييَر ُموِسييٍر ; َوأِلَنَّ  ييْن نُبِيييَح قَتْلُييحُ ِمييْن اْلَحييْربِيِِيَن , َوَهييُؤاَلِ  اَل يُ اْلِجْ يَيي َ تُْؤَخيي ُ ِممَّ

ْمنَييى َواْلعُْميَيياِن  َوذََهييَب اْلَماِلِميَّيي ُ َونَبُييو يُوُسييَع ِمييْن اْلَحنَِفيَّييِ  إلَييى نَنَّ اْلِجْ يَيي َ تُْؤَخيي ُ ِمييْن ال َّ

ُِّيييُوخِ اْلِممَيياِر إذَا َكييانَ  لَُهييْم َمييالو . َواْسييتَدَلُّوا ِليي َِلَك بِييأَنَّ َهييُؤاَلِ  اْلُمَصييابِيَن بِاْلعَاَهيياِت  َوال

ِْتَيياِل , فَتَِجييُب  ْْتَلُييوَن إذَا َكييانُوا ذَِو  َرنْ ٍ فِييي اْلَحييْرِب َواْل ِْتَيياِل , إْذ إنَُّهييْم يُ اْلُمْ ِمنَييِ  نَْهييلو ِلْل

ِْيييِر اْلُمْعتَِمييِل , َعلَييْيِهْم اْلِجْ يَيي ُ , َكَمييا تَِجييُب َعلَييى غَ  ْيييِرِهْم . َوأِلَنَّ اْلِجْ يَيي َ تَِجييُب َعلَييى اْلفَ

 َوُوُ ودُ اْلَماِل ِعْندَ َهُؤاَلِ  اْلُمَصابِيَن نَْكثَُر ِمْن اْلُْْدَرةِ َعلَيى اْلعََميِل , فَتَِجيُب َعلَيْيِهْم اْلِجْ يَي ُ 

َكانُوا ُمْعِسِريَن . َويَدُلُّ َعلَيى ذَِليَك َميا فِيي ِكتَياِب إذَا َكانُوا  ُموِسِريَن , َواَل تَِجُب َعلَْيِهْم إذَا 

ييْلحِ بَييْيَن َخاِلييِد ْبييِن اْلَوِليييِد رضييي هللا عنييح َونَْهييِل اْلِحيييَرةِ : " َوَ عَْلييت لَُهييْم نَيَُّمييا َشييْيخٍ  الصُّ

فَياْفتَََْر َوَ ياَر نَْهيُل دَْينِيِح َضعَُع َعْن اْلعََمِل , نَْو نََ يابَتْحُ  فَي و ِميْن اآْلفَياِت , نَْو َكياَن َغنِيًّيا 

يَتََصييدَّقُوَن َعلَْيييِح ُطِرَحييْت ِ ْ يَتُييحُ , َوِعيييَل ِمييْن بَْيييِت َميياِل اْلُمْسييِلِميَن َوِعيَالَييحُ َمييا نَقَيياَم بِييدَاِر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 259 

ْسيياَلمِ  ْسيياَلِم , فَييإِْن َخَرُ ييوا إلَييى َغْيييِر دَاِر اْلِهْجييَرةِ َودَاِر اْمِ فَلَييْيَس َعلَييى  اْلِهْجييَرةِ َودَاِر اْمِ

اْلُمْسييِلِميَن النَّفََْييي ُ َعلَييى ِعيَييياِلِهْم . َوَمييْ َهُب نَبِيييي الَييْوٍر نَنَّ اْلِجْ يَييي َ تُْؤَخيي ُ ِميييْن اْلُمَصيييابِيَن 

بِاْلعَاَهيياِت اْلُمْ ِمنَييِ  , َولَييْو لَييْم يَُمونُييوا ُموِسييِريَن . َواْسييتَدَلُّوا ِليي َِلَك بِعُُمييوِم قولييح تعييالى : } 

ُِّييُوَخ َحتَّيى يُ  ْمنَيى َواْلعُْميَياَن َوال يَمُل ال َّ ِْ ْعُ يوا اْلِجْ يَي َ َعيْن يَيٍد َوُهيْم َ ياِغُروَن { فَُهيَو يَ

اْلِممَاَر . َوبِعُُموِم اأْلََحاِديِث اْلَْاِضيَِ  بِأَْخِ  اْلِجْ يَِ  ِميْن ُكيِلِ َحياِلٍم , َكَحيِديِث ُمعَياٍذ السَّيابِِق . 

ا , َوَحِديِث ُعَميَر ْبيِن اْلَخ َّياِب السَّيابِِق : } َواَل  الَِّ   نََمَر ُ فِيِح نَنْ  يَأُْخ َ ِمْن ُكِلِ َحاِلٍم ِدينَار 

يَْضييِربُوَها إالَّ َعلَييى َمييْن َ ييَرْت َعلَْيييِح اْلُموَسييى { , َواْسييتَدَلُّوا ِمييْن اْلَمْعُْييوِل بِييأَنَّ اْلِجْ يَيي َ 

ِْْن الدَِّم , َوَهُؤاَلِ  َكغَيْ  ِْْن الدَِّم , فَاَل تَْسُُْط َعْنُهْم اْلِجْ يَي ُ ِعَوضو َعْن َح ِرِهْم فِي ااِلْنتِفَالِ بَِح

ْسيياَلِم , َوَهييُؤاَلِ  َكغَْيييِرِهْم فِييي  َ ييابَاِت , َونَنَّ اْلِجْ يَيي َ ِعييَوضو َعييْن ُسييْمنَى دَاِر اْمِ بِتِْلييَك اْمِ

, َكَما نَنَّ اأْلُْ َرةَ اَل تَْسُُْط َعْن نَْ َحاِب اأْلَْعي َاِر  ااِلْنتِفَالِ بِالدَّاِر , فَاَل تَْسُُْط َعْنُهْم اْلِجْ يَ ُ 

. 

ِة َوِصفَاتِِهِم فِي ِديَواٍن : مَّ  َضِبُ  أَِسَماِه أَِهِل الذِِّ

تَِمُل َعلَى نَْسَمائِِهْم َوِ يفَاتِهِ  - 43  ِْ ِ  َوْفَق ِديَواٍن يَ مَّ ْم يَْستَْوفِي اْلعَاِمُل اْلِجْ يَ َ ِمْن نَْهِل ال ِِ

َمياُم  يَراِز ُّ فِيي اْلُمَهي َِّب : " َويُثْمِيُت اْمِ ِِِ َونَْحَواِلِهْم َوَما يَِجُب َعلَى ُكِلِ َواِحٍد ِمْنُهْم . قَاَل ال

فَاِت الَّتِي اَل تَتَغَيَُّر بِاأْلَيَّياِم فَيَُْيوُل : َطوِ  ِ  َونَْسَماَ ُهْم , َويَُحلِِيِهْم بِالِصِ مَّ , نَْو  ييلو َعدَدَ نَْهِل ال ِِ

قَِصييييرو , نَْو َرْبعَييي و , َونَْبييييَُض , نَْو نَْسيييَودُ , نَْو نَْسيييَمُر , نَْو نَْشيييَُْر , َونَْدَعيييُج اْلعَْينَيييْيِن , نَْو 

ُْْروُن اْلَحاِ مَْيِن , نَْو نَْقنَى اأْلَْنِع . َويَْمتُُب َما يُْؤَخ ُ ِمْن ُكيِلِ َواِحيٍد ِميْنُهْم , َويَْجعَيُل َعلَيى  َم

َطائِفَييٍ  َعِريف ييا , ِليييَْجَمعَُهْم ِعْنييدَ نَْخييِ  اْلِجْ يَييِ  , َويَْمتُييُب َمييْن يَييْدُخُل َمعَُهييْم فِييي اْلِجْ يَييِ  ُكييِلِ 

 بِاْلمُلُوغِ , َوَمْن يَْخُرُج ِمْنُهْم بِاْلَمْوِت .

 ِمِقَداُر اِلِجِ يَِة :

ْْدَاِر اْلِجْ يَِ  : فَ ََهبَ  - 44  اْلَحنَِفيَّ ُ إلَيى نَنَّ اْلِجْ يَي َ َعلَيى َضيْربَْيِن :  اْختَلََع اْلفََُْهاُ  فِي ِم

َمياُم َوْضيعََها َعلَيى اْلُمفَّياِر إذَا فَيتََح  يْلحِ , َوِ ْ يَي و يَْمتَيِدُئ اْمِ  تُوَضُج بِالتََّراِضيي َوالصُّ
ِ ْ يَ و

ْلِحيَّ ُ لَيْ  ُل : اْلِجْ يَ ُ الصُّ ْرُب اأْلَوَّ َس لََهيا َحيدٌّ ُمعَييَّنو بَيْل تَتََْيدَُّر بَِحَسيِب بِاَلدَُهْم َعْنَوة  . فَالضَّ

يِ  . َواْسيتَدَلُّوا ِلي َِلَك بِياْختِاَلِف َمَْياِديِر اْلجِ  مَّ َمياِم َونَْهيِل ال ِِ ْ يَيِ  َما يََُْج َعلَْيِح ااِلتِِفَياُق بَيْيَن اْمِ

ْلِحيَِّ  ِمْن َمْجُموَعٍ  إلَى َمْجُموَعٍ  نُْخيَرَّللا . فََْيْد } َ يالَ  َح النَّمِييُّ  يلى هللا علييح وسيلم الصُّ

ِْيَّيي ُ فِييي َرَ ييٍب يَُؤدُّونََهييا إلَييى  نَْهييَل نَْجييَراَن َعلَييى نَْلفَييْي ُحلَّييٍ  , النِِْصييُع فِييي َ ييفٍَر , َواْلمَ

ا , َوَعدْ  لَيحُ ِميْن اْلُمْسِلِميَن { . } َونََمَر ُمعَاذ ا نَْن يَأُْخي َ ِميْن نَْهيِل اْلييََمِن ِميْن ُكيِلِ َحياِلٍم ِدينَيار 

اْلَمعَييافِِر { . َوَ ييالََح ُعَمييُر رضييي هللا عنييح بَنِييي تَْغِلييَب َعلَييى نَْن يُييَؤدُّوا ِضييْعَع َزَكيياةِ 

ِْيييُّ َعييْن ُعمَييادَةَ ْبييِن النُّْعَميياِن التَّْغِلمِييِيِ فِييي َحييِديٍث َطِويييٍل  نَنَّ ُعَمييَر  -اْلُمْسييِلِميَن . َرَوَّللا اْلمَْيَه

ا َ الَحَ  يدَقَِ  قَيالُوا :  -يَْعنِي نََصاَرَّللا بَنِي تَْغِلَب  -ُهْم رضي هللا عنح لَمَّ َعلَى تَْضيِعيِع الصَّ

 -نَْحييُن َعييَربو اَل نُييَؤدِِ  َمييا يُييَؤدِِ  اْلعََجييُم , َولَِمييْن ُخييْ  ِمنَّييا َكَمييا يَأُْخيي ُ بَْعُضييُمْم ِمييْن بَْعييٍض 

دَقَ َ  ِ  فَْرُض اْلُمْسيِلِميَن . قَيالُوا : فَيِ ْد َميا فََْاَل ُعَمُر رضي هللا عنح : اَل , َه ِ  -يَْعنُوَن الصَّ

ِشييئْت بَِهيي َا ااِلْسييِم , اَل بِاْسييِم اْلِجْ يَييِ  , فَفَعَييَل فَتََراَضييى ُهييَو َوُهييْم َعلَييى نَْن تَُضييعََّع َعلَييْيِهْم 

يْرُب الثَّيانِي : الْ  وَها َما ِشيئْتُْم " . َوالضَّ دَقَ ُ . َوفِي بَْعِض ُطُرقِِح : " َسمُّ ِجْ يَي ُ اْلعَْنِويَّي ُ الصَّ

ا , َوَعلَى اْلُمتَ  يِط َوِهَي ُمَْدََّرةُ اأْلَقَِلِ َواأْلَْكثَِر , فَيََضُج َعلَى اْلغَنِِيِ الََمانِيَ   َونَْربَِعيَن ِدْرَهم  َوِسِ

ا . َواْستَدَلُّو ََِر ِدْرَهم  ِْيِر اْلُمْعتَِمِل االْنَْي َع ِريَن , َوَعلَى اْلفَ ِْ ا ِل َِلَك بِأَنَّ ُعَمَر ْبيَن نَْربَعَ   َوِع

يا ,  َ ياِل َعلَيى اْلغَنِيِيِ الََمانِيَي   َونَْربَِعييَن ِدْرَهم  اْلَخ َّاِب َوَضَج فِيي اْلِجْ يَيِ  َعلَيى ُرُ وِس الِرِ
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ا . قَاَل  ََِر ِدْرَهم  ِْيِر االْنَْي َع ا , َوَعلَى اْلفَ ِريَن ِدْرَهم  ِْ ِط نَْربَعَ   َوِع اْلَحنَِفيَّ ُ : َوَعلَى اْلُمتََوِسِ

نْ ِ اَل يَُموُن , فَعََرْفنَا نَنَّ ُعَمَر اْعتََمدَ السََّماَل ِميْن النَّمِيِيِ  يلى هللا  " َونَْصُب اْلَمَْاِديِر بِالرَّ

ِْيَياِس  يَحابَِ  . َواْسيتَدَلُّوا بِ عليح وسيلم فَأََخيْ نَا بِيِح " َوقَيْد فَعَيَل ُعَميُر ذَِليَك بَِمْحَضيٍر ِميْن الصَّ

ْْيدَاِر ال َّاقَيِ  , َواْختَلَيَع بَِحَسيِب اْلجِ  ْ يَِ  َعلَى َخَراجِ اأْلَْرِض ,  فََْْد َ عَيَل اْلَخيَراَج َعلَيى ِم

ْمَمياِن  ْنتَاِ يَِّ  فََوَ َب نَْن تَُموَن اْلِجْ يَ ُ َعلَيى قَيْدِر ال َّاقَيِ  َواْمِ اْختِاَلِف اأْلَْرِض َوَطاقَتَِها اْمِ

يا , فَتَْختَِلُع بَِحَسي َِّيْخِص َوإِْمَمانَاتِيِح اْلَماِليَّيِ  . َوبِيأَنَّ اْلِجْ يَي َ إنََّميا َوَ مَيْت ِعَوض  ِب َطاقَيِ  ال

ْسياَلِم  ِْيُر يَْنُصيُر دَاَر اْمِ َعْن النُّْصيَرةِ ِلْلُمْسيِلِميَن , َوالنُّْصيَرةُ ِميْن اْلُمْسيِلِميَن تَتَفَياَوُت , فَياْلفَ

ُط اْلَحيا ُكوِب بِنَْفِسيِح َراِ ال  , َوُمتََوِسِ ِل يَْنُصيُرَها َراِ يال  َوَراِكم يا , َواْلُموِسيُر يَْنُصيُرَها بِيالرُّ

َِّيْخِص َوإِْمَمانَاتِيِح اْلَماِليَّيِ  .  َوإِْرَكاِب َغْيِرِ  . فََوَ يَب نَْن تَُميوَن اْلِجْ يَي ُ َعلَيى قَيْدِر َطاقَيِ  ال

ُل : َواْختَلََع اْلَحنَِفيَّ ُ فِي اْلُمَراِد بِ  - 45 ِْيِر َعلَى َخْمَسِ  نَْقيَواٍل : اأْلَوَّ ِط َواْلفَ اْلغَنِِيِ َواْلُمتََوِسِ

َكياةُ َعلَيى اْلُمْسيِلِميَن , َوُهيَو ِمائَتَيا  َما قَالَحُ بَْعُضُهْم : َمْن لَْم يَْمِلْك نَِصاب ا تَِجيُب فِيي ِمثِْليِح ال َّ

ِْيييرو . َوَمييْن َملَييَك ِمييائَتَْي دِ  ْرَهييٍم فَُهييَو ِمييْن اأْلََواِسييِط . َوِمييْن َملَييَك نَْربَعَيي َ  اَلِف ِدْرَهييٍم فَُهييَو فَ

ِ ْبييِن  ِدْرَهييٍم فََصيياِعد ا , فَُهييَو ِمييْن اأْلَْغنِيَيياِ  , ِلَمييا ُرِوَ  َعييْن َعِلييِيٍ رضييي هللا عنييح َوَعْمييِد هَّ

َْي و , َوَميا فَيْوَق ذَِليَك َكْني و . ُعَمَر رضي هللا عنهما نَنَُّهَميا قَيااَل : نَْربَعَي ُ  اَلٍف فََميا دُونََهيا نَفَ 

ِْييرو , َوَميْن َملَيَك ِميائَتَْي ِدْرَهيٍم إلَيى  َوالثَّانِي : َما قَالَحُ اْلَمْرِخيُّ : َمْن لَْم يَْمِلْك نَِصياب ا فَُهيَو فَ

يَرةِ  ِْ يَرةِ  اَلٍف فَُهيَو ِميْن اأْلَْوَسياِط , َوَميْن َملَيَك ِزيَيادَة  َعلَيى َع ِْ  اَلٍف فَُهيَو ِميْن نَقَيلَّ ِميْن َع

ُر ْبُن ِغيَياٍإ : َميْن َكياَن يَْمِليُك قُوتَيحُ َوقُيوَت ِعيَاِليِح َوِزيَيادَة   ِْ اأْلَْغنِيَاِ  . َوالثَّاِلُث : َما قَالَحُ بِ

ِْييُر  فَُهَو ُموِسرو , َوإِْن َملََك بِاَل فَْضٍل فَُهيَو اْلَوَسيُط , َوَميْن لَيْم يَُميْن لَيحُ قَيْدُر اْلِمفَايَيِ  فَُهيوَ  اْلفَ

ابُِج : َما قَالَحُ نَبُو يُوُسيَع فِيي ِكتَياِب اْلَخيَراجِ : " اْلُموِسيُر " :  اْلُمْعتَِمُل نَْو اْلُمْمتَِسُب . َوالرَّ

يْيعَِ  , َوالتَّياِ ِر , َواْلُمعَياِلجِ , َوال َّمِييِب , َوُكيِلِ  اِز , َوَ ياِحِب الضَّ يْيَرفِِيِ , َواْلمَي َّ ِمثُْل الصَّ

اَن ِمْنُهْم بِيَِدِ  ِ نَاَع و َوتَِجاَرةو يَْحتَِرُف بَِها فَيُْؤَخ ُ ِمْن نَْهِل ُكِلِ ِ نَاَعٍ  َوتَِجاَرةٍ َعلَيى َمْن كَ 

ييُروَن  ِْ ييا ِمييْن اْلُموِسييِر , َونَْربَعَيي و َوِع قَييْدِر ِ يينَاَعتِِهْم َوتَِجيياَرتِِهْم الََمانِيَيي و َونَْربَعُييوَن ِدْرَهم 

ا ِمْن اْلَوسَ  ِط , َمْن اْحتََملَْت ِ نَاَعتُحُ الََمانِيَ   َونَْربَِعيَن نُِخي َ ِمْنيحُ ذَِليَك , َوَميْن اْحتََملَيْت ِدْرَهم 

ا َعلَى اْلعَاِمِل بِيَِدِ  : ِمثِْل اْلَخيَّي ََِر ِدْرَهم  ا نُِخ َ ذَِلَك ِمْنحُ , َواالْنَا َع ِريَن ِدْرَهم  ِْ اِط نَْربَعَ   َوِع

ْسمَ  مَّاغِ َواْمِ اِز َوَمْن نَْشمََهُهْم . َواْلَخاِمُس : َما قَالَحُ نَبُيو َ ْعفَيٍر ال ََّحياِو ُّ : َوالصَّ اِف َواْلَخرَّ

ي إنَّحُ يُْنَمُر إلَى َعادَةِ ُكِلِ بَلٍَد فِي ذَِلَك , فََصاِحُب َخْمِسيَن نَْلف ا بِمَْلخٍ يُعَدُّ ِمْن اْلُمْمثِيِريَن , َوفِي

ا , اْلمَْصَرةِ اَل يُعَدُّ ُمْمثِ  ِْيير  ا . فَُهَو يُْعتَمَُر فِي ُكِلِ بَْلدَةٍ ُعْرفَُها , فََمْن َعدَّ ُ النَّاُس فِي بَلَِدِهْم فَ ر 

نَْو َوَسيي  ا , نَْو َغنِيًّييا فَُهييَو َكيي َِلَك , َوَهيي َا ُهييَو اْلُمْختَيياُر ِعْنييدَ اْلَحنَِفيَّييِ  , قَيياَل  اْلَمْوِ ييِليُّ : " 

فِي ُكِلِ بَلٍَد إلَى َحاِل نَْهِلِح , َوَما يَْعتَمُِرونَيحُ فِيي ذَِليَك , فَيإِنَّ َعيادَةَ اْليمِاَلِد  َواْلُمْختَاُر نَْن يُْنَمرَ 

 فِي ذَِلَك ُمْختَِلفَ و " .

ُل :  - 46  يْرُب اأْلَوَّ َوذََهَب اْلَماِلِميَّ ُ إلَى نَنَّ اْلِجْ يَي َ َضيْربَاِن : ُ يْلِحيَّ و , َوَعْنِويَّي و : فَالضَّ

ِْدَْت َمَج الَّيِ يَن َمنَعُيوا نَْنفَُسيُهْم َونَْميَوالَُهْم َوبِاَلدَُهيْم ِميْن نَْن اْلجِ  ْلِحيَّ ُ : َوِهَي الَّتِي ُع ْ يَ ُ الصُّ

َِّفيُق َعلَْييِح ال ََّرفَياِن . َواَل  ِْتَاِل , َوِهَي تَتََْيدَُّر بَِحَسيِب َميا يَت َحيدَّ يَْستَْوِلَي َعلَْيَها اْلُمْسِلُموَن بِاْل

يْلِحيَّ إْن بَي ََل اْلَْي ْدَر أِلَقَلَِِها َواَل نَْكثَِرَها ِعْندَ بَْعِض اْلَماِلِميَّيِ  , َواْسيتَْمَهَر اْبيُن ُرْشيٍد نَنَّ الصُّ

َماِم نَْن يَُْاتِلَحُ  ْْمَلَحُ ِمْنحُ , َويَْحُرُم َعلَى اْمِ َماَم نَْن يَ َواْستَدَلُّوا  .الَِّ   َعلَى اْلعَْنِوِ ِ نَنَّحُ يَْلَ ُم اْمِ

ْرُب الثَّانِي : اْلِجْ يَ ُ اْلعَْنِويَّ ُ : َوِهَي الَّتِي تُْفيَرُض َعلَيى  نَْهيِل بِأَِدلَِّ  اْلَحنَِفيَِّ  السَّابَِِْ  . َوالضَّ

يا َعلَيى اْلمِاَلِد اْلَمْفتُوَحِ  َعْنَوة  , َوتَُْيدَُّر بِأَْربَعَيِ  دَنَيانِيَر َعلَيى نَْهيِل الي ََّهِب , َونَْربَِعي يَن ِدْرَهم 
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َْْصاٍن . َونَْحيُو َهي َا ِرَوايَي و َعيْن نَْحَميدَ فِيَهيا نَنََّهيا َعلَيى اْلغَنِيِيِ  ِ  , بِاَل ِزيَادَةٍ َواَل نُ  نَْهِل اْلِفضَّ

َِيرَ  ِْيِر االْنَيا َع ُروَن , َوَعلَى اْلفَ ِْ ا َوَعلَى اْلَوَسِط نَْربَعَ و َوِع , َوَهيِ ِ   الََمانِيَ و َونَْربَعُوَن ِدْرَهم 

ْْيِر . َوقَيْد اْسيتَدَلُّوا ِلي َِلَك بَِميا َرَوَّللا  اْختِيَاُر اْلِخَرقِيِيِ , َويُْرَ يُج إلَيى اْلعُيْرِف ِميْن اْلِغنَيى َواْلفَ

َماُم َماِلكو َعْن نَافِجٍ َعيْن نَْسيلََم َميْولَى ُعَميَر نَنَّ ُعَميَر َضيَرَب اْلِجْ يَي َ َعلَيى نَْهيِل الي ََّهِب  اْمِ

ا , َوَمَج ذَِلَك نَْرَزاُق اْلُمْسِلِميَن , َوِضييَافَ ُ نَْربَ  عَ َ دَنَانِيَر , َوَعلَى نَْهِل اْلَوِرِق نَْربَِعيَن ِدْرَهم 

ِلِميَن , الاََلالَِ  نَيَّاٍم . قَاَل اْلمَاِ يُّ اْلُمَرادُ بِأَْرَزاِق اْلُمْسِلِميَن نَْقَواُت َمْن ِعْندَُهْم ِمْن نَْ نَاِد اْلُمْسي

ْْتَِضييي نَنَّييحُ وَ  ييِ  . َوُهييَو يَ مَّ يييَافَِ  ِضيييَافَ ُ اْلُمْجتَيياِز ِمييْن اْلُمْسييِلِميَن َعلَييى نَْهييِل ال ِِ اْلُمييَرادُ بِالِضِ

ْْدَاِر َوذَِلَك ِلَما َر  ُ ِميْن ااِلْ تَِهياِد َوالنََّميِر ِلْلُمْسيِلِميَن َواْحتَِمياِل نَْحيَواِل نَ  ْهيِل قَدََّرَها بَِه َا اْلِم

يييَافَ ُ , فََْييْد قَيياَل َماِلييكو : " نََرَّللا نَْن تُوَضييَج َعييْنُهْم اْلجِ  ييا نَْرَزاُق اْلُمْسييِلِميَن َوالِضِ ْ يَييِ  . َونَمَّ

ييَافَ ُ َواأْلَْرَزاُق , ِلَميا َحيدََإ َعلَيْيِهْم ِميْن اْلَجيْوِر " , َوذَِليَك َسيدًّا ِلل َِّريعَيِ  , َونََْيَل  اْليَْوَم الِضِ

 اْلمَاِ ِيِ َونَقَرَّ ُ نَنَّحُ إْن اْنتَفَى المُّْلُم فَاَل تَْسُُْط .الدُُّسوقِيُّ َعْن 

َِّافِِعيَّ ُ َوُهَو ِرَوايَ ُ يَْعُْوَب ْبِن بُْختَاَن َعْن نَْحَمدَ إلَى نَنَّ نَقَلَّ اْلِجْ يَِ  ِدينَارو  - 47  َوذََهَب ال

يِ  َعلَيى نَقَيلَّ ذََهمِيٌّ َخاِلصو , َواَل َحدَّ أِلَْكثَِرَها , فَياَل يَُجي مَّ َمياِم التََّراِضيي َميَج نَْهيِل ال ِِ وُز ِلإْلِ

ينَاِر , بَييْل تُْسييتََحبُّ اْلُمَماَكَسيي ُ فِييي  يَييادَةُ َعلَييى الييدِِ ةِ , َوتَُجييوُز الِ ِ ِمييْن ِدينَيياٍر فِييي َحالَييِ  اْلُْييوَّ

يَادَةِ : بِأَْن يَْ لَُب ِمْنُهْم  نَْكثََر ِمْن ِدينَاٍر إْن َظنَّ  ا إذَا َعِلَم نَْو َظنَّ نَنَُّهيْم  الِ ِ إَ ابَتَُهْم إلَْيَها , نَمَّ

َميياِم  ييْعِع يَُجييوُز ِلإْلِ يَييادَةِ , فَيياَل َمْعنَييى ِلْلُمَماَكَسييِ  . َوفِييي َحالَييِ  الضَّ اَل يُِجيمُونَييحُ إلَييى تِْلييَك الِ ِ

ينَاِر . وَ  ِ  َعلَى نَقَلَّ ِمْن الدِِ مَّ اْسيتَدَلُّوا ِلي َِلَك بَِحيِديِث ُمعَياٍذ السَّيابِِق : } التََّراِضي َمَج نَْهِل ال ِِ

يِديِر  ْْ ا نَْو َعْدلَيحُ ِميْن اْلَمعَيافِِر { . فَاْلَحيِديُث يَيدُلُّ َعلَيى تَ نََمَر ُ نَْن يَأُْخي َ ِميْن ُكيِلِ َحياِلٍم ِدينَيار 

ينَاِر ِمْن ال ََّهِب َعلَى ُكِلِ َحاِلٍم , َوَظاِهُر إطْ  ي  ا اْلِجْ يَِ  بِالدِِ اَلقِِح َسيَوا و نََكياَن َغنِيًّيا نَْم ُمتََوِسِ

ا . َوقَْد نََخ ََها النَّمِيُّ  لى هللا عليح وسيلم ِميْن نَْهيِل " نَْيلَي َ " , َحْييُث } قَيِدَم يُوَحنَّيا  ِْير  نَْم فَ

َِ , َوَ ييالََححُ َعلَييى ُكيي ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم فِييي تَمُييو ِلِ َحيياِلٍم ْبييُن ُرْؤبَيي َ َعلَييى َرُسييوِل هَّ

ا , َواْشتََرَط َعلَْيِهْم قَِرَّللا َمْن َميرَّ بِِهيْم ِميْن اْلُمْسيِلِميَن { . َوقَيْد نََخي َ  بِأَْرِضِح فِي السَّنَِ  ِدينَار 

ِْيَّي َ فِيي  ِ  لى هللا عليح وسلم ِمْن نَْهِل نَْجَراَن نَْلفَْي ُحلَّيٍ  نِْصيفََها فِيي َ يفٍَر َواْلمَ َرُسوُل هَّ

يِ  ِميْن نَْهيِل  َرَ ٍب . مَّ َِّافِِعيُّ : َسِمْعت بَْعَض نَْهِل اْلِعْلِم ِمْن اْلُمْسيِلِميَن َوِميْن نَْهيِل ال ِِ قَاَل ال

َِّييافِِعيُّ َعييْن إْبييَراِهيَم ْبييِن  نَْجييَراَن يَييْ ُكُر نَنَّ قِيَميي َ َمييا نُِخيي َ ِمييْن ُكييِلِ َواِحييٍد ِدينَييارو . َوَرَوَّللا ال

ٍد َعْن نَبِي اْلحُ  َوْيِرِإ } نَنَّ النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم َضَرَب َعلَى نَْصيَرانِِيٍ بَِممَّي َ , ُمَحمَّ

يِ  َعلَيى نَقَيلَّ ِميْن  مَّ يِدَها َميَج نَْهيِل ال ِِ ْْ ا ُكيلَّ َسينٍَ  { َواْسيتَدَلُّوا ِلَجيَواِز َع يَُْاُل لَحُ َمْوَهبو ِدينَار 

يْعِع بِيأَنَّ ِمييْن الْ  َمياِم َعلَييى ِدينَياٍر فِيي َحالَييِ  الضَّ َف اْمِ َرةِ َشييْرع ا : " نَنَّ تََصيرُّ ََْواِعيِد اْلُمَْيرَّ

ِ  َعلَيى نَقَيلَّ ِميْن ِدينَياٍر َمْصيلََح و َظياِهَرةو  مَّ ِْْد ال ِِ ِعيَِّ  َمنُوطو بِاْلَمْصلََحِ  " فَإِذَا َكاَن فِي َع الرَّ

 َوَ َب اْلَمِصيُر إلَْيِح .

مَ  - 48  : نَنَّ اْلَمْرِ يَج فِيي اْلِجْ يَيِ  إلَيى  -نََْلََهيا َعْنيحُ اأْلاَلْيَرُم  -اِم نَْحَميدَ َوفِي ِرَوايٍَ  َعْن اْمِ

ييِ  , َوَعلَييى َمييا يَييَرا ُ . َوَهيي َا ُهييَو  مَّ َِْص َعلَييى قَييْدِر َطاقَييِ  نَْهييِل ال ِِ َميياِم , فَلَييحُ نَْن يُِ يييدَ َويُييْن اْمِ

ِ اْلَمْ َهُب َكَما قَاَل اْلِمْردَاِو ُّ فِي اْمِ  ُل : اْلعََميُل فِيي قَيْوِل نَبِيي َعْميِد هَّ ْنَصاِف , َوقَاَل اْلَخيالَّ

َِْص َعلَييى َمييا َرَوا ُ  َميياِم نَْن يَِ يييدَ فِييي ذَِلييَك َويُييْن َعلَييى َمييا َرَوا ُ اْلَجَماَعيي ُ بِأَنَّييحُ اَل بَييأَْس ِلإْلِ

يَرةِ َمَواِضيَج , فَاْسيتََْرَّ قَْولُيحُ  ِْ َعلَيى ذَِليَك . َوَهي َا قَيْوُل الثَّيْوِرِ ِ َونَبِيي  نَْ َحابُحُ َعْنيحُ فِيي َع

ُعمَْيٍد . َواْستَدَلُّوا ِل َِلَك بَِْْوِلِح تَعَالَى : } َحتَّيى يُْعُ يوا اْلِجْ يَي َ َعيْن يَيٍد َوُهيْم َ ياِغُروَن { . 

فَيَْنمَِغيي نَْن يَْمَْيى َعلَيى إْطاَلقِيِح ,  فَلَْفُظ اْلِجْ يَِ  فِي اآْليَِ  ُمْ لَقو َغْيُر ُمَْيٍَّد بَِِْلييٍل  نَْو َكثِييٍر ,
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ْْيد ا عَ  يِ  َع مَّ ِْيدَ َميَج نَْهيِل ال ِِ ا َكياَن َوِلييَّ نَْميِر اْلُمْسيِلِميَن َ ياَز لَيحُ نَْن يَْع َماَم لَمَّ لَيى َغْيَر نَنَّ اْمِ

َما َف اْمِ ِعيَِّ  َمنُوطو بِاْلَمْصيلََحِ  اْلِجْ يَِ  بَِما يَُحُِِْق َمْصلََح َ اْلُمْسِلِميَن ; أِلَنَّ تََصرُّ ِم َعلَى الرَّ

ا َوَ يالََح  . َوأِلَنَّ النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم : } نََمَر ُمعَياذ ا نَْن يَأُْخي َ ِميْن ُكيِلِ َحياِلٍم ِدينَيار 

َل ُعَميُر ْبيُن نَْهَل نَْجَراَن َعلَى نَْلفَْي ُحلٍَّ  , النِِْصُع فِي َ يفٍَر َواْلمَياقِي فِيي َرَ يٍب { . َوَ عَي

يطِ  ا , َوَعلَى اْلُمتََوِسِ  اْلَخ َّاِب اْلِجْ يَ َ َعلَى الاََلِإ َطمََْاٍت َعلَى اْلغَنِِيِ الََمانِيَ   َونَْربَِعيَن ِدْرَهم 

ييا , َوَ ييالََح بَنِييي تَْغِلييَب َعلَييى  ييَر ِدْرَهم  َِ ِْيييِر االْنَييْي َع ييا , َوَعلَييى اْلفَ ييِريَن ِدْرَهم  ِْ نَْربَعَيي   َوِع

َمياِم , ِض  َكاةِ . فََهي َا ااِلْخيتِاَلُف يَيدُلُّ َعلَيى نَنََّهيا إلَيى َرنْ ِ اْمِ ْعِع َما َعلَى اْلُمْسِلِميَن ِمْن ال َّ

لَْواَل ذَِلَك لََمانَْت َعلَى قَيْدٍر َواِحيٍد فِيي َ ِمييجِ َهيِ ِ  اْلَمَواِضيجِ َولَيْم يَُجيْ  نَْن تَْختَِليَع . َويَُؤيِِيدُ 

َِّياِم  ذَِلَك َما َرَوَّللا اْلمَُخاِر ُّ َعْن اْبِن ُعيَْينَ َ َعْن نَبِي نَِجييحٍ قُْليت ِلُمَجاِهيٍد : َميا َشيأُْن نَْهيِل ال

أِلَنَّ َعلَْيِهْم نَْربَعَ ُ دَنَانِيَر , َونَْهُل اْليََمِن َعلَْيِهْم ِدينَارو ؟ قَاَل : ُ ِعَل ذَِلَك ِمْن نََ ِل اْليََسياِر . وَ 

ا َكاَن اْلَمأُْخوذُ ُهْدنَي   إلَيى اْ تَِهياِد  اْلَماَل اْلَمأُْخوذَ  َعلَى اأْلََماِن َضْربَاِن : ُهْدنَ و َوِ ْ يَ و , فَلَمَّ

ْْدَاٍر َواِحٍد فِي َ مِ  ييجِ اْلَحاِكِم , فََم َِلَك اْلَمأُْخوذُ ِ ْ يَ   . َوأِلَنَّ اْلِجْ يَ َ ِعَوضو , فَلَْم تَتََْدَّْر بِِم

 ُ  ْ َرةِ .اْلَمَواِضجِ َكاأْل

 اِستِيفَاُه اِلِجِ يَِة : 

 َوِقُم اِستِيفَاِه اِلِجِ يَِة : 

ة  َواِحييدَة  فِييي السَّيينَِ  َواَل  - 49 ِيِ إالَّ َمييرَّ ِمِ اتَّفَييَق اْلفََُْهيياُ  َعلَييى نَنَّ اْلِجْ يَيي َ اَل تُْؤَخيي ُ ِمييْن اليي ِِ

ُر . َوالسَّيينَ ُ اْلُمْعتَمَييَرةُ َشييْرع ا ِهييَي السَّيينَ  ُ اْلََْمِريَّيي ُ ; أِلَنََّهييا ِهييَي اْلُمييَرادَةُ َشييْرع ا ِعْنييدَ تَتََمييرَّ

َمياُم َكْونََهييا َشْمِسييَّ   نَْو قََمِريَّي   فَيَِجييُب اتِِمَيالُ َمييا َعيَّنَيحُ . ) َوْقيي يا إذَا َعيييََّن اْمِ ْطياَلِق , نَمَّ ُت اْمِ

يِد  اتَّفََق اْلفََُْهاُ  َعلَى نَنَّ  - 50ُوُ وِب اْلِجْ يَِ  ( :  ْْ ِْيَب َع َوْقَت ُوُ وِب ااِلْلتَِ اِم بِاْلِجْ يَيِ  َع

ِْرُّ بِ  ِْْد ُوُ وب ا َغْيَر ُمْسيتََِْرٍ َوتَْسيتَ َِّافِِعيَّ َ قَالُوا : تَِجُب بِاْلعَ ِ  ُممَاَشَرة  , إالَّ نَنَّ ال مَّ َِْضياِ  ال ِِ اْن

َمِن َكاأْلُْ َرةِ , فََملََّما َمَضْت ُميدَّةو ِميْن اْلَحي ْوِل اْسيتََْرَّ قِْسيُ َها ِميْن ِ ْ يَيِ  اْلَحيْوِل , َحتَّيى ال َّ

ْْيِن اليدَِّم , فَتَِجيُب  َِْضيائِِح ; أِلَنَّ اْلِجْ يَي َ ِعيَوضو َعيْن َمْنفَعَيِ  َح يِح بِاْن ِْرَّ ِ ْ يَ ُ اْلَحيْوِل ُكلِِ تَْستَ

ِْرُّ بُِمِضِيِ اْلُمي ِِْرٍ , َوتَْستَ ِْْد ُوُ وب ا َغْيَر ُمْستَ يْيئ ا َكياأْلُْ َرةِ .  بِاْلعَ َِ َواْختَلَيَع  - 51دَّةِ َشيْيئ ا فَ

َِّيافِِعيَِّ   اْلفََُْهاُ  فِيي َوْقيِت ُوُ يوِب نَدَاِ  اْلِجْ يَيِ  : فَي ََهَب ُ ْمُهيوُر اْلفََُْهياِ  ِميْن اْلَماِلِميَّيِ  َوال

اْسيتَدَلُّوا ِلي َِلَك بَِميا َوقَيَج ِميْن النَّمِيِيِ َواْلَحنَابِلَِ  إلَيى نَنَّ َوْقيَت ُوُ يوِب اأْلَدَاِ   ِخيُر اْلَحيْوِل . وَ 

ِ  َواْلَمُجيوس بَْعيدَ نُيُ وِل  يَيِ   مَّ  لى هللا عليح وسلم فِي اْلِجْ يَِ  , فََْْد َضَربََها َعلَى نَْهِل ال ِِ

ُسيعَاتَحُ فِيي  ِخيِر اْلَحيْوِل اْلِجْ يَِ  , َولَْم يَُ اِلْمُهْم بِأَدَائَِها فِي اْلَحاِل , بَيْل َكياَن يَْمعَيُث ُرُسيلَحُ وَ 

ِ  يلى هللا  ِلِجمَايَتَِها . َرَوَّللا اْلمَُخياِر ُّ َعيْن َعْميِرو ْبيِن َعيْوٍف اأْلَْنَصياِرِ ِ } نَنَّ َرُسيوَل هَّ

 ِ احِ إلَيى اْلمَْحيَرْيِن يَيأْتِي بِِجْ يَتَِهيا , َوَكياَن َرُسيوُل هَّ  عليح وسيلم بَعَيَث نَبَيا ُعمَْييدَةَ ْبيَن اْلَجيرَّ

يَر َعلَيْيِهْم اْلعَياَلَ  ْبيَن اْلَحْضيَرِمِيِ { .   لى هللا عليح وسيلم ُهيَو َ يالََح نَْهيَل اْلمَْحيَرْيِن َونَمَّ

َوتَدُلُّ ِسيَرةُ اْلُخلَفَياِ  َواأْلَُميَراِ  بَْعيدَ النَّمِيِيِ  يلى هللا علييح وسيلم َعلَيى نَنَُّهيْم َكيانُوا يَْمعَثُيوَن 

عَاِم ِلِجمَايَِ  اْلِجْ يَِ  . فَمَعََث ُعَمُر ْبُن اْلَخ َّاِب رضي هللا عنيح نَبَيا ُهَرْييَرةَ اْلُجمَاةَ فِي  ِخِر الْ 

ِر اْلَحيْوِل , فَوَ  ُر بِتََميرُّ َ يَب إلَى اْلمَْحَرْيِن , فََِْدَم بَِماٍل َكثِيٍر . َوأِلَنَّ اْلِجْ يَ َ َحيقٌّ َمياِليٌّ يَتََميرَّ

 َ َكيياةِ . َوأِل نَّ اْلِجْ يَيي َ تُْؤَخيي ُ َ ييَ ا   َعلَييى تَييأِْمينِِهْم َوإِْقييَراِرِهْم َعلَييى ِدييينِِهْم , فَيياَل بِييآِخِرِ  َكال َّ

تَُجوُز اْلُمَ الَمَ ُ بَِهيا إالَّ بَْعيدَ نَْن يَتََحَّْيَق لَُهيْم ذَِليَك فِيي ُطيوِل السَّينَِ  . َوأِلَنَّ اْلِجْ يَي َ ِعيَوضو 

َِْضياِ  اْلُميدَّةِ . َوذََهيَب اْلَحنَِفيَّي ُ َعْن ُسْمنَى الدَّاِر فََوَ َب نَْن تُؤْ  َخي َ بَْعيدَ اْسيتِيفَاِ  اْلَمْنفَعَيِ  َواْن

َميياِم  يياَلةِ , َوِلإْلِ ِل السَّيينَِ  , فَتَِجييُب ُوُ وب ييا ُمَوسَّييع ا َكالصَّ إلَييى نَنَّ َوْقييَت ُوُ ييوِب اأْلَدَاِ  فِييي نَوَّ
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 .  ِ مَّ ِْْد ال ِِ َواْستَدَلُّوا ِل َِلَك بَِْْوِلِح تَعَالَى : } َحتَّى يُْعُ وا اْلِجْ يَ َ َعيْن يَيٍد اْلُمَ الَمَ ُ بَِها بَْعدَ َع

ِْيَْي ُ  ِْتَاِل َعْنُهْم ; أِلَنَّ َغايَي َ َهي َا َح َوُهْم َ اِغُروَن { . فََجعََل إْعَ اَ  اْلِجْ يَِ  َغايَ   ِلَرْفجِ اْل

َْْربُيوُهنَّ َحتَّيى يَْ ُهيْرَن { َوقَيْد اللَّْفِظ , َواْلَمْفُهوُم ِمْن َظاِهِرِ  , ناََل   تَيَرَّللا نَنَّ قَْولَيحُ : } َواَل تَ

َحَميَر إبَاَحيي َ قُييْربِِهنَّ إالَّ بَْعييدَ ُوُ يوِد  ُطْهييِرِهنَّ , َوَكيي َِلَك اْلَمْفُهييوُم ِميْن قَييْوِل اْلَْائِييِل اَل تُْعييِط 

ْعَ اِ  إالَّ  ِْتَياِل َزْيد ا َحتَّى يَْدُخَل الدَّاَر , َمْنُج اْمِ  بَْعدَ دُُخوِلِح , فَثَمََت بِي َِلَك نَنَّ اآْليَي َ ُموِ مَي و ِل

ْْيدِ   نَْهِل اْلِمتَاِب ُمِ يلَي و ذَِليَك َعيْنُهْم بِإِْعَ ياِ  اْلِجْ يَيِ  َوَهي َا يَيدُلُّ َعلَيى نَنَّ اْلِجْ يَي َ َوَ مَيْت بِعَ

ٍن : } ِ  . َوِلَْْوِل النُّْعَمياِن ْبيِن ُمَْيِرِ مَّ نََمَرنَيا نَمِيُّنَيا َرُسيوُل َربِِنَيا  يلى هللا علييح وسيلم نَْن  ال ِِ

ِْيَب الْ  َ َوْحدَ ُ نَْو تَُؤدُّوا اْلِجْ يَ َ { فََوْقُت ُوُ يوِب نَدَاِ  اْلِجْ يَيِ  َع يِد نَُْاتِلَُمْم َحتَّى تَْعمُدُوا هَّ ْْ عَ

َْتْييِل فِييي َحِِِْهييْم , فَتَِجييُب فِييي اْلَحيياِل َكاْلَواِ ييِب ُممَاَشييَرة  . َوأِلَنَّ اْلِجْ يَيي َ َوَ مَييْت بَييداَل  َعييْن الْ 

َض قَْد ُسيلَِِم لَُهيْم , فََوَ يَب نَْن يُْسيتََحقَّ اْلِعيَوُض َعلَيْيِهمْ  ْلحِ َعْن دَِم اْلعَْمِد . َوأِلَنَّ اْلُمعَوَّ  بِالصُّ

ي َحِِْنَا , َوِهَي اَل تَتََحَّْيُق فِيي اْلَماِضيي , َكالثََّمِن . َوأِلَنَّ اْلِجْ يَ َ َوَ مَْت بَداَل  ِمْن النُّْصَرةِ فِ 

َِْضييائِِح . فَييإِذَا تَعَيي َّرَ  ْْمَِل ; أِلَنَّ نُْصييَرةَ اْلَماِضييي يُْسييتَْغنَى َعْنَهييا بِاْن  َوإِنََّمييا تَتََحَّْييُق فِييي اْلُمْسييتَ

ِلِح .  إيَجاُب اْلِجْ يَِ  بَْعدَ اْلَحْوِل تَِجُب فِي نَوَّ

 يَِة :تَِعِجيُل اِلِج ِ 

ْن َوَ مَيْت َعلَْييِح قَْميَل َوْقيِت ُوُ وبَِهيا بَِسينٍَ   - 52  ُْْصودُ بِتَْعِجيِل اْلِجْ يَِ  : اْستِيفَاُؤَها ِممَّ اْلَم

َميياِم نَْن يَْسييتَْعِجَل نَْخيي َ اْلِجْ يَييِ  نَْو يَْستَْسييِلفََها ؟ اْختَلَيي َع نَْو َسيينَتَْيِن نَْو نَْكثَييَر , فََهييْل يَُجييوُز ِلإْلِ

َِّافِِعيَِّ  فِيي َوْ يٍح  , إلَيى اْلعُلََماُ  فِي ذَِلَك : فَ ََهَب ُ ْمُهوُر اْلفََُْهاِ  ِمْن اْلَحنَِفيَِّ  َواْلَماِلِميَِّ  َوال

ِ  , َويَُجوُز اْشتَِراُط تَْعِجيِلَها وَ  مَّ ذَِليَك َ َواِز تَْعِجيِلَها ِلَسنٍَ  نَْو َسنَتَْيِن نَْو نَْكثََر بِِرَضا نَْهِل ال ِِ

ييِن ِدَمييائِِهْم فَأَْشييمََهْت اأْلُْ ييَرةَ . َوذََهييَب اْلَحنَابِلَيي ُ  ْْ أِلَنََّهييا َكيياْلَخَراجِ , َوأِلَنََّهييا ِعييَوضو َعييْن َح

يِ   مَّ َِّافِِعيَّ ُ فِي َوْ ٍح إلَى َعدَِم َ َواِز اْشتَِراِط تَْعِجيِلَها , َويَُجوُز تَْعِجيلَُهيا بِِرَضيا نَْهيِل ال ِِ َوال

َكياةَ إالَّ بِِرَضيا . وَ  َمياِم نَْن يَْستَْسيِلَع ال َّ َكاةِ , فَاَل يَُجيوُز ِلإْلِ ِْيَاِس اْلِجْ يَِ  َعلَى ال َّ اْستَدَلُّوا بِ

ُض ِللسُُّْوِط قَْمَل اْلَحيْوِل َوبَْعيدَ ُ , فَتَ  ْسيُُْط َرِبِ اْلَماِل , بَْل اْلِجْ يَ ُ نَْولَى بِاْلَمْنجِ , أِلَنََّها تَتَعَرَّ

ْساَلِم َواْلَمْوِت ناَلْنَاَ  السَّنَِ  َوتَتَدَاَخُل بِااِلْ تَِمالِ ِعْندَ نَبِي َحنِيفَ َ .بِ   اْمِ

ِن لَهُ َحىُّ اِستِيفَاِه اِلِجِ يَِة :م ََ 

َِّي - 54  ي ُ َوالسَّياَلِطيُن , فَال يِ  الَّتِيي يَتَيَولَّى نَْمَرَهيا اأْلَئِمَّ ْرلُ ُهيَو اْلِجْ يَ ُ ِمْن اأْلَْميَواِل اْلعَامَّ

ي َ َويُ َ  مَّ ِْيدُ ال ِِ َمياُم يَْع َمياُم . َواْمِ ُرَها اْمِ اِليُب الَِّ   قَدََّر اْلِجْ يَ َ ِعْنيدَ اْلُجْمُهيوِر , َوقِييَل : يَُْيدِِ

َمامَ  ِ  بِاْ تَِهاِدِ  , َوذَِلَك أِلَنَّ اْمِ اْلعَْدَل َوِكييلو  بِاْلِجْ يَِ  َويَْصِرفَُها فِي َمَصاِلحِ اْلُمْسِلِميَن اْلعَامَّ

ْن َوَ مَْت َعلَْيِح , َوفِي تَْدبِيِر ُشيئُونَِها . قَياَل اْلُْْرُطمِييُّ : "  ِ  فِي اْستِيفَاِ  ُحُْوقَِها ِممَّ َعْن اأْلُمَّ

ُل : َميا نُِخي َ ِمينْ  ِ  َواْليُواَلةِ فِيَهيا َميْدَخلو الاََلالَي ُ نَْضيُرٍب : اأْلَوَّ اْلُمْسيِلِميَن  اأْلَْمَواُل الَّتِي ِلْْلَئِمَّ

َكَواِت . َوالثَّانِي : اْلغَنَائُِم َوَما يَْحُصُل فِي نَْييِد   دَقَاِت َوال َّ َعلَى َطِريِق التَّْ ِهيِر لَُهْم َكالصَّ

ا َرَ يَج اْلُمْسِلِميَن ِمْن نَْمَواِل اْلَمافِِريَن بِاْلَحْرِب َواْلَْْهِر َواْلغَلَمَِ  . َوالثَّاِلُث : اْلفَْيُ  , َوُهَو َمي

ييْلحِ َواْلِجْ يَييِ   ا ِمييْن َغْيييِر قِتَيياٍل َواَل إيَجيياٍف َكالصُّ ا َ ييْفو  ِلْلُمْسييِلِميَن ِمييْن نَْمييَواِل اْلُمفَّيياِر َعْفييو 

ييِ  . َوبِنَييا   َعلَييى ذَِلييَك فََحييقُّ اْسييتِيفَاِ  اْلِجْ يَييِ   مَّ ُِييوِر اْلَمييأُْخوذَةِ ِمييْن نَْهييِل ال ِِ َواْلَخييَراجِ َواْلعُ

يا ِلإْلِ  َماُم اْلُمَ اِلُب بِاْلِجْ يَِ  إمَّ ِ  الدَّْفُج إلَْيِح . َواْمِ مَّ نَْن َماِم , فَيَُ اِلُب بَِها َويَِجُب َعلَى نَْهِل ال ِِ

ييا َعلَييى إَميياِم اْلعَييْدِل , نَْو ُمَحاِرب ييا  ييا , نَْو بَاِغي ييا , نَْو َخاِر   ا َظاِلم  يَُمييوَن َعيياِدال  , نَْو َ ييائِر 

 ِلل َِّريِق .َوقَاِطع ا 

ِة اِلعَِدِل : - 1  ُحِ ُم َدِففِ اِلِجِ يَِة ىلَى أَ ِمَّ
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َماَمِ  َوبَايَعُو ُ , َوقَاَم بِتَْدبِيِر ُشئُوِن  -م  54  َماُم اْلعَاِدُل : ُهَو الَِّ   اْختَاَر ُ اْلُمْسِلُموَن ِلإْلِ اْمِ

ِ َعي َّ َوَ يلَّ . فَيإِذَا  ِ  َوْفَق َشيْرلِ هَّ َطلَيَب ِميْن ذَِو  اأْلَْميَواِل َمياال  اَل يَْ لُمُيحُ إالَّ بَِحيِقٍ , اأْلُمَّ

ي ُ َكَميا  ْْتَِضييِح اْلَمْصيلََح ُ اْلعَامَّ ِ َوَحَسيَب َميا تَ ي   قََسيَمَها َوْفيَق َشيْرلِ هَّ َوإِذَا قََسَم نَْمَواال  َعامَّ

ِ  يلى هللا عليييح وسيلم : } َمييا نُْعِ يييُمْم وَ  اَل نَْمينَعُُمْم َوإِنََّمييا نَنَيا قَاِسييمو نََضييُج قَياَل َرُسييوُل هَّ

َحْيييُث نُِمييْرت { َوقَيياَل نَِميييُر اْلُمييْؤِمنِيَن ُعَمييُر ْبييُن اْلَخ َّيياِب رضييي هللا عنييح " إنِِييي نَْنَ ْلييت 

َِ َوتَعَي َ تَمَاَر الَى قَياَل : } َوَميْن َكياَن  نَْفِسي َوإِيَّاُكْم ِمْن َه َا اْلَماِل بَِمْنِ لَِ  َواِلي اْليَتِيِم فَإِنَّ هَّ

ا يُْؤَخ ُ ِمْنَهيا َشي ِ َما نََرَّللا نَْرض  ا فَْليَأُْكْل بِاْلَمْعُروِف { َوَهَّ ِْير  اةو َغنِيًّا فَْليَْستَْعِفْع َوَمْن َكاَن فَ

َمياُم الْ  عَياِدُل اْلِجْ يَي َ ِميْن فِي ُكِلِ يَْوٍم إالَّ اْستَْسيَرَل َخَرابَُهيا . َوبِنَيا   َعلَيى ذَِليَك إذَا َطلَيَب اْمِ

ِ  َوَ َب َعلَْيِهْم الدَّْفُج إلَْيِح , َواَل يَُجوُز أِلََحٍد تَْفِرقَ ُ َخَراجِ َرنِْسِح بِنَْفِسِح , َوإِذَ  مَّ ا نَدََّّللا نَْهِل ال ِِ

َماِم نَْخ َُها ِمْنحُ الَانِيَ     ; أِلَنَّ َحقَّ اأْلَْخِ  لَحُ . َشْخصو اْلِجْ يَ َ إلَى ُمْستَِحِقِ اْلفَْيِ  بِنَْفِسِح فَِلإْلِ

ِة اِلَجِوِر َوالظُِّلِم : - 2  ُحِ ُم َدِففِ اِلِجِ يَِة ىلَى أَ ِمَّ

يِ  َوْفيَق َهيَوا ُ , فَيََْيُج ِمْنيحُ اْلَجيْوُر  - 55  َماُم اْلَجائُِر : ُهَو الَِّ   يَُْيوُم بِتَيْدبِيِر ُشيئُوِن اأْلُمَّ اْمِ

يِ  َوَ يَب َعلَيْيِهْم نَدَاُؤَهيا َوالمُّْلُم َعلَى النَّاِس  مَّ َماُم اْلَجائُِر اْلِجْ يَ َ ِميْن نَْهيِل ال ِِ َوإِذَا َطلََب اْمِ

َِّييافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَييِ  َوإِذَا نَدَّ  يُّ إلَْيييِح ِعْنييدَ َ َميياِهيِر اْلفََُْهيياِ  ِمييْن اْلَحنَِفيَّييِ  َواْلَماِلِميَّييِ  َوال ِمِ َّللا اليي ِِ

َمياِم اْلعَياِدِل .  اْلِجْ يَ َ إلَى ة  الَانِيَ   ِميْن قِمَيِل اْمِ َماِم اْلَجائِِر َسََْ ْت َعْنحُ َواَل يَُ الَُب بَِها َمرَّ اْمِ

ُِييوَر َواْلَخييَراَج اَل  ييدَقَاِت َواْلعُ ييا َسيياَلِطيُن َزَمانِنَييا الَّييِ يَن نََخيي ُوا الصَّ قَيياَل اْلَماَسييانِيُّ : َونَمَّ

يايُِخ فِييِح , ذََكيَر  يََضعُونََها َمَواِضعََها َِ , فََهْل تَْسُُْط َهِ ِ  اْلُحُْوُق َعْن نَْربَابَِهيا ؟ اْختَلَيَع اْلَم

ِْيحُ نَبُو َ ْعفٍَر اْلِهْندَُوانِيُّ نَنَّحُ يَْسُُْط ذَِليَك ُكلُّيحُ , َوإِْن َكيانُوا اَل يََضيعُونََها فِيي نَْهِلَهيا , أِلَنَّ  اْلفَ

ْسُُْط َعْنحُ بِأَْخِ ِهْم , الُمَّ إنَُّهيْم إْن لَيْم يََضيعُوَها َمَواِضيعََها فَاْلَوبَياُل َعلَيْيِهْم . َحقَّ اأْلَْخِ  لَُهْم فَيَ 

ييدَقَاُت أِلَنَّ اْلَخييَراَج  َِّييْيُخ نَبُييو بَْمييِر ْبييُن َسييِعيٍد : إنَّ اْلَخييَراَج يَْسييُُْط , َواَل تَْسييُُْط الصَّ قَيياَل ال

ْم يَْصِرفُوَن إلَى اْلُمَْاتِلَِ  َويَُْاتِلُوَن اْلعَدُوَّ , ناََل تََرَّللا نَنَّحُ لَْو َظَهيَر يُْصَرُف إلَى اْلُمَْاتِلَِ  , َوهُ 

يدَقَاُت فَيإِنَّهُ  َكيَواُت َوالصَّ يا ال َّ ْم اَل اْلعَدُوُّ فَإِنَُّهْم يَُْياتِلُوَن َويَي ُبُّوَن َعيْن َحيِريِم اْلُمْسيِلِميَن , فَأَمَّ

َماِم اْلَجائِِر فِيي َطلَيِب اْلِجْ يَيِ  َواْلَخيَراجِ يََضعُونََها فِي نَْهِلَها .  َواْستَدَلُّوا ِلُوُ وِب َطاَعِ  اْمِ

َما ُرِوَ  َعيْن النَّمِيِيِ  يلى هللا علييح وسيلم نَنَّيحُ قَياَل : } َكانَيْت بَنُيو إْسيَرائِيَل  -بَِما يَِلي : ن 

فَييحُ نَمِيييٌّ , َوإِنَّييحُ اَل نَمِيييَّ بَْعييِد  . َوَسيييَُموُن ُخلَفَيياُ  تَُسوُسييُهْم اأْلَْنمِيَيياُ  , ُكلََّمييا َهلَييَك نَمِيييٌّ َخلَ 

ِل , الُيمَّ نَْعُ يوُهْم َحَّْ  ِل فَياأْلَوَّ ُهيْم , َويَْمثُُروَن . قَالُوا : فََما تَأُْمُرنَا ؟ فََْياَل : نَْوفُيوا بِمَْيعَيِ  اأْلَوَّ

ا اْستَْرَعاُهْم { .   َ َسائِلُُهْم َعمَّ َِّْوَكانِيُّ : فِي بَيَاِن َمْعنَى " نَْعُ وُهْم َحَُّْهْم " فَإِنَّ هَّ  -قَاَل ال

 نَْ  اْدفَعُوا إلَى اأْلَُمَراِ  َحَُّْهْم الَِّ   لَُهْم اْلُمَ الَمَ ُ بِيِح َوقَْمُضيحُ , َسيَوا و َكياَن يَْخيتَصُّ بِِهيْم نَوْ 

كَ  َوَميا  -اةِ , َوفِي اأْلَْنفُِس َكاْلُخُروجِ إلَى اْلِجَهاِد . ب يَعُمُّ , َوذَِلَك ِمْن اْلُحُْوِق اْلَواِ مَِ  َكال َّ

ُرِوَ  َعْنحُ  لى هللا عليح وسلم : } نَنََّها َستَُموُن بَْعيِد  ناَلَيَرةو َونُُميورو تُْنِمُرونََهيا قَيالُوا : يَيا 

َِ ِمنَّيا ذَِليَك ؟ قَياَل : تُيَؤدُّونَ  ِ َكْيَع تَأُْمُر َمْن نَْدَر اْلَحيقَّ الَّيِ   َعلَيْيُمْم , َوتَْسيأَلُوَن  َرُسوَل هَّ

َ الَِّ   لَُمْم { . ج  َر َعلَْيُمْم َعْميدو ُمَجيدَّلو  -هَّ َوَما ُرِوَ  َعْنحُ  لى هللا عليح وسلم : } إْن نُِمِ

ِ فَاْسَمعُوا لَحُ َونَِطيعُوا { .  , نَْسَودُ , يَُْودُُكْم بِِمتَاِب هَّ

 ِة ىلَى اِلبُ َاِ  :َدِفُف اِلِجِ يَ  - 3

َمياِم , نَْو يَْمتَنِعُيوَن َعيْن  - 56  اْلمُغَاةُ : ُهْم الَِّ يَن يَُْاتِلُوَن َعلَى التَّأِْويِل َويَْخُرُ يوَن َعلَيى اْمِ

َكيياةِ َوِشييْمِهَها , فَيُييْدَعْوَن إلَيي ى الييدُُّخوِل فِييي َطاَعتِييِح , نَْو يَْمنَعُييوَن َحًّْييا َوَ ييَب َعلَييْيِهْم َكال َّ

يا , فََجمَيى اْلِجْ يَي َ ِميْن نَْهيِل  ُ ولِ ِلْلَحِقِ . فَإِذَا َغلََب نَْهُل اْلمَْغيِ َعلَيى بَلَيٍد َونََصيمُوا إَمام  الرُّ
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ُِييوِن ِميينْ  َِّييافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَييِ  َواْبييِن اْلَماِ  ييِ  , فَيي ََهَب ُ ْمُهييوُر اْلفََُْهيياِ  ِمييْن اْلَحنَِفيَّييِ  َوال مَّ  ال ِِ

ييِ  بِييدَْفِعَها إلَيى اْلمُغَيياةِ , َولَِمييْن يَأُْخي ُ ِمييْنُهْم فِيَمييا اْلَما مَّ ِلِميَّيِ  إلَييى ُسيُْوِط اْلِجْ يَييِ  َعييْن نَْهيِل ال ِِ

يا َظَهيَر  ْْمِلُوَن َما يَِجُب َعلَْيِهْم ِمْن ذَِلَك . َواْستَدَلُّوا ِلي َِلَك : بِيأَنَّ َعِليًّيا رضيي هللا عنيح لَمَّ يَْستَ

َمياِم  َعلَى نَْهلِ  َِّيافِِعيَّ ُ : َوأِلَنَّ َحيقَّ اْمِ يا ُ مِيَي ِميْنُهْم . قَياَل ال َِيْيٍ  ِممَّ اْلمَْصَرةِ لَْم يَُ ياِلْمُهْم بِ

. فِي اْلِجمَايَِ  َمْرُهونو بِاْلِحَمايَيِ  , َوِهيَي َغْييُر َمْوُ يودَةٍ ِعْنيدَ تَغَلُّيِب اْلمُغَياةِ َعلَيى بَْليدَةٍ ُمعَيَّنَيٍ  

ََِّْ   َكمِيَرة  , فَإِنَّ اْلمُغَاةَ قَْد يَْغِلمُيوَن َعلَيى اْليمِاَلِد َوأِلَنَّ فِ  ا َوَم ا َعِميم  ِِ اْحتَِسابَِها َضَرر  ي تَْر

يِ  َممَياِلُغ َطائِلَي و اَل يُِ يُْونََهيا . َوذََهيَب اْلَماِلِميَّي ُ  مَّ ُج َعلَى نَْهِل ال ِِ نِيَن اْلَمثِيَرةَ َوتَتََجمَّ  إلَيى الِسِ

َعيادَةُ , أِلَنَّيحُ نَْعَ اَهيا إلَيى َميْن اَل ِواَليَي َ لَيحُ  نَنَّحُ  يَِجُب َعلَى َميْن دَفَيَج اْلِجْ يَي َ إلَيى اْلمُغَياةِ اْمِ

ِعيَِّ  َغْصم ا .  َ ِحيَح و فَأَْشمَحَ َما لَْو نََخ ََها  َحادُ الرَّ

 " : ُحِ ُم َدِففِ اِلِجِ يَِة ىلَى اِلُمَحاِربِيَن " قُطَّاعِ الطُُّرقِ 

يياَلحِ فَيَْغِصييمُوَن اْلَميياَل ُمَجيياَهَرة  نَْو  - 57  اْلُمَحيياِربُوَن : ُهييْم الَّييِ يَن يَْعِرُضييوَن ِللنَّيياِس بِالِسِ

ِ  لَْم يََْْج ذَِلَك مَ  مَّ ْْتُلُوَن نَْو يُِخيفُوَن ال َِّريَق فَإِذَا نََخ َ اْلُمَحاِربُوَن اْلِجْ يَ َ ِمْن نَْهِل ال ِِ ْوقِعَيحُ يَ

 . َولَْم تَْسُْْط اْلِجْ يَ ُ َعْنُهْم بِأَدَائَِها إلَى اْلُمَحاِربِيَن ; أِلَنَّ اْلَمأُْخوذَ ِمْنُهْم َكاْلَمأُْخوِذ َغْصم ا, 

 َما يَُراِعيِه اِلعَاِمُل فِي ِجبَايَِة اِلِجِ يَِة :

ِة :  مَّ ِفُى بِأَِهِل الذِِّ  الرِِّ

ُل : نَنَّييحُ يَْنمَِغييي ِلعَاِمييِل اْلِجْ يَييِ  نَْن يَُمييوَن ِلْلفََُْهيياِ  فِييي َهييِ ِ  اْلَمْسييأَلَ  - 60  ِ  اتَِِجاَهيياِن : اأْلَوَّ

ِ  ِعْندَ اْستِيفَائِِح ِلْلِجْ يَِ  : بِأَْن يَأُْخ ََها ِمْنُهْم بِتَلَ ٍُّع دُوَن تَْعِ يٍب نَوْ  مَّ َضيْرٍب  َرفِيْ ا بِأَْهِل ال ِِ

تِهِ  َرُهْم إلَى َغالَّ ِْيَمي َ بَيداَل  ِميْن اْلعَيْيِن , َونَْن يَُؤِخِ ْْمََل ِمْنُهْم اْل َ َها َعلَْيِهْم , َونَْن يَ ْم , َونَْن يَُِْسِ

ْسياَلِم .  يغَاُر فِيي قوليح تعيالى } َوُهيْم َ ياِغُروَن { َمْعنَيا ُ ِعْنيدَُهْم اْلتِيَ اُم نَْحَمياِم اْمِ . َوالصَّ

َِّيافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَيِ  َوااِلتَِِجا ُ اآْلَخيُر : َميا ذََهيَب إلَْييِح َكثِيي رو ِميْن فََُْهياِ  اْلَحنَِفيَّيِ  َواْلَماِلِميَّيِ  َوال

يِ  بِإَِهانَيٍ  َوإِْذاَلٍل , لْوليح تعيالى : } َحتَّيى يُْعُ يوا  مَّ َوُهَو نَنَّ اْلِجْ يَي َ تُْسيتَْوفَى ِميْن نَْهيِل ال ِِ

 اْلِجْ يَ َ َعْن يٍَد َوُهْم َ اِغُروَن { .

 اُل الَّتِي تُِستَِوفَى ِمِنَها اِلِجِ يَةُ :اأِلَِموَ 

يا  - 61  اَل يَتَعَيَُّن فِي اْستِيفَاِ  اْلِجْ يَِ  ذََهبو َواَل فِضَّ و َواَل نَْولو بِعَْينِِح , بَْل يَُجوُز نَْخ َُها ِممَّ

يياَلحِ َوالثِِيَيياِب َواْلُحمُييوبِ  ييِ  : َكالِسِ مَّ َواْلعُييُروِض فِيَمييا َعييدَا الََمييَن  تَيَسَّييَر ِمييْن نَْمييَواِل نَْهييِل ال ِِ

َِّيييافِِعيَِّ   اْلَخْميييِر َواْلِخْنِ ييييِر . َوَهييي َا َميييْ َهُب ُ ْمُهيييوِر اْلفََُْهييياِ  ِميييْن اْلَحنَِفيَّيييِ  َواْلَماِلِميَّيييِ  َوال

 ُ النَّمِييُّ  يلى هللا َحيِديُث ُمعَياٍذ السَّيابِِق : } نََميرَ  - 1َواْلَحنَابِلَِ  . َواْستَدَلُّوا ِل َِلَك بَِما يَِليي : 

ا نَْو َعْدلَحُ ِمْن اْلَمعَافِِر { فَُهَو يَدُلُّ َعلَى َ يَواِز نَْخيِ   عليح وسلم نَْن يَأُْخ َ ِمْن ُكِلِ َحاِلٍم ِدينَار 

ِْيَمِ  فِي اْلِجْ يَِ  ِميْن الثِِيَياِب اْلَمْصينُوَعِ  بِياْليََمِن َواْلَمْنُسيوبَِ  إلَيى قَمِيلَيِ  َمعَيافِرَ  . قَياَل نَبُيو  اْل

ْفي يِح الِرِ ُق بِأَْهيِل ُعمَْيٍد : " ناََل تََرا ُ قَْد نََخ َ ِمْنُهْم الثِِيَاَب َمَماَن اليدَّنَانِيِر ؟ َوإِنََّميا يُيَرادُ بَِهي َا ُكلِِ

يا َسيُهَل عَ  ِ  , َونَْن اَل يُمَاَل َعلَْيِهْم ِمْن َمتَاِعِهْم َشْي و , َولَِمْن يُْؤَخ ُ ِممَّ مَّ ِْيَميِ  . ناََل ال ِِ لَيْيِهْم بِاْل

ِ  لى هللا عليح وسلم : } نَْو َعْدلَيحُ ِميْن اْلَمعَيافِِر { فََْيْد بَييََّن لَيك  تَْسَمُج إلَى قَْوِل َرُسوِل هَّ

ِْيَم ُ " .  } نَنَّ النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم َ يالََح نَْهيَل نَْجيَراَن َعلَيى  - 2ِذْكُر اْلعَْدِل نَنَّحُ اْل

َميا ُرِوَ  َعيْن ُعَميَر رضيي هللا  - 3نَْلفَْي ُحلٍَّ  , النِِْصُع فِي َ فٍَر َواْلمَاقِي فِي َرَ يٍب { . 

َميا ُرِوَ  َعيْن َعِليِيٍ رضيي هللا عنيح نَنَّيحُ َكياَن  - 4عنح نَنَّحُ َكياَن يَأُْخي ُ الينَّعََم فِيي اْلِجْ يَيِ  . 

ا , َوِميْن َ يياِحِب اْلَمَسيياِنِ يَأُْخي ُ ِمييْن ُكيِلِ ِذ  َ ييْنعٍَ  ِمييْن َمتَا بَييِر إبَيير  ِعيِح : ِمييْن َ ياِحِب اْمِ

حُ َه َا ِمْن َعِلِيٍ نَنَّيحُ َكيا َن َمَسانًّا , َوِمْن َ اِحِب اْلِحمَاِل ِحمَاال  . قَاَل نَبُو ُعمَْيٍد : " َوإِنََّما يَُو َّ
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ِْيَمتَِها ِمْن الدَّ  َراِهِم الَّتِيي َعلَيْيِهْم ِميْن ِ ْ يَيِ  ُرُ وِسيِهْم َواَل يَْحِملُُهيْم يَأُْخ ُ ِمْنُهْم َهِ ِ  اأْلَْمتِعَ َ بِ

ْفِق بِِهْم َوالتَّْخِفيَع َعلَْيِهْم    َعلَى بَْيِعَها الُمَّ يَأُْخ ُ ذَِلَك ِمْن الثََّمِن , إَرادَةَ الِرِ

 اِستِيفَاُه اِلِجِ يَِة ِمِن ثََمِن اِلَخِمِر َواِلِخِنِ يِر :

فَاُ  اْلِجْ يَِ  ِمْن نَْعيَاِن اْلَخْميِر َواْلِخْنِ ييِر اَل يَُجيوُز بِاتِِفَياِق اْلفََُْهياِ  أِلَنَُّهَميا لَْيَسيا اْستِي - 62 

ٍم ِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ  , فَاَل يَُجوُز نَْخي َُها فِيي اْلِج ْ  يَيِ  بَِماٍل ِعْندَ ُ ْمُهوِر اْلفََُْهاِ  , َوَمالو َغْيُر ُمتََِْوِ

ا اْستِيفَاُ  اْلِجْ يَِ  ِمْن الََمِن َميا بَياُعو ُ ِميْن اْلَخْميِر َواْلِخْنِ ييِر فََْيْد اْختَلَيَع اْلفََُْهياُ  فِيي .  َونَمَّ 

َِّيافِِعيَّ ُ فِيي قَيْوٍل إلَيى َ يَواِز نَْخيِ  اْلجِ  ْ يَيِ  َ َواِزِ  . فَ ََهَب اْلَحنَِفيَّ ُ َواْلَماِلِميَّي ُ َواْلَحنَابِلَي ُ َوال

يُّ بَْيعََها . َواْستَدَلُّوا ِل َِلَك بَِميا يَِليي : ِمْن الَمَ  ِمِ َميا َرَوَّللا  - 1ِن اْلَخْمِر َواْلِخْنِ يِر إذَا تََولَّى ال ِِ

َعْن ُسَوْيد ْبِن َغفَلَي َ قَياَل : " بَلَيَغ ُعَميَر ْبيَن اْلَخ َّياِب نَنَّ نَاس يا يَأُْخي ُوَن  -بَِسنَِدِ   -نَبُو ُعمَْيٍد 

ْن اْلَخنَاِزيِر , َوقَاَم بِاَللو فََْياَل : إنَُّهيْم لَيَْفعَلُيوَن , فََْياَل ُعَميُر : اَل تَْفعَلُيوا : َولُّيوُهْم اْلِجْ يَ َ مِ 

الَيييك يَأُْخييي ُوَن اْلَخْميييَر  بَْيعََهيييا َوفِيييي ِرَوايَيييٍ  : نَنَّ بِييياَلال  قَييياَل ِلعَُميييَر ْبيييَن اْلَخ َّييياِب : إنَّ ُعمَّ

اجِ , فََْياَل : اَل تَأُْخي ُوا ِميْنُهْم , َولَِميْن َولُّيوُهْم بَْيعََهيا , َوُخي ُوا نَْنيتُْم ِميْن َواْلَخنَاِزيَر فِي اْلَخرَ 

ييِ  اْلَخْمييَر  مَّ الييثََّمِن . قَيياَل نَبُييو ُعمَْيييٍد : " يُِريييدُ نَنَّ اْلُمْسييِلِميَن َكييانُوا يَأُْخيي ُوَن ِمييْن نَْهييِل ال ِِ

ِْيَمتَِها الُيمَّ يَتَيَولَّى اْلُمْسيِلُموَن بَْيعََهيا , فََهي َا  َواْلِخْنِ يَر ِمْن ِ ْ يَِ  ُرُ وِسِهمْ  َوَخَراجِ نَْرِضِهْم بِ

َص لَُهْم نَْن يَأُْخي ُوا ذَِليَك ِميْن ناَلَْمانَِهيا إذَا َكيانَ   الَِّ   نَْنَمَر ُ بِاَللو , َونََهى َعْنحُ ُعَمُر , الُمَّ َرخَّ

ييِ  ُهييْم اْلُمتَييَولِِيَن ِلمَ  مَّ ييِ  َواَل نَْهييُل ال ِِ مَّ ْيِعَهييا ; أِلَنَّ اْلَخْمييَر َواْلِخْنِ يييَر َمييالو ِمييْن نَْمييَواِل نَْهييِل ال ِِ

ُهْم َعلَيى  - 2تَُموُن َماال  ِلْلُمْسِلِميَن " .  ِْيرُّ َوأِلَنَّ اْلَخْمَر َواْلِخْنِ يَر َميالو ِميْن نَْميَواِلِهْم الَّتِيي نُ

ِف فِيَها , فَجَ  َِّيافِِعيَّ ُ فِيي اْلَْيْوِل اْقتِنَائَِها , َوالتََّصرُّ اَز نَْخ ُ ناَلَْمانَِها ِميْنُهْم َكثِيَيابِِهْم . َوذََهيَب ال

اْلُمْعتََميِد ِعْنييدَُهْم إلَييى َعييدَِم َ يَواِز اْسييتِيفَاِ  اْلِجْ يَييِ  ِمييْن الََميِن اْلَخْمييِر َواْلِخْنِ يييِر . َواْسييتَدَلُّوا 

يي - 1ِليي َِلَك بَِمييا يَِلييي :  ِْ ِ  ييلى هللا  -بَِسيينَِدِ   -يُّ َرَوَّللا اْلمَْيَه إلَييى نَبِييي ُهَرْيييَرةَ نَنَّ َرُسييوَل هَّ

َم  َم اْلَمْيتَي َ َوالََمنََهيا , َوَحيرَّ َم اْلَخْميَر َوالََمنََهيا َوَحيرَّ َ َ يلَّ الَنَياُؤ ُ َحيرَّ عليح وسلم قَاَل : } إنَّ هَّ

ِْيُّ نَيْ  - 2اْلِخْنِ يَر َوالََمنَحُ { .  ا َعْن اْبِن َعمَّاٍس رضي هللا عنهما نَنَّيحُ قَياَل : َوَرَوَّللا اْلمَْيَه ض 

َم َعلَْيِهْم الََمنَحُ .   َم َعلَى قَْوٍم نَْكَل َشْيٍ  َحرَّ َ إذَا َحرَّ َمياِت  - 3" إنَّ هَّ َوأِلَنَّ الََمَن َهِ ِ  اْلُمَحرَّ

 ِعْندَ اْلِعْلِم بِِح َكاْلَمْسُروِق َواْلَمْغُصوِب . َحَرامو َعلَْيِهْم فِي اْعتَِْاِدنَا فََحُرَم َعلَْينَا نَْخ ُ الثََّمنِ 

تِِهِم :  تَأِِخيُرُهِم ىلَى َلالَّ

تِِهيْم , نَْ  َحتَّيى  - 63  ا يَُراَعى فِي اْستِيفَاِ  اْلِجْ يَِ  تَأِْخيُر َمْن فُِرَضْت َعلَيْيِهْم إلَيى َغالَّ ِممَّ

ُرولُ فَيَتَ  َممَّنُوا ِمْن بَْيِعَها َونَدَاِ  اْلِجْ يَِ  . َويَُؤيِِيدُ ذَِليَك َميا َرَوَّللا تَْنَضَج الثَِِماُر , َوتُْحَصدَ ال ُّ

إلَى َسِعيِد ْبِن َعْمِد اْلعَِ يِ  قَاَل : " قَِدَم َسِعيدُ ْبُن َعياِمِر ْبيِن ُحي َْيٍم َعلَيى  -بَِسنَِدِ   -نَبُو ُعمَْيٍد 

ا نَتَا ُ َعاَل ُ بِ  ةِ , فََْاَل َسيِعيدو : َسيمََق َسيْيلُك َمَ يَرِ , إْن تُعَاقِيْب ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب , فَلَمَّ الدُّرَّ

ُمُر , َوإِْن تَْستَْعتِْب نَْعتِْب , فََْاَل : َميا َعلَيى اْلُمْسيِلِم إالَّ َهي َا , َميا لَيك  ِْ نَْصمِْر , َوإِْن تَْعُع نَ

ِحيييَن َعلَييى نَْربَعَييِ  دَنَييانِيَر فَلَْسيينَا نُِ يييدُُهْم تُْمِ يُي فِييي اْلَخييَراجِ ؟ قَيياَل : نََمْرتنَييا ناََل نُِ يييدَ اْلفَالَّ 

تِِهْم . فََْاَل ُعَمُر : اَل َعَ ْلتُك َما َحيِيت . قَاَل نَبُو ُعمَْييدٍ  ُرُهْم إلَى َغالَّ  َعلَى ذَِلَك , َولَِمنَّنَا نَُؤِخِ

ْفيُق بِِهيْم ,  َولَيْم نَْسيَمْج فِيي اْسيتِيدَاِ  اْلَخيَراجِ َواْلِجْ يَيِ  : " َوإِنََّما َوْ حُ التَّأِْخيِر إلَى اْلغَلَّيِ  الِرِ

َماِن يُْجتَمَى فِيِح َغْيَر َه َا .  َوْقت ا ِمْن ال َّ

 اِستِيفَاُه اِلِجِ يَِة َعلَى أَِقَساٍط :

ا يَُراَعى فِي اْستِيفَاِ  اْلِجْ يَِ  ِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ  نَْخ َُها ِمْنُهْم َعلَيى نَقْ  - 64  َسياٍط , فََْيْد نَيصَّ َوِممَّ

اْلَحنَِفيَّييي ُ َعلَيييى نَْخيييِ  اْلِجْ يَيييِ  ِميييْنُهْم َشيييْهِريًّا ِميييْن بَييياِب التَّْخِفييييِع َوالتَّْيِسييييِر َعلَيييْيِهْم . قَييياَل 
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َعلَْييِح  أِلَْ يِل التَّْسيِهيلِ  -نَْ  َعلَى اْلغَنِِيِ  -اْلَمْرِغينَانِيُّ : " يَأُْخ ُ فِي ُكِلِ َشْهٍر نَْربَعَ َ دََراِهَم 

يا  َِيَر ِدْرَهم  ِْيِر اْلُمْعتَِمِل فِي ِمثِْل َهيِ ِ  اْلَحالَيِ  االْنَيا َع ْيلَِعيُّ : " يُوَضُج َعلَى اْلفَ " . َوقَاَل ال َّ

يَحابَ ُ  ِْيَل ذَِليَك َعيْن ُعَميَر َوُعثَْمياَن َوَعِليِيٍ َوالصَّ يُْؤَخ ُ ِمْنحُ فِي ُكِلِ َشْهٍر ِدْرَهمو , الُمَّ قَياَل : نُ

تََواتُِروَن َولَْم يُْنِميْر َعلَيْيِهْم ِميْنُهْم نََحيدو فََصياَر إْ َماع يا . َوَظياِهُر َكياَلِم َغْييِر اْلَحنَِفيَّيِ  نَنََّهيا مُ 

 تُْؤَخ ُ ِمْنُهْم دَْفعَ   َواِحدَة  ُكلَّ َعاٍم .

: ِ يِّ مِِّ  ِكتَابَةُ َعاِمِل اِلِجِ يَِة بََراَه ً ِللذِِّ

ِيِ بََراَ ةو , ِلتَُموَن ُحجَّ   لَحُ إذَا اْحتَاَج إلَْيَهيا . التَّعَفُّيُع  إذَا اُْستُْوفِيَتْ  - 65  ِمِ اْلِجْ يَ ُ ُكتَِب ِلل ِِ

ْْمَيُل  - 66َعْن نَْخِ  َما لَْيَس لَحُ نَْخ ُ ُ :  يَْنمَِغي نَْن يَُموَن َعاِمُل اْلِجْ يَِ  َعِفيَع  النَّْفِس , فَياَل يَ

اِشيَي َهِديَّ   ِمْن نَْهِل ال ِِ  ِ  لى هللا علييح وسيلم الرَّ ِ  َواَل ِرْشَوة  ِلَحِديِث : } لَعََن َرُسوُل هَّ مَّ

َي { . َوَرَوَّللا اْلمَُخاِر ُّ َوُمْسِلمو َعْن نَبِي ُحَمْيٍد السَّاِعِدِ ِ رضيي هللا عنيح قَياَل : }  ِِ َواْلُمْرتَ

 َ يدَقَِ  , اْستَْعَمَل النَّمِيُّ  لى هللا عليح وسلم َرُ يال  ِميْن اأْل ْزِد يَُْياُل لَيحُ اْبيُن اللُّتْمِيَّيِ  َعلَيى الصَّ

ي ا قَِدَم قَاَل : َهي َا لَُميْم َوَهي َا نُْهيِدَ  إلَييَّ , فََْياَل : فََهيالَّ َ لَيَس فِيي بَْييِت نَبِييِح نَْو بَْييِت نُِمِ ِح فَلَمَّ

ِْيَاَميِ  فَيَْنُمَر نَيُْهدَّللَا لَحُ نَْم اَل ؟ َواَلَِّ   نَْفِسي بِيَيِدِ  اَل   يَأُْخي ُ نََحيدُُكْم ِمْنيحُ َشيْيئ ا إالَّ َ ياَ  يَيْوَم اْل

ا لَيحُ ُرَغيا و , نَْو بََْيَرة  لََهيا ُخيَوارو , نَْو َشياة  تَْيعَيُر , الُيمَّ َرفَيجَ   يَْحِملُحُ َعلَى َرقَمَتِِح إْن َكاَن بَِعير 

ْل بَلَْغيت الاََلال يا { . فَُهيَو يَيدُلُّ َعلَيى نَنَّ اْلَهيدَايَا الَّتِيي يَدَْيِح َحتَّى َرنَْينَا ُعْفيَرةَ إْبَ ْييِح . اللَُّهيمَّ َهي

اِل َحَرامو َواَل يَُجوُز لَُهْم قَمُولَُها . قَياَل اْلَخ َّيابِيُّ : " فِيي َهي َا بَيَي ُمَها نَْهُل اْلِجْ يَِ  ِلْلعُمَّ انو يَُْدِِ

اِل ُسْحتو َونَنَّحُ لَْيَس َسمِ  يلَُها َسمِيَل َسائِِر اْلَهدَايَا اْلُممَاَحاِت , َوإِنََّميا يُْهيدَّللَا إلَْييِح نَنَّ َهدَايَا اْلعُمَّ

َغ لَيحُ بَْعيَض اْلَواِ يِب َعلَْييِح َوُهيَو ِخيَانَي و ِمْنيحُ َوبَْخيسو  ِلْلُمَحابَاةِ َوِليَُخفَِِع َعْن اْلُمْهِد  َويَُسيِوِ

 " . َواْنُمْر ُمْصَ لََح ) َهِديَّ و َوِرْشَوةو ( .ِلْلَحِقِ اْلَواِ ِب َعلَْيِح اْستِيفَاُؤ ُ أِلَْهِلِح 

اِل اِلِجِ يَِة : قَابَةُ َعلَى ُعمَّ  الرِِّ

ْْتََضييَاِت َهي َا اْلَواِ يِب :  - 67  َِياَرفَ ُ اأْلُُميوِر َوتََصيفُُّح اأْلَْحيَواِل , َوِميْن ُم َمياِم ُم َعلَى اْمِ

اِل اْلِج ْ  قَابَ ُ اْلفَعَّالَ ُ َعلَى ُعمَّ يَِ  , َوَضيُروَرةُ َميْنِحِهْم َرَواتِيَب تَْمِفييِهْم . قَياَل نَبُيو يُوُسيَع الِرِ

يياَلحِ  ييا ِمييْن نَْهييِل الصَّ ِشيييِد : " نََرَّللا نَْن تَْمعَييَث قَْوم  فِييي نَِصيييَحتِِح الَّتِييي َكتَمََهييا ِلَهيياُروَن الرَّ

ْن يُوالَُق بِِدينِِح َونََمانَتِِح , يَْسأَلُوَن َعنْ  اِل , َوَما َعِملُيوا بِيِح فِيي اْليمِاَلِد  َواْلعَفَاِف ِممَّ ِسيَرةِ اْلعُمَّ

, َوَكْيَع َ مَْوا اْلَخَراَج ؟ َعلَى َما نُِمُروا بِِح َوَعلَى َما َوظَّيَع َعلَيى نَْهيِل اْلَخيَراجِ َواْسيتََْرَّ , 

َشدَّ اأْلَْخيِ  , َحتَّيى يُيَؤدُّو ُ بَْعيدَ فَإِذَا الَمََت ذَِلَك ِعْندَِ َوَ حَّ , نََخ ُوا بَِما اْستَْفَضلُوا ِمْن ذَِلَك نَ 

 َميا اْلعُُْوبَِ  اْلُموِ عَِ  َوالنََّماِل , َحتَّى اَل يَتَعَدَّْوا َما نُِمُروا بِِح َوَما ُعِهيدَ إلَيْيِهْم فِييِح , فَيإِنَّ ُكيلَّ 

ى نَنَّيحُ قَيْد نُِميَر بِيِح , َوقَيْد نُِميَر َعِمَل بِِح َواِلي اْلَخيَراجِ ِميْن المُّْليِم َواْلعَْسيِع فَإِنََّميا يُْحَميُل َعلَي

َيى َوَخياَف , َوإِْن لَيْم  بِغَْيِرِ  , َوإِْن نَْحلَْلت بَِواِحيٍد ِميْنُهْم اْلعُُْوبَي َ اْلُموِ عَي َ اْنتََهيى َغْييُر ُ َواتَّْ

َوتَعَسُّيِفِهْم َونَْخيِ ِهْم بَِميا اَل تَْفعَْل َه َا بِِهْم تَعَدَّْوا َعلَى نَْهِل اْلَخيَراجِ َواْ تَيَرُ وا َعلَيى ُظْلِمِهيْم 

يَِجُب َعلَْيِهْم ,  َوإِذَا َ حَّ ِعْنيدَِ ِميْن اْلعَاِميِل َواْليَواِلي تَعَيدٍِ بُِمْليٍم َوَعْسيٍع َوِخيَانَيٍ  لَيك فِيي 

َعلَْيييك  َرِعيَّتِييك َواْحتَِجيياِز َشييْيٍ  ِمييْن اْلفَييْيِ  نَْو ُخْمييِث ُطْعَمتِييِح نَْو ُسييوِ  ِسيييَرتِِح , فََحييَرامو 

ييِرَكحُ فِييي َشييْيٍ  ِمييْن  ِْ ُ ييدَ ُ َشييْيئ ا ِمييْن نُُمييوِر َرِعيَّتِييك نَْو ت اْسييتِْعَمالُحُ َوااِلْسييتِعَانَ ُ بِييِح , َونَْن تَُْلِِ

َض لَيحُ ,  َض ِلِمثْيِل َميا تَعَيرَّ نَْمِرِ , بَْل َعاقِْمحُ َعلَى ذَِليَك ُعُْوبَي   تَيْردَلُ َغْييَر ُ ِميْن نَْن يَتَعَيرَّ

ْشيَوةِ َونَْكيِل َوإِيَّ  اِل اْلِجْ يَِ  فِي الِرِ َِ َودَْعَوةَ اْلَمْملُوِم فَإِنََّها ُمَجابَ و " . َواِلْ تِنَاِب ُوقُولِ ُعمَّ ا

ا ) َرَواتِيَب ( ُمْجِ يَي   تَِفيي بَِحاَ ياتِِهْم ,  َمياُم لَُهيْم نُُ يور  نَْمَواِل النَّاِس بِاْلمَاِطِل , يَْصيِرُف اْمِ

َْاتِِهْم . َوقَْد نَمَّحَ َعلَى ذَِلَك اْلَْاِضي نَبُو يُوُسيَع فِيي ِكتَياِب اْلَخيَراجِ َحْييُث قَياَل : " َوتَْمِفي نَفَ 
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احِ قَياَل ِلعَُميرَ  دُ ْبُن نَبِيي ُحَمْييٍد قَياَل َحيدَّالَنَا نَْشييَاُخنَا نَنَّ نَبَيا ُعمَْييدَةَ ْبيَن اْلَجيرَّ ْبيِن  َحدَّالَنِي ُمَحمَّ

ِ  لى هللا علييح وسيلم فََْياَل ُعَميُر : اْلَخ َّاِب رضي هللا  عنح : دَنَّْست نَْ َحاَب َرُسوِل هَّ

يا إْن فَعَْليت  يِن َعلَيى َسياَلَمِ  ِدينِيي فَيمَِمْن نَْسيتَِعيُن ؟ نَمَّ يَا نَبَا ُعمَْييدَةَ إذَا لَيْم اْسيتَِعْن بِأَْهيِل اليدِِ

ذَا اْسييتَْعَملَتُْهْم َعلَييى َشييْيٍ  فَييأَْ ِ ْل لَُهييْم فِييي اْلعََ يياِ  فَييأَْغنِِهْم بِاْلِعَمالَييِ  َعييْن اْلِخيَانَييِ  يَْعنِييي إ

ْزِق اَل يَْحتَاُ وَن .  َوالِرِ

 الطَِّريقَةُ الثَّانِيَةُ اِلِستِيفَاِه اِلِجِ يَِة :

ى التَّْضِميَن نَْو ااِلْلتَِ اَم : ِهَي فِي اللُّغَ ِ  - 68  ْْمِيُل ( َوتَُسمَّ بِياْلفَتْحِ اْلَمفَالَي ُ  - اْلَْمَالَ ُ ) نَْو التَّ

َها إذَا َ ياَر قَمِييال  نَْ  َكِفييال   , َوِهَي فِي اأْلَْ ِل َمْصدَُر قَمََل بِفَتْحِ اْلمَاِ  إذَا َكفََل َوقَمَُل بَِضِمِ

َِْيٍ  ُمَْاَطعَ   َوُكتَِب َعلَْيِح بِ َِلَك ِكتَيابو , ْْمَُل بِ َِِر ُّ : ُكلُّ َمْن يَ َمْخ فَاْلِمتَياُب الَّيِ    . قَاَل ال َّ

ْدفََج يُْمتَُب ُهَو اْلَْمَالَ ُ بِاْلفَتْحِ َواْلعََمُل قِمَالَ و بِاْلَمْسِر ; أِلَنَّحُ ِ نَاَع و , َوفِي ااِلْ ِ اَلحِ : نَْن يَي

ْْع ا نَْو بَْلدَة  نَْو قَْريَ   إلَى َرُ ٍل ُمدَّةَ َسنٍَ  ُمَْاَطعَ    يِح إلَْييِح َعيْن  السُّْلَ اُن نَْو نَائِمُحُ َ  بَِماٍل يَُؤدِِ

ْْمَييُل ذَِلييَك , َويَْمتُييُب َعلَْيييِح  ييٍ  , فَيَ َخييَراجِ نَْرِضييَها , َوِ ْ يَييِ  ُرُ وِس نَْهِلَهييا إْن َكييانُوا نَْهييَل ِذمَّ

مَّ  ِ  نَْو َغْمنو ِلمَْيِت اْلَمياِل بِ َِلَك ِكتَاب ا . َوقَْد يََُْج فِي ِ مَايَِ  اْلِجْ يَِ  بَِهِ ِ  ال َِّريَِْ  ُظْلمو أِلَْهِل ال ِِ

, َوِل َِلَك َماَل بَْعُض اْلفََُْهياِ  إلَيى َمْنِعَهيا , قَياَل نَبُيو يُوُسيَع " فَيإِْن قَياَل َ ياِحُب اْلَْْريَيِ  نَنَيا 

ِميْن َهي َا نَْكثَيُر نَُ اِلُحُمْم َعْنُهْم َونُْعِ يُمْم ذَِلَك لَْم يُِجيمُيو ُ إلَيى َميا َسيأََل أِلَنَّ ذََهياَب اْلِجْ يَيِ  

يِ  َميْن إذَا نُِخي َْت  مَّ لَعَلَّ َ اِحَب اْلَْْريَِ  يَُصاِلُحُهْم َعلَى َخْمِسِمائَِ  ِدْرَهٍم َوفِيَهيا ِميْن نَْهيِل ال ِِ

 ِمْنُهْم اْلِجْ يَ ُ بَلَغَْت نَْلَع ِدْرَهٍم نَْو نَْكثََر " .

 ُمِسِقَطاُد اِلِجِ يَِة :

ْسيياَلِم , نَْو اْلَمييْوِت , نَْو التَّييدَاُخِل , نَْو اْلعَْجييِ  اْلَميياِلِيِ , نَْو َعْجييِ  تَْسييُُْط اْلِجْ يَيي - 69   ُ بِاْمِ

 ِِ َ ييابَِ  بِاْلعَاَهيياِت اْلُمْ ِمنَييِ  , نَْو اْشييتَِرا ييِ  , نَْو اْمِ مَّ  الدَّْولَييِ  َعييْن تَييْوفِيِر اْلِحَمايَييِ  أِلَْهييِل ال ِِ

ِْتَاِل ,  يِِيَن فِي اْل ِمِ  َوفِي بَْعِض َهِ ِ  اأْلُُموِر ِخاَلفو يَتَمَيَُّن بَِما يَِلي :ال ِِ

ِساَلُم :  ُل : اإِلِ  اأِلَوَّ

يِ  , فَياَل  - 70  مَّ ْسياَلِم ِميْن نَْهيِل ال ِِ يْن دََخيَل فِيي اْمِ اتَّفََق اْلفََُْهاُ  َعلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ تَْسُُْط َعمَّ

ْْمَُل مِ  َماِن . َواْستَدَلُّوا ِل َِلَك بَِما يَِلي : يَُ الَُب بَِها فِيَما يُْستَ َرَوَّللا نَبُو دَاُود َوَغْييُر ُ  - 1ْن ال َّ

ِ  لى هللا عليح وسلم : } لَْيَس َعلَى اْلُمْسيِلِم ِ ْ يَي و {  َعْن اْبِن َعمَّاٍس قَاَل : قَاَل َرُسوُل هَّ

ْ َمييالُ : قَيياَل اْبييُن اْلُمْنييِ ِر : " نَْ َمعُييوا - 2.  َعلَييى نَْن اَل ِ ْ يَيي َ َعلَييى  -يَْعنِييي اْلفََُْهيياَ   - اْمِ

ْساَلِم فَاَل تَْمَْى بَْعيدَ ُ .  - 3ُمْسِلٍم " .  َوأِلَنَّ اْلِجْ يَي َ  - 4َوأِلَنَّ اْلِجْ يَ َ َوَ مَْت َوِسيلَ   إلَى اْمِ

ْسياَلِم َوَ مَْت ُعُْوبَ   َعلَى اْلُمْفِر نَْو بَداَل  َعْن النُّْصَرةِ , فَاَل  تَُْاُم اْلعُُْوبَ ُ بَْعدَ الدُُّخوِل فِي اْمِ

ْسيياَلِم . َهيي َا  ا َعلَييى النُّْصييَرةِ بِالييدُُّخوِل فِييي اْمِ . َواَل يَُ الَييُب بِاْلِجْ يَييِ  بَْعييدَ نَْن نَْ ييمََح قَيياِدر 

ِْْهيُّ ُهَو السَّائِدُ بَْيَن اْلفََُْهاِ  , َولَِمنَّ بَْعَض خُ  لَفَاِ  بَنِي نَُميَّي َ لَيْم يَْلتَِ ُميوا بِيِح , فََْيْد ااِلتَِِجا ُ اْلِف

يِريمَِ  َعلَيى الْ  ِ  َويَْعتَمُِرونََها بَِمْنِ لَِ  الضَّ مَّ ْن نَْسلََم ِمْن نَْهِل ال ِِ عَمِييِد َكانُوا يَأُْخ ُوَن اْلِجْ يَ َ ِممَّ

اُص نَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْمِد اْلعَ  ِ يِ  َكتََب إلَى َعاِمِلِح بِاْلِعَراِق َعْمِد اْلَحِمييِد . َونَََْل نَبُو بَْمٍر اْلَجصَّ

يد ا  يلى هللا علييح وسيلم دَاِعي يا َولَيْم يَْمعَثْيحُ  َ بَعَيَث ُمَحمَّ يا بَْعيدُ فَيإِنَّ هَّ ْحَمِن : نَمَّ ْبِن َعْميِد اليرَّ

ْن نَْسلَ  ِ  .َ ابِي ا , فَإِذَا نَتَاِ ِكتَابِي َه َا فَاْرفَْج اْلِجْ يَ َ َعمَّ مَّ  َم ِمْن نَْهِل ال ِِ

ِساَلِم :  ِ فِي اإِلِ يِّ مِِّ َماِن بَِعَد ُدُخوِل الذِِّ ا َمَضى ِمِن ال َّ  ُحِ ُم أَِخِذ اِلِجِ يَِة َعمَّ

ِ  اْختَلََع اْلفََُْهاُ  فِي ذَِلَك , فَي ََهَب ُ ْمُهيوُر  اْلفََُْهياِ  ِميْن اْلَحنَِفيَّيِ  َواْلَماِلِميَّيِ  َواْلَحنَابِلَي - 71

يِ  , َسيَوا و نَْسيلََم فِي مَّ يْن نَْسيلََم ِميْن نَْهيِل ال ِِ ي َوالثَّْوِر ُّ َونَبُو ُعمَْيٍد إلَيى نَنَّ اْلِجْ يَي َ تَْسيُُْط َعمَّ
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 - 1ناَلْنَاِ  اْلَحيْوِل نَْو بَْعيدَ ُ , َولَيْو اْ تََمعَيْت َعلَْييِح ِ ْ يَي ُ ِسينِيَن . َواْسيتَدَلُّوا ِلي َِلَك بَِميا يَِليي : 

ِ َواَل بِيياْليَْوِم اآْلِخييِر { تَييدُلُّ َهييِ ِ  اآْليَيي ُ َعلَييى  قولييح تعييالى : } قَيياتِلُوا الَّييِ يَن اَل يُْؤِمنُييوَن بِييالَلَّ

يْن يَِجيُب قِتَالُيحُ َعلَيى اْلُمْفيِر إْن لَي ْن نَْسيلََم ; أِلَنَّ اأْلَْميَر بِأَْخيِ  اْلِجْ يَيِ  ِممَّ ْم ُسُْوِط اْلِجْ يَِ  َعمَّ

قولح تعالى : } قُْل ِللَِّ يَن َكفَُروا  - 2َها , َوَمتَى نَْسلََم لَْم يَِجْب قِتَالُحُ , فَاَل ِ ْ يَ َ َعلَْيِح . يَُؤدِِ 

ِلييَن { فَاآْليَي ُ تَيدُلُّ َعلَي ى إْن يَْنتَُهوا يُْغفَْر لَُهْم َما قَْد َسلََع َوإِْن يَعُودُوا فََْْد َمَضيْت ُسينَّ ُ اأْلَوَّ

سْ  اَلَم يَُجبُّ َما قَْملَحُ , َونَنَّ اْلَميافَِر إذَا نَْسيلََم اَل يَُ الَيُب بََِْضياِ  َميا فَاتَيحُ ِميْن َ ياَلةٍ نَْو نَنَّ اْمِ

َزَكاةٍ , َوَك َا اَل يَُ الَُب بَِما َوَ َب َعلَْيِح ِمْن ِ ْ يٍَ  قَْمَل إْسياَلِمِح . قَياَل َماِليكو فِيَميا َرَوا ُ اْبيُن 

ْن نَْسلََم اْلِجْ يَ ُ ِحييَن َ ِريٍر َعْن يُو َواُب ِعْنِد  نَْن يُوَضَج َعمَّ نَُس َعْن نَْشَهَب َعْنحُ : " الصَّ

وا يُْسِلُم , َولَْو لَْم يَْمَق َعلَْيِح ِمْن السَّنَِ  إالَّ يَْومو َواِحدو لْولح تعالى } قُْل ِللَِّ يَن َكفَيُروا إْن يَْنتَُهي

ْساَلِم ِمْن دٍَم نَْو َماٍل نَْو َشيْيٍ  " .  . . . { يَْعنِي َما قَْد َمَضى َويُيْرَوَّللا فِيي ذَِليَك  - 3قَْمَل اْمِ

َحابَِ  َوالتَّابِِعيَن .  ُل : نَنَّ  - 4بَْعُض اآْلالَاِر َعْن الصَّ َواْستَدَلُّوا بِاْلَمْعُْوِل ِميْن َوْ َهيْيِن : اأْلَوَّ

ْسياَلِم  ْسياَلِم . َوالثَّيانِي : نَنَّ اْلِجْ يَي َ إنََّميا اْلِجْ يَ َ َوَ مَْت َوِسييلَ   إلَيى اْمِ , فَياَل تَْمَْيى بَْعيدَ اْمِ

قَاَميِ  َعلَيى اْلُمْفيِر , فََوَ يَب  يَْت ِ ْ يَ   : نَْ  َ يَ اَ  اْمِ َوَ مَْت ُعُْوبَ   َعلَى اْلُمْفِر , َوِلَه َا ُسِمِ

َِّافِِعيَّ ُ وَ  ْساَلِم . َوذََهَب ال نَبُو الَْوٍر َواْبيُن اْلُمْنيِ ِر  َواْبيُن ُشيْمُرَم َ َونَبُيو يُوُسيَع نَْن تَْسَُْط بِاْمِ

يا إ ِيِ إذَا نَْسلََم بَْعدَ اْنتَِهياِ  اْلَحيْوِل , نَمَّ ِمِ ذَا نَْسيلََم ِمْن اْلَحنَِفيَِّ  إلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ اَل تَْسُُْط َعْن ال ِِ

ِْْسيِط َميا َمَضيى ِميْن السَّينَِ  َوَهي َا قَيْولو فِي ناَلْنَاِ  اْلَحْوِل , فَتَْسُُْط َعْنحُ اْلجِ  ْ يَ ُ َواَل يَُ الَُب بِ

ِْسْ  ِحيُح ِعْندَُهْم : َوُهَو نَنََّها تُْؤَخ ُ ِمْنحُ بِ َِّافِِعيَِّ  قَْولو  َخُر َوُهَو الصَّ َِّافِِعيَِّ  , َوِلل ِط َميا ِعْندَ ال

ْْيِن  - 1ا ِلي َِلَك بَِميا يَِليي : َمَضى ِمْن السَّنَِ  َكاأْلُْ َرةِ . َواْسيتَدَلُّو نَنَّ اْلِجْ يَي َ ِعيَوضو َعيْن َح

ُْْن الدَِّم , فََصاَر اْلِعَوُض َوُهَو اْلِجْ يَي ُ دَْين يا  ُض َوُهَو َح ِيِ اْلُمعَوَّ ِمِ الدَِّم , َوقَْد َوَ َل إلَى ال ِِ

ْسياَلِم َكَسيائِِر اليدُّ  تِِح , فَاَل يَْسيُُْط َعْنيحُ بِاْمِ نَنَّ اْلِجْ يَي َ ِعيَوضو َعيْن ُسيْمنَى  - 2يُوِن . فِي ِذمَّ

مِِ  يُّ َمنَافَِج الدَّاِر اْلُمْستَأَْ َرةِ , فَاَل تَْسُُْط اأْلُْ يَرةُ بِإِْسياَلِم الي ِِ ِمِ  3ِيِ . الدَّاِر , َوقَْد اْستَْوفَى ال ِِ

ِْْد ُو ُ  - َِّافِِعيَِّ  تَِجُب بِاْلعَ َمِن َوأِلَنَّ اْلِجْ يَ َ ِعْندَ ال َِْضياِ  الي َّ ِْرُّ بِاْن ِِْرٍ , َوتَْسيتَ وب ا َغْييَر ُمْسيتَ

 َكاأْلُْ َرةِ , فَُملََّما َمَضْت ُمدَّةو ِمْن اْلَحْوِل اْستََْرَّ قِْسُ َها ِمْن ِ ْ يَِ  اْلَحْوِل .

 الثَّانِي : اِلَمِوُد : 

, فَيي ََهَب اْلَحنَِفيَّيي ُ َواْلَماِلِميَّيي ُ إلَييى نَنَّ  اْختَلَييَع اْلفََُْهيياُ  فِييي ُسييُْوِط اْلِجْ يَييِ  بِيياْلَمْوتِ  - 72 

اْلِجْ يَي َ تَْسييُُْط بِيياْلَمْوِت ُمْ لَْ يا , َسييَوا و نََحَصييَل اْلَميْوُت فِييي ناَلْنَيياِ  اْلَحيْوِل نَْم بَْعييدَ اْنتَِهائِييِح . 

ِر , فَتَْسُُْط بِياْلَمْوِت َكاْلُحيدُوِد . َوأِلَنَّ َواْستَدَلُّوا ِل َِلَك : بِأَنَّ اْلِجْ يَ َ َوَ مَْت ُعُْوبَ   َعلَى اْلُمفْ 

َِّيافِِعيَّ  ْساَلِم , َوَه َا اْلَمْعنَى اَل يَتََحَُّْق بَْعدَ اْلَمْوِت . َوذََهَب ال  ُ اْلِجْ يَ َ َوَ مَْت َوِسيلَ   إلَى اْمِ

َصيَل بَْعيدَ اْنتَِهياِ  اْلَحيْوِل . بَيْل تُْؤَخي ُ ِميْن َواْلَحنَابِلَ ُ إلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ اَل تَْسُُْط بِياْلَمْوِت إذَا حَ 

يا فِيي اْلَْيْوِل  ا إذَا َحَصيَل فِيي ناَلْنَياِ  اْلَحيْوِل , فَياَل تَْسيُُْط بِيِح نَْيض  التَِّرَكِ  َكَسائِِر الدُّيُوِن . نَمَّ

ِْْسييِط َمييا مَ  َِّييافِِعيَِّ  , َوتُْؤَخيي ُ ِمييْن تَِرَكتِييِح بِ َضييى ِمييْن اْلَحييْوِل . َوتَْسييُُْط ِعْنييدَ اْلُمْعتََمييِد ِعْنييدَ ال

َِّافِِعيَِّ  فِي قَْوٍل  َخَر أِلَنََّها اَل تَِجُب َواَل تُْؤَخ ُ قَْمَل َكَماِل َحْوِلَها َواْستَدَلُّو ا ِلعَيدَِم اْلَحنَابِلَِ  َوال

ْحَمِن ْبيِن ُ نَيادَةَ َما نَْوَردَ ُ اْبيُن الْ  - 1ُسُْوِطَها بِاْلَمْوِت بِاأْلَِدلَِّ  اآْلتِيَِ  :    -َْييِِِم َعيْن َعْميِد اليرَّ

َوَكياَن َحيَّياُن بَعَثَيحُ إلَيى ُعَميَر ْبيِن َعْميِد اْلعَِ ييِ  , َوَكتَيَب يَْسيتَْفتِيِح  -َكاتِِب َحيَّياِن ْبيِن ُسيَرْيجٍ 

ِْْمِط َعلَى نَْحيَائِِهْم ؟ فََسأََل ُعَميُر َعيْن ذَِليَك  َِ ْبيَن َماِليٍك نَيَْجعَُل ِ ْ يَ َ َمْوتَى اْل َوَعْميدُ  -ِعيَرا

ْحَمِن يَْسَمُج  ٍْْد َواَل َعْهيٍد , إنََّميا نُِخي ُوا َعْنيَوة  بَِمْنِ لَيِ  اْلعَمِييِد ,  -الرَّ فََْاَل : َما َسِمْعت لَُهْم بِعَ

 - 2ى اأْلَْحيَياِ  . فََمتََب ُعَمُر إلَى َحيَّياِن ْبيِن ُسيَرْيجٍ يَيأُْمَر ُ : نَْن يَْجعَيَل ِ ْ يَي َ اأْلَْميَواِت َعلَي
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تِيِح بَيداَل  َعيْن اْلِعْصيَمِ  َوالسُّيْمنَى , فَلَيْم تَْسيُْْط بَِمْوتِيِح َكَسيائِِر دُيُيوِن  ْت فِيي ِذمَّ َوأِلَنََّها اْسيتََْرَّ

 اآْلدَِميِِيَن .

 الثَّاِلُث : اِجتَِماُع ِجِ يَِة َسنَتَِيِن فَأَِكثََر : 

َِّيافِِعيَِّ  اْختَلََع اْلفََُْهاُ  فِي تَ  - 73 دَاُخِل اْلِجَ َّللا : فَ ََهَب ُ ْمُهيوُر اْلفََُْهياِ  ِميْن اْلَماِلِميَّيِ  َوال

اِحمَاِن ِمْن اْلَحنَِفيَِّ  إلَى َعدَِم التَّدَاُخِل َوتَِجُب اْلِجَ َّللا ُكلَُّها . َواْسيتَدَلُّوا ِلي َ  ِلَك َواْلَحنَابِلَِ  َوالصَّ

يَيِ  َوَغْيِرِهَميا .  : بِأَنَّ اْلِجْ يَ َ َحقٌّ َماِليٌّ  َكاةِ َوالدِِ يَِجُب فِي  ِخِر ُكِلِ َحْوٍل , فَلَْم تَتَدَاَخْل َكال َّ

َوأِلَنَّ اْلُمدَّةَ اَل تَأاْلِيَر لََها فِي إْسَْاِط اْلَواِ ِب َكَخيَراجِ اأْلَْرِض . َوذََهيَب نَبُيو َحنِيفَي َ إلَيى نَنَّيحُ 

َودََخلَْت الَانِيَ و فَإِنَّ اْلِجيَ َّللا تَتَيدَاَخُل , فَتَْسيُُْط ِ يَ َّللا السَّينََواِت إذَا َمَضْت َعلَى اْلِجْ يَِ  َسنَ و 

َعلَيى اْلَماِضيَِ  َويَُ الَُب بِِجْ يَِ  السَّنَِ  اْلَحاِليَِّ  . َواْستَدَلَّ ِل َِلَك : بِأَنَّ اْلِجْ يَ َ َوَ مَيْت ُعُْوبَي   

تَدَاَخلَْت َخا َّ   إذَا َكانَيْت ِميْن ِ يْنٍس َواِحيٍد َكاْلُحيدُوِد . ناََل  اْلُمْفِر , َواْلعُُْوبَاُت إذَا تََراَكَمتْ 

َمياِم لَيْم يَْسيتَْوِف ِمْنيحُ إالَّ َحيدًّا َواِحيد ا بَِجِمييجِ  ا الُمَّ ُرفَِج نَْمُر ُ إلَيى اْمِ تََرَّللا نَنَّ َمْن َزنَى ِمَرار 

ْْمَِل , فَيإِذَا َ ياَر دَُميحُ َمْحُْون يا اأْلَْفعَاِل . َوأِلَنَّ اْلِجْ يَ َ َوَ مَْت بَداَل   ِْْن الدَِّم فِي اْلُمْستَ َعْن َح

َم فِي السَّنَِ  اْلَماِضيَِ  , فَاَل تُْؤَخ ُ اْلِجْ يَ ُ أِلَْ ِلَهيا , اِلْنِعيدَاِم اْلَحاَ يِ  إلَيى ذَِليَك , َكَميا إذَا نَْسيلَ 

ْْيِن بِاْلِجْ يَيِ  ; َوأِلَنَّ اْلِجْ يَي َ َميا َوَ مَيْت نَْو َماَت تَْسُُْط َعْنحُ اْلِجْ يَ ُ , ِلعَدَِم اْلحَ  اَ ِ  إلَى اْلَح

َ ياُ  فِيَميا َمَضيى ,  ْساَلِم , َوإِذَا  لَْم يُوَ ْد َحتَّى دََخلَْت َسنَ و نُْخيَرَّللا اْنََْ يَج الرَّ إالَّ ِلَرَ اِ  اْمِ

ْْمَِل فَيُْؤَخ ُ ِللسَّنَِ  ا َ اُ  فِي اْلُمْستَ َِْي الرَّ ْْمَلَِ  .َوبَ  ْلُمْستَ

ِعَساِر :  ابُِف : ُطُروُه اإِلِ  الرَّ

ْعَساُر : ِضيُق اْلَحاِل ِمْن ِ َهِ  َعدَِم اْلَماِل . َوقَْد اْختَلََع اْلعُلََماُ  فِي ذَِلَك : فَي ََهَب  - 74 اْمِ

ِيِ بِ  ِمِ ْعَسياِر ال َّياِرِئ َسيَوا و نََطيَرنَ َعلَْييِح اْلَحنَِفيَّ ُ َواْلَماِلِميَّ ُ إلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ تَْسُُْط َعْن ال ِِ اْمِ

 َ َِْرِط نَْن يَُموَن قَْد نَْعَسيَر نَْكثَيَر اْلَحيْوِل ; أِل ْعَساُر فِي ناَلْنَاِ  اْلَحْوِل نَْم بَْعدَ اْنتَِهائِِح . َوبِ نَّ اْمِ

ْعَساَر َمانِجو ِمْن ُوُ وِب اْلِجْ يَيِ  اْبتِيدَا   . َواْلَميْ َهُب عِ  َِّيافِِعيَِّ  نَنَّ اْلِجْ يَي َ اَل تَْسيُُْط اْمِ ْنيدَ ال

ْعَسيياَر َمانِع ييا ِمييْن ُوُ ييوِب اْلِجْ يَييِ   ْعَسيياِر ال َّيياِرِئ أِلَنَُّهييْم اَل يَْعتَمِييُروَن اْمِ ِيِ بِاْمِ ِمِ َعييْن اليي ِِ

تِيِح , َويُْمَهيُل إلَيى اْبتِدَا   . َوإِذَا َكاَن ذَِلَك َك َِلَك فَاَل تَْسُُْط اْلِجْ يَ ُ َعْنحُ , َوتُ  ْعتَمَُر دَْين يا فِيي ِذمَّ

َوْقييِت يََسيياٍر يَييتََممَُّن فِيييِح ِمييْن اأْلَدَاِ  . نَْخيي  ا بِعُُمييوِم قولييح تعييالى : } َوإِْن َكيياَن ذُو ُعْسييَرةٍ 

ْعَسياِر فِيي فَنَِمَرةو إلَى َمْيَسَرةٍ { . َوذََهيَب اْلَحنَابِلَي ُ إلَيى نَنَّ اْلِجْ يَي َ تَْسيُُْط َعيْن الي ِِ  ِيِ بِاْمِ ِمِ

ْعَسيارُ  يا إذَا َكياَن اْمِ  ناَلْنَاِ  اْلَحْوِل أِلَنَّ اْلِجْ يَي َ اَل تَِجيُب , َواَل تُْؤَخي ُ قَْميَل َكَمياِل اْلَحيْوِل , نَمَّ

تِيِح , َويُ  ْنَميُر َويُْمَهيُل إلَيى بَْعدَ اْنتَِهاِ  اْلَحْوِل , فَاَل تَْسُُْط َعْنحُ اْلِجْ يَ ُ , َوتُْصمُِح دَْين يا فِيي ِذمَّ

 َوْقِت يََساٍر يَتََممَُّن فِيِح ِمْن اأْلَدَاِ  

 اِلَخاِمُس : التََّرهُُّه َوااِلِنِعَ اُل َعِن النَّاِس :

ِ  , فَاْنعََ َل َعيْن النَّياِس َواْنََْ يَج ِلْلِعمَيادَةِ فِيي اأْلَْديِي - 75  مَّ ِْْد ال ِِ يُّ بَْعدَ َع ِمِ َرةِ إذَا تََرهََّب ال ِِ

ييَواِمجِ , فََهييْل تَْسييُُْط َعْنييحُ اْلِجْ يَيي ُ اْختَلَييَع اْلعُلََميياُ  فِييي ذَِلييَك : فَيي ََهَب اْلَحنَِفيَّيي ُ َواْبييُن  َوالصَّ

ا   ْبتِيدَ اْلَْاِسِم ِمْن اْلَماِلِميَِّ  إلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ تَْسُُْط بِالتََّرهُِّب , أِلَنَّحُ َمانِجو ِمْن ُوُ يوِب اْلِجْ يَيِ  ا

َِّييافِِعيَّ ُ  ييدَة  َعيْن ِسيينِيَن . َوذََهيَب ال فَأَْشيمَحَ اْلعَْجيَ  َواْلُجنُييوَن , فَتَْسيُُْط َعْنييحُ ُمْ لَْ يا َولَيْو ُمتََجِمِ

ُِيوِن ( ِميْن اْلَماِلِميَّيِ  إلَيى نَنَّ اْلِجْ يَي َ اَل تَْسيُُْط بِالتََّرهُّيِب  فو َواْبيُن اْلَماِ  َواأْلََخَواِن ) ُمَ ِرِ

ْسييَْاِط  ال َّيي ا ِمِ اِرِئ ; أِلَنَّييحُ اَل يُْعتَمَييُر َمانِع ييا ِمييْن ُوُ ييوِب اْلِجْ يَييِ  اْبتِييدَا   , فَيياَل يُْعتَمَييُر ُعييْ ر 

َِّخ ُ ُ َوِسيلَ   لِ  ْن َوَ مَْت َعلَْيِح . َوَعلَّلَحُ اأْلََخَواِن ِمْن اْلَماِلِميَِّ  بِأَنَّحُ قَْد يَت بِ اْلِجْ يَِ  َعمَّ ِميْن  لتََّهرُّ

ُط نَدَاِ  اْلِجْ يَِ  , فَاَل تَْسُُْط اْلِجْ يَ ُ بِيِح . َوذََهيَب اْلَحنَابِلَي ُ إلَيى نَنَّ التََّرهُّيَب ال َّياِرَئ اَل يُْسيِْ 
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يا إذَا تََرهَّيَب ناَلْنَياَ  اْلَحيْوِل فَتَ  تِيِح . نَمَّ ْسيُُْط اْلِجْ يَ َ بَْعدَ اْنتَِهاِ  اْلَحيْوِل , َوتُْصيمُِح دَْين يا فِيي ِذمَّ

اِهيِب الَّي ِ   َعْنحُ اْلِجْ يَ ُ ; أِلَنََّها اَل تَِجُب َواَل تُْؤَخ ُ قَْمَل َكَماِل اْلَحْوِل . َوقَالُوا : اْلُميَرادُ بِالرَّ

يا بِيَيِدِ  زَ  ائِيد ا َعلَيى تَْسُُْط َعْنحُ اْلِجْ يَ ُ , ُهَو َمْن اَل يَْمَْى بِيَِدِ  َمالو إالَّ بُْلغَتَحُ فََْيْط َويُْؤَخي ُ ِممَّ

ْهمَاُن الَِّ يَن يَُخاِلُ وَن النَّاَس َويَتَِّخ ُوَن اْلَمتَاِ َر َواْلَمَ اِرَل فَُحْمُمُهيْم َكَسيائِ  ا الرُّ ِر ذَِلَك , َونَمَّ

 النََّصاَرَّللا تُْؤَخ ُ ِمْنُهْم اْلِجْ يَ ُ اتِِفَاق ا .

 السَّاِدُس : اِلُجنُوُن :

يُّ  - 76  ِمِ بِاْلُجنُوِن فََْْد اْختَلََع اْلفََُْهياُ  فِيي ذَِليَك :  -بَْعدَ ااِلْلتَِ اِم بِاْلِجْ يَِ   -إذَا نُِ يَب ال ِِ

َِّييافِِعيَِّ  إلَييى ُسييُْوِطَها بِيياْلُجنُوِن ال َّيياِرِئ إذَا اْسييتََمرَّ   ذََهييَب اْلَحنَِفيَّيي ُ َواْلَماِلِميَّيي ُ َوُهييَو قَييْولو ِلل

 -َكَميا بَيَّنَّيا فِيي ُشيُروِط ُوُ يوِب اْلِجْ يَيِ   -ُج ُوُ يوَب اْلِجْ يَيِ  اْبتِيدَا   نَْكثََر اْلعَياِم , أِلَنَّيحُ يَْمنَي

ا َكَسياَعٍ  ِميْن  َِّافِِعيَّ ُ فِي اْلُمْعتََمِد ِعْندَُهْم إلَيى نَنَّ اْلُجنُيوَن ال َّياِرَئ إْن َكياَن يَِسيير  َوذََهَب ال

فَاقَ َ تُلَفَّيُق َشْهٍر نَْو يَْوٍم ِمْن َسنٍَ  فَاَل تَْسُُْط .  ا َكيَْوٍم إفَاقَ   َويَْوٍم ُ نُون ا فَإِنَّ اْمِ َوإِْن َكاَن َكثِير 

يِ  فَياَل تَْسيُُْط بِياْلُجنُونِ  مَّ ةُ فِي ال ِِ ِْرَّ ا اْلِجْ يَ ُ اْلُمْستَ ِطْمْ يا  فَإِذَا بَلَغَْت َسنَ   َوَ مَْت اْلِجْ يَ ُ . نَمَّ

( . َوذََهيَب اْلَحنَابِلَي ُ َوُهيَو قَيْولو  73ِل اْلِجْ يَيِ  َكَميا َسيمََق فِيي ) ف ِلَمْ َهمِِهْم فِي َعيدَِم تَيدَاخُ 

يا إذَ  ُِْط اْلِجْ يَي َ إذَا َكياَن بَْعيدَ اْنتَِهياِ  اْلَحيْوِل . نَمَّ َِّافِِعيَِّ  إلَيى نَنَّ اْلُجنُيوَن ال َّياِرَئ اَل يُْسي ا ِلل

ُُْط اْلِجْ يَ ُ ; أِلَنََّها اَل تَِجُب َواَل تُْؤَخ ُ قَْميَل َكَمياِل اْلَحيْوِل َطَرنَ اْلُجنُوُن فِي ناَلْنَاِ  اْلَحْوِل فَتَسْ 

ابُِج ِعْندَُهْم نَنََّها تَْسُُْط َواَل تَِجُب . َِّافِِعيَِّ  َوُهَو الرَّ  . َوفِي قَْوٍل ِلل

َمانَةُ َوالشَِّيُخوَخةُ   : السَّابُِف : اِلعََمى َوال َّ

اُ  فِي ذَِلَك تَمَع ا اِلْختِاَلفِِهْم فِي اْشتَِراِط السَّاَلَمِ  ِمْن اْلعَاَهياِت اْلُمْ ِمنَيِ  اْختَلََع اْلفَُْهَ  - 77 

الَّتِي َسمََق اْلَماَلُم َعْنَهيا فِيي ُشيُروِط اْلِجْ يَيِ  . فَي ََهَب اْلَحنَِفيَّي ُ إلَيى نَنَّ اْلِجْ يَي َ تَْسيُُْط بَِهيِ ِ  

ا نُِ يَب بِِح فِي ناَلْنَاِ  اْلَحْوِل نَْم بَْعدَ اْنتَِهائِِح , َواْشتََرُطوا نَْن تَُميوَن  اْلعَاَهاِت , َسَوا و نََكاَن مَ 

َِّيافِِعيَِّ  ُمْ لَْ يا .  إَ يابَتُحُ بِإِْحيدَّللَا تِْليَك اْلعَاَهياِت نَْكثَيَر السَّينَِ  , َوُهيَو ُمَْابِيُل اْلَميْ َهِب ِعْنيدَ ال

ِيِ الَِّ   نُِ ييَب َوذََهَب اْلَماِلِميَّ ُ َونَبُو يُو ِمِ ُسَع ِمْن اْلَحنَِفيَِّ  إلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ اَل تَْسُُْط َعْن ال ِِ

َِّافِِعيَّ ُ إلَي ا َغْيَر قَاِدٍر َعلَى نَدَاِ  اْلِجْ يَِ  . َوذََهَب ال ِْير  ى بِإِْحدَّللَا تِْلَك اْلعَاَهاِت إالَّ إذَا َكاَن فَ

ِيِ الَِّ   نُِ يَب بِإِْحدَّللَا تِْلَك اْلعَاَهياِت ; أِلَنََّهيا اَل تُْعتَمَيُر َمانِع يا  نَنَّ اْلِجْ يَ َ اَل تَْسُُْط َعنْ  ِمِ ال ِِ

ِيِ بَْعدَ تََمياِم اْلَحي ِمِ ْوِل ِمْن ُوُ وِب اْلِجْ يَِ  اْبتِدَا   . َوذََهَب اْلَحنَابِلَ ُ إلَى نَنََّها اَل تَْسُُْط َعْن ال ِِ

يا إذَا نُِ يييَب بِإِْحييدَ  َّللا اْلعَاَهيياِت السَّييابَِِْ  ناَلْنَياَ  اْلَحييْوِل , فَتَْسييُُْط َعْنييحُ اْلِجْ يَيي ُ , أِلَنََّهييا اَل , نَمَّ

 تَِجُب إالَّ بَِمَماِل اْلَحْوِل .

ِة : مَّ  الثَّاِمُن : َعَدُم ِحَمايَِة أَِهِل الذِِّ

ِ  , َوال َّبُّ َعْنُهْم , َوَمْنُج  َعلَى اْلُمْسِلِميَن فِي ُمَْابِِل اْلِجْ يَِ  تَْوفِيُر اْلِحَمايَ ِ  - 78  مَّ أِلَْهِل ال ِِ

ِْْصدُُهْم بِااِلْعتِدَاِ  ِمْن اْلُمْسِلِميَن َواْلُمفَّاِر , َواْستِْنَْاذُ َميْن نُِسيَر ِميْنُهْم , َواْسيتِْرَ الُ َمي ا َمْن يَ

ُِوَن َمَج اْلُمْسِلِمينَ  نَْم َكانُوا ُمْنفَيِرِديَن فِيي بَلَيٍد لَُهيْم . فَيإِْن  نُِخ َ ِمْن نَْمَواِلِهْم َسَوا و نََكانُوا يَِعي

ْساَلِميَّ ُ ِمْن ِحَمايَتِِهْم َوالدَّْفجِ َعْنُهْم َحتَّى َمَضى اْلَحيْوُل , فََهيْل يَُ يالَ  مُوَن لَْم تَتََممَّْن الدَّْولَ ُ اْمِ

َِّافِِعيَّ ُ بِأَنَّ  َح ال ِ  إذَا لَيْم تَيتََممَّْن  بِاْلِجْ يَِ  نَْم تَْسُُْط َعْنُهْم ؟ َ رَّ مَّ اْلِجْ يَ َ تَْسُُْط َعْن نَْهِل ال ِِ

يِِيَن أِلَنَُّهيْم بَي َلُوا اْلِجْ يَي َ , ِلِحْفِمِهيْم َوِحْفيِظ نَْميَواِلِهْم , فَيإِْن لَيمْ  ِمِ  تَيْدفَْج الدَّْولَ ُ ِميْن ِحَمايَيِ  الي ِِ

ِهْم ; أِلَنَّ اْلِجْ يَ َ ِلْلِحْفِظ َوذَِلَك لَيْم يُوَ يْد , فَلَيْم يَِجيْب َميا الدَّْولَ ُ َعْنُهْم , لَْم تَِجْب اْلِجْ يَ ُ َعلَيْ 

فِييي ُمَْابَلَتِييِح , َكَمييا اَل تَِجييُب اأْلُْ ييَرةُ إذَا لَييْم يُوَ ييْد التَّْمِميييُن ِمييْن اْلَمْنفَعَييِ  . َولَييْم نَِجييْد ِلغَْيييِر 

ا بِالسُُّْوِط إذَا لَْم تَ  َِّافِِعيَِّ  تَْصِريح  ْحُصْل اْلِحَمايَ ُ َمَج قَْوِلِهْم بُِوُ وِب اْلِحَمايَيِ  . َوقَيْد ذََكيَر ال
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يجِ  َِّياِم بِتََجمُّ ابُيحُ َعلَيى ُميدُِن ال احِ نَنَّيحُ ِعْنيدََما نَْعلََميحُ نُوَّ  نَبُو يُوُسَع َعْن نَبِي ُعمَْييدَةَ ْبيِن اْلَجيرَّ

وِم ِلُمَْاتَلَِ  اْلُمْسِلِميَن َكتََب إلَْيِهمْ  نَْن ُردُّوا اْلِجْ يَ َ َعلَى َمْن نََخْ تُُموَها ِمْنحُ , َونََميَرُهْم نَْن  الرُّ

نَنَُّميْم يَُْولُوا لَُهْم : إنََّما َردَْدنَا َعلَْيُمْم نَْميَوالَُمْم , أِلَنَّيحُ قَيْد بَلَغَنَيا َميا ُ ِميَج لَنَيا ِميْن اْلُجُميولِ , وَ 

ِْْدُر َعلَيى ذَِليَك , َوقَيْد َردَْدنَيا َعلَيْيُمْم َميا نََخيْ نَا ِميْنُمْم ,  اْشتََرْطتُْم َعلَْينَا نَْن نَْمنَعَُممْ  , َوإِنَّا اَل نَ

ُ َعلَيْيِهْم .  َوقَياَل اْليمَاَلِذرِ  ُُِّروِط َما َكتَْمنَا بَْينَنَيا َوبَْيينَُمْم إْن نََصيَرنَا هَّ  ُّ : َونَْحُن لَُمْم َعلَى ال

مَ  ا َ َميَج َحدَّالَنِي نَبُو َحْفٍص الدِِ ِْيُّ قَاَل : َحدَّالَنَا َسِعيدُ ْبُن َعْمِد اْلعَِ يِ  قَاَل : " بَلَغَنِي نَنَّحُ لَمَّ ِْ

ِِ َردُّوا َعلَيى نَ  ْهيِل ِهَرْقُل ِلْلُمْسِلِميَن اْلُجُموَل , َوبَلََغ اْلُمْسِلِميَن إْقمَيالُُهْم إلَيْيِهْم ِلَوْقعَيِ  اْليَْرُميو

وا ِمْنُهْم ِمْن اْلَخَراجِ . َوقَالُوا : قَْد َشغَلَنَا َعْن نُْصَرتُِمْم َوالدَّْفجِ َعيْنُمْم , ِحْمَص َما َكانُوا نََخ ُ 

ا ُكنَّا فِييِح ِميْن  المُّْليِم فَأَْنتُْم َعلَى نَْمِرُكْم , فََْاَل نَْهُل ِحْمَص : لََواَليَتُُمْم َوَعْدلُُمْم نََحبُّ إلَْينَا ِممَّ

ِم . َولَنَْدفَ  ِْ عَنَّ ُ ْندَ ِهَرْقَل َعْن اْلَمِدينَِ  َمَج َعاِمِلُمْم , َونََهيَض اْليَُهيودُ فََْيالُوا : َوالتَّيْوَراةِ َواْلغَ

اَل يَْدُخُل َعاِمُل ِهَرْقَل َمِدينَ َ ِحْمَص إالَّ نَْن نُْغلََب َونَْجَهدَ فَيأَْغلَُْوا اأْلَْبيَواَب َوَحَرُسيوَها " . 

وُم َوَك َِلَك فَعََل نَْهُل الْ  ُمدُِن الَّتِي ُ وِلَحْت ِمْن النََّصاَرَّللا َواْليَُهيوِد . َوقَيالُوا : إْن َظَهيَر اليرُّ

ِْيَي ِلْلُمْسي ِلِميَن َونَتْمَاُعُهْم َعلَى اْلُمْسِلِميَن ِ ْرنَا إلَى َما ُكنَّا َعلَْيِح , َوإاِلَّ فَإِنَّا َعلَى نَْمِرنَيا َميا بَ

ُ ا ا َهَ َم هَّ ْلَمفََرةَ َونَْظَهيَر اْلُمْسيِلِميَن فَتَُحيوا ُميدُنَُهْم َونَْخَرُ يوا اْلُمَْلِِِسييَن , فَلَِعمُيوا َعدَدو , فَلَمَّ

َونَدَّْوا اْلَخَراَج . َوَ ياَ  فِيي ِكتَياِب ُ يْلحِ َحمِييِب ْبيِن َمْسيلََم َ َميَج نَْهيِل تَْفِلييَس : " . . . َوإِْن 

ُكْم فَغَْيييُر َمييأُْخوِذيَن بِيي َِلَك . َهييِ ِ  السَّييَوابُِق َعييَرَض ِلْلُمْسييِلِميَن ُشييْغلو َعييْنُمْم فََْ  َهييَرُكْم َعييدُوُّ

يَحابَِ  رضيوان هللا علييهم , َوَعِلُميوا بَِهيا َوَسيَمتُوا َعْنَهيا ,  التَّاِريِخيَّ ُ َحداَلَْت فِي َعْصِر الصَّ

ْ َمياَل َعلَييى ذَِليكَ  اْبيُن َحيْ ٍم َحْيييُث قَياَل فِيي َمَراتِييِب  فَيُْعتَمَيُر إْ َماع يا ُسيُموتِيًّا . َوقَييْد نََْيَل اْمِ

ِْْصدُونَحُ َوَ يَب َعلَْينَيا  ِ  , َوَ اَ  نَْهُل اْلَحْرِب إلَى بِاَلِدنَا يَ مَّ ْ َمالِ : " إنَّ َمْن َكاَن فِي ال ِِ اْمِ

يياَلحِ , َونَُمييوُت دُوَن ذَِلييَك , َ ييْون ا ِلَميي ِْتَيياِلِهْم بِيياْلُمَرالِ َوالِسِ ِ نَْن نَْخييُرَج ِل ييِ  هَّ ْن ُهييَو فِييي ِذمَّ

يِ  "  مَّ يِد ال ِِ ْْ ِ  َرُسيوِلِح  يلى هللا علييح وسيلم , فَيإِنَّ تَْسيِليَمحُ دُوَن ذَِليَك إْهَميالو ِلعَ تَعَالَى َوِذمَّ

.  ِ  َوُحِمَي فِي ذَِلَك إْ َمالُ اأْلُمَّ

يِِّيَن فِي اِلِقتَاِل َمَف اِلُمِسِلِمي مِِّ ُْ الذِِّ  َن :التَّاِسُف : اِشتَِرا

ِْتَياِل َميَج  - 79  ِِ فِيي اْل يِِيَن بِااِلْشيتَِرا ِمِ َح بَْعُض اْلفََُْهاِ  بِأَنَّ اْلِجْ يَ َ اَل تَْسُُْط َعْن الي ِِ َ رَّ

َمياَم لَيْو  َِّيلَمِيُّ فِيي َحاِشييَتِِح َعلَيى َشيْرحِ َكْنيِ  اليدَّقَائِِق : " ناََل تَيَرَّللا نَنَّ اْمِ اْلُمْسِلِميَن . قَاَل ال

ِ  َسنَ   , فََْاتَلُوا َمعَحُ اَل تَْسُُْط َعْنُهْم ِ ْ يَ ُ تِْلَك السَّينَِ  ; أِلَنَّيحُ يَْليَ ُم حِ اْستَ  مَّ ينَئِيٍ  عَاَن بِأَْهِل ال ِِ

َِّيْرَل َ عَيَل  َطِرييَق النُّْصيَرةِ فِيي َحيِقِ  َماِم ذَِلَك , َوَهي َا أِلَنَّ ال ُِْرولِ , َولَْيَس ِلإْلِ تَْغيِيُر اْلَم

ِْتَياِل . فََْياَل اْلمَيال ِِ  ِ  فِيي اْل مَّ ِيِ اْلَماَل دُوَن النَّْفِس . َوَكِر َ اْلَماِلِميَّ ُ ااِلْستِعَانَ َ بِأَْهِل ال ِِ اِ يُّ ِمِ

ُِ اَل يَُْاتِيلُ  ِر ِْ ُ َواْلُم ِلي َِلَك  فِي اْلُمْنتََْى : " اْلِجَهادُ نَْن يَُْاتََل النَّاُس َحتَّى يَُْولُوا اَل إلَحَ إالَّ هَّ

ييْن يَْلييَ ُم نَْن يَُْاتَييَل َعْنييحُ َوتُْمنَييُج ااِلْسييتِعَانَ ُ بِييِح فِييي اْلَحييْرِب َوإِْن اُْسييتُِعيَن بِييِح فِيي ي ; َوأِلَنَّييحُ ِممَّ

َِي َ رضيي هللا عنهيا :  نَائِجِ َواْلِخْدَمِ  . َواأْلَْ ُل فِي ذَِلَك َميا ُرِوَ  َعيْن َعائِ اأْلَْعَماِل َوالصَّ

ٍِ . َواْنُمْر بَْحَث : ) ِ َهادو ( " إنَّا اَل  ِر ِْ  ااِلْستِعَانَ ُ بِاْلُمفَّاِر . - نَْستَِعيُن بُِم

 َمَصاِرُف اِلِجِ يَِة : 

اتَّفََق اْلفََُْهاُ  َعلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ تُْصَرُف فِي َمَصاِرِف اْلفَْيِ  , َحتَّيى َرنَّللَا َكثِييرو ِميْنُهْم  - 80

يِ  َوَمَرافِيِق نَنَّ اْسَم اْلفَيْيِ   َشياِملو ِلْلِجْ يَيِ  . َويُْصيَرُف اْلفَيْيُ  فِيي َمَصياِلحِ اْلُمْسيِلِميَن اْلعَامَّ

ِ  : َكأَْرَزاِق اْلُمَجاِهِديَن َوذََراِريِِِهْم َوَسدِِ الثُّغُوِر , َوبِنَياِ  اْلُجُسيوِر , َواْلَمَسيا ِ ِد الدَّْولَِ  اْلَهامَّ

ِفيَن ِميييْن اْلَُْضييياةِ َواْلَْنَييياِطِر , َوإِْ ييياَلحِ  اأْلَْنَهييياِر الَّتِيييي اَل َماِليييَك لََهيييا , َوَرَواتِيييِب اْلُميييَوِظِ
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يِديِر ذَِليَك َوَميا يَُراَعيى فِييِح  ْْ ياِل َوَغْييِر ذَِليَك . َوفِيي تَ ِسيَن َواْلعُلََمياِ  َواْلُمْفتِييَن َواْلعُمَّ َواْلُمدَِرِ

 ْي و ( .يَُراَ ُج ُمْصَ لَُح : ) بَْيُت اْلَماِل , َوفَ 

 147 ِحِ َمةُ تَِشِريفِ اِلِجَهاِد 

ييِ   - 10  ْسيياَلِم , نَْو الييدُُّخوِل فِييي ِذمَّ اْلَْْصييدُ ِمييْن اْلِجَهيياِد دَْعييَوةُ َغْيييِر اْلُمْسييِلِميَن إلَييى اْمِ

ْسيياَلِم َعلَييْيِهْم , َوبِيي َِلَك يَْنتَ  ُضييُهْم اْلُمْسييِلِميَن َودَْفييجِ اْلِجْ يَييِ  , َوَ َريَيياُن نَْحَميياِم اْمِ ِهييي تَعَرُّ

ْسيياَلِميَِّ  ,  ييِر الييدَّْعَوةِ اْمِ ِْ ِلْلُمْسييِلِميَن , َواْعتِييدَاُؤُهْم َعلَييى بِاَلِدِهييْم , َوُوقُييوفُُهْم فِييي َطِريييِق نَ

 ِ يُن لِلَّ  فَيإِْن َويَْنَِْ ُج دَابُِر اْلفََساِد , قَاَل تَعَالَى : } َوقَياتِلُوُهْم َحتَّيى اَل تَُميوَن فِتْنَي و َويَُميوَن اليدِِ

اْنتََهيْوا فَياَل ُعييْدَواَن إالَّ َعلَيى المَّياِلِميَن { . َوقَيياَل َعي َّ َوَ يلَّ : } ُهييَو الَّيِ   نَْرَسيَل َرُسييولَحُ 

يِرُكوَن { . َوقَيْد َمَضيْت ُسينَّ ُ  ِْ يِح َولَيْو َكيِر َ اْلُم يِن ُكلِِ بِاْلُهدَّللَا َوِديِن اْلَحِقِ ِليُْمِهيَر ُ َعلَيى اليدِِ

 ِ اِشِديَن ِمْن بَْعيِدِ  َعلَيى ِ َهياِد َرُسوِل هَّ   لى هللا عليح وسلم َوِسيَرتُحُ , َوِسيَرةُ اْلُخلَفَاِ  الرَّ

ْسياَلِم , نَْو اْلمََْي اُ  اْلُمفَّاِر , َوتَْخيِيِرِهْم بَْيَن الاََلالَِ  نُُموٍر ُمَرتَّمٍَ  َوِهيَي : قَمُيوُل اليدُُّخوِل فِيي اْمِ

ِْتَاُل . َواَل يَْنَ مِيُق َهي َا َعلَيى َعلَى ِدينِِهْم َمَج نَ  ْْمَلُوا , فَاْل ِ  . فَإِْن لَْم يَ مَّ ْْدُ ال ِِ دَاِ  اْلِجْ يَِ  , َوَع

. )  ِ مَّ ِرِكي اْلعََرِب , َعلَى تَْفِصيٍل َوِخاَلٍف يُْنَمُر فِي ُمْصَ لََحْي : ) ِ ْ يَ و , َونَْهُل ال ِِ ِْ  ُم

ِ ِلِلُمسِ  يِّ مِِّ  :148ِلِم ُمَجاَوَر ُ الذِِّ

ِف َعلَيى َمَحاِسيِن  - 13  يُّ ِمْن ُمَجاَوَرةِ اْلُمْسِلِم ِلَما فِييِح ِميْن تَْمِمينِيِح ِميْن التَّعَيرُّ ِمِ اَل يُْمنَُج ال ِِ

ْساَلِمِح َطَواِعيَ   . َويُْمنَُج ِمْن التَّعَلِِي بِاْلمِنَاِ  َعلَى بِنَاِ  اْلُمْسيِلِم , ْساَلِم َوُهَو نَْدَعى ِمِ َوُهيَو  اْمِ

ْسياَلِم , َوِلي َا يُْمنَيُج ِمْنيحُ َوإِْن َرِضيَي اْلُمْسيِلُم بِيِح  لَْيَس ِمْن ُحُْوِق اْلِجَواِر َوإِنََّميا ِميْن َحيِقِ اْمِ

ْشيَراِف  ْساَلُم يَْعلُو َواَل يُْعلَى { , َوِلَما فِي التَّعَلِِي ِمْن اْمِ ِلَْْوِلِح  لى هللا عليح وسلم : } اْمِ

َِّييافِِعيَّ ُ َعلَييى َعييوْ  لِِيَن  -فِييي اأْلََ ييِحِ  -َراِت اْلُمْسييِلِميَن . َوقَيَّييدَ ُ ال ِْ بَِمييا إذَا لَييْم يَُمونُييوا ُمْسييتَ

بَِمَحلَّييٍ  ُمْنفَِصييلٍَ  َعييْن ِعَميياَرةِ اْلُمْسييِلِميَن بَِحْيييُث اَل يََْييُج ِمييْنُهْم إْشييَرافو َعلَييى َعييْوَراتِِهْم َواَل 

ِْيلَّ َعيدَدُُهْم بَِحْييُث اَل ُمَجاَوَرةَ ُعْرف ا .  َوقَ  يَّدَ اْلَحْلَوانِيُّ ِميْن اْلَحنَِفيَّيِ  َ يَواَز اْلُمَجياَوَرةِ بِيأَْن يَ

ِْلُّ َ َماَعتُُهْم بُِسْمنَاُهْم بَْينَُهْم فِيي َمَحلَّيٍ  َواِحيدَةٍ . َويُنْ  َميُر تَتَعَ َُّل َ َماَعاُت اْلُمْسِلِميَن , َواَل تَ

ِ  ( َوُمْصَ لَُح : ) تَعَلِِي ( .فِي التَّْفِصيِل ُمصْ  مَّ  َ لَُح : ) نَْهُل ال ِِ

ِ بِالنَّاِر , َوتَِ ِريقُهُ بِاِلَماِه , َوَرِميُهُ بِاِلَمِنَجنِيِى  -و  تَِحِريُى اِلعَُدوِّ
149: 

ْيييِر ِخيياَلٍف ; قَيياَل اْبييُن قُدَاَميي َ : إذَا قَييدََر َعلَييى اْلعَييدُِوِ فَيياَل يَُجييوُز تَْحِريُْييحُ بِالنَّيياِر بِغَ  - 32 

ِ  لى هللا عليح وسلم فِي بَْعيٍث فََْياَل : إْن  ِلَحِديِث نَبِي ُهَرْيَرةَ نَنَّحُ قَاَل : } بَعَثَنَا َرُسوُل هَّ

ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم ِحيييَن  َوَ ييْدتُْم فاَُلن ييا َوفاَُلن ييا فَأَْحِرقُوُهَمييا بِالنَّيياِر . الُييمَّ قَيياَل َرُسييوُل هَّ

ُ , نََرْدنَا ا ُب بَِهيا إالَّ هَّ قُيوا فاَُلن يا َوفاَُلن يا , َوإِنَّ النَّياَر اَل يُعَي ِِ ْلُخُروَج : إنِِيي نََميْرتُُمْم نَْن تَُحِرِ

ا َرْميُُهْم قَْمَل نَْخيِ ِهْم بِالنَّياِر , فَيإِْن نَْمَميَن نَْخي ُُهْم بِيدُ  ونَِها فَإِْن َوَ ْدتُُموُهَما فَاْقتُلُوُهَما { . فَأَمَّ

ييا ِعْنييدَ اْلعَْجييِ  َعييْنُهْم بِغَْيِرَهييا ييدُوِر َعلَْيييِح , َونَمَّ ْْ  لَييْم يَُجييْ  َرْميييُُهْم بَِهييا ; أِلَنَُّهييْم فِييي َمْعنَييى اْلَم

  اَل فََجائِ و فِي قَْوِل نَْكثَِر نَْهِل اْلِعْلِم , َوبِِح قَياَل الثَّيْوِر ُّ , َواأْلَْوَزاِعييُّ , َواْلَحنَابِلَي ُ , َوَكي َِلكَ 

 يَُجوُز ِعْندَُهْم تَْغِريُق اْلعَدُِوِ بِاْلَماِ  , إذَا قَدََر َعلَْيِهْم بِغَْيِرِ  .

َِّيافِِعيَّ ُ : يَُجيوُز ِحَصياُر اْلُمفَّياِر فِيي اْليمِاَلِد  - 33  ِْياَللِ : فََْياَل اْلَحنَِفيَّي ُ َوال ا ِحَصاُر اْل َونَمَّ

ِْيياَللِ , َوإِْرَسيياُل اْلَميياِ  َعلَييْيهِ  ْم , َوقَْ عُييحُ َعييْنُهْم , َوَرْميييُُهْم بِنَيياٍر َوَمْنَجنِيييٍق َوَغْيِرِهَمييا ; َواْل
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لْولييح تعييالى : } َوُخيي ُوُهْم َواْحُصييُروُهْم { } َوأِلَنَّييحُ  ييلى هللا عليييح وسييلم َحاَ ييَر نَْهييَل 

يا يَ  ُِ , َوَوافَيَق ال َّيائِِع , َوَرَمياُهْم بِياْلَمْنَجنِيِق { . َوقِييَس بِيِح َميا فِيي َمْعنَيا ُ ِممَّ عُيمُّ بِيِح اْلَهياَل

َِّييافِِعيَّ َ فِييي َ ييَواِز َرْميييِِهْم بِيياْلَمْنَجنِيِق َمييَج اْلَحاَ ييِ  َوَعييدَِمَها , َوبِييِح قَيياَل  نَْحَمييدُ اْلَحنَِفيَّيي َ َوال

َل اْلَماِلِميَّ ُ اْلَْيْوَل فََْيالُ  وا : يَُْاتِيُل اْلعَيدُوَّ بِاْلِحْصيِن الثَّْوِر ُّ َواأْلَْوَزاِعيُّ َواْبُن اْلُمْنِ ِر . َوفَصَّ

يَّيييٍ  نَْو نَِسييياٍ  , َولَييْم يََخيييْع َعلَيييى  بِغَْيييِر تَْحِرييييٍق َوتَْغِريييٍق إذَا َكيييانُوا َميييَج ُمْسييِلِميَن , نَْو ذُِرِ

يٍَّ  , نَْو نَِساٍ  , نَْو ُمْسيِلِمينَ  . َوذََهيَب اْلَحنَابِلَي ُ  اْلُمْسِلِميَن , َويُْرَمْوَن بِاْلَمْنَجنِيِق , َولَْو َمَج ذُِرِ

يَّيِ  ا َن ذَِليَك إتْياَلُف النَِِسياِ  َوال ُِّرِ لَّيِ يَن إلَى نَنَّحُ إْن قَدََر َعلَْيِهْم بِغَْيِر اْلغََرِق لَْم يَُجْ  إذَا تََضمَّ

ِْْدْر َعلَْيِهْم إالَّ بِِح َ اَز .  َوإِذَا حَ  َماُم ِحْصين ا لَِ َمتْيحُ يَْحُرُم إتاَْلفُُهْم قَْصد ا , َوإِْن لَْم يَ اَ َر اْمِ

 ُمَصابََرتُحُ , َواَل يَْنَصِرُف َعْنحُ إالَّ فِي إْحدَّللَا اْلَحااَلِت اآْلتِيَِ  :

ْساَلِم ِدَماَ ُهْم َونَْمَوالَُهْم ; ِلَْْوِل النَّمِيِيِ  يلى هللا علييح وسيلم  - 1  نَْن يَُسلُِِموا فَيُْحِرُزوا بِاْمِ

ُ , فَيإِذَا قَالُوَهيا َعَصيُموا ِمنِِيي ِدَمياَ ُهْم } نُِمْرت نَْن نُقَ  اتَِل النَّياَس َحتَّيى يَُْولُيوا اَل إلَيحَ إالَّ هَّ

 َونَْمَوالَُهْم إالَّ بَِحَِِْها { .

َ عَلُيو ُ  نَْن يَْم ُلُوا َماال  َعلَى اْلُمَوادََعِ  , فَيَُجوُز قَمُولُحُ ِمْنُهْم , َسَوا و نَْعُ و ُ ُ ْملَ   , نَوْ  - 2 

ْْمَيُل ِميْنُهْم اْلِجْ يَي ُ فَمَي َلُوَها لَِ َمي ُ يْن ت ا يُْؤَخ ُ ِمْنُهْم ُكيلَّ َعياٍم , فَيإِْن َكيانُوا ِممَّ ا ُمْستَِمرًّ حُ َخَرا  

قَمُولَُها ; لْولح تعالى : } َحتَّى يُْعُ وا اْلِجْ يَ َ َعْن يٍَد َوُهْم َ ياِغُروَن { . َوإِْن بَي َلُوا َمياال  

ى َغْيييِر َوْ ييِح اْلِجْ يَييِ  فَييَرنَّللَا اْلَمْصييلََح َ فِييي قَمُوِلييِح قَمِلَييحُ , َواَل يَْلَ ُمييحُ قَمُولُييحُ إذَا لَييْم يَييَر َعلَيي

 اْلَمْصلََح َ فِي ذَِلَك .

 نَْن يَْفتََححُ . - 3 

قَاَميِ  , وَ  - 4  يا ِلَضيَرِر اْمِ يا ِلْليَيأِْس ِمْنيحُ , نَْن يََرَّللا اْلَمْصيلََح َ فِيي ااِلْنِصيَراِف َعْنيحُ , إمَّ إِمَّ

ا ِلَمْصلََحٍ  يَْنتَِهُ َها , تَفُوُت بِإِقَاَمتِِح , فَيَْنَصِرُف َعْنحُ ; ِلَما ُرِوَ  نَنَّ } النَّمِيَّ  يلى هللا  َوإِمَّ

ُ تَعَيالَى  عليح وسلم َحاَ َر نَْهَل ال َّائِِع فَلَْم يَنَْل ِمْنُهْم َشْيئ ا , فََْاَل : إنَّا قَيافِلُوَن إْن َشيا َ  هَّ

 َغد ا . . . { .

نَْن يَْنِ لُوا َعلَى ُحْمِم َحاِكٍم , فَيَُجيوُز ; ِلَميا ُرِوَ  َعيْن } النَّمِيِيِ  يلى هللا علييح وسيلم  - 5 

ا َحاَ َر بَنِي قَُرْيَم َ َرُضوا بِأَْن يَْنِ لُوا َعلَى ُحْمِم َسْعِد ْبِن ُمعَياٍذ فَأََ يابَُهْم إلَي ى ذَِليَك نَنَّحُ لَمَّ

يا  ِْيه  ا َعيْدال  فَ ا َعياقِال  بَاِلغ يا ذََكير  ا ُمْسيِلم  تََرُط نَْن يَُموَن اْلَحاِكُم ُحرًّ ِْ { . قَاَل اْبُن قُدَاَم َ : َويُ

تََرُط فِي َحاِكِم اْلُمْسِلِميَن , َويَُجوُز نَْن يَُموَن نَْعَمى ; أِلَنَّ َعدََم اْلمََصِر اَل يَُضرُّ ُهنَيا  ِْ َكَما يُ

ُْْصودَ َرنْيُحُ َوَمْعِرفَ ُ اْلَمْصلََحِ  , َواَل يَُضرُّ َعدَُم اْلمََصِر فِيِح , بِِخياَلِف اْلََْضياِ  ,  ; أِلَنَّ اْلَم

يُهوِد لَي ِْ َِّاِهدَ ِمْن اْلَم حُ فَإِنَّحُ اَل يَْستَْغنِي َعْن اْلمََصِر ِليَْعِرَف اْلُمدَِّعَي ِمْن اْلُمدََّعى َعلَْيِح , َوال

ِْْح َهاُهنَا َما يَتَعَلَُّق بَِهي َا اْلُحْميَوالْ  ِِْرِ , َويُْعتَمَُر ِمْن اْلِف ُهوِد َعلَْيِح , َواْلُمَْرَّ لَحُ ِمْن اْلُم ِْ يا َم ِم ِممَّ

ُْْهيحُ فِيي َ ِمييجِ اأْلَْحَمياِم الَّتِيي اَل تَعَلُّي َق لََهيا يَُجوُز فِيِح َويُْعتَمَُر لَيحُ َونَْحيُو ذَِليَك , َواَل يُْعتَمَيُر فِ

يا بَِجِمييجِ اأْلَْحَمياِم . َوإِذَا َحمَُّمي وا بَِه َا . َوِلَه َا َحَمَم َسْعدُ ْبُن ُمعَياٍذ َولَيْم يَثْمُيْت نَنَّيحُ َكياَن َعاِلم 

َمياُم َرُ لَْيِن َ ياَز , َويَُميوُن اْلُحْميُم َميا اتَّفََْيا َعلَْييِح , َوإِْن َ عَلُيوا اْلُحْميَم إلَيى َرُ يٍل يُعَيِِنُيحُ اْمِ 

 َ اَز ; أِلَنَّحُ اَل يَْختَاُر إالَّ َمْن يَْصلُُح , َوإِْن نََ لُوا َعلَى ُحْميِم َرُ يٍل ِميْنُهْم نَْو َ عَلُيوا التَّْعيِيينَ 

إلَييْيِهْم لَييْم يَُجييْ  ; أِلَنَُّهييْم ُربََّمييا اْختَيياُروا  َمييْن اَل يَْصييلُُح , َوإِْن َعيَّنُييوا َرُ ييال  يَْصييلُُح فََرِضيييَحُ 

َماُم َ اَز ; أِلَنَّ } بَنِي قَُرْيَم َ َرُضوا بُِحْمِم َسْعِد ْبِن ُمعَاٍذ َوَعيَّنُو ُ فََرِضيَحُ النَّمِييُّ  يلى ا ْمِ

ِ { . َوإِْن َمياَت َميْن اتَّفَُْيوا  هللا عليح وسلم َونََ اَز ُحْمَمحُ َوقَاَل : لََْيْد َحَمْميت فِييِهْم بُِحْميِم هَّ

َِّفُْيوا َعلَيى َميْن يَُْيوُم َمَْاَميحُ , نَْو َعلَْيِح فَاتَّفَُْ  ْن يَْصلُُح قَاَم َمَْاَمحُ , َوإِْن لَْم يَت وا َعلَى َغْيِرِ  ِممَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 275 

َِّفُْيوا , َوَكي َِلَك  ا اَل يَْصلُُح , ُردُّوا إلَيى َميأَْمنِِهْم , َوَكيانُوا َعلَيى اْلِحَصياِر َحتَّيى يَت َطلَمُوا ُحْمم 

َماَت نََحدُُهَما فَاتَّفَُْوا َعلَى َمْن يَُْوُم َمَْاَمحُ َ اَز , َوإاِلَّ ُردُّوا إلَى َميأَْمنِِهْم إْن َرُضوا بِاالْنَْيِن فَ 

َمياُم َعلَْييِح . الُيمَّ بَياَن نَ  ََِّرائُِط فِيِح َوَوافََُْهْم اْمِ نَّيحُ , َوَك َِلَك إْن َرُضوا بِتَْحِميِم َمْن لَْم تَْجتَِمْج ال

ا ِ يفَ ُ اْلُحْميِم : فَيإِْن َحَميَم  - 34ْحُمْم , َويَُردُّوَن إلَى َمأَْمنِِهْم َكَما َكانُوا . اَل يَْصلُُح لَْم يَ  َونَمَّ

ْْتَييَل ُمَْيياتِلَتُُهْم , َوتُْسييمَى ذََراِريُُّهييْم نَفَيي َ ُحْمُمييحُ ; أِلَنَّ } َسييْعدَ ْبييَن ُمعَيياٍذ َحَمييَم فِييي بَنِييي  ُ نَْن ت

ِ تَعَيالَى ِميْن قَُرْيَم َ بِ َِلَك , فََْياَل ا لنَّمِييُّ  يلى هللا علييح وسيلم : لََْيْد َحَمْميت فِييِهْم بُِحْميِم هَّ

يَّيِ  , فََْياَل اْلَْاِضيي يَْليَ مُ   فَْوِق َسيْمعَِ  نَْرقِعَيٍ  { َوإِْن َحَميَم بِياْلَمِنِ َعلَيى اْلُمَْاتِلَيِ  َوَسيْميِ ال ُِّرِ

 َ َِّافِِعِيِ ; أِل نَّ اْلُحْمَم إلَْيِح فِيَميا يَيَرَّللا اْلَمْصيلََح َ فِييِح , فََمياَن لَيحُ اْلَمينُّ ُحْمُمحُ , َوُهَو َمْ َهُب ال

َماِم فِي اأْلَِسيِر . َواْختَاَر نَبُو اْلَخ َّاِب نَنَّ ُحْمَمحُ اَل يَْلَ ُم ; أِلَنَّ َعلَْيِح نَْن يَْحُميَم بَِميا فِييِح  َكاْمِ

يَِّ  , فَيَْنمَِغي نَْن اَل يَُجيوَز ;  اْلَحظُّ , َواَل َحظَّ ِلْلُمْسِلِميَن فِي اْلَمِنِ , َوإِْن َحَمَم بِاْلَمِنِ َعلَى ال ُِّرِ

 َ يَّييِ  إذَا ُسييمُوا فََميي َِلَك اْلَحيياِكُم , َويُْحتََمييُل اْلَجييَواُز أِل َميياَم اَل يَْمِلييُك اْلَميينَّ َعلَييى ال ُِّرِ نَّ أِلَنَّ اْمِ

فِيِهْم بِِخاَلِف َمْن ُسمَِي فَإِنَّحُ يَِصيُر َرقِيْ يا بِينَْفِس السَّيْميِ , َوإِْن َحَميَم َهُؤاَلِ  لَْم يَتَعَيَّْن السَّْمُي 

َمياَم يَُخيَّيُر فِيي اأْلَْسيَرَّللا بَيْيَن اْلَْتْيِل , َواْلِفيدَاِ  , َوااِلْسيتِْرقَا ِق , َعلَْيِهْم بِاْلِفدَاِ  َ اَز , أِلَنَّ اْمِ

يِ   َواْلَمِنِ , فََم َِلَك اْلَحاِكمُ  مَّ ْْيدَ ال ِِ , َوإِْن َحَمَم َعلَْيِهْم بِإِْعَ اِ  اْلِجْ يَِ  لَْم يَْلَ ْم ُحْمُميحُ ; أِلَنَّ َع

َماُم إْ مَاَر اأْلَِسيِر َعلَى إْعَ يا ِ  ْْدُ ُمعَاَوَضٍ  فَاَل يَثْمُُت إالَّ بِالتََّراِضي , َوِل َِلَك اَل يَْمِلُك اْمِ  َع

َماِم اْلَمنُّ َعلَى بَْعِضِهْم , أِلَنَّ } الَابِيَت ْبيَن قَيْيٍس  اْلِجْ يَِ  , َوإِْن َحَممَ  بِاْلَْتِْل َوالسَّْميِ َ اَز ِلإْلِ

ِ  يلى هللا علييح وسيلم فَأََ ابَيحُ { .  بَْيِر ْبِن بَاَطا ِميْن قَُرْيَمي َ َوَماِليِح َرُسيوَل هَّ َسأََل فِي ال ُّ

اْلُمْسييِلُموَن ; أِلَنَّ ِمْلَمُهييْم اْسييتََْرَّ َعلَْيييِح , َوإِْن نَْسييلَُموا قَْمييَل  َويَُخيياِلُع َميياَل اْلغَنِيَمييِ  إذَا َحيياَز ُ 

فَلَيْم اْلُحْمِم َعلَْيِهْم َعَصُموا ِدَماَ ُهْم َونَْمَوالَُهْم ; أِلَنَُّهيْم نَْسيلَُموا َوُهيْم نَْحيَرارو , َونَْميَوالُُهْم لَُهيْم 

 َ يَّيِ  يَُجْ  اْستِْرقَاقُُهْم , بِِخاَلِف اأْل ِسيِر , فَإِنَّ اأْلَِسيَر قَْد الَمَتَْت اْليَدُ َعلَْيِح َكَميا تَثْمُيُت َعلَيى ال ُِّرِ

ْم , َوِل َِلَك َ اَز اْستِْرقَاقُحُ . َوإِْن نَْسلَُموا بَْعدَ اْلُحْمِم َعلَْيِهْم نََمْرت , فَإِْن َكياَن قَيْد َحَميَم َعلَيْيهِ 

ْسييلََم فََْييْد  َعَصييَم دََمييحُ َولَييْم يَُجييْ  اْسييتِْرقَاقُُهْم ; أِلَنَُّهييْم نَْسييلَُموا قَْمييَل بِاْلَْتْييِل َسييََْط أِلَنَّ َمييْن نَ 

 اْستِْرقَاقِِهْم , قَاَل نَبُو اْلَخ َّاِب : َويُْحتََمُل َ َواُز اْسيتِْرقَاقِِهْم . َكَميا لَيْو نَْسيلَُموا بَْعيدَ اأْلَْسيِر ,

يِح , َوإِْن ُحِمَم بِأَنَّ اْلَماَل ِلْلُمْسِلِميَن َكاَن َغنِيَم   ; أِلَنَُّهْم نََخي ُو ُ َويَُموُن اْلَماُل َعلَى َما ُحِمَم فِ 

 بِاْلَْْهِر َواْلَحْصِر .

  150) َجِهلل   

َِّييْيَ  َ ْهييال  َوَ َهالَيي   بِِخيياَلِف َعِلْمتييح ,  - 1  ِْيييُض اْلِعْلييِم . يَُْيياُل َ ِهْلييت ال اْلَجْهييُل لُغَيي   : نَ

ْلتُيحُ َوَ ِهَل َعلَ   -ى َغْيِرِ  َسِفحَ نَْو َخَ أَ . َوَ ِهيَل اْلَحيقَّ نََضياَعحُ , فَُهيَو َ اِهيلو َوَ ْهيلو . َوَ هَّ

ِْيِل  َِّيْيِ  َعلَيى ِخياَلِف َميا ُهيَو  -بِالتَّثْ نََسْمتح إلَى اْلَجْهِل . َوفِي ااِلْ يِ اَلحِ : ُهيَو اْعتَِْيادُ ال

يْن َشيأْنُحُ نَْن  -َوُمَركَّبو . ن  َعلَْيِح , َوُهَو قِْسَماِن : بَِسيطو  اْلَجْهُل اْلمَِسييُط : ُهيَو َعيدَُم اْلِعْليِم ِممَّ

ا . ب  اْلَجْهُل اْلُمَركَُّب : ِعمَاَرةو َعْن اْعتَِْاٍد َ ياِزٍم َغْييِر ُمَ يابٍِق ِلْلَواقِيجِ . َوقَيْد  -يَُموَن َعاِلم 

بَييْيَن ُمْصييَ لََحْي ) َ ْهييلو َوَ َهالَيي و ( فِييي اْسييتِْعَماِل َسييمََق فِييي ُمْصييَ لَحِ " َ َهالَيي و " التَّْفِرقَيي ُ 

ْنَساِن بِِح فِي اْعتَِْاِدِ  نَْو قَْوِلحِ  نَْو  اْلفََُْهاِ   لَُهَما َحْيُث يَْستَْعِملُوَن اْلَجْهَل فِي َحالَِ  اتَِِصاِف اْمِ

َِّْيِ  اْلَمْجُهوِل بَِها ) ر : َ َهالَ و ( . فِْعِلِح , َويَْستَْعِملُوَن اْلَجَهالَ َ فِي َحالَِ  اتَِِصاِف ا  ل

لَِ  ( :  ) اأْلَْلفَاُظ ذَاُت الِصِ
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َِّْيِ  َعيْن  - 2) النِِْسيَاُن ( :  -ن   ُِ ال ِو بَْيَن َمْعنَيَْيِن : نََحِدِهَما : تَْر تََر ِْ النِِْسيَاُن لُغَ   لَْفظو ُم

ْكِر  يٍد َوِمْنيحُ قوليح تعيالى : } ذُُهوٍل َوَغْفلٍَ  , َوذَِلَك ِخاَلُف ال ِِ ُِ َعْن تَعَمُّ لَحُ . َوالثَّانِي : التَّْر

ْهَميياَل . َونَِسيييت َرْكعَيي   نَْهَمْلتَهييا  َِ َواْمِ ِْْصييدُوا التَّييْر َواَل تَْنَسييْوا اْلفَْضييَل بَْييينَُمْم { نَْ  : اَل تَ

َِّييْ  َِيِر ُّ : ِميْن اْلَمَجياِز نَِسييت ال َمْخ َ  تََرْكتيح . َوفِيي ااِلْ يِ اَلحِ : ُهيَو ذُُهوال  , َوقَاَل ال َّ

اْلغَْفلَيي ُ َعييْن َمْعلُييوٍم فِييي َغْيييِر َحيياِل السُّيينَِّ  , فَيياَل يُنَييافِي اْلُوُ ييوَب نَْ  : نَْفييَس اْلُوُ ييوِب , اَل 

ِخياَلِف اْلَجْهيِل بَِميا ُوُ وَب اأْلَدَاِ  . قَاَل اْلََْرافِيُّ : النِِْسيَاُن اَل إالَْم فِيِح ِميْن َحْييُث اْلُجْملَي ُ , بِ 

ا اَل ِحيلَي َ لَيحُ فِيي دَفْ  ا يَْهُجُم َعلَيى اْلعَْميِد قَْهير  ْنَساِن تَعَلُُّمحُ . َوالنِِْسيَاُن نَْيض  ِعيِح يَتَعَيَُّن َعلَى اْمِ

ْفلَي ُ َوالي ُُّهوُل َواْلَجْهيُل َعْنحُ , َواْلَجْهُل لَحُ ِحيلَ و فِي دَْفِعِح بِالتَّعَلُِّم . قَياَل التََّهيانُِو ُّ : َوَكي َا اْلغَ 

ى نِْسيييَان ا . قَيياَل اآْلِمييِد ُّ : إنَّ اليي ُُّهوَل َواْلغَْفلَيي َ َوالنِِْسيييَاَن ِعمَيياَراتو   اْلمَِسيييُط بَْعييدَ اْلِعْلييِم يَُسييمَّ

ُْْرُب نَْن تَُموَن َمعَانِيَها ُمتَِّحدَة  , َوُكلَُّها ُمَضيادَّةو ِلْلعِ  ْليِم , بَِمْعنَيى نَنَّيحُ يَْسيتَِحيُل ُمْختَِلفَ و , لَِمْن يَ

 اْ تَِماُعَها َمعَحُ .

ا : نَْ  َغفَيَل , َوالسَّيْهَوةُ : اْلغَْفلَي ُ .  - 3السَّْهُو :  -ب   السَّْهُو فِي اللُّغَِ  ِمْن َسَها يَْسُهو َسيْهو 

قُوا بَْيَن السَّياِهي َوالنَّاِسيي بِيأَنَّ النَّاِسيَي , إذَا ذَكَّْرتيح تَي  َكََّر , َوالسَّياِهي بِِخاَلفِيِح . َوفِيي َوفَرَّ

ييَرُب ِمْنييحُ نَْ  ِمييْن ) اْلَجْهييِل ( السَّييْهُو َوَكأَنَّييحُ َ ْهييلو بَِسيييطو  ْْ ااِلْ ييِ اَلحِ قَيياَل التََّهييانُِو ُّ : َويَ

ِر َحتَّى إذَا نُمِِحَ السَّاِهي نَْدنَى تَْنمِيٍح تَنَمَّ   حَ .َسمَمُحُ َعدَُم اْستِثْمَاِت التََّصوُّ

 أَِقَساُم اِلَجِهِل : يَِنقَِسُم اِلَجِهُل ىلَى قِِسَمِيِن : 

ال    ا :  -نَوَّ ا  - 4اْلَجْهُل اْلمَاِطُل الَِّ   اَل يَْصلُُح ُعيْ ر  ِْْسيُم اَل يَْصيلُُح نَْن يَُميوَن ُعيْ ر  َوَهي َا اْل

ا فِي نَْحَماِم الدُّ  ِيِ َحتَّيى فِي اآْلِخَرةِ َوإِْن َكاَن قَْد يَْصلُُح ُعْ ر  ِمِ يِ  ِميْن الي ِِ مَّ ِْْد ال ِِ ْنيَا  َكَْمُوِل َع

ا فِي اآْلِخَرةِ َحتَّيى نَنَّيحُ يُعَاقَيُب فِيَهيا . َوِميْن نَْمثِلَيِ  ذَِليَك َ ْهيُل  ْْتََل , َولَِمْن اَل يَُموُن ُعْ ر  اَل يُ

ِ تَعَييالَى َونَْحَميياِم اآْلِخييَرةِ , فَإِنَّيي ا نَْ ييال  , أِلَنَّييحُ ُمَمييابََرةو اْلُمفَّيياِر بِِصييفَاِت هَّ حُ اَل يَْصييلُُح ُعييْ ر 

ِ تَعَالَى َوُربُوبِيَّتِِح , بَِحْيُث اَل يَْخفَيى َعلَيى نََحي ٍد َوِعنَادو بَْعدَ ُوُضوحِ الدَّاَلئِِل َعلَى َوْحدَانِيَِّ  هَّ

ُسييي وِل ِميييْن اْلُْيييْر ِن َوَغْييييِرِ  ِميييْن ِميييْن ُحيييدُوِإ اْلعَيييالَِم اْلَمْحُسيييوِس , َوَكييي َا َعلَيييى َحِِْيَّييي َ الرَّ

ِ تَعَيالَى , نَْو يَُْيوُل  اْلُمْعِجَ اِت . َوَك َا َ ْهُل َ اِحِب اْلَهَوَّللا الَِّ   يَُْوُل بُِحدُوِإ ِ يفَاِت هَّ

يِي : اْلجَ  ِِ ْرَك يفَِ  بِعَدَِم إالْمَاِت ِ فٍَ  لَحُ ُسْمَحانَحُ . َهي َا َميا قَالَيحُ اْلَحَميِو ُّ , َوقَياَل ال َّ ْهيُل بِالِصِ

ُح الثَّيانِي ; أِلَنَّيحُ َ اِهيلو  َهْل ُهَو َ ْهيلو بِاْلَمْوُ يوِف ُمْ لَْ يا نَْو ِميْن بَْعيِض اْلُوُ يوِ  ؟ اْلُميَر َّ

ِْْملَيِ  . َوِميْن َهي َا  بِال َّاِت ِميْن َحْييُث ِ يفَاتَُها اَل ُمْ لَْ يا , َوِميْن الَيمَّ اَل نَُمفِِيُر نََحيد ا ِميْن نَْهيِل اْل

ْ َميياَل , نَْو  يُهوَرةَ نَْو اْمِ ِْ يا َ ْهيُل َميْن َخيالََع فِييي اْ تَِهياِدِ  اْلِمتَياَب نَْو السُّينَّ َ اْلَم ِْْسيِم نَْيض  اْل

ُهوَرةِ فَإِنَّحُ لَْيَس بِعُْ ٍر نَْ ال  . ِْ  َعِمَل بِاْلغَِريِب َعلَى ِخاَلِف اْلِمتَاِب نَْو السُّنَِّ  اْلَم
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َِّيْيئَْيِن . قَياَل اأْلَْزَهيِر ُّ : اْلَحْجيُ  نَْن اْلِحجَ  - 1  اُز لُغَي   ِميْن اْلَحْجيِ  , َوُهيَو اْلفَْصيُل بَيْيَن ال

ُ تَعَييالَى : } َوَ عَييَل بَييْيَن  يَْحِجييَ  بَييْيَن ُمتََْيياتِلَْيِن , َواْلِحَجيياُز ااِلْسييُم َوَكيي َا اْلَحيياِ ُ  , قَيياَل هَّ

ا { نَ ْ  ا بَْيَن َماٍ  ِمْلحٍ َوَماٍ  َعْ ٍب اَل يَْختَِلَ اِن , َوذَِلَك اْلِحَجاُز قُْدَرةُ  اْلمَْحَرْيِن َحاِ    ِحَجاز 

ييا ِحَجييازو , نَْ  أِلَنََّهييا تَْحِجييُ  بَييْيَن نَْرٍض َونَْرٍض . َواْلِحَجيياُز اْلمَلَييدُ  ِ . َويَُْيياُل ِلْلِجمَيياِل نَْيض  هَّ

َي بِ َِلَك ِمْن الْ  َِّْيئَْيِن , قِييَل : أِلَنَّيحُ فََصيَل بَيْيَن اْلَمْعُروُف , ُسِمِ َحْجِ  الَِّ   ُهَو اْلفَْصُل بَْيَن ال

َِّيياِم َواْلمَاِديَييِ  . َوقِيييَل : أِلَنَّييحُ فََصييَل بَييْيَن تَِهاَميي َ َونَْجييٍد . َوقَيياَل  اْلغَييْوِر ) نَْ  تَِهاَميي َ ( َوال

ا أِلَنَّ اْلِحييَرا َي ِحَجيياز  َر َحَجييَ ْت بَْينَييحُ َوبَييْيَن َعاِليَييِ  نَْجييٍد . َوقَييْد اْختَلَفَييْت اأْلَْزَهييِر ُّ : ُسييِمِ
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ِعمَيياَراُت اللُّغَييِويِِيَن فِييي بَيَيياِن َمييا  يَييْدُخُل تَْحييَت اْسييِم اْلِحَجيياِز َوبَيَيياِن ُحييدُوِدِ  , فََْيياَل يَيياقُوتو 

غَْوِر , َغْوِر تَِهاَم َ , َونَْجٍد , الُمَّ نََْيَل َعيْن اْلَحَمِو ُّ : اْلِحَجاُز اْلَجمَُل اْلُمْمتَدُّ الَِّ   َحاَل بَْيَن الْ 

َِّياِم . َوقَِرييبو ِمْنيحُ  اأْلَْ َمِعِيِ اْلِحَجاُز ِمْن تُُخوِم َ ْنعَاَ  ِميْن اْلعَيْماَلِ  َوتَمَالَي َ إلَيى تُُخيوِم ال

َِاٍم اْلَمْلمِِيِ إنَّ َ مََل السََّراةِ ِمْن قُْعَرةِ اْليََمِن إلَ  تْحُ اْلعََرُب قَْوُل ِه َِّاِم َسمَّ ى نَْطَراِف بَِواِد  ال

ا , فََصاَر َما َخْلفَحُ إلَى َسْيِع اْلمَْحِر َغْوَر تَِهاَم َ , َوَما دُونَحُ فِي َشْرقِيِِِح إلَى نَْطيَراِف  ِحَجاز 

َ  بِِح فِي َشيْرقِيِِِح ِميْن اْلِجمَياِل اْلِعَراِق َوالسََّماَوةُ نَْجد ا . َواْلَجمَُل نَْفُسحُ َوُهَو َسَراتُحُ َوَما اُْحتُجِ 

َِّيافِِعيَِّ   ي   ِعْنيدَ ال يا فِيي اْ يِ اَلحِ اْلفََُْهياِ  َوَخا َّ َواْنَحاَز إلَى نَاِحيٍَ  فِيِح ُهيَو اْلِحَجياُز . َونَمَّ

يَاُن ُمَراِدِهْم بِاْلِحَجياِز َواْلَحنَابِلَِ  الَِّ يَن قََصُروا ُحْمَم َ ِ يَرةِ اْلعََرِب اْلَواِرِد فِي اْلَحِديِث , فَمَ 

َِّافِِعيُّ : َواْلِحَجاُز َممَّي ُ َواْلَمِدينَي ُ َواْليََماَمي ُ َوَمَخاِليفَُهيا ُكلَُّهيا . الُيمَّ قَيالَ  : "  َكَما يَِلي : قَاَل ال

َسيَواِحِلِح , َوَكي َِلَك إْن  َواَل يَتَمَيَُّن نَْن يُْمنَعُوا ُرُكوَب بَْحِر اْلِحَجاِز , َويُْمنَعُوَن ِمْن اْلُمَْاِم فِيي

َكانَْت فِي بَْحِر اْلِحَجاِز َ َ ائُِر َوِ مَالو تُْسَمُن ُمنِعُوا ِمْن ُسيْمنَاَها أِلَنََّهيا ِميْن نَْرِض اْلِحَجياِز 

اْليََماَمي َ " . ا هـ . َوذََكَر فِي اْلِمْنَهاجِ َوَشيْرِحِح ِميْن َميدَِن اْلِحَجياِز َوقُيَرا ُ : َممَّي َ َواْلَمِدينَي َ وَ 

 َوقَُراَها َكال َّائِِع َوَوِجٍ َوَ دَّةَ َواْليَْنمَُج َوَخْيمََر , ) َونََضاَف َعِميَرةُ اْلمُُرلُِّسيُّ فَيدَك ا ( . َوقَيالَ 

قَاَمييِ  بَِجَ ائِييِر بَْحييِر اْلِحَجيياِز َولَييْو َكانَييْت َخَراب ييا , َِّييافِِعيَّ ُ : إنَّ اْلَمييافَِر يُْمنَييُج ِمييْن اْمِ َوِمييْن  ال

قَاَمِ  فِي بَْحٍر فِي اْلِحَجاِز َولَْو فِي َسِفينٍَ  . َوفَسََّر اْلَْْليُوبِيُّ اْليََماَم َ بِأَنََّها اْلمَلَيدُ الَّ  تِيي َكياَن اْمِ

ْْتَِضييي نَنَّ اْلِحَجييازَ  يَْت بِاْسييِمَها َزْرقَيياُ  اْليََماَمييِ  . َوَهيي َا يَ ِعْنييدَ  فِيَهييا ُمَسييْيِلَم ُ , َواَلَّتِييي ُسييِمِ

َِّافِِعيَِّ   يَمُل َميا ُهيَو َشيْرقِيَّ ِ مَياِل اْلِحَجياِز َحتَّيى اْليََماَميِ   -َوِعْندَ اْلَحنَابِلَيِ  َكَميا يَيأْتِي  -ال ِْ يَ

ا اْلعَيْرُض نَْو اْلعَياِرُض َوِهيَي  ى قَيِديم  يَاِض اآْلَن , نَْو َما َكاَن يَُسمَّ َوقَُراَها َوِهَي ِمْنَ َْ ُ الِرِ

اْلعُُروِض , َ اَ  فِيي ُمْعَجيِم اْلمُْليدَاِن : اْلعُيُروض اْليََماَمي ُ َواْلمَْحيَرْيِن َوَميا َوااَلُهَميا . بَْعُض 

َولَْيَسييْت اْلمَْحييَرْيِن َوقَاِعييدَتَُها َهَجييُر ِمييْن اْلِحَجيياِز . َوَكيي َِلَك فَسَّييَر ُ اْلَحنَابِلَيي ُ : فَييإِنَُّهْم ِعْنييدََما 

ُضييوا ِلَمييا يُْمنَييجُ  اْلُمفَّيياُر ِمييْن ُسييْمنَا ُ بَيَّنُييوا نَنَّ اْلُمييَرادَ بَِجِ يييَرةِ اْلعَييَرِب فِييي اْلَحييِديِث )  تَعَرَّ

يِرِكيَن ِميْن َ ِ ييَرةِ  ِْ اْلِحَجاُز ( . َ اَ  فِي اْلُمْغنِي :  قَاَل نَْحَمدُ , فِي َحيِديِث } نَْخِرُ يوا اْلُم

ا َوااَلَهيا , قَياَل اْبيُن قُدَاَمي َ : يَْعنِيي نَنَّ اْلَمْمنُيوَل ِميْن اْلعََرِب { : َ ِ يَرةُ اْلعََرِب اْلَمِدينَ ُ َومَ 

ُِ َوَمَخاِليفُ  َهيا َوَميا ُسْمنَى اْلُمفَّاِر اْلَمِدينَ ُ َوَما َوااَلَها َوُهَو َممَّ ُ َواْليََماَم ُ َوَخْيمَُر َواْليَْنمُُج َوفَدَ

يِ  ِميْن َوااَلَها . َوَ اَ  فِي َكاَلِمِح َما يَدُلُّ َعلَي مَّ ى نَنَّ تَْيَمياَ  َوفَْييد ا َونَْحَوُهَميا اَل يُْمنَيُج نَْهيُل ال ِِ

ُسييْمنَاَها َوَكيي َِلَك اْليييََمُن َونَْجييَراُن َوتَْيَميياُ  َوفَْيييدو ِمييْن بِيياَلِد طيييي . َوَ يياَ  فِييي ُمَ الَييِب نُوِلييي 

قَاَمِ  بِاْلِحجَ  ِ  ِمْن اْمِ مَّ اِز , َوُهَو َما َحَجَ  بَْيَن تَِهاَم َ َونَْجٍد . َواْلِحَجياِز النَُّهى : يُْمنَُج نَْهُل ال ِِ

ُِ قَْريَ و بَْينََها َوبَْيَن اْلَمِدينَي ِ  ِِ َوقَُراَها , َوفَدَ  يَْوَمياِن . َكاْلَمِدينَِ  َواْليََماَمِ  َوَخْيمََر َواْليَْنمُجِ َوفَدَ

 ُِ اِن  َوقَاَل اْبُن تَْيِميَّ َ : َوِمْن اْلِحَجياِز تَمُيو يوَّ َونَْحُوَهيا , َوَميا دُوَن اْلُمْنَحنَيى َوُهيَو َعَْمَي ُ الصَّ

َِّاِم َكَمعَاٍن .  يُْعتَمَُر ِمْن ال

 :152ُشُروُط ُوُجوِا اِلَحدِِّ 

 اَل ِخاَلَف بَْيَن اْلفََُْهاِ  فِي نَنَّ اْلَحدَّ اَل يَِجيُب إالَّ َعلَيى ُمَملَّيٍع , َوُهيَو اْلعَاقِيُل اْلمَياِلُغ , - 35 

الْييُم َعْنييحُ فِييي  أِلَنَّييحُ إذَا َسييََْط التَّْمِليييُع َعييْن َغْيييِر اْلعَاقِييِل اْلمَيياِلغِ فِييي اْلِعمَييادَاِت , َوَسييََْط اْمِ

ْسياَلُم فَاأْلَْ يُل ِعْنيدَ نَبِيي يا اْمِ ُِّيمَُهاِت نَْولَيى . َونَمَّ  اْلَمعَاِ ي , فَاْلَحدُّ اْلَمْمنِيُّ َعلَى الدَّْرِ  بِال

يِِيَن َواَل تَُْياُم َعلَيى  ُمْسيتَأَْمٍن , إالَّ َحيدُّ اْلَْيْ ِف فَيَُْياُم َعلَْييِح َحنِيفَ َ  ِمِ نَنَّ اْلُحدُودَ تَُْاُم َعلَيى الي ِِ

نَيى تَْفِصي ُِّْرِب ِعْندَُهْم . َوفِيي َحيدِِ الِ ِ يلو بِاتِِفَاِق فََُْهاِ  اْلَحنَِفيَِّ  . َواَل يَُْاُم َعلَى اْلَمافِِر َحدُّ ال
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يَّي ُ َواَل يَُحيدُّ اْلَحْربِييُّ : قَ  ِمِ يَّيٍ  تَُحيدُّ ال ِِ  . اَل نَبُو َحنِيفَي َ : إذَا َزنَيى اْلَحْربِييُّ ) اْلُمْسيتَأَْمُن ( بِِ ِمِ

يُّ َواَل تَُحدُّ اْلُمْستَأَْمنَ ُ . َوقَاَل نَبُو يُوُسَع ِكاَلُهمَ  ِمِ يٌّ بُِمْستَأَْمنٍَ  يَُحدُّ ال ِِ ا يَُحيدَّاِن َوإِذَا َزنَى ِذِمِ

ُ يِل فَا ا أِلَنَّ اْلَمْرنَةَ تَابِعَ و ِللرَّ يَّ ُ نَْيض  ِمِ دو فِي الصُّوَرةِ اأْلُولَى : اَل تَُحدُّ ال ِِ ْمتِنَيالُ . َوقَاَل ُمَحمَّ

ِحِح . اْلَحدِِ فِي َحِقِ اأْلَْ ِل يُوِ ُب اْمتِنَاَعحُ فِي َحِقِ اْلفَيْرلِ . َوتَْفِصييُل ُكيِلِ َحيدٍِ فِيي ُمْصيَ لَ 

حُ َوذََهييَب اْلَماِلِميَّيي ُ إلَييى نَنَّ اْلَمييافَِر يَُْيياُم َعلَْيييِح َحييدُّ اْلَْييْ ِف َوالسَّييِرقَِ  َواْلَْتْييِل َواَل يَْسييُُْط َعْنيي

نَى فَإِنَّحُ يُيَؤدَُّب فِييِح فََْيْط َواَل يَُْياُم َعلَْييِح اْلَحيدُّ إالَّ إذَا اْغتََصي ا َحدُّ الِ ِ َب اْميَرنَة  بِإِْساَلِمِح . نَمَّ

ِْْضِح اْلعَْهيدَ . َوَكي َِلَك لَيْو اْرتََميَب َ ِريَمي َ اللِِيَواِط فَإِنَّيحُ يُيْرَ ُم . َواَل  ْْتَُل ِلنَ  َحيدَّ ُمْسِلَم   فَإِنَّحُ يُ

ِيِ َميا الَمَيَت َولَيْو َحيدَّ  ِمِ َِّيافِِعيَّ ُ : يُْسيتَْوفَى ِميْن الي ِِ ِزن يى نَْو  َعلَْيِح فِي ُشْرِب اْلَخْميِر . َوقَياَل ال

يتََرُط فِيي إْحَصيانِ  ِْ ِْيدَتِِهْم . َواَل يُ ةِ نَِدلَِّ  ِحلِِِح فِي َع ُِْرِب َخْمٍر ِلُْوَّ  قَْ َج َسِرقٍَ  , َواَل يَُحدُّ بِ

َِّيا يُهوِر ِعْنيدَ ال ِْ نَى َعلَى اْلَم ا . َواَل يَُْاُم َعلَى اْلُمْستَأَْمِن َحدُّ الِ ِ ْ ِم نَْن يَُموَن ُمْسِلم  فِِعيَِّ  الرَّ

يًّا َكاَن نَْو ُمعَاَهيد ا . َوتَْفِصييُل ُكيِلِ َحيدٍِ فِيي ُمْصيَ لَِحِح . َوِعْنيدَ  . َويَُحدُّ اْلَمافُِر َحدَّ اْلَْْ ِف ِذِمِ

ا ُهيَو مُ  ا يُوِ ُب ُعُْوبَ   ِممَّ م  ِ  َمْن فَعََل ُمَحرَّ مَّ مو اْلَحنَابِلَِ  إذَا ُرفَِج إلَى اْلَحاِكِم ِمْن نَْهِل ال ِِ َحيرَّ

ِ  َعلَْييِح ِلَميا َرَوَّللا اْبي نَى َوالسَّيِرقَِ  َواْلَْيْ ِف َواْلَْتْيِل فَعَلَْييِح إقَاَمي ُ َحيدِِ ُن َعلَْيِهْم فِي ِدينِِهْم َكيالِ ِ

ُعَميَر } نَنَّ النَّمِييَّ  يلى هللا علييح وسيلم نُتِيَي بِيَُهيوِديَّْيِن فََجيَرا بَْعيدَ إْحَصيانِِهَما فَيأََمَر بِِهَميا 

ييٌّ َوَ يَب فَرُ  ُِْرِب َخْمٍر لَيْم يَُحيدَّ , َوإِْن تََحياَكَم ُمْسيِلمو َوِذِمِ ِْدُ إبَاَحتَحُ َك ِ َما { . َوإِْن َكاَن يَْعتَ

يُّ بِالسَِّرقَِ  . َوَك َِلَك اْلُمْستَأَْمُن . َوقَياَل اْبيُن َحا ِمِ َْْ ُج ال ِِ ِميٍد : اْلُحْمُم بَْينَُهْم بِغَْيِر ِخاَلٍف . َويُ

نَيى َعلَيى اْلُمْسيتَأَْمِن . َودَِلييُل اَل  َْْ ُج اْلُمْستَأَْمُن . َوقَْد نَصَّ نَْحَمدُ َعلَى نَنَّيحُ اَل يَُْياُم َحيدُّ الِ ِ يُ

 ُوُ وِب اْلَْْ جِ نَنَّحُ َحدٌّ يَُ الَُب بِِح , فََوَ َب َعلَْيِح َكَحدِِ اْلَْْ ِف . َواَل يَِجُب اْلَحدُّ إالَّ َعلَيى َمينْ 

التَّْحِريَم , َوبَِه َا قَاَل َعامَّ ُ نَْهِل اْلِعْلِم , ِلَْْوِل ُعَمَر َوُعثَْماَن  َوَعِلِيٍ رضي هللا عينهم :  َعِلمَ 

انِيي اْلَجْهيَل بِيالتَّْحِريِم َوَكياَن يُْحتََميُل نَْن يَْجَهلَيحُ  اَل َحدَّ إالَّ َعلَيى َميْن َعِلَميحُ . فَيإِْن ادََّعيى ال َّ

ْن اَل يَْخفَيى  َكَحِديِث اْلعَْهدِ  ْساَلِم , قُمَِل ِمْنحُ , أِلَنَّحُ يَُجوُز نَْن يَُموَن َ اِدق ا , َوإِْن َكاَن ِممَّ بِاْمِ

نَيى اَل يَْخفَيى َعلَيى ْْمَْل ِمْنحُ , أِلَنَّ تَْحِريَم الِ ِ َميْن  َعلَْيِح َكاْلُمْسِلِم النَّاِشِي بَْيَن اْلُمْسِلِميَن , لَْم يُ

َكَما نَْ َمَج نَْهُل اْلِعْلِم َعلَى نَنَّحُ اَل َحيدَّ َعلَيى ُمْمَرَهيٍ  ( . َوُرِوَ  ذَِليَك َعيْن ُعَميَر  ُهَو َك َِلَك )

ْهِرِ ِ , َوقَتَادَةَ , َوالثَّْوِرِ ِ لْولح تعالى : } َواَل تُْمِرُهيوا فَتَيَياتُِمْم َعلَيى  رضي هللا عنح َوال ُّ

يين ا ِلتَ  َ ِمييْن بَْعييِد اْلمِغَيياِ  إْن نََرْدَن تََحصُّ ْمتَغُييوا َعييَرَض اْلَحيَيياةِ الييدُّْنيَا َوَمييْن يُْمييِرْهُهنَّ فَييإِنَّ هَّ

تِييي  َ َوَضييَج َعييْن نُمَّ إْكييَراِهِهنَّ َغفُييورو َرِحيييمو { . َوِلَْْوِلييِح  ييلى هللا عليييح وسييلم : } إنَّ هَّ

ْن َعْميِد اْلَجمَّيياِر ْبييِن َوائِييٍل َعييْن نَبِيييِح } نَنَّ اْلَخَ يأَ َوالنِِْسيييَاَن , َوَمييا اُْسييتُْمِرُهوا َعلَْيييِح { . َوَعيي

ِ  لى هللا عليح وسلم فَدََرنَ َعْنَها اْلَحدَّ { . َوفِي َحيدِِ  اْمَرنَة  اُْستُْمِرَهْت َعلَى َعْهِد َرُسوِل هَّ

نَييى ِخيياَلفو يُْرَ ييُج فِيييِح إلَييى ُمْصييَ لَحِ ) إْكييَرا و ( ) َو  َِ اْلُمْمييَرِ  َعلَييى الِ ِ ر : ِزن ييى ( َوُهنَييا

َل , اْلَماَلُم َعلَْيَها فِي نَْبَوابَِها .  ُشُروطو نُْخَرَّللا ِلُوُ وِب ُكِلِ َحدٍِ فُِصِ

ِة  -َخاِمًسا  مَّ ااِلِحتَِساُا َعلَى أَِهِل الذِِّ
153 : 

40 -  ِ ييِ  َعاَهييدُوا اْلُمْسييِلِميَن َعلَييى نَْن يَْجييِرَ  َعلَييْيِهْم ُحْمييُم هَّ مَّ َوَرُسييوِلِح , إْذ ُهييْم  نَْهييُل ال ِِ

ِ َوَرُسوِلِح بِِخياَلِف نَْهيِل اْلُهْدنَيِ  فَيإِنَُّهْم َ يالَُحوا  ِْيُموَن فِي الدَّاِر الَّتِي يَْجِر  فِيَها ُحْمُم هَّ ُم

ْسيياَلِم , َوبِِخيي اَلِف اْلُمْسييِلِميَن َعلَييى نَْن يَُمونُييوا فِييي دَاِرِهييْم , َواَل تَْجييِر  َعلَييْيِهْم نَْحَميياُم اْمِ

اْلُمْسيتَأَْمنِيَن فَييإِنَّ إقَيياَمتَُهْم فِيي بِيياَلِد اْلُمْسييِلِميَن ِميْن َغْيييِر اْسييتِيَ اٍن لََهيا , َوِليي َِلَك َكيياَن أِلَْهييِل 

ُهْم دُوَن َهُؤاَلِ  . َوِميْن َهيِ ِ  اأْلَْحَمياِم نَنَُّهيْم إْن نَقَياُموا َميَج اْلُمْسيِلِميَن فِي ِ  نَْحَمامو تَُخصُّ مَّ ي ال ِِ
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ِمْصييٍر َواِحييٍد فَإِنَّييحُ يُْحتََسييُب َعلَييْيِهْم فِييي ُكييِلِ َمييا يُْحتََسييُب فِيييِح َعلَييى اْلُمْسييِلِميَن , َولَِمييْن اَل 

يا اَل نَذَّللَا ِلْلُمْسيِلِميَن  ُض لَُهْم فِيَما اَل يُْمِهُرونَحُ فِيي ُكيِلِ َميا اْعتََْيدُوا ِحلَّيحُ فِيي ِديينِِهْم ِممَّ يُتَعَرَّ

َض لَُهيْم فِيَمييا فِييِح ِمييْن اْلمُ  ْفيِر َوُشييْرِب اْلَخْميِر َواِتَِِخيياِذِ  , َونَِمياحِ ذََواِت اْلَمَحيياِرِم , فَياَل تَعَييرُّ

ُم اْلتََ ْمنَا تَْرَكحُ , َوَما نَْظَهُرو ُ ِمْن ذَِلَك تَعَيََّن إْنَماُر ُ َعلَْيِهْم , َويُْمنَعُوَن ِمْن إْظَهياِر َميا يَْحيرُ 

َوإِذَا اْنفَيَردُوا فِيي ِمْصيِرِهْم فَياَل يُْمنَعُيوَن ِميْن إْظَهياِر ذَِليَك , َوَكي َِلَك فِيي   َعلَى اْلُمْسِلِميَن .

يِن ِميْن إقَاَميِ   اْلَُْرَّللا , َولَْو َكاَن ِمْن بَْيِن ُسمَّانَِها ُمْسِلُموَن , أِلَنََّها لَْيَسْت بَِمْوِضجِ إْعياَلِم اليدِِ

اْلُحدُوِد َوتَْنِفيِ  اأْلَْحَماِم . َوإِذَا نَْظَهُروا َشْيئ ا ِمْن اْلِفْسِق فِي قُيَراُهْم  اْلُجُمعَِ  َواأْلَْعيَاِد َوإِقَاَم ِ 

نَى َوإِتْيَاِن اْلفََواِحِش ُمنِعُوا ِمْنحُ , أِلَنَّ َه َا لَْيَس بِِديَانٍَ   ا لَْم يَُصاِلُحوا َعلَْيِح ِمثَْل الِ ِ ِميْنُهْم ِممَّ

ِْدُ ُ اْلُمْسيِلُموَن . َوتَْفِصييُل ذَِليَك , َولَِمنَّحُ فِْسقو فِي ال ِْدُوَن ُحْرَم َ ذَِلَك َكَما يَْعتَ يَانَِ  فَإِنَُّهْم يَْعتَ دِِ

. "  ِ مَّ  فِي ُمْصَ لَحِ " نَْهُل ال ِِ

ِْْهيَّيي ُ َوَمييَواِطُن اْلمَْحييِث :  -ب  ِْْهيَّييِ  يُْعتَمَييُر ُمْصييَ لَُح َحْمييٍر ِمييْن النَّاِحيَييِ  اْلفِ  - 5اآْلالَيياُر اْلِف

ا ِلَمييا اُْسييتُْخِرَج ِمييْن ُمْصييَ لََحاٍت نَْ ييِليٍَّ  َكُمْصييَ لَحِ : نََمييرو , َولَْمييسو , َوِلمَيياسو ,  ِْْسييم  َم

يا ذََكيُرو ا َخا ًّ ِْْح يَِجدُ نَنَّ اْلَحنَِفيَّ َ نَْفيَردُوا فِيي ُكتُيمِِهْم قِْسيم  ا َوَغْيِرَها . َوالنَّاِظُر فِي ُكتُِب اْلِف

ْْيِح , فَيإِنَّ ِمْنَهيا َميا يَتَعَلَّيُق بِيالنََّمِر َواْلَميِسِ , َوقَيْد فِيِح نَْحمَ  ا تَنَاَولَيْت اْلَمثِييَر ِميْن َمَسيائِِل اْلِف ام 

ُ يِل إلَيى اْلَميْرنَةِ ,  ُ يِل , َواْلَميْرنَةِ إلَيى اْلَميْرنَةِ , َوالرَّ ُ يِل إلَيى الرَّ ذََكُروا فِيِح ُحْميَم نََميِر الرَّ

ُ ِل , َوَما يَتَِّصيُل بِي َِلَك ِميْن نَْحَمياِم اْلَميِسِ , َوِمْنَهيا َميا يَتَعَلَّيُق بِياللُّْمِس َوَميا َواْلَمْرنَةِ إلَ  ى الرَّ

ُِّيْرِب  يِ  َكاأْلَْكيِل َوال فِيي يُْمَر ُ ِمْنحُ َوَما اَل يُْمَر ُ , َوِمْنَها َما يَتَعَلَُّق بِاْستِْعَماِل الي ََّهِب َواْلِفضَّ

نُوَعِ  ِمْنُهَما َوَما يَتَعَلَُّق بِِح , َوِمْنَها َما يَتَعَلَُّق بِاأْلَْكِل َوَمَراتِمِِح َوَما يَتَِّصُل بِي َِلَك اآْلنِيَِ  اْلَمصْ 

يَافَاِت , َوِمْنَها َما يَتَعَلَُّق بِنَثِْر الدََّراِهِم َوالسُّْمِر َوَميا يَتَِّصيُل  , َوِمْنَها َما يَتَعَلَُّق بِاْلَهدَايَا َوالِضِ

يِ  َكيدُُخوِلِهْم اْلَمْسيِجدَ اْلَحيَراَم  مَّ نَْو بِِح , َوِمْنَها َما يَتَعَلَّيُق بِاأْلَْحَمياِم الَّتِيي تَعُيودُ َعلَيى نَْهيِل ال ِِ

اِن َسائَِر اْلَمَساِ ِد , َودُُخوِل اْلُمْسِلِميَن إلَى بِيَِعِهْم َوَكنَائِِسِهْم , َوِمْنَها َما يَتَعَلَُّق بِاْلَمْسيِب َوبَيَي

ُْيْر ِن نَْنَواِعِح , َونَْسمَابِِح , َوبَيَاِن اأْلَْفَضِل ِمْنَها , َوِمْنَها َما يَتَعَلَّيُق بِِ يَياَرةِ اْلُْمُيوِر َوقِيَراَ ةِ الْ 

, َوِمْنَهيا  فِي اْلَمَْابِِر , َوِمْنَها َما يَتَعَلَُّق بِاْلِغنَاِ  َواللَّْهِو َوَسائِِر اْلَمعَاِ ي َواأْلَْمِر بِاْلَمْعُروفِ 

اِن َمييا يَتَعَلَّييُق بِالتَّييدَاِو  َواْلُمعَالََجيياِت َوفِيييِح اْلعَييْ ُل َوإِْسييَْاُط اْلَولَييِد , َوِمْنَهييا َمييا يَتَعَلَّييُق بِاْلِختَيي

نِْس , َوَحْلييِق اْلَمييْرنَةِ َشييْعَرَها ,  َِّيياِرِب , َوَحْلييِق الييرَّ َواْلِخَصيياِ  , َوقَْلييِم اأْلَْظفَيياِر , َوقَييِصِ ال

ينَيِ  َواِتَِِخياِذ اْلَخياِدِم ِلْلِخدْ  َميِ  , َوَوْ ِلَها َشْعَر َغْيِرَها , َوَما يَتَِّصُل بِِح , َوِمْنَها َما يَتَعَلَُّق بِالِ ِ

َوِمْنَها َما يَتَعَلَُّق بَِما يََسُج ِميْن ِ َراَحياِت بَنِيي  دََم َواْلَحيََوانَياِت , َوقَتْيِل اْلَحيََوانَياِت , َوَميا اَل 

ِْيَْييِ  , َوِمْنَهييا َمييا يَتَعَلَّيي ُق يََسييُج ِمييْن  ذَِلييَك , َوِمْنَهييا َمييا يَتَعَلَّييُق بِتَْسييِميَِ  اأْلَْواَلِد َوْكنَيياُهْم َواْلعَ

َ يالِ  ياِم ِللنَِِسياِ  َوالِرِ َوَميا  بِاْلِغيمَِ  َواْلَحَسِد َوالنَِّميَمِ  َواْلَمْدحِ , َوِمْنَها َما يَتَعَلَّيُق بِيدُُخوِل اْلَحمَّ

ُ يِل يَتَِّصُل بِِح , َوِمْنَها َما يَتَعَلَُّق بِاْلمَْيجِ َوااِلْستِيَاِم َعلَيى َسيْوِم اْلغَْييِر , َوِمْنَهيا َميا يَتَعَلَّيُق بِا لرَّ

َمْنييجِ الَّييِ   يَْخييُرُج إلَييى السَّييفَِر فَيَْمنَعُييحُ نَبَييَوا ُ نَْو نََحييدُُهَما نَْو الييدَّائُِن , َوفِييي َسييفَِر اْلَمييْرنَةِ وَ 

 ِِ َزْوِ َهيييا لََهيييا , َوِمْنَهيييا َميييا يَتَعَلَّيييُق بِييياْلَْْرِض َواليييدَّْيِن , َوِمْنَهيييا َميييا يَتَعَلَّيييُق بُِماَلقَييياةِ اْلُملُيييو

ُ ِل َوْ حَ َغْيِرِ  َوَما يَتَِّصُل  ْْمِيِل الرَّ ْْمِيِل نَْيِديِهْم نَْو يَِد َغْيِرِهْم , َوتَ ِلَك بِي َ َوالتََّواُضجِ لَُهْم , َوتَ

قَي و . َواْلعََميُل  تََرَكِ  , َوَمَسيائُِل نُْخيَرَّللا ُمتَفَِرِ ِْ بَِخمَيِر , َوِمْنَها َما يَتَعَلَُّق بِااِلْنتِفَالِ بِاأْلَْشيَاِ  اْلُم

ْْتُُل نَبَا ُ َوَما يَتَِّصُل بِيِح , َوبِ  ُ ِل الَِّ   َرنَّللَا َرُ ال  يَ نْ ِ , َوبِالرَّ ياَلةِ اْلَواِحِد , َوبِغَاِلِب الرَّ الصَّ

ييْوِت ِعْنييدَ قِييَراَ ةِ اْلُْييْر ِن ,  ْكِر َوالييدَُّعاِ  , َوَرْفييجِ الصَّ , َوبِالتَّْسييمِيحِ , َوقِييَراَ ةِ اْلُْييْر ِن َواليي ِِ

ِْْملَييِ  َواْلُمْصييَحِع , َوَمييا ُكتِييَب فِيييِح َشييْي و ِمييْن اْلُْييْر ِن نَْحييِو الييدََّراِهِم  َوبِييآدَاِب اْلَمْسييِجِد , َواْل
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ييِميِت اْلعَيياِطِس . َهيي َا َواْلِْ  ِْ ِ تَعَييالَى , َوبِاْلُمَسييابََِْ  َوالسَّيياَلِم َوتَ ْرَطيياِس نَْو ُكتِييَب فِيييِح اْسييُم هَّ

 َ ِْْسِم الَِّ   ذََكُروا فِيِح تِْليَك اأْل َِّفُْوا َعلَى اْسٍم ُمعَيٍَّن يُْ ِلُْونَحُ َعلَى ذَِلَك اْل ْحَمياَم َواْلَحنَِفيَّ ُ لَْم يَت

اِزيَِّ  َوَغْيِرِهْم يُلَِِْمُونَيحُ فَمَعْ  ُضُهْم َكَصاِحِب الدُِّرِ اْلُمْختَاِر َوُمْختََصِر اْلُْدُوِرِ ِ َواْلفَتَاَوَّللا اْلمَ َّ

بَاَحِ  . َوبَْعُضُهْم َكَصاِحِب اْلَمْمُسيوِط َوَ ياِحِب اْلمَيدَائِجِ يُلَِِْمُونَيحُ بِِمتَياِب  بِِمتَاِب اْلَحْمِر َواْمِ

َساِن , َوبَْعُضُهْم َكَصاِحِب اْلَمْنيِ  َوَ ياِحِب اْلِهدَايَيِ  َوَ ياِحِب ااِلْختِيَياِر َوَ ياِحِب ااِلْستِحْ 

 اْلفَتَاَوَّللا اْلِهْنِديَِّ  يُلَِِْمُونَحُ بِِمتَاِب اْلَمَراِهيَِ  . َوَسمَُب َهي َا اْلِخياَلِف َكَميا َ ياَ  فِيي َحاِشييَِ  اْبينِ 

َل الَّتِيي تُيْ َكُر فِييِح ِميْن نَْ نَياٍس ُمْختَِلفَيٍ  فَلُِِْيَب بِي َِلَك , ِلَميا يُوَ يدُ فِيي َعابِِديَن ُهَو نَنَّ اْلَمَسيائِ 

بَاَحييِ  َوااِلْستِْحَسيياِن َكَمييا فِييي النَِِهايَييِ  , َولََّْمَييحُ  ييِ  َمَسييائِِلِح ِمييْن اْلَمَراِهيَييِ  َواْلَحْمييِر َواْمِ َعامَّ

ْهييِد َواْلييَورَ  ْهييدُ بَْعُضييُهْم بِِمتَيياِب ال ُّ َِّييْرلُ , َوال ُّ ا ِمييْن اْلَمَسييائِِل نَْطلَََْهييا ال لِ , أِلَنَّ فِيييِح َكثِييير 

ا َغْييُر اْلَحنَِفيَّيِ  ِميْن اْلفََُْهياِ  فَيإِنَُّهْم ذََكيُروا تِْليَك اْلَمَسيائَِل فِيي َمَواِضي َج َواْلَوَرلُ تَْرُكَها . َونَمَّ

ا قَييٍ  َولَييْم يُْفييِردُوا لََهييا قِْسييم  ِْالًّ , َوِمييْن ذَِلييَك َعلَييى َسييمِيِل اْلِمثَيياِل النََّمييُر الَّييِ   ُهييَو  ُمتَفَِرِ ُمْسييتَ

ْؤيَييا , فَييإِنَُّهْم ذََكييُروا نَْحَماَمييحُ فِييي َعييدٍَد ِمييْن اْلَمييَواِطِن , فَاْلَماِلِميَّيي ُ ذََكييُروا تِْلييَك  بَِمْعنَييى الرُّ

اَلةِ ِعْندَ اْلَماَلِم َعلَى َستِْر اْلعَْوَرةِ , َوفِيي اأْلَْحَماَم فِي نََواقِِض اْلُوُضوِ  . َوفِي َشَرائِِط ا لصَّ

َِّيَهادَاتِ  َِّافِِعيَّ ُ ذََكُروا تِْلَك اأْلَْحَماَم فِي النَِِمياحِ َوفِيي ال ََِّهادَةِ .  َوال ِل ال  النَِِماحِ , َوفِي تََحمُّ

 حُ اْلُمْصَ لََحاُت اْلَخا َّ ُ بِتِْلَك اْلَمَسائِِل .. َوذََكَرَها اْلَحنَابِلَ ُ فِي النَِِماحِ . َوالتَّْفِصيُل َمَحلُّ 

 :154ُشُروُط اِلِحَمى 

َميياِم اْلِحَمايَيي ُ , َولَييْو لَييْم يَْسييتَأِْذْن  -ن  - 7  َميياِم نَْو نَائِمِييِح , َوِلنَائِييِب اْمِ نَْن تََْييَج اْلِحَمايَيي ُ ِمييْن اْمِ

َماَم , أِلَنَّ اْلِحَمايَ َ لَْيَسْت ِمْن قَ  ْقَ يالِ , فَياَل تَْجيِر  َعلَْيَهيا نَْحَماُمُهَميا , اْمِ مِيِل التَّْمِليِك نَْو اْمِ

َميياِم نَْو نَائِمِييِح اْلَحييقُّ فِييي اْلِحَمايَييِ  . ب  نَْن يَُمييوَن اْلِحَمييى ِلَمْصييلََحِ   -َولَييْيَس أِلََحييٍد َغْيييِر اْمِ

بُِل الَّتِي يُْحَمُل َعلَْيَها فِي َسيمِيِل اْلُمْسِلِميَن , بِأَْن يَُموَن ِلَخْيِل اْلُمَجاِهِديَن وَ  نَعَِم اْلِجْ يَِ  , َواْمِ

َماُم بِِحْفِمَها , َوَماِشيَِ  ِضيعَاِف اْلُمْسيِلِمي َكاةِ , َوَضَواِلِ النَّاِس الَّتِي يَُْوُم اْمِ ِ , َوإِبِِل ال َّ َن هَّ

عَفَاِ  ِمْن اْلُمْسلِ  َِّافِِعيَّ ُ ِللضُّ حُ ال ِميَن دُوَن اأْلَْغنِيَياِ  . َوقَياَل اْلَح َّياُب ِميْن اْلَماِلِميَّيِ  : . َوَخصَّ

َماِم نَْن يَُخصَّ نَْفَسيحُ بِياْلِحَمى , أِلَنَّ فِيي  َوالمَّاِهُر نَنَّ َه َا َ اٍر َعلَى َمْ َهمِنَا . َواَل يَُجوُز ِلإْلِ

ا بِِهْم , َولَْيَس لَحُ إْدَخالُحُ َمَواِشييَحُ َميا تَْخِصيِص نَْفِسِح بِاْلِحَمى تَْضيِيْ ا َعلَى النَّاِس َوإِ  ْضَرار 

ي مَّ ِ  , َحَما ُ ِلْلُمْسِلِميَن , إْن َكاَن َغنِيًّا َواَل يَُجوُز نَْن يَُخصَّ بِِح نَْغنِيَاَ  اْلُمْسِلِميَن , نَْو نَْهيَل ال ِِ

ِم . ج َويَُجييوُز نَْن يَُخييصَّ بِييِح فَُْييَراَ  اْلُمْسييِلِميَن , ِلَمييا َورَ  نَْن اَل  -دَ فِييي َحييِديِث ُعَمييَر اْلُمتََْييدِِ

يَُمييوَن اْلِحَمييى ِمْلم ييا أِلََحييٍد , ِمثْييَل بُُ ييوِن اأْلَْوِديَييِ  َواْلِجمَيياِل َواْلَمييَواِت , َوإِْن َكيياَن يَْنتَِفييُج 

َماِم نَْكثَ  ُر . قَاَل َسْحنُونو : اأْلَْحِميَي ُ إنََّميا اْلُمْسِلُموَن بِتِْلَك اْلَمَواِضجِ , فََمْنفَعَتُُهْم فِي ِحَمايَِ  اْمِ

تَُمييوُن فِييي بِيياَلِد اأْلَْعييَراِب اْلعَفَيياِ  , الَّتِييي اَل ِعَميياَرةَ فِيَهييا بِغَييْرٍس َواَل بِنَيياٍ  , َوإِنََّمييا تَُمييوُن 

ِديَي ُ اْلعَفَياُ  , الَّتِيي اأْلَْحِميَ ُ فِيَها فِي اأْلَْطَراِف , َحتَّى اَل تَِضيَق َعلَيى َسياِكٍن , َوَكي َِلَك اأْلَوْ 

اَل َمَساِكَن بَِها , إالَّ َما فََضَل َعْن َمنَافِجِ نَْهِلَها ِمْن اْلَمَساِرحِ َواْلَمْرَعيى . َواَل يَُجيوُز ِحَمايَي ُ 

ُموَن اْلِحَميى قَِلييال  نَْن يَ  -َكَماِ  َعْيٍن نَْو بِئٍْر . د  -َوُهَو الَِّ   لَحُ َمادَّةو اَل تَْنَِْ ُج  -اْلَماِ  اْلِعدِِ 

 , اَل يَُضيُِِق َعلَى  النَّاِس , بَْل يَُموُن فَاِضال  َعْن َمنَافِجِ نَْهِل ذَِلَك اْلَمْوِضجِ  

 :155) أَِحَ اُم اِلَحَمالَِة   

َكاةِ ِلْلَحِميِل : -ن    دَْفُج ال َّ
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َكياةِ ِلْلَحِمييلِ  - 5  ْ ياَلحِ ذَاِت اْلمَيْيِن بَِسيمَِب  ذََهَب اْلفََُْهاُ  إلَى َ َواِز دَْفجِ ال َّ إذَا اْسيتَدَاَن ِمِ

ا , قَييياَل اْلَحنَابِلَييي ُ : َولَيييْو َكييياَن  ِْيييير  يييْرِط نَْن يَُميييوَن فَ َِ إتْييياَلِف نَْفيييٍس , نَْو َمييياٍل , نَْو نَْهيييٍب بِ

ييِ  . َواْختَلَفُييوا فِيَمييا إذَا َكيياَن َغنِيًّييا : فَيي َهَ  مَّ ْ يياَلُح بَييْيَن نَْهييِل ال ِِ َِّييافِِعيَّ ُ اْمِ َب اْلَماِلِميَّيي ُ َوال

َواْلَحنَابِلَ ُ إلَى نَنَّحُ يُْعَ يى ِميْن َسيْهِم اْلغَياِرِميَن َوإِْن َكياَن َغنِيًّيا , َوبَِهي َا قَياَل إْسيَحاُق , َونَبُيو 

ُخيْدِر ُّ رضيي هللا عنيح الَْوٍر , َونَبُو ُعمَْيٍد , َواْبُن اْلُمْنِ ِر . َواْسيتَدَلُّوا بَِميا َرَوا ُ نَبُيو َسيِعيٍد الْ 

 , ِ دَقَ ُ ِلغَنِِيٍ إالَّ ِلَخْمَسٍ  : ِلغَاٍز فِي َسيمِيِل هَّ َعْن النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم } اَل تَِحلُّ الصَّ

ِمْسييِمينو نَْو ِلعَاِميٍل َعلَْيَهيا , نَْو ِلغَياِرٍم , نَْو ِلَرُ ييٍل اْشيتََراَها بَِماِليِح , نَْو ِلَرُ يٍل َكيياَن لَيحُ َ يارو 

يِل فِيي َ ياَلحٍ َوبِيِرٍ إذَا  فَتََصدََّق َعلَى اْلِمْسيِميِن فَأَْهيدَاَها اْلِمْسيِميُن ِلْلغَنِيِيِ { فَيَُجيوُز ِلْلُمتََحِمِ

ييا يَأُْخيي ُ ُ ِمييْن  ِْْضييَي ذَِلييَك ِممَّ اْسييتَدَاَن َميياال  ِلتَْسييِميِن الثَّييائَِرةِ بَييْيَن َشْخَصييْيِن نَْو قَمِيلَتَييْيِن نَْن يَ

َكاةِ َوإِْن َكاَن َغنِيًّا إذَا َكاَن يُْجِحُع بَِماِليِح َكياْلغَِريِم . َوأِلَنَّ اْلَحِمييَل قَيْد يَْلتَيِ ُم بِِمثْيِل ذَ  ِليَك ال َّ

يا , فََمياَن ِميْن اْلَمْعييُروِف  ا َعامًّ ييا , َواْبتَغَيى َ ياَلح  اْلَمياِل اْلَمثِييِر , َوقَيْد نَتَيى َمْعُروف يا َعِميم 

َكيياةِ َوتَييْوفِيِر َماِلييِح َعلَْيييِح , ِلييئاَلَّ يُْجِحييَع بَِميياِل اْلُمْصييِلِحيَن , نَْو يُييوِهَن َحْملُييحُ َعْنيي حُ ِمييْن ال َّ

يًّيا . َعَ ائَِمُهْم َعْن تَْسِميِن اْلِفتَِن , َوَكِعِ اْلَمفَاِسِد , فَيَْدفَُج إلَْيِح َما يَُؤدِِ  َحَمالَتَحُ َوإِْن َكياَن َغنِ 

ا إْن اْستَ  َكياةِ , أِلَنَّ اْلغُيْرَم بَياٍق , َواْلُمَ الَمَي َ َونَمَّ دَاَن اْلَحَمالَ َ َونَدَّاَها َ ياَز لَيحُ اأْلَْخي ُ ِميْن ال َّ

ْن لَيحُ قَائَِم و , فَلَْم يَْخُرْج َعْن َكْونِِح َمِدين ا بَِسمَِب اْلَحَمالَِ  .  َوإِْن نَدََّّللا اْلَحَمالَ َ ِمْن َماِلِح لَيْم يَُمي

ُخ َ , أِلَنَّيحُ قَيْد َسيََْط اْلغُيْرُم , فََخيَرَج َعيْن َكْونِيِح َميِدين ا . َواَل تُْعتَمَيُر اْلغََراَمي ُ ِلَمْصيلََحِ  نَْن يَأْ 

مَِرْت نَْفِسِح َحَمالَ   , َواَل تَأُْخ ُ ُحْمَمَها , أِلَنَّ اْلغَاِرَم ِلَمْصلََحِ  نَْفِسِح يَأُْخ ُ ِلَحاَ ِ  نَْفِسِح , فَياْعتُ 

ْخَمياِد اْلِفتْنَيِ  فََجياَز لَيحُ اأْلَ َحا َ  ا اْلغَاِرُم فِي اْلَحَمالَِ  فَيَأُْخي ُ ِمِ ِْيِر َواْلِمْسِميِن , َونَمَّ ْخي ُ تُحُ َكاْلفَ

 َ ِْيٍر , أِل َكاةُ إالَّ ِلَحِميٍل فَ نَّ َميْن َمَج اْلِغنَى َكاْلغَاِز  َواْلعَاِمِل . َويََرَّللا اْلَحنَِفيَّ ُ نَنَّحُ اَل تُْدفَُج ال َّ

َكياةِ . َوأِلَنَّ النَّمِييَّ  يلى هللا  َكياةُ اَل تَِحيلُّ لَيحُ َكَسيائِِر نَْ ينَاِف َمَصياِرِف ال َّ تَِجُب َعلَْييِح ال َّ

َ اْفتَييَرَض َعلَييْيِهْم َ ييدَقَ   فِييي  عليييح وسييلم قَيياَل ِلُمعَيياٍذ رضييي هللا عنييح : } َونَْعِلْمُهييْم نَنَّ هَّ

 - 6ْن نَْغنِيَييائِِهْم َوتُييَردُّ فِييي فَُْييَرائِِهْم { . إبَاَحيي ُ السُّييَؤاِل أِلَْ ييِل اْلَحَمالَييِ  : نَْمييَواِلِهْم تُْؤَخيي ُ ِميي

َل بَِسمَِب إتاَْلِف نَْفٍس نَْو َماٍل , ِديَي   نَْو َمياال  ِلتَْسيِميِن  ذََهَب ُ ْمُهوُر اْلفََُْهاِ  إلَى نَنَّ َمْن تََحمَّ

َ  . َواْسيتَدَلُّوا َعلَيى ذَِليَك بَِحيِديِث فِتْنٍَ  َوقَعَيْت بَيْيَن َطيائِفَ  تَْيِن يَُجيوُز لَيحُ نَْن يَْسيأََل َحتَّيى يُيَؤدِِ

قَمِيَصيي َ ْبييِن اْلُمَخيياِرِق السَّييابِِق . َوبَِحييِديِث نَنَييٍس رضييي هللا عنييح نَنَّ النَّمِيييَّ  ييلى هللا عليييح 

ْْيٍر ُمييْدقِجٍ , نَْو وسيلم َو لَيحُ َوَ يْحمَحُ َوَسيلََّم قَياَل : } إنَّ اْلَمْسييأَلَ   َ اَل تَِحيلُّ إالَّ ِلثاََلالَيٍ  : ِليِ   فَ

 ِلِ   ُغْرٍم ُمْفِمجٍ , نَْو ِلِ   دٍَم ُموِ جٍ { .

اَم َمَف اِلُمِسِلَماِد  يَِّة اِلَحمَّ مِِّ ُدُخوُل الذِِّ
156: 

ِلْلَميْرنَةِ اْلُمْسيِلَمِ  إذَا َكانَيْت فِيي يََرَّللا ُ ْمُهوُر اْلفََُْهياِ  ِخاَلف يا ِلْلَحنَابِلَيِ  فِيي اْلُمْعتََميِد نَنَّ  - 8 

ييَع َعييْن بَيدَنَِها َمييا لَييْيَس بِعَيْوَرةٍ بِالنِِْسييمَِ  إلَييى النَِِسيياِ   ِِ ياِم َمييَج النَِِسيياِ  اْلُمْسيِلَماِت نَْن تَْم اْلَحمَّ

ْكمَيِ  . َوِعْنيدَ بَْعيِض  ةِ َوالرُّ اْلفََُْهياِ  يَِجيُب َعلَْيَهيا فِيي اْلُمْسِلَماِت , َوُهَو َما َعدَا َما بَيْيَن السُّيرَّ

اِم نَْن تَْستَُر َ ِمييَج بَيدَنَِها ِلَْيْوِل النَّمِيِيِ  يلى هللا علييح وسيلم : } نَيَُّميا اْميَرنَةٍ َوَضيعَْت  اْلَحمَّ

يَّي ِمِ يا ال ِِ ِ { . نَمَّ  ُ فَلَيْيَس لََهيا ِعْنيدَ الِيَابََها فِي َغْيِر بَْيِت َزْوِ َها َهتََمْت ِستَْر َميا بَْينََهيا َوبَيْيَن هَّ

َِّيافِعِ  ُ يُل اأْلَْ نَمِييُّ ِمْنَهيا , َوِلَهي َا نَيصَّ ال يَّ ُ اْلُجْمُهوِر نَْن تَْنُمَر ِمْن اْلُمْسِلَمِ  إالَّ َما يََرا ُ الرَّ

اِم َمَج النَِِساِ  , َوقَْد كَ  يَّ َ تُْمنَُج ِمْن دُُخوِل اْلَحمَّ ِمِ تََب ُعَمُر رضي هللا عنيح َعلَى نَنَّ اْلَمْرنَةَ ال ِِ

اَمياِت َميَج نَِسييا يِ  يَيْدُخْلَن اْلَحمَّ مَّ احِ نَنَّيحُ بَلَغَنِيي نَنَّ نَِسياَ  نَْهيِل ال ِِ ِ  إلَيى نَبِيي ُعمَْييدَةَ ْبيِن اْلَجيرَّ
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يَّيي ُ عَ  ِمِ ِريَّيي َ اْلُمْسييِلَمِ  . اْلُمْسييِلِميَن فَيياْمنَْج ِمييْن ذَِلييَك . َوُحييْل دُونَييحُ فَإِنَّييحُ اَل يَُجييوُز نَْن تَييَرَّللا ال ِِ

 َها .َوقَاَل اْبُن َعمَّاٍس : اَل يَِحلُّ ِلْلُمْسِلَمِ  نَْن تََراَها يَُهوِديَّ و نَْو نَْصَرانِيَّ و ِلئاَلَّ تَِصفََها ِلَ ْو ِ 

 157 َخَراجل 

ا نَْ  بََرَز َوااِلْسُم اْلَخَراُج  - 1  , َونَْ لُحُ َما يَْخيُرُج اْلَخَراُج لُغَ   , ِمْن َخَرَج يَْخُرُج ُخُرو  

ِميييْن اأْلَْرِض . َواْلَجْميييُج نَْخيييَراجو , َونََخييياِريُج , َونَْخِرَ ييي و . َويُْ لَيييُق اْلَخيييَراُج َعلَيييى اْلغَلَّيييِ  

َِّيْيِ  َكغَلَّيِ  اليدَّاِر , َوالدَّابَّيِ  , َوِمْنيحُ قَيْوُل النَّمِيِيِ  يلى هللا علييح وسيلم : }  اْلَحاِ لَِ  ِمْن ال

ا َعلَى اأْلُْ َرةِ , نَْو اْلِمَراِ  , َوِمْنحُ قوليح تعيالى اْلخَ  َماِن { . َويُْ لَُق اْلَخَراُج نَْيض  َراُج بِالضَّ

ا َعلَى نَْن تَْجعََل بَْينَنَا َوبَْيينَُهْم َسيدًّا { وقوليح تعيالى : } نَْم تَْسيأَلُُهْم  : } فََهْل نَْجعَُل لَك َخْر  

ا فََخيَراُج َربِِيك خَ  ْييرو { .  َواْلُخيْرُج َواْلَخيَراُج بَِمْعن يى َواِحيٍد ِعْنيدَ نَبِيي ُعمَْييدَةَ َواللَّْييِث َخْر  

ْعييت بِييِح نَْو  َق نَبُييو َعْمييِرو ْبييُن اْلعَيياَلِ  بَْينَُهَمييا , فََْيياَل اْلُخييْرُج َمييا تَمَرَّ َوُهييَو اأْلُْ ييَرةُ . َوفَييرَّ

تَييياَوةِ , نَْو تََصيييدَّْقت بِيييِح , َواْلَخيييَراُج َميييا لَِ َميييك نَدَاؤُ  يييا َعلَيييى اْمِ  ُ . َويُْ لَيييُق اْلَخيييَراُج نَْيض 

يِ  , إذَا فَيَرَض  مَّ ِريمَِ  الَّتِي تُْؤَخي ُ ِميْن نَْميَواِل النَّياِس , فَيَُْياُل َخياَرَج السُّيْلَ اُن نَْهيَل ال ِِ الضَّ

اِلْ يييِ اَلحِ : ِلْلَخيييَراجِ فِيييي اْلَخيييَراُج فِيييي ا - 2َعلَيييْيِهْم َضيييِريمَ   يَُؤدُّونََهيييا لَيييحُ ُكيييلَّ َسييينٍَ  . 

ُهيَو اأْلَْميَواُل الَّتِيي  -بِياْلَمْعنَى اْلعَياِمِ  -اْ ِ اَلحِ اْلفََُْهياِ  َمْعنَيَياِن َعيامٌّ َوَخياصٌّ . فَياْلَخَراُج 

يا اْلَخيَراُج   -نَى اْلَخياِصِ بِياْلَمعْ  -تَتََولَّى الدَّْولَ ُ نَْمَر ِ مَايَتَِهيا َوَ يْرفَِها فِيي َمَصياِرفَِها . َونَمَّ

َميياُم َعلَييى اأْلَْرِض اْلَخَراِ يَّييِ  النَّاِميَييِ  .  ييِريمَ ُ ( الَّتِييي يَْفِرُضييَها اْمِ فَُهييَو اْلَوِظيفَيي ُ نَْو ) الضَّ

فَحُ ُكلٌّ ِمْن اْلَماَوْرِد ُّ َونَبِيي يَْعلَيى بِأَنَّيحُ ) َميا ُوِضيَج َعلَيى ِرقَياِب اأْلَْرِض ِميْن ُحُْيوٍق  َوَعرَّ

 َّللا َعْنَها ( .تَُؤدَّ 

ِعيدَّةَ  -بِاْلَمْعنَى اْلَخياِصِ  -اأْلَْلفَاُظ الَّتِي تُْ لَُق َعلَى اْلَخَراجِ : نَْطلََق اْلفََُْهاُ  َعلَى اْلَخَراجِ  

 نَْلفَاٍظ َوُمْصَ لََحاٍت ِمْنَها :

يُْ لَييُق َعلَييى اْلِجْ يَييِ   يُْ لَييُق َعلَييى اْلَخييَراجِ ِ ْ يَيي ُ اأْلَْرِض َكَمييا - 3ِ ْ يَيي ُ اأْلَْرِض :  -ن  

تَِرَكاِن فِيي َمْعن يى , َوُهيَو نَنَّ ُكيالًّ ِمْنُهَميا َميالو يُْؤَخي ُ  ِْ نِْس , َوذَِلَك أِلَنَّ اللَّْفَمْيِن يَ َخَراُج الرَّ

ِيِ . ِمِ  ِمْن ال ِِ

لَييى اْلَخييَراجِ " نُْ ييَرةَ نَْطلَييَق نَبُييو ُعمَْيييٍد َوَغْيييُر ُ ِمييْن اْلعُلََميياِ  عَ  - 4نُْ ييَرةُ اأْلَْرِض :  -ب  

اأْلَْرِض " َوذَِلَك أِلَنَّ اْلَخَراَج اْلَمْفُروَض َعلَيى اأْلَْرِض اْلَخَراِ يَّيِ  النَّاِميَيِ  بَِمثَابَيِ  اأْلُْ يَرةِ 

ِْييُع اأْلَْرَض اْلَمْفتُوَحيي َ َعْنييَوة  َعلَييى َ ِميييجِ اْلُمْسييِلِميَن , َويَتُْرُكَهييا فِيي َميياُم يَ ي نَْيييِد  لََهييا . فَاْمِ

ُل َمييْن اْسييتَْعَمَل َهييِ ِ  اللَّْفَميي َ فِييي  - 5ال َّْسييُق :  -نَْهِلَهييا يَْ َرُعونََهييا بَِخييَراجٍ َمْعلُييوٍم . ج  نَوَّ

َميياُم ُعَمييُر ْبييُن اْلَخ َّيياِب رضييي هللا عنييح َحْيييُث  َكتَييَب إلَييى ُعثَْميياَن ْبييِن ُحنَْيييٍع  ْسيياَلِم اْمِ اْمِ

يِ  نَْسيلََما , ِكتَاب يا َ ياَ  فِييِح : ) اْرفَيْج اْلِجْ يَي َ َعيْن رضي هللا عنح فِي َرُ لَيْ  مَّ ِن ِميْن نَْهيِل ال ِِ

َب نَبُيو ُعمَْييٍد فِيي ِكتَياِب اأْلَْميَواِل بَاب يا بِاْسيِم )  ُرُ وِسِهَما َوُخْ  ال َّْسَق َعْن نَْرِضيِهَما ( َوبَوَّ

َضيُج َعلَْيَهيا ال َّْسيُق َوُهيَو اْلَخيَراُج ( . َوال َّْسيُق َكِلَمي و نَْرُض اْلعَْنَوةِ تَُْرُّ فِي يَيِد نَْهِلَهيا َويُو

َرةُ َعلَى اأْلَْرِض .  بَ و يَُرادُ بَِها اْلَوِظيفَ ُ اْلُمَْرَّ  فَاِرِسيَّ و ُمعَرَّ

لَِ  ( :  ) اأْلَْلفَاُظ ذَاُت الِصِ

َميأُْخوِذ ِميْن نَْهيِل اْلَحيْرِب َعلَيى َسيمِيِل اْلغَنِيَمي ُ فِيي ااِلْ يِ اَلحِ : اْسيمو ِللْ  - 6اْلغَنِيَم ُ :  -ن  

َمييياُم َعلَيييى اأْلَْرِض  اْلَْْهيييِر َواْلغَلَمَيييِ  , َواْلَخيييَراُج َكَميييا تََْيييدََّم , اْلَوِظيفَييي ُ الَّتِيييي يَْفِرُضيييَها اْمِ

 اْلَخَراِ يَِّ  .
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ْلُمْسيِلِميَن ِميْن اْلُمفَّياِر ِميْن اْلفَْيُ  فِي ااِلْ ِ اَلحِ : ُهَو ُكيلُّ َمياٍل َ ياَر لِ  - 7اْلفَْيُ  :  -ب  

َغْيييِر قِتَيياٍل . َواْلفَييْيُ  َضييْربَاِن : نََحييدُُهَما : َمييا اْنَجلُييوا َعْنييحُ نَْ  َهَربُييوا َعْنييحُ : َخْوف ييا ِمييْن 

, َواْلَخيَراجِ  اْلُمْسِلِميَن , نَْو بَ َلُو ُ ِلْلَمِعِ َعْنُهْم َوالثَّانِي : َميا نُِخي َ ِميْن َغْييِر َخيْوٍف َكاْلِجْ يَي ِ 

ُِوِر . َواْلفَْيُ  نََعمُّ ِمْن اْلَخَراجِ . ْلِحِيِ , َواْلعُ  الصُّ

ُ وِس اَل َعلَيييى اأْلَْرِض , َواْلَخيييَراُج  - 8اْلِجْ يَييي ُ :  -ج   اْلِجْ يَييي ُ َميييالو يُوَضيييُج َعلَيييى اليييرُّ

 يُوَضُج َعلَى َرقَمَِ  اأْلَْرِض .

َكيياِز اْلُخُمييُس فِييي  - 9اْلُخُمييُس :  -د   ااِلْ ييِ اَلحِ : ُهييَو اْسييمو ِلْلَمييأُْخوِذ ِمييْن اْلغَنِيَمييِ  , َوالِرِ

ُس . ا يَُخمَّ  َوَغْيِرِهَما ِممَّ

ييُر :  -هييـ   ِْ ييُر فِييي ااِلْ ييِ اَلحِ : ُهييَو اْسييمو ِلْلَمييأُْخوِذ ِمييْن اْلُمْسييِلِم فِييي َزَكيياةِ  - 10اْلعُ ِْ اْلعُ

 َّ ُر يَت ِْ ِريَِّ  . َواْلعُ ِْ ِفُق َمَج َخيَراجِ اْلُمَْاَسيَمِ  فِيي نَنَُّهَميا يَِجمَياِن فِيي اْلَخياِرجِ ِميْن اأْلَْرِض اْلعُ

يِريَّ ُ الَّتِيي يَْمِلُمَهي ِْ يِر اأْلَْرُض اْلعُ ِْ َراِعيَِّ  . َويَْختَِلفَاِن فِي َمَحلِِِهَما , فََمَحلُّ اْلعُ ا اأْلَْرِض الِ ِ

 اِ يَّ ُ .ُمْسِلمو , َوَمَحلُّ اْلَخَراجِ اأْلَْرُض اْلَخرَ 

ِ , َوَما يَِجُه فِيَها : يِّ مِِّ  اِنتِقَاُل اأِلَِرِض اِلعُِشِريَِّة ىلَى الذِِّ

َِّييافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَييِ  إلَييى َ ييَواِز بَْيييجِ اأْلَْرِض  - 23  ذََهييَب ُ ْمُهييوُر اْلفََُْهيياِ  ِمييْن اْلَحنَِفيَّييِ  َوال

ِيِ , إالَّ نَنَّ  ِمِ ييِريَِّ  ِمييْن اليي ِِ ِْ ْفَضييائِِح إلَييى إْسييَْاِط اْلعُ اْلَحنَابِلَيي َ قَييالُوا بِيياْلَجَواِز َمييَج اْلَمَراَهييِ  ِمِ

ِيِ ; ِمِ يِريَِّ  ِللي ِِ ِْ ِر اْلَخاِرجِ ِمْنَها . َواْستَدَلُّوا ِلَميا ذََهمُيوا إلَْييِح ِميْن َ يَواِز بَْييجِ اأْلَْرِض اْلعُ ِْ  ُع

ِو ِلْلُمْسِلِم َكَسائِرِ  ِيِ نَْو َغْييِرِ  . َوذََهيَب َماِليكو  بِأَنََّها َمالو َمْملُو ِمِ نَْماَلِكِح فَاَل يُْمنَُج ِمْن بَْيِعِح ِلل ِِ

ِيِ يَ  ِمِ ِيِ ; أِلَنَّ بِاْنتَِْاِلَهيا إلَيى الي ِِ ِمِ ْسيُُْط َونَْحَمدُ فِي ِرَوايٍَ  إلَى َمْنجِ اْلُمْسِلِم ِمْن بَْيِعَهيا إلَيى الي ِِ

ُر اْلفَُْييَرا ييُر فَيَتََضييرَّ ِْ ييِ  إذَا اْلعُ مَّ ييا بِالنِِْسييمَِ  إلَييى اْلَوِظيفَييِ  اْلَمْفُروَضييِ  َعلَييى نَْهييِل ال ِِ ُ  . َونَمَّ

َِّيافِِعيَّ ُ  يِريَّ َ , فََْيْد اْختَلَيَع اْلفََُْهياُ  فِيَهيا َعلَيى النَّْحيِو التَّياِلي : ذََهيَب ال ِْ  تََملَُّموا اأْلَْرَض اْلعُ

َوايَِ  الرَّ  اِ َحِ  ِعْندَُهْم , َوالثَّيْوِر ُّ , َوَشيِريكو َونَبُيو ُعمَْييٍد إلَيى نَنَّ اأْلَْرَض َواْلَحنَابِلَ ُ فِي الِرِ

ْْيدِ  يرو , َواَل َخيَراجو ِلفَ ِْ ِيِ َواَل يُْفيَرُض َعلَْيَهيا ُع ِمِ ِد اْنتَِْاِلَها إلَى  الي ِِ  اَل تَِصيُر َخَراِ يَّ   بُِمَجرَّ

 َ يْلحِ َواَل ُموِ مِِهَما . فَاْلَخَراُج يَِجُب َعلَى اأْل ْرِض الَّتِي َخَضعَْت ِلْلُمْسِلِميَن بِاْلغَلَمَيِ  , نَْو الصُّ

ييُر يَِجييُب فِييي اْلَخيياِرجِ ِمييْن اأْلَْرِض  ِْ ييِيٍ . َواْلعُ ِد اْنتَِْاِلَهييا إلَييى ِذِمِ يَِجييُب بِيياْلمَْيجِ َواَل بُِمَجييرَّ

ِيِ  ِمِ ييِريَِّ  َعلَييى اْلُمْسييِلِم , َواَل يَِجييُب َعلَييى اليي ِِ ِْ يُّ لَييْيَس ِمييْن  اْلعُ ِمِ و , َواليي ِِ ييَر ِعمَييادَة ِْ ; أِلَنَّ اْلعُ

ِيِ فَمَ  ِمِ َميا نَْهِلَها . َكَما قَاُسوا َهيِ ِ  اْلَمْسيأَلَ َ َعلَيى َمْسيأَلَِ  اْنتَِْياِل اْلَحيََوانَياِت السَّيائَِمِ  إلَيى الي ِِ

ِيِ , يَ  ِمِ يِريَِّ  بِاْنتَِْاِلَهيا تَْسُُْط َزَكاةُ السَّيائَِمِ  بِاْنتَِْاِلَهيا إلَيى الي ِِ ِْ يُر َعيْن اأْلَْرِض اْلعُ ِْ ْسيُُْط اْلعُ

ِيِ الَّيِ   ِمِ ِيِ . َوذََهَب نَبُو َحنِيفَ َ َوُزفَُر إلَى نَنََّهيا تَِصييُر َخَراِ يَّي   , َويُْؤَخي ُ ِميْن الي ِِ ِمِ  إلَى ال ِِ

َر فِ  ِْ ُر ; أِلَنَّ اْلعُ ِْ يُّ لَْيَس ِمْن نَْهِلَهيا فَياَل اْنتََْلَْت إلَْيِح اْلَخَراُج اَل اْلعُ ِمِ ي َمْعنَى اْلِعمَادَةِ , َوال ِِ

َكاةُ اْلَمْعُهودَةُ , َوِلَه َا اَل تَِجيُب َعلَْييِح اْبتِيدَا   . وَ  ُر َكَما اَل تَِجُب َعلَْيِح ال َّ ِْ إِذَا يَِجُب َعلَْيِح اْلعُ

ييِر َوَ ييَب اْلَخييَراُج إْذ اَل بُييدَّ  ِْ ِمييْن فَييْرِض َوِظيفَييٍ  َعلَييى اأْلَْرِض فِييي دَاِر  تَعَيي ََّر إيَجيياُب اْلعُ

َوايَ ُ َعْن نَبِي َحنِيفَي َ فِيي َوْقيِت َ يْيُروَرتَِها َخَراِ يَّي   , فَِفيي ِرَوايَيٍ   ْساَلِم . َواْختَلَفَْت الِرِ اْمِ

ييَراِ  . َوفِييي ِرَوايَييٍ  نُْخييَرَّللا اَل تَِصيييُر َخَراِ يَّيي    ِِِ َمييا لَييْم يُوَضييْج َعلَْيَهييا تَِصيييُر َخَراِ يَّيي   بِال

يَراِ  ُميدَّةو يُْمِمنُيحُ نَْن يَيْ َرَل فِيَهيا ,  ِِِ اْلَخَراُج , َوإِنََّما يُْؤَخ ُ اْلَخيَراُج إذَا َمَضيْت ِميْن َوْقيِت ال

تُْعتَمَيُر َسَوا و َزَرَل نَْم لَْم يَيْ َرْل . َوذََهيَب َماِليكو َونَْحَميدُ فِيي ِرَوايَيٍ  َونَبُيو يُوُسيَع إلَيى نَنََّهيا 

ُر ُمَضاَعف ا , َكَما فَعََل ُعَمُر رضي هللا عنيح َميَج نََصياَرَّللا  ِْ ِيِ اْلعُ ِمِ َخَراِ يَّ   َويُْؤَخ ُ ِمْن ال ِِ

ْضيَراِر  يِر , َوَهي َا يُيَؤدِِ  إلَيى اْمِ ِْ ِيِ يُيَؤدِِ  إلَيى إْسيَْاِط اْلعُ ِمِ تَْغِلَب . َوأِلَنَّ اْنتَِْالََها إلَيى الي ِِ
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يُر َكَميا لَيْو اتََّجيُروا بِيأَْمَواِلِهْم بِاْلفََُْرا ِْ ِ  ِل َِلَك ُضوِعَع َعلَيْيِهْم اْلعُ مَّ َض نَْهُل ال ِِ ِ  , فَإِذَا تَعَرَّ

ِر . َويُوَضُج اْلَمأُْخوذُ ِمْنُهْم  ِْ َكاةُ فَأََخ َ ِمْنُهْم نِْصَع اْلعُ إلَى َغْيِر بَلَِدِهْم ُضوِعفَْت َعلَْيِهْم ال َّ

يِريَّ   , َواَل يُْؤَخي ُ َمْوِضَج اْلَخرَ  ِْ َِّيْيمَانِيُّ إلَيى نَنََّهيا تَْمَْيى ُع دُ ْبيُن اْلَحَسيِن ال اجِ . َوذََهَب ُمَحمَّ

ِر , َوذَِلَك أِلَنَّ اأْلَْ َل نَنَّ ُكلَّ نَْرٍض اْبتَدَنَْت بَِضْرِب َحِقٍ َعلَْيَهيا اَل يَتَمَيدَّلُ  ِْ  ِمْنُهْم ِسَوَّللا اْلعُ

ْلَماِليِك , َكياْلَخَراجِ , َواْلَجياِمُج بَْينَُهَميا نَنَّ ُكيلَّ َواِحيٍد ِمْنُهَميا َمئُونَي ُ اأْلَْرِض اَل اْلَحقُّ بِتَمَيدُِّل ا

تَعَلَُّق لَحُ بِاْلَماِليِك , َحتَّيى يَِجيَب فِيي نَْرٍض َغْييِر َمْملُوَكيٍ  , فَياَل يَْختَِليُع بِياْختِاَلِف اْلَماِليِك . 

َوايَ ُ َعنْ  ِْييَل : يُوَضيُج  َواْختَلَفَْت الِرِ ِد ْبِن اْلَحَسيِن فِيي َمْوِضيجِ اْلَميأُْخوِذ َوَمْصيِرفِِح , فَ ُمَحمَّ

يا . َوُرِوَ  عَ  دَقَِ  أِلَنَّحُ قَْدُر اْلَواِ ِب لَْم يَتَغَيَّْر ِعْنيدَ ُ , فَلَيْم تَتَغَيَّيْر ِ يفَتُحُ نَْيض  ْنيحُ َمْوِضَج الصَّ

 َ دَقَِ  اَل يُْؤَخ ُ ِمْنحُ ِلَمْونِِح َماال  َميأُْخوذ ا ِميْن َكيافٍِر نَنَّحُ يُوَضُج َمْوِضَج اْلَخَراجِ , أِل نَّ َماَل الصَّ

يِر  َواْلَخيَراجِ َمع يا ,  ِْ , فَيُوَضُج َمْوِضيَج اْلَخيَراجِ . َوذََهيَب اْبيُن نَبِيي لَْيلَيى إلَيى ُوُ يوِب اْلعُ

ا اْلَخَراُج فَغُرْ  ُر فَاْستِْصَحاب ا , َونَمَّ ِْ ا اْلعُ  مو يَْلَحُْحُ بَِمِصيِرَها إلَْيِح فَأَمَّ

 َوِقُم اِستِيفَاِه اِلَخَراجِ :

 -ِلَمْعِرفَييِ  َوْقييِت اْسييتِيفَاِ  اْلَخييَراجِ اَل بُييدَّ ِمييْن بَيَيياِن َوْقييِت اْلُوُ ييوِب ; أِلَنَّ ااِلْسييتِيفَاَ   - 35 

َوْقييُت  -م  35ُ ييوِب اْلَخييَراجِ َوْقييُت وُ  -َمييا يَُمييوُن بَْعييدَ ُحلُييوِل َوْقييِت اْلُوُ ييوِب . ن  -َغاِلم ييا 

ُوُ ييوِب اْلَخييَراجِ يَْختَِلييُع تَمَع ييا ِلنَييْولِ اْلَخييَراجِ اْلَمْفييُروِض َعلَييى َرقَمَييِ  اأْلَْرِض . فَييإِذَا َكيياَن 

ْرلِ َوتَْصيِفيَتِِح , َويَتََميرَّ  ُر اْلَمْفُروُض َخَراَج ُمَْاَسَمٍ  , يَُموُن َوْقُت اْلُوُ وِب ِعْنيدَ َكَمياِل الي َّ

يا إذَا  ِر اْلَخاِرجِ ِمْن اأْلَْرِض ; أِلَنَّ اْلَخَراَج يَتَعَلَُّق بِاْلَخاِرجِ ِميْن اأْلَْرِض . نَمَّ اْلَواِ ُب بِتََمرُّ

ُر , َولَيْو   ة  َواِحيدَة  فِيي السَّينَِ  , َواَل يَتََميرَّ َكاَن اْلَمْفُروُض َخَراَج َوِظيفَيٍ  , فَياَل يُْؤَخي ُ إالَّ َميرَّ

اٍت , َوذَِلَك أِلَنَّ ُعَمَر رضي هللا عنح لَْم يَأُْخْ  اْلَخيَراَج اْستَ  غَلََّها َ اِحمَُها فِي السَّنَِ  ِعدَّةَ َمرَّ

يِ  اأْلََراِضيي يَُميوُن فِيي السَّينَِ   ة  َواِحيدَة  فِيي السَّينَِ  ; َوأِلَنَّ ِرييَج َعامَّ يِ  إالَّ َميرَّ مَّ ِمْن نَْهِل ال ِِ

ة  َواِحدَة  , يا نَْن تَُميوَن  َمرَّ َوإِنََّما يُْمنَى اْلُحْمُم َعلَى اْلعَاِمِ اْلغَاِلِب . َواْلَوِظيفَي ُ اْلَمْفُروَضي ُ , إمَّ

ْرلِ . فَييإِذَا َكانَييْت َعلَييى ِمَسيياَحِ   ييا نَْن تَُمييوَن َعلَييى ِمَسيياَحِ  اليي َّ َعلَييى ِمَسيياَحِ  اأْلَْرِض , َوإِمَّ

دَ نَِهايَيِ  السَّينَِ  اْلََْمِريَّيِ  ; أِلَنََّهيا السَّينَ ُ اْلُمْعتَمَيَرةُ َشيْرع ا . َوإِذَا اأْلَْرِض , فَيَِجُب اْلَخَراُج ِعنْ 

َِّْمِسييَِّ  ; أِلَنََّهيا السَّينَ ُ الَّتِي ْرلِ فَيَِجُب اْلَخيَراُج ِعْنيدَ نَِهايَيِ  السَّينَِ  ال ي َكانَْت َعلَى ِمَساَحِ  ال َّ

يْن ذََهيَب إلَيى نَنَّ َخيَراَج اْلَوِظيفَيِ  يَِجيُب ِعْنيدَ تَُموُن َعلَْيَها اأْلَْمَ ياُر َويُي ْرلُ . َوِممَّ ْ َرلُ الي َّ

َِّافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَ ُ . َوذََهَب نَبُو َحنِيفَي َ إلَيى نَنَّ اْلَخيَراَج يَِجي ُب فِيي نَِهايَِ  السَّنَِ  , اْلَماِلِميَّ ُ َوال

َِْرِط بَ  ِل السَّنَِ  , َولَِمْن بِ ا , نَوَّ ْْيِدير  يا تَ ِْيَْي   , َوإِمَّ يا َح َْاِ  اأْلَْرِض النَّاِميَيِ  فِيي يَيِدِ  َسينَ   , إمَّ

َماُم ِعْندَ بُلُوغِ اْلغَلَِّ  .  َويَأُْخ ُ ُ اْمِ

 تَِعِجيُل اِلَخَراجِ : -ا 

يْن َوَ يَب َعلَْييِح قَْميَل حُ  - 36  ُْْصودُ بِتَْعِجييِل اْلَخيَراجِ اْسيتِيفَاُؤ ُ ِممَّ لُيوِل َوْقيِت ُوُ وبِيِح . اْلَم

ِ  بِاْلَخَراجِ قَْمَل ُحلُيوِل َوْقتِيِح ؟ نََ ياَز اْلَحنَِفيَّي ُ َواْلحَ  مَّ َماِم ُمَ الَمَ ُ نَْهِل ال ِِ نَابِلَي ُ فََهْل يَُجوُز ِلإْلِ

َو بَِمثَابَيِ  اأْلُْ يَرةِ َعلَييى تَْعِجييَل اْلَخيَراجِ ِلَسينٍَ  نَْو َسينَتَْيِن ; أِلَنَّ َسيمَمَحُ اأْلَْرُض النَّاِميَي ُ , َوُهي

ْْتََضيى قِيَياِس  ِْْديُمحُ َعلَيى نََ ِليِح َكاليدَّْيِن . َوُم َل ِرْفْ ا فََجاَز تَ اأْلَْرِض ; َوأِلَنَّحُ َحقٌّ َماِليٌّ ُعِجِ

َِّافِِعيَِّ  َ َواُز تَْعِجيِلِح ِلَسينٍَ  نَْو َسينَتَْيِن ; أِلَنَّ اْلَخيَراجَ  ِعْنيدَُهْم نُْ يَرةو , َواأْلُْ يَرةُ  اْلَماِلِميَِّ  َوال

َميياُم اْلَخييَراَج قَْمييَل ُوُ وبِييِح الُييمَّ اْنََْ يي ييَل اْمِ ييِديُمَها قَْمييَل اْسييتِيفَاِ  اْلَمْنفَعَييِ  . َولَييْو تَعَجَّ ْْ َج يَُجييوُز تَ

َق اْلَحنَفِ  َمياُم َميا نََخي َ ُ إلَيى َ ياِحِب اأْلَْرِض ؟ فَيرَّ يَّي ُ بَيْيَن َميا إذَا َكياَن ُوُ وبُيحُ فََهيْل يَيُردُّ اْمِ

َمياُم َعلَْييِح . َوإِْن َكيانَ   اْلَمأُْخوذُ قَْد ُ ِرَف , َوبَْيَن َما إذَا َكاَن بَاقِي يا . فَيإِْن َكياَن بَاقِي يا َردَّ ُ اْمِ
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لَييِ  أِلَنَّ َمييْ َهمَُهْم فِييي اْلَخييَراجِ نَنَّيي َكيياةِ اْلُمعَجَّ حُ ِ ييلَ و َواِ مَيي و قَييْد ُ ييِرَف فَيياَل َشييْيَ  لَييحُ , َكال َّ

ِ  َعلَييى َ يياِحِب اأْلَْرِض ُمْ لَْ ييا  نَْ  َسييَوا و  -بِاْعتِمَيياِر اأْلَْرِض .  َوذََهييَب اْلَحنَابِلَيي ُ إلَييى َردِِ

ييا  -َكيياَن اْلَمييأُْخوذُ بَاقِي ييا نَْو قَييْد ُ ييِرَف  أِلَنَّييحُ نُْ ييَرةو َمْحَضيي و , َولَييْيَس بُِْْربَييٍ  ِليََْييَج نَْفييال  . نَمَّ

َ بِ  دَّ َعلَيى َ ياِحِب اأْلَْرِض ُمْ لَْ يا , أِل َِّافِِعيَِّ  فَالمَّاِهُر نَنَُّهْم يََرْوَن اليرَّ نَّ النِِْسمَِ  ِلْلَماِلِميَِّ  َوال

ا لَُهْم بِ َِلَك .  اْلَخَراَج ِعْندَُهْم نُْ َرةو . َولَْم نَِجْد نَصًّ

 ُشُروُط تَِعيِيِن َعاِمِل اِلَخَراجِ :

تََرُط   ِْ ْْيحُ . يُ يَّي ُ , َواأْلََمانَي ُ , َواْلِمفَايَي ُ , َواْلِعْليُم َواْلِف ْسياَلُم , َواْلُحِرِ فِي َعاِمِل اْلَخيَراجِ : اْمِ

 َوبَيَاُن ذَِلَك فِيَما يَأْتِي :

ِساَلُم : - 1   اإِلِ

ييِديِر اْلَخييَراجِ َوَوْضييِعِح , - 45  ْْ َ ييا بِت ييا  َعاِمييُل اْلَخييَراجِ قَييْد يَُمييوُن ُمْختَصًّ َوقَييْد يَُمييوُن ُمْختَصًّ

ييا بَِوْضييجِ اْلَخييَراجِ  ِلييِح ِمييْن نَْرِض اْلَخييَراجِ إلَييى بَْيييِت اْلَميياِل . فَييإِذَا َكيياَن ُمْختَصًّ ْْ بِِجمَايَتِييِح َونَ

ْسيياَلُم ; أِلَنَّ َهيي َا اْلعََمييَل ِواَليَيي و َشييْرِعيَّ و , َويَْحتَيياُج إلَييى  ييتََرُط فِيييِح اْمِ ِْ ييِديِرِ  فَيُ ْْ اأْلََمانَييِ  . َوتَ

ِْْديَر اْلَخَراجِ , َوَوْضِعِح , ِعْنيدَ ُ ْمُهيوِر اْلفََُْهياِ  . قَياَل نَبُيو َطاِليٍب :  يُّ تَ ِمِ َوِل َا فَاَل يَُولَّى ال ِِ

ِ يَْعنِييي نَْحَمييدَ ْبييَن َحْنمَييٍل  اِل يُْسييتَْعَمُل اْليَُهييوِد ُّ َوالنَّْصييَرانِيُّ فِييي نَْعَميي -َسييأَْلت نَبَييا َعْمييِد هَّ

} اْلُمْسِلِميَن ِمثِْل اْلَخَراجِ ؟ قَاَل : اَل يُْستَعَاُن بِِهْم فِي َشْيٍ  . َواْستَدَلُّوا ِل َِلَك بَِْْوِلِح تَعَيالَى : 

َِّخي ُوا بَِ انَي   ِميْن دُونُِميْم اَل يَيأْلُونَُمْم َخمَياال  َودُّوا َميا َعنِيتُّْم قَيدْ  بَيدَْت  يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُيوا اَل تَت

ِْلُيونَ  { .  اْلمَْغَضاُ  ِمْن نَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفي ُ دُوُرُهْم نَْكمَُر , قَْد بَيَّنَّا لَُمْم اآْليَاِت إْن ُكْنتُْم تَْع

َِّخي ُوا ِميْن اْلُمفَّيارِ  ُ َع َّ َوَ لَّ اْلُمْؤِمنِيَن بَِهِ ِ  اآْليَِ  نَْن يَت , َواْليَُهيوِد ,  قَاَل اْلُْْرُطمِيُّ : نََهى هَّ

َونَْهييِل اأْلَْهييَواِ  دَُخيياَلَ  , َوُولََجيياَ  , يُفَاِوُضييونَُهْم فِييي اآْلَراِ  , َويَْسيينُدُوَن إلَييْيِهْم نُُمييوَرُهْم . 

يِ   مَّ اِسيُّ : فِي اآْليَِ  داََللَ و َعلَى نَنَّحُ اَل يَُجوُز ااِلْسيتِعَانَ ُ بِأَْهيِل ال ِِ فِيي َشيْيٍ  َوقَاَل إْلِميَا اْلِهرَّ

ِمْن نُُموِر اْلُمْسِلِميَن . َوذََكَر اْبُن َكثِيٍر فِي تَْفِسيِرِ  : قِيَل ِلعَُمَر ْبِن اْلَخ َّاِب رضي هللا عنيح 

ا ِمْن نَْهِل اْلِحيَرةِ نَْصَرانِيًّا َكاتِم يا , فَلَيْو اتََّخْ تيح َكاتِم يا , فََْياَل : قَيْد اتََّخي ْ  ت : إنَّ َهاُهنَا ُغاَلم 

ا بَِ انَ   ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِيَن .  َعََّْب اْبُن َكثِيٍر َعلَى َه َا اأْلاَلَِر بَِْْوِلِح : فَِفي َهي َا اأْلاَلَيِر َميَج إذ  

يِ  اَل يَُجيوُز اْسيتِْعَمالُُهْم فِيي اْلِمتَابَيِ  الَّتِيي فِيَهيا اْسيتَِ الَ  مَّ  و َهِ ِ  اآْليَيِ  دَِلييلو َعلَيى نَنَّ نَْهيَل ال ِِ

ُِيوَها إلَيى اأْلَْعيدَاِ  ِميْن عَ  َِى نَْن يُْف اَللو َعلَى دََواِخِل نُُموِرِهْم الَّتِي يُْخ لَى اْلُمْسِلِميَن , َواِطِ

ييا بَِْْوِلييِح  نَْهييِل اْلَحييْرِب , َوِلَهيي َا قَيياَل تَعَييالَى : } اَل يَييأْلُونَُمْم َخمَيياال  { . َواْسييتَدَلُّوا ِليي َِلَك نَْيض 

يييِرِكيَن { نَْ  اَل تَْستَْنِصيييُحوُهْم , َواَل   يييلى هللا علييييح وسيييلم ِْ : } اَل تَْستَِضييييئُوا بِنَييياِر اْلُم

تَْستَِضييئُوا بِيَرنْيِِهْم . َوُرِوَ  َعيْن ُمعَاِويَي َ رضيي هللا عنييح نَنَّيحُ نَْرَسيَل إلَيى نَِمييِر اْلُمييْؤِمنِيَن 

ْؤِمنِيَن , فَيإِنَّ فِيي َعَمِليي َكاتِم يا نَْصيَرانِيًّا ُعَمَر رضي هللا عنح ِخَ اب ا َ اَ  فِيِح : يَا نَِميَر اْلمُ 

ُ َوإِيَّي َِ , اَل يَتِمُّ نَْميُر اْلَخيَراجِ إالَّ بِيِح فََمِرْهيت نَْن نُقَلِِيدَ ُ دُوَن نَْميِرِ . فََمتَيَب إلَْييِح َعافَانَيا هَّ ا

ا بَْعدُ , فَإِنَّ  النَّْصَرانِيَّ قَيْد َمياَت َوالسَّياَلُم . َوقَيْد َسياَر  قََرنْت ِكتَابَك فِي نَْمِر النَّْصَرانِِيِ , نَمَّ

ِ  َعلَى نَْهيجِ ُعَميَر رضيي هللا عنيح فِيي اْسيتِْمعَاِد نَْهيِل  اْلُخلَفَاُ  الَِّ يَن لَُهْم الَنَا و َحَسنو فِي اأْلُمَّ

ياَللو َعلَيى دََواِخيِل اْلُمْسيِلِمينَ  ِ  َعْن اْلَوَظائِِع الَّتِيي فِيَهيا اِطِ مَّ . فََْيْد َكتَيَب ُعَميُر ْبيُن َعْميِد  ال ِِ

ُف  ا بَْعدُ , فَإِنَّحُ بَلَغَنِي نَنَّ فِي َعَمِليك َكاتِم يا نَْصيَرانِيًّا يَتََصيرَّ اِلِح : نَمَّ فِيي اْلعَِ يِ  إلَى نََحِد ُعمَّ

ُ تَعَالَى يَُْوُل : } يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُوا اَل   تَتَِّخ ُوا الَّيِ يَن اتََّخي ُوا ِديينَُمْم َمَصاِلحِ اْلُمْسِلِميَن َوَهَّ

َ إْن ُكْنيتُمْ  ُيوا هَّ ا َولَِعم ا ِمْن الَِّ يَن نُوتُوا اْلِمتَاَب ِمْن قَْمِلُمْم َواْلُمفَّياَر نَْوِليَياَ  َواتَّْ ُميْؤِمنِيَن  ُهُ و 

ْساَلِم , فَإِْن نَْسلََم فَُهَو ِمنَّا  -تَِب يَْعنِي ذَِلَك اْلَما -{ فَإِذَا نَتَاِ ِكتَابِي َه َا فَاْدلُ َحسَّان ا  إلَى اْمِ
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ْسياَلِم فِيي َشيْيٍ   َِّخْ  نََحد ا َعلَيى َغْييِر ِدييِن اْمِ , َونَْحُن ِمْنحُ , َوإِْن نَبَى فَاَل تَْستَِعْن بِِح , َواَل تَت

أِلَنَّ ِمييْن ُشييُروِط ُمتَييَولِِي َهيي َا ِمييْن َمَصيياِلحِ اْلُمْسييِلِميَن . فَأَْسييلََم َحسَّييانو َوَحُسييَن إْسيياَلُمحُ . وَ 

ُِّييُروُط َغْيييُر  اْلعََمييِل اأْلََمانَيي ُ َوالنُّْصييُح ِلْلُمْسييِلِميَن , َواْلِحييْرُص َعلَييى َمَصيياِلِحِهْم . َوَهييِ ِ  ال

ُ اْلُمْسييِلِميَن َعلَييى ِ ييفَاتِِهْم فَُهييْم اَل يُ  ييِرِكيَن , َوقَييْد نَمَّييحَ هَّ ِْ ِحمُّييوَن اْلَخْيييَر ُمتََحَِِْْييٍ  فِييي اْلُم

ُِّوَن , َواَل يَْنَصُحوَن , قَاَل تَعَالَى فِيِهْم : } َما يََودُّ الَّيِ يَن َكفَيُروا ِميْن نَْهيِل  ِلْلُمْسِلِميَن , َويَغُ

َل َعلَْيُمْم ِمْن َخْيٍر ِمْن َربُِِمْم { . َوقَاَل تَعَالَى : } إنْ  ِرِكيَن نَْن يُنَ َّ ِْ يَثَْْفُيوُكْم  اْلِمتَاِب َواَل اْلُم

ِلَهي َا يَُمونُوا لَُمْم  نَْعدَا   َويَْمُسُ وا إلَْيُمْم نَْيِديَُهْم َونَْلِسينَتَُهْم بِالسُّيوِ  َوَودُّوا لَيْو تَْمفُيُروَن { . وَ 

يُّ فِي َعَمٍل يَْختَصُّ بَِوْضجِ اْلَخَراجِ َوتَ  ِمِ يا إذَا َوِلغَْيِرِ  َمنََج اْلفََُْهاُ  نَْن يُْستَْعَمَل ال ِِ ِْْديِرِ  . نَمَّ

يِِيَن َ ياَز نَْن يَ  ِمِ ِلِح , فَيَْختَِلُع اْلُحْمُم . فَإِذَا َكاَن يَْجمِيِح ِميْن الي ِِ ْْ ا بِِجمَايَتِِح َونَ ُميوَن َكاَن ُمْختَصًّ

يًّا , َوإِْن َكانَْت ُمعَاَملَتُحُ َمَج اْلُمْسِلِميَن الَِّ يَن بِأَْيِديِهْم اأْلَْرُض اْلخَ  َراِ يَّ ُ فَِفيي َ يَواِز ذَِليَك ِذِمِ

 َوْ َهاِن . َواأْلََ حُّ َعدَُم اْلَجَواِز َكَما قَاَل النََّوِو ُّ .

يَّةُ   : - 2   ) اِلُحرِِّ

يَّي ُ . َوِلي َا فَياَل  - 46  يِديِر اْلَخيَراجِ َوَوْضيِعِح اْلُحِرِ ْْ َ تََرُط فِي َعاِمِل اْلَخيَراجِ اْلُمْخيتَِصِ بِت ِْ تُ

يا إذَا َكياَن اْلعَاِميُل يَُولَّى الْ  ِْْديَر اْلَخَراجِ َوَوْضعَحُ ; أِلَنَّ َه َا اْلعََمَل ِواَليَي و َشيْرِعيَّ و . نَمَّ عَْمدُ تَ

ييتََرُط إْن  ِْ ُ ِْرَّ فِييي َهيي َا اْلعََمييِل إالَّ َعييْن اْسييتِنَابٍَ  , َواَل ت يَّيي ُ إْن لَييْم يَْسييتَ ييتََرُط اْلُحِرِ ِْ ُ َ ابِي ييا فَت

ُسوِل ِلْلَمأُْموِر . اْستَْغنَى َعنْ   ااِلْستِنَابَِ  , أِلَنَّحُ يَُموُن فِي َهِ ِ  اْلَحالَِ  َكالرَّ

 ) اأِلََمانَةُ   : - 3 

تََرُط فِي َعاِمِل اْلَخَراجِ اأْلََمانَ ُ . َوِل َا فَاَل يَُولَّى اْلَخائُِن َوَغْيُر الثَِِِْ  , ِلئاَلَّ يَُخيوَن  - 47  ِْ تُ

َعلَْيِح , َواَل يَغُشُّ فِيَما قَْد اُْستُْنِصَح فِيِح , قَياَل تَعَيالَى : } يَيا نَيَُّهيا الَّيِ يَن  َمنُيوا اَل  فِيَما ائْتُِمنَ 

ُسييوَل َوتَُخونُييوا نََمانَيياتُِمْم َونَْنييتُْم تَْعلَُمييوَن { َوقَيياَل تَعَييالَى : } فَييإِْن نَِمييَن  َ َوالرَّ تَُخونُييوا هَّ

ييا فَْليُيي َ َربَّييحُ { . قَيياَل نَبُييو يُوُسييَع فِييي ِكتَيياِب بَْعُضييُمْم بَْعض  َّييِق هَّ َؤدِِ الَّييِ   ائْييتُِمَن نََمانَتَييحُ َوْليَت

يا ِميْن نَْهيِل  ِشيِد : َوَرنَْيت نَْن تَتَِّخ َ قَْوم  َهحُ إلَى نَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن َهاُروَن الرَّ اْلَخَراجِ الَِّ   َو َّ

 َ يِن , َواأْل  َمانَِ  فَتَُولِِيِهْم اْلَخَراَج .الصَّاَلحِ , َوالدِِ

 ) اِلِ فَايَةُ   : - 4 

تََرُط فِي َعاِمِل اْلَخَراجِ اْلِمفَايَ ُ بَِحْييُث يَُميوُن ُمْضيَ ِلع ا بِاْلِحَسياِب , َواْلِمَسياَحِ  ,  - 48  ِْ تُ

ْْيلو َوَكْيِفيَِّ  َخْرِص الثَِِماِر , َوذَِلَك أِلَنَّ ُعَمَر رضي هللا عنح قَاَل : فَ  َمْن َرُ لو لَحُ َ َ الَ و َوَع

يََضُج اأْلَْرَض َمَواِضعََها , َويََضُج َعلَى اْلعُلُيوجِ َميا يَْحتَِملُيوَن . فَيأُْخمَِر بِعُثَْمياَن ْبيِن ُحنَْييٍع 

بِيجِ  ٍْْل , َوتَْجِربٍَ  . قَاَل اْبُن نَبِي الرَّ اِن َميا تَتََحَّْيُق بِيِح فِي بَيَ  -فَعَيَّنَحُ , أِلَنَّحُ َكاَن ذَا بََصٍر َوَع

ا بَِحْفيِر اأْلَْنَهياِر , َوَمَجياِر   اْلِميَياِ  , َونَْن  -ِكفَايَ ُ َعاِمِل اْلَخيَراجِ  : يَْنمَِغيي نَْن يَُميوَن َخمِيير 

ا بِفُُصوِل السَّينَِ  , وَ  ِت , َونَْن يَُموَن َعاِلم  َمَجياِر  يَُموَن َعاِرف ا بِاْلِمَساَحاِت , َوتَْخِميِن اْلغَالَّ

ييِد  ْْ ا بِاْلِحَسيياِب َوُكُسييوِرِ  َوتَْرتِيمِييِح , َونَْن يَُمييوَن لَييحُ دُْربَيي و بِعَ َِّييْمِس , َونَْن يَُمييوَن بَِصييير  ال

ْرلِ فِيي اأْلََراِضيي  اْلُجُسوِر , َواْلَْنَاِطِر َواْلَمَصاِلحِ , َونَْن يَُموَن لَحُ ِخْمَرةو بَِما يُْدفَُج َعْن الي َّ

ييا بُِحُْييوِق بَْيييِت , َونَْن يَُميي ْرلِ َونَْحييَواِل اأْلَْسييعَاِر , َونَْن يَُمييوَن َعاِلم  ا بِأَْوقَيياِت اليي َّ وَن َخمِييير 

تُيحُ َعلَيى  ا إْن اْقتََصَرْت ُمِهمَّ ِْْديَر ُ , نَمَّ اْلَماِل َوَما يَِجُب لَحُ . َه َا إْن تََولَّى َوْضَج اْلَخَراجِ َوتَ

 ِْ  تََرُط فِيِح ذَِلَك .َطلَِب ِ مَايَتِِح فَاَل يُ

 ) اِلِعِلُم َواِلِفِقهُ   : - 5 
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يا ِميْن نَْهيِل ااِلْ تَِهياِد , َوإِْن ُولِِيَي  - 49  ِْيه  إْن تََولَّى َوْضَج اْلَخَراجِ اُْعتُمِيَر فِييِح نَْن يَُميوَن فَ

ا ُمْجتَِهد ا ِْيه  ْت ِواَليَتُحُ , َوإِْن لَْم يَُمْن فَ  . ِ مَايَ َ اْلَخَراجِ َ حَّ

============= 

 :158اِلُخُروُج ِلاِلِستِِسقَاِه 

يعَفَاُ  , َواْلعََجيَ ةُ , َوَغْييُر ذَاِت  - 7  ُِّييُوُخ َوالضُّ َِّيمَاُب َوال اتَّفََق اْلفََُْهاُ  َعلَى نَنَّحُ يَْخُرُج ال

 ُِ َِاة  بِتََواُضجٍ َوُخ ولٍ فِيي الِيَياٍب ُخْلَْياٍن , َونَْن اْلَهْيئَِ  ِمْن النَِِساِ  , َويُْستََحبُّ نَْن يَْخُرُ وا ُم

ِ تَعَالَى . َواْختَلَفُوا فِيي ُخيرُ  دَقَ َ ُكلَّ يَْوٍم , َونَْن يَُموَن ذَِلَك بَْعدَ التَّْوبَِ  إلَى هَّ ُموا الصَّ وجِ يَُْدِِ

ِ  َعلَى نَْقَواٍل يُْنَمُر تَْفِصيلَُها فِي ُمْصَ لَحِ ) اْستِ  مَّ  ْسَْا و ( .اْلُمفَّاِر َونَْهِل ال ِِ

=============== 

ِة َعلَى اِقتِنَاِه اِلِخِنِ يِر  مَّ ىِقَراُر أَِهِل الذِِّ
159: 

وَن  َعلَييى َمييا ِعْنييدَُهْم ِمييْن َخنَيياِزيَر إالَّ نَنَُّهييْم  - 11  ييِ  يََْييرُّ مَّ اتَّفَييَق اْلفََُْهيياُ  َعلَييى نَنَّ نَْهييَل ال ِِ

ا , فَإِذَا نَْظَهُروَها نُتِْلفَْت َواَل َضيَماَن .  يُْمنَعُوَن ِمْن إْظَهاِرَها , َويُْمنَعُونَ  ِمْن إْطعَاِمَها ُمْسِلم 

َِّافِِعيَّ ُ َعيدََم تَْمِميينِِهْم ِميْن إْظَهاِرَهيا بِيأَْن يَُمونُيوا بَيْيَن نَْظُهيِر اْلُمْسيِلِميَن إذَا اْنفَيَردُ  وا َوقَيَّدَ ال

يا إذَا اْنفَيَردُ  ْض لَُهيْم . َوذََهيَب بَِمَحلٍَّ  ِميْن اْلمَلَيِد , نَمَّ وا بِمَلَيٍد بِيأَْن لَيْم يَُخياِلْ ُهْم ُمْسيِلمو لَيْم يَتَعَيرَّ

ِِ نَْكِل اْلِخْنِ يِر , أِلَنَّحُ ُمنَفِِرو ِمْن َكَمالِ  ْوَ ِ  اْلِمتَابِيَِّ  َعلَى تَْر َِّافِِعيَّ ُ إلَى إْ مَاِر ال َّ التََّمتُّجِ  ال

ْوجِ ِعْندَُهْم َمْنعَُها ِمْنحُ ., َوَخالَفَُهْم فِي َه َا اْلَمالِ   ِميَّ ُ فَلَْيَس ِلل َّ

 َسِرقَةُ اِلِخِنِ يِر أَِو ىتاَِلفُهُ :

) ن ( اتَّفََق اْلفََُْهاُ  َعلَيى نَنَّيحُ اَل قَْ يَج َواَل َضيَماَن َعلَيى َميْن َسيَرَق نَْو نَتْلَيَع ِخْنِ ييَر  - 12 

ٍم , ِلعَييدَِم َ ييَواِز تََملُِّمييِح َوبَْيِعييِح َواْقتِنَائِييِح . ) ب ( اْلُمْسييِلِم ِلَمْونِييِح َغْيييَر ُمْحتَييَرٍم ,  َواَل ُمتََْييِوِ

ِيِ فَإِنَّيحُ يَْضيَمنُحُ َويَْلَ ُميحُ رَ  ِمِ دُّ ُ إذَا َوذََهَب اْلَحنَِفيَّي ُ َواْلَماِلِميَّي ُ إلَيى نَنَّ َميْن نَتْلَيَع ِخْنِ ييَر الي ِِ

 عليح وسلم : } اُتُْرُكوُهْم َوَما يَِدينُوَن { َوُهْم يَِدينُوَن بَِماِليَّيِ  َسَرقَحُ . َوذَِلَك ِلَْْوِلِح  لى هللا

َِّاةِ ِعْندَنَا . َوقَاَل  لى هللا علييح وسيلم :  اْلِخْنِ يِر َوُهَو ِمْن نَْنفَِس اأْلَْمَواِل ِعْندَُهْم أِلَنَّحُ َكال

نَنَّ لَُهْم َما ِلْلُمْسِلِميَن َوَعلَْيِهْم َميا َعلَيى اْلُمْسيِلِميَن { } إذَا قَمِلُوَها { يَْعنِي اْلِجْ يَ َ } نَْعِلْمُهْم 

 َ يُّ , بِِخياَلِف اْلُمْسيِلِم أِل ِمِ ِْدُونَيحُ َمياال  فََمي َا يَُميوُن الي ِِ نَّيحُ َوِلْلُمْسِلِميَن التَّْضِميُن بِإِتاَْلِف َما يَْعتَ

َِّيا ييِح نَْ يال  . َوذََهييَب ال فِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَيي ُ إلَيى نَنَّييحُ إذَا َغَصيَب ُمْسييِلمو أِلَْهييِل لَيْيَس َميياال  فِيي َحِِْ

ا ُردَّ إلَْيِهْم ِلعُُموِم قَْوِليِح  يلى هللا علييح وسيلم : } َعلَيى اْليَيِد َميا نََخي َْت َحتَّيى  ِ  ِخْنِ ير  مَّ ال ِِ

يَحُ { فَإِذَا نَتْلَفَحُ لَْم يَْضَمْنحُ أِلَنَّحُ َغْيُر ُمتََْ  ٍم َكَسائِِر  النََّجاَساِت فَلَْيَس لَحُ ِعيَوضو َشيْرِعيٌّ تَُؤدِِ ِوِ

 , َسَوا و نَْظَهُرو ُ نَْو لَْم يُْمِهُرو ُ . إالَّ نَنَّحُ يَأاْلَُم إذَا نَتْلَفَحُ فِي َحاِل َعدَِم إْظَهاِرِهْم لَحُ .

=============== 

ِة  مَّ  160 ِخيَانَةُ أَِهِل الذِِّ

َِّييافِِعيَّ  - 12  َح ال ييِ  إذَا ِخيييَع ِمييْنُهْم اْلِخيَانَيي ُ لَييْم يَْنمِييْ  إلَييْيِهْم َ ييرَّ مَّ  ُ َواْلَحنَابِلَيي ُ بِييأَنَّ نَْهييَل ال ِِ

يِ  َوَ يَب لَُهيْم , َوِلَهي َا إذَا َطلَمُيو مَّ ْْيدَ ال ِِ ْْيدَ اْلعَْهدَ , َواْلفَْرُق بَْينَُهْم َوبَْيَن نَْهِل اْلُهْدنَيِ  نَنَّ َع ا َع

ِ  َوَ بَ  مَّ يِد اْلُهْدنَيِ  ِلْلُمْسيِلِميَن ,  ال ِِ ْْ ْْيدُ لَُهيْم فَلَيْم يُيْنَْْض ِلَخيْوِف اْلِخيَانَيِ  , َوالنََّميُر فِيي َع اْلعَ

ْْيدََها َعَْيدَ , َوإِْن لَي َمياِم , إْن َرنَّللَا َع ْم َوِلَه َا لَْو َطلََب اْلُمفَّاُر اْلُهْدنَ َ َكاَن النََّمُر فِيَهيا إلَيى اْمِ
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ْْدََها لَ  ِ  فِي قَْمَضيِ  يََر َع مَّ ِْْضَها ِعْندَ اْلَخْوِف ; َوأِلَنَّ نَْهَل ال ِِ ِْْد , فََماَن النََّمُر إلَْيِح فِي نَ ْم يَْع

َميياِم َوتَْحييَت ِواَليَتِييِح , فَييإِذَا َظَهييَرْت ِمييْنُهْم ِخيَانَيي و نَْمَمييَن اْسييتِْدَراُكَها بِِخيياَلِف نَْهييِل اْلُهْدنَييِ   اْمِ

َميياِم , فَييإِذَا َظَهييَرْت ِخيَييانَتُُهْم لَييْم يُْمِمييْن اْسييتِْدَراُكَها فََجيياَز فَييإِنَُّهْم َخيياِر ُ  وَن َعييْن قَْمَضييِ  اْمِ

ُْْضَها بِاْلَخْوِف .  نَ

=============== 

 :161اِلُمَسابَقَةُ بَِينََها 

نََكانَْت بِِعَوٍض نَْم بِغَْييِرِ  ,  اَل ِخاَلَف بَْيَن اْلفََُْهاِ  فِي َ َواِز اْلُمَسابََِْ  بَْيَن اْلَخْيِل َسَوا و  - 6 

 َوفِي َكْيِفيَِّ  تََحُِّْق السَّْمِق بَْينََها تَْفِصيلو يُْنَمُر فِي ُمْصَ لََحْي : ) َرْميو , َوَسْمقو ( .

َضافَِ  إلَى َما َسمََق يَتَعَلَُّق بِاْلَخْييِل َمَسيائُِل نُْخيَرَّللا بََحثََهيا اْلفََُْهياُ  فِيي  - 7  َمَواِطنَِهيا , َوبِاْمِ

َكيياةِ , َوَطَهيياَرةُ بَْوِلَهييا ِلْلُمَجاِهيي َق إلَْيَهييا اْلفََُْهيياُ  فِييي ال َّ ِد فََمْسييأَلَ ُ إْنييَ اِ  اْلَحِميييِر َعلَْيَهييا تََ ييرَّ

نََ ييابَحُ بِييأَْرِض َحييْرٍب , بُِحييَث فِييي بَيياِب النََّجاَسيياِت , َوُرُكييوُب اْلَمييْرنَةِ َعلَْيَهييا بُِحييَث فِييي 

ِيِ ِمْن ُرُكوبَِهيا بُِحيَث فِيي اْلِجْ يَيِ  ِعْنيدَ اْلَحيِديِث َعيْن  َممَاِحثِ  ِمِ بَاَحِ  . َوَمْنُج ال ِِ اْلَحْمِر َواْمِ

ِ  فِي اْلَمْلمَِس , َوَغْيُر ذَِلَك ِمْن اأْلُُموِر . مَّ  تَْميِيِ  نَْهِل ال ِِ

================ 

ِساَلِم   162 َداُر اإِلِ

ْساَلِم هِ  - 1  َِّافِِعيَّ ُ : ِهَي دَاُر اْمِ ْساَلِم َظاِهَرة  . َوقَاَل ال ْْعٍَ  تَُموُن فِيَها نَْحَماُم اْمِ َي : ُكلُّ بُ

ْسيياَلِم  ْسيياَلِم : ُكييلُّ ُحْمييٍم ِمييْن  -ُكييلُّ نَْرٍض تَْمَهييُر فِيَهييا نَْحَميياُم اْمِ َويُييَرادُ بُِمُهييوِر نَْحَميياِم اْمِ

نَييى َوالسَّييِرقَِ   نَْحَماِمييِح َغْيييِر نَْحييِو اْلِعمَييادَاتِ  نَْو يَْسييُمنَُها اْلُمْسييِلُموَن َوإِْن َكيياَن  -َكتَْحييِريِم الِ ِ

وَها بِيَِد اْلُمفَّاِر , نَْو َكيانُوا يَْسيُمنُونَهَ  ٍ  , نَْو فَتََحَها اْلُمْسِلُموَن , َونَقَرُّ ا , الُيمَّ َمعَُهْم فِيَها نَْهُل ِذمَّ

 نََ اَلُهْم اْلُمفَّاُر َعْنَها .

لَِ  :ا   أْلَْلفَاُظ ذَاُت الِصِ

 َداُر اِلَحِرِا : -أ  

ْْعٍَ  تَُموُن فِيَها نَْحَماُم اْلُمْفِر َظاِهَرة  . - 2   دَاُر اْلَحْرِب ِهَي : ُكلُّ بُ

 َداُر اِلعَِهِد : -ا  

ْلحِ َوِهَي : ُكلُّ نَ - 3  ى دَاَر اْلُمَوادََعِ  َودَاَر الصُّ اِحيٍَ  َ يالََح اْلُمْسيِلُموَن دَاُر اْلعَْهِد : َوتَُسمَّ

ِْتَاِل َعلَى نَْن تَُموَن اأْلَْرُض أِلَْهِلَها . ِِ اْل  نَْهلََها بِتَْر

 َداُر اِلبَِ يِ : -ج  

ْسيياَلِم تََحيَّييَ  إلَْيَهييا َمْجُموَعيي و ِمييْن اْلُمْسييِلِميَن لَُهييْم  - 4  دَاُر اْلمَْغيييِ ِهييَي : نَاِحيَيي و ِمييْن دَاِر اْمِ

َماِم بِتَأِْويٍل .َشْوَك و   َخَرَ ْت َعلَى َطاَعِ  اْمِ

 ) اِلُحِ ُم التَِّ ِليِفيُّ   : 

ْساَلِم َ اَر اْلِجَهادُ فَْرَض َعْيٍن َعلَيى َ ِمييجِ  - 5  ْْعٍَ  ِمْن دَاِر اْمِ إذَا اْستَْولَى اْلُمفَّاُر َعلَى بُ

اَ  نَْفييَراِد النَّاِحيَييِ  الَّتِييي اْسييتَْولَى َعلَْيَهييا اْلُمفَّيي ا , نَِ ييحَّ ا َوِكمَييار  اُر , ِرَ يياال  َونَِسييا   , ِ ييغَار 

ْساَلِم , َ اَر اْلِجَهادُ فَيْرَض  َوَمْرَضى , فَإِذَا لَْم يَْستَِ ْج نَْهُل النَّاِحيَِ  دَْفَج اْلعَدُِوِ َعْن دَاِر اْمِ

ْسيياَلِم , َوَهَميي َا َحتَّييى يَُمييوَن َعييْيٍن َعلَييى َمييْن يَِليييِهْم ِمييْن نَْهييِل النَّييَواِحي اأْلُْخييَرَّللا ِمييْن دَ  اِر اْمِ

اْلِجَهييادُ فَييْرَض َعييْيٍن َعلَييى َ ِميييجِ اْلُمْسييِلِميَن , َواَل يَُجييوُز تَْمِميييُن َغْيييِر اْلُمْسييِلِميَن ِمييْن دَاِر 
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ْساَلِم . َويَأاْلَُم َ ِميُج اْلُمْسِلِميَن  إذَا تََرُكوا َغْيَرُهْم يَْستَْوِلي َعلَى َشْي ٍ  ْسياَلِم .  اْمِ ِمْن دَاِر اْمِ

ْساَلِم , َوقَُراَها ِمْن اْلُمْسِلِميَن إقَاَمي ُ َشيعَائِِر  ) ر : ِ َهادو ( . َويَِجُب َعلَى نَْهِل بُْلدَاِن دَاِر اْمِ

ْساَلِم , َوإِْظَهاُرَها فِيَها َكاْلُجُمعَِ  , َواْلَجَماَعِ  , َوَ اَلةِ اْلِعيدَْيِن , َواأْلَذَاِن  , َوَغْييِر ذَِليَك اْمِ

َِّيعَائِِر نَْو إْظَهاَرَهيا قُوتِلُي َِ نَْهيُل بَلَيٍد نَْو قَْريَيٍ  إقَاَمي َ َهيِ ِ  ال ْساَلِم , فَإِْن تََر وا ِمْن َشعَائِِر اْمِ

ْسياَلِم إالَّ بِيإِْذٍن ِمي ا . َواَل يَُجوُز ِلغَْيِر اْلُمْسِلِميَن دُُخوُل دَاِر اْمِ َمياِم نَْو َوإِْن نَقَاُموَها ِسرًّ ْن اْمِ

نََمييياٍن فِيييي ُمْسيييِلٍم . َواَل يَُجيييوُز لَُهيييْم إْحيييدَاُإ دُوِر ِعمَيييادَةٍ ِلغَْييييِر اْلُمْسيييِلِميَن : َكاْلَمنَيييائِِس , 

َواِمجِ , َوبَْيِت النَّاِر , َعلَى تَْفِصيٍل َسيَأْتِي .  َوالصَّ

================ 

 :163ِهِد اأِلَِحَ اُم اِلُمتَعَلِِّقَةُ بَِداِر اِلعَ 

ِْتَياَل ُميدَّة   - 5  ُِ بُِموَ مِيِح اْل َمياُم َميَج نَْهيِل اْلَحيْرِب َعْهيد ا ِلْلَمْصيلََحِ  يَتْيُر ِْيدَ اْمِ يَُجوُز نَْن يَْع

 بِِعَوٍض نَْو بِغَْيِر ِعَوٍض , فَتَُموُن تِْلَك الدَّاُر دَاَر َعْهٍد . َواْنُمْر ُمْصَ لََح : ) ُهْدنَ و ( .

ْلحِ َمَج نَْهِل اْلَحْرِب إلَى قِْسَمْيِن :َوقَسََّم الْ   ْْدَ الصُّ  فََُْهاُ  َع

َهيا بِأَْييِديِهْم بَِخيَراجٍ  -ن    ِْرُّ ْلحِ نَْن تَُميوَن تِْليَك اأْلََراِضيُي لَنَيا , َونُ ِْْد الصُّ تََرُط فِي َع ِْ قِْسمو يُ

ْلُح َ ِحيحو بِاتِِفَاِق اْلفَُْ  َهاِ  , َويَُميوُن اْلَخيَراُج الَّيِ   يَُؤدُّونَيحُ نُْ يَرة  اَل يَُؤدُّونَحُ لَنَا . فََه َا الصُّ

يَْسييُُْط بِإِْسيياَلِمِهْم , َويُْؤَخيي ُ َخَراُ َهييا إذَا اْنتََْلَييْت إلَييى ُمْسييِلٍم , َوُهييْم يَِصيييُروَن نَْهييَل َعْهييٍد . 

فُوا فِيَها بِاْلمَْيجِ  ْهِن , فَإِْن دَفَعُيوا اْلِجْ يَي َ َعيْن  َوالدَّاُر دَاُر إْساَلٍم لَْيَس لَُهْم نَْن يَتََصرَّ , نَْو الرَّ

وا  فِيَهيا ِرقَابِِهْم َ اَز إْقَراُرُهْم َعلَى التَّأْبِيِد , َوإِْن َمنَعُوا اْلِجْ يَ َ لَْم يُْجمَُروا َعلَْيَها , َولَيْم يَُْيرُّ

 إالَّ اْلُمدَّةَ الَّتِي يَُْرُّ فِيَها نَْهُل اْلُهْدنَِ  .

يْلحِ َمعَُهيْم نَْن تَُميوَن اأْلَْرُض لَُهيْم , فَياْختَلََع اْلفََُْهياُ  فِيي َوقِسْ  -ب   ْْيِد الصُّ تََرُط فِي َع ِْ مو يُ

ْْدو َ ِحيحو , َواْلَخَراُج الَِّ   يَُؤدُّونَحُ فِي ُحْمي َِّافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَ ُ إلَى نَنَّحُ َع ِم َ َواِزِ  . فَ ََهَب ال

لَُموا يَْسيُُْط َعيْنُهْم , َواَل تَِصييُر اليدَّاُر دَاَر إْسياَلٍم , َوتَُميوُن دَاَر َعْهيٍد َولَُهيْم اْلِجْ يَِ  َمتَى نَسْ 

وَن فِيَهيا َميا نَقَياُموا َعلَي ى بَْيعَُها , َوَرْهنَُها , َوإِذَا اْنتََْلَْت إلَى ُمْسِلٍم لَْم يُْؤَخْ  َخَراُ َها , َويَُْرُّ

ْساَلِم , َولَُهْم إْحدَاُإ َكنِيَسيٍ  فِيَهيا , اْلعَْهِد , َواَل تُْؤَخ ُ  ِ  ْ يَ ُ ِرقَابِِهْم , أِلَنَُّهْم فِي َغْيِر دَاِر اْمِ

فُوَن فِيَهييا َكْيييَع َشيياُ وا , َواَل يُْمنَعُييوَن ِمييْن  أِلَنَّ اأْلَْرَض لَُهييْم َولَْيَسييْت دَاَر إْسيياَلٍم فَيَتََصييرَّ

ييا إْظَهيياِر َشييعَائِِرِهْم فِيَهييا َكيياْلَخمْ  ِر , َواْلِخْنِ يييِر , َوَضييْرِب النَّيياقُوِس , َواَل يُْمنَعُييوَن إالَّ ِممَّ

ِْْل نَْخمَاِر اْلُمْسِلِميَن إلَيى اأْلَْعيدَاِ  , َوَسيائِِر َميا  ُر بِِح اْلُمْسِلُموَن َكإِيَواِ  َ اُسوٍس , َونَ يَتََضرَّ

َمامِ  ُر بِِح اْلُمْسِلُموَن . َويَِجُب َعلَى اْمِ ِض لَُهيْم  يَتََضرَّ يِِيَن ِمْن التَّعَرُّ ِمِ نَْن يَْمنََج اْلُمْسِلِميَن َوال ِِ

ْسيياَلِم  . َوقَيياَل اْلَحنَِفيَّيي ُ : إذَا َعَْييدَ اْلعَْهييدَ َمييَج اْلُمفَّيياِر َعلَييى نَْن تُْجييَرَّللا فِييي دَاِرِهييْم نَْحَميياُم اْمِ

ْلحِ دَاَر إْساَلٍم , َوَ اُروا نَهْ  ٍ  تُْؤَخ ُ ِ ْ يَي ُ ِرقَيابِِهْم , َوإِذَا َطلَيَب َ اَرْت دَاُرُهْم بِالصُّ َل ِذمَّ

قَييْومو ِمييْن نَْهييِل اْلَحييْرِب اْلُمَوادََعيي َ َمييَج اْلُمْسييِلِميَن ِسيينِيَن َمْعلُوَميي   َعلَييى نَْن يُييَؤدُّوا اْلَخييَراَج 

ْساَلِم َعلَْيِهْم فِي دَارِ  ْْمَْل ِميْنُهْم , إالَّ نَْن تَُميوَن ِلْلُمْسِلِميَن َعلَى نَْن اَل تَْجِرَ  نَْحَماُم اْمِ ِهْم لَْم يُ

َِّيْرِط  يِد اْلعَْهيِد َمعَُهيْم بَِهي َا ال ْْ َماُم َمْصلََح   فِيي َع فِي ذَِلَك َمْصلََح و ِلْلُمْسِلِميَن , فَإِذَا َرنَّللَا اْمِ

ِْتَيياِل بِييأَْن  ييُروَرةِ , َوِهييَي َضييُروَرةُ ااِلْسييتِْعدَاِد ِلْل ييْرِط الضَّ َِ َكيياَن بِاْلُمْسييِلِميَن َضييْععو َ يياَز بِ

يُروَرةِ , أِلَنَّ اْلُمَوادََعي ةُ اْلُمَجاَوَزةِ إلَى قَْوٍم  َخِريَن , فَاَل تَُجوُز ِعْندَ َعيدَِم الضَّ  َ َوبِاْلَمفََرةِ قُوَّ

ِْتَاِل ,  ِْتَاِل اْلَمْفُروِض , فَاَل يَُجوُز إالَّ فِي َحاٍل يََُْج َوِسيلَ   إلَى اْل ُِ اْل أِلَنََّها ِحينَئِيٍ  تَُميوُن تَْر

َِ َوتَعَالَى : } فَاَل تَِهنُوا َوتَْدُعوا إلَيى السَّيْلِم َونَْنيتُْم اأْلَْعلَيْوَن وَ  ُ تَمَاَر ُ قِتَاال  َمْعن ى , قَاَل هَّ َهَّ
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َِ َوتَ  ِ تَمَيياَر ييُروَرةِ اَل بَييأَْس بِييِح , ِلَْييْوِل هَّ عَييالَى : } َوإِْن َ نَُحييوا  َمعَُمييْم { َوِعْنييدَ تََحُّْييِق الضَّ

ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم }  ِ { َوقَييْد ُرِوَ  نَنَّ َرُسييوَل هَّ ِللسَّييْلِم فَيياْ نَْح لََهييا َوتََوكَّييْل َعلَييى هَّ

يتََرُط إْذُن  ِْ يَر ِسينِيَن { . َواَل يُ ِْ َوادََل نَْهَل َممَّ َ َعياَم اْلُحدَْيمِيَيِ  َعلَيى نَْن تُوَضيَج اْلَحيْرُب َع

َميياِم َ يياَزْت  َميياِم بِاْلُمَوادََعييِ  , َحتَّييى لَييْو َوادََعُهييْم فَِريييقو ِمييْن اْلُمْسييِلِميَن ِمييْن َغْيييِر إْذِن اْمِ اْمِ

يييِد اْلُمَوادََعيييِ  َمْصيييلََح   ِلْلُمْسيييِلِميَن . َولَِمييينَُّهْم اَل  ْْ َل َعلَْييييِح َكيييْوُن َع ُميييَوادََعتُُهْم , أِلَنَّ اْلُمعَيييوَّ

َهِ ِ  اْلُمَوادََعِ  ِمْن نَْن يَُمونُوا نَْهَل َحيْرٍب , فَيإِذَا َ يالََحُهْم , فَيإِْن َكياَن قَيْد نََحياَط يَْخُرُ وَن بِ 

ِْْسيُم اْلمَياقِي  ُسيَها , َويَ يْلحِ يَُميوُن َغنِيَمي   يَُخِمِ َمَج اْلَجْيِش بِمِاَلِدِهْم فََميا يَأُْخي ُ ُ ِميْنُهْم َعلَيى الصُّ

ةِ السَّييْيِع , فَييإِْن لَييْم يَْنييِ ْل بَِسيياَحتِِهْم , َونَْرَسييلُوا إلَْيييِح َعلَييى اْلَجييْيِش , أِلَنَّيي ييَل إلَْيييِح بُِْييوَّ حُ تََو َّ

بَيْل  َوَطلَمُوا ِمْنحُ اْلُمَوادََع َ بِاْلَماِل , فََما يَأُْخ ُ ُ ِمْنُهْم يَُموُن بَِمْنِ لَِ  اْلِجْ يَيِ  , اَل ُخُميَس فِييِح ,

 اْلِجْ يَِ  .يُْصَرُف فِي َمَصاِرِف 

 اأِلََماُن أِلَِهِل َداِر اِلعَِهِد :

ِض لَُهييْم , أِلَنَُّهييْم  - 6  يِِيَن ِمييْن إييي َاِ  نَْهييِل دَاِر اْلعَْهييِد َوالتَّعَييرُّ ِمِ َميياُم اْلُمْسييِلِميَن َواليي ِِ يَْمنَييُج اْمِ

ييا إْن نََغيياَر َعلَييْيِهْم قَييْومو ِمييْن نَْهييِل  اْسييتَفَادُوا اأْلََميياَن فِييي نَْنفُِسييِهْم , َونَْمييَواِلِهْم بِاْلُمَوادََعيي ِ  , نَمَّ

فَالُ َعييْنُهْم , أِلَنَُّهييْم بَِهيي َا اْلعَْهييِد " اْلُمَوادََعييِ  " َمييا  اْلَحييْرِب , فَيياَل يَِجييُب َعلَييى اْلُمْسييِلِميَن الييدِِ

ْسيياَلِم , فَيياَل يَِجييُب َعلَييى َخَرُ ييوا ِمييْن نَْن يَُمونُييوا نَْهييَل َحييْرٍب , أِلَنَُّهييْم لَييْم يَْنَْييادُوا ِلُحْمييِم  اْمِ

َمي ِْْض , فَِلإْلِ ْْدو َغْييُر اَلِزٍم ُمْحتَِميلو ِللينَّ اِم اْلُمْسِلِميَن نُْصَرتُُهْم . َوَه َا اْلعَْهدُ نَْو اْلُمَوادََع ُ : َع

ا تََخافَنَّ ِمْن قَيْوٍم ِخيَانَي   فَاْنمِي ْ  يا  نَْن يَْنمِ َ إلَْيِهْم , لْولح تعالى : } َوإِمَّ إلَيْيِهْم َعلَيى َسيَواٍ  { نَمَّ

َْْض ِمنَّيا  ْْدو اَلِزمو , اَل يَْحتَِمُل النَّ ْساَلِم فَُهَو َع , إذَا َوقََج َعلَى نَْن تَْجِرَ  فِي دَاِرِهْم نَْحَماُم اْمِ

ٍ  . َوالدَّاُر دَاُر إْساَلٍم  ْْدُ ِذمَّ ْسياَلِم أِلَنَّ اْلعَْهدَ اْلَواقَِج َعلَى َه َا اْلَوْ ِح َع يَْجِر  فِيَهيا ُحْميُم اْمِ

َِّيافِِعيُّ َونَبُيو يُوُسيَع  َْْراِرِ  َمعَُهْم فََْْد اُْختُِليَع فِييِح . فَي ََهَب ال ْلَح بَْعدَ اْستِ . فَإِْن نََُْضوا الصُّ

دو إلَى نَنَّ دَاَرُهْم تَِصيُر دَاَر َحْرٍب , َوقَاَل نَبُو َحنِيفَي َ : إْن َكياَن فِيي دَ  اِرِهيْم ُمْسيِلمو نَْو َوُمَحمَّ

 َكاَن بَْينَُهْم َوبَْيَن دَاِر اْلَحْرِب بَلَدو ِلْلُمْسيِلِميَن , فَتَْمَْيى دَاُرُهيْم دَاَر إْسياَلِم يَْجيِر  َعلَيى نَْهِلَهيا

يَن , فَتَُمييوُن دَاَر ُحْمييُم اْلمُغَيياةِ , َوإِْن لَييْم يَُمييْن بَْييينَُهْم ُمْسييِلمو َواَل بَييْيَن دَاِر اْلَحييْرِب بَلَييدو ِلْلُمْسييِلمِ 

ا َحْرٍب .  َوإِذَا نََُْضوا اْلعَْهدَ َوَكياَن نََحيدو ِميْنُهْم بِيدَاِرنَا يُمَلَّيُغ َمأَْمنَيحُ , نَْ  َميا يَيأَْمنُوَن فِييِح ِمنَّي

 َوِمْن نَْهِل اْلعَْهِد , الُمَّ َكانُوا َحْرب ا لَنَا .

================ 

يَةُ   -ا   :  164) الدِِّ

يَ َ إْن َكانَْت ِمْن ال ََّهِب فَإِنََّها تَُْدَُّر بِأَْلِع ِمثَْْياٍل , َوذَِليَك ِلَميا اتَّفَ  - 10 َق اْلفََُْهاُ  َعلَى نَنَّ الدِِ

َرَوَّللا َعْمييُرو ْبييُن َحييْ ٍم فِييي ِكتَابِييِح } نَنَّ َرُسييوَل هَّ  ييلى هللا عليييح وسييلم َكتَييَب إلَييى نَْهييِل 

ييِ  نَْليُع ِدينَيياٍر { .  َوَهيي َا اْلييََمِن َونَنَّ فِييي الينَّْفِس  مَّ بِيِل َوَعلَييى نَْهيِل ال ِِ اْلُمْؤِمنَييِ  ِمائَي   ِمييْن اْمِ

ُ ِل اْلُحِرِ اْلُمْسِلِم . َويُْنَمُر التَّْفِصيُل فِي : ) ِديَاتو ( .  بِالنِِْسمَِ  ِللرَّ

============== 

 165 َدِهِريٌّ 

َمياِن , َويَُْياُل الدَّْهِر ُّ فِي اللُّغَِ  : َمْنُسوبو  - 1  إلَى الدَّْهِر , َوالدَّْهُر يُْ لَُق َعلَى اأْلَبَِد َوال َّ

ي ِْيَياِس . َونَمَّ ِْيدَِم اليدَّْهِر َواَل يُيْؤِمُن بِاْلمَْعيِث : دَْهيِر ٌّ , بِياْلفَتْحِ َعلَيى اْل ُ ِل الَِّ   يَُْيوُل بِ ا ِللرَّ
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ُ ييُل اْلُمِسيينُّ إذَا نُِسييَب إلَييى الييدَّْهِر يُ  ييِمِ َعلَييى َغْيييِر قِيَيياٍس . الرَّ َْيياُل لَييحُ : ) دُْهييِر ٌّ ( بِالضَّ

ْ اَلحِ فِْرقَ و ِمْن اْلُمفَّاِر ذََهمُوا إلَى قِيدَِم اليدَّْهِر َوإِْسينَاِد اْلَحيَواِدِإ إلَْييِح  , َوالدَّْهِريُّوَن فِي اْمِ

انِجِ اْلُمْختَاِر ُسْمَحانَحُ , َكَما نَخْ  ُ تَعَالَى َعْنُهْم بَِْْوِلِح : } إْن ِهيَي إالَّ ُمْنَمِريَن ُوُ ودَ الصَّ مََر هَّ

اِز ُّ فِييي تَْفِسيييِر اآْليَييِ  :  َحيَاتُنَييا الييدُّْنيَا نَُمييوُت َونَْحيَييا َوَمييا يُْهِلُمنَييا إالَّ الييدَّْهُر { . يَُْييوُل الييرَّ

ائِجِ , َواَل َحاَ ي َ فِيي َهي َا اْلمَياِب إلَيى يَْ ُعُموَن نَنَّ اْلُموِ َب ِلْلَحيَياةِ َواْلَميْوِت تَيأاْلِيَراُت ال َّمَي

ا إالْمَاِت اْلفَاِعِل اْلُمْختَاِر . َوَه َا إْنَمارو ِمْنُهْم ِلآْلِخيَرةِ َوتَْميِ يبو ِلْلمَْعيِث َوإِْبَ يالو ِلْلَجيَ اِ  , َكَمي

 يَُْوُل اْلُْْرُطمِيُّ . 

لَِ  ( :  ) اأْلَْلفَاُظ ذَاُت الِصِ

ِنِديىُ  -أ    : ال ِِّ

ْسياَلَم . َوُهيَو بَِهي َا  - 2  ْنِديَق بِأَنَّحُ ُهَو َميْن يُيْمِ ُن اْلُمْفيَر َويُْمِهيُر اْمِ َف نَْكثَُر اْلفََُْهاِ  الِ ِ َعرَّ

ِْرُّ َعلَْيِح .  اْلَمْعنَى قَِريبو ِمْن اْلُمنَافِِق . َوقِيَل ُهَو َمْن اَل يَْنتَِحُل ِدين ا , نَْ  اَل يَْستَ

 : اِلُمِلِحدُ  -ا  

يِن  - 3  ْساَلِم نَْو التَّأِْويِل فِي َضُروَراِت الدِِ َعاِ  اْمِ يِن َمَج ادِِ اْلُمْلِحدُ : ُهَو َمْن يَْ عَُن فِي الدِِ

َِّيْرلِ اْلَْيِويِم إلَيى ِ َهيٍ  ِميْن  فَحُ اْبُن َعابِيِديَن بِأَنَّيحُ َميْن َمياَل َعيْن ال ْ َراِ  اأْلَْهَواِ  . َوَعرَّ ; ِمِ

 ْلُمْفِر .ِ َهاِت ا

 اِلُمنَافُِى : -ج  

ْسيياَلَم قَييْوال  . نَْو الَّييِ   نَْظَهييَر  - 4  اْلُمنَييافُِق : ُهييَو َمييْن يُْضييِمُر اْلُمْفييَر اْعتَِْيياد ا , َويُْمِهييُر اْمِ

ْساَلِم . َوَمَحلُّ النِِفَاِق اْلَْْلُب . ْساَلَم أِلَْهِلِح , َونَْضَمَر َغْيَر اْمِ  اْمِ

 دُّ :اِلُمِرتَ  -د   

ْسياَلِم بِيإِْ َراِ  َكِلَميِ  اْلُمْفيِر َعلَيى اللَِِسياِن , نَْو فِْعيٍل  - 5  اِ يُج َعيْن ِدييِن اْمِ اْلُمْرتَدُّ : ُهَو الرَّ

تَِرُكوَن َمَج اليدَّهْ  ِْ ْساَلِم . َوَ ِميُج َهُؤاَلِ  يَ يَماِن , فَااِلْرتِدَادُ ُكْفرو بَْعدَ اْمِ نُحُ بَْعدَ اْمِ ِ ِ رِ يَتََضمَّ

 فِي اْلُمْفِر .

ِجَماِليُّ َوَمَواِطُن اِلبَِحِث   :  ) اِلُحِ ُم اإِلِ

يا نَْن يَِعييَش  - 6  ْسياَلَم , فَإِمَّ الدَّْهِر ُّ إذَا َكاَن َكافَِر اأْلَْ ِل , نَْ  لَْم يَْسمِْق لَحُ نَْن اْعتَنَيَق اْمِ

فِي ُمْصَ لَحِ : ) نَْهُل اْلَحْرِب ( . نَْو يَِعيُش فِيي  فِي دَاِر اْلَحْرِب , فَُهَو َحْربِيٌّ يُْنَمُر ُحْمُمحُ 

ْساَلِم بِأََماٍن ُمَؤقٍَّت فَُهَو ُمْستَأَْمنو , ُحْمُمحُ فِي ُمْصَ لََحْي : ) نََميانو َوُمْسيتَأَْمنو ( . نَْو  دَاِر اْمِ

مَّ  ِْْد ال ِِ ْساَلِم بِأََماٍن ُمَؤبٍَّد , نَْ  بِعَ ييٌّ , َوُحْمُميحُ فِيي ُمْصيَ لَحِ : ) يَِعيُش فِي دَاِر اْمِ ِ  فَُهَو ِذِمِ

ِْدَِم اليدَّْهِر َوإِْنَمياِر إْسينَاِد اْلَحيَوادِ  ا , الُمَّ َكفََر بَِْْوِلِح بِ ا إذَا َكاَن ُمْسِلم  ِ  ( . نَمَّ مَّ ِإ إلَيى نَْهُل ال ِِ

انِجِ اْلُمْختَاِر ُسْمَحانَحُ َوتَعَالَى فَُهَو ُمْرتَدٌّ . َوُحمْ   ُمحُ فِي ُمْصَ لَحِ : ) ِردَّةو ( .الصَّ

================== 

 166 َدِولَةل 

ْْمَي ُ فِيي  - 1  َِّْيِ  فِي يَِد َه َا تَاَرة  َوفِي يَِد َهي َا نُْخيَرَّللا , نَْو اْلعُ الدَّْولَ ُ فِي اللُّغَِ  ُحُصوُل ال

 ُ فِييي اْلَميياِل َواْلَحييْرِب َسييَوا و , َوقِيييَل : اْلَميياِل َواْلَحييْرِب ) نَْ  التَّعَاقُييُب ( , َوالدُّولَيي ُ َوالدَّْولَيي

دَالَي ُ َمْعنَاَهيا اْلغَلَمَي ُ , يَُْيالُ  يِمِ فِيي اْلَمياِل , َوالدَّْولَي ُ بِياْلفَتْحِ فِيي اْلَحيْرِب . َواْمِ  : الدُّولَ ُ بِالضَّ

ةَ نُِديَل لَنَا َعلَى نَْعدَائِنَا نَْ  نُِصْرنَا َعلَيْيِهْم . َوفِيي َحيِديِث نَبِي ي ُسيْفيَاَن } : يُيدَاُل َعلَْينَيا اْلَميرَّ

ة  , ِمْن التَّدَاُوِل , َوِمْن ذَِلَك قولح تعيال ة  َويَْغِلمُنَا َمرَّ ى َونُدَاُل َعلَْيِح اأْلُْخَرَّللا { . نَْ  نَْغِلمُحُ َمرَّ
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َن دُولَي   بَيْيَن اأْلَْغنِيَياِ  ِميْنُمْم { } َوتِْلَك اأْلَيَّاُم نُدَاِولَُها بَْيَن النَّياِس { َوقَْولُيحُ : } َكيْي اَل يَُميو

ا فِي ااِلْ ِ اَلحِ فَلَيْم يَ  يْج نَْ  يُتَدَاَولُوَن اْلَماَل بَْينَُهْم َواَل يَْجعَلُوَن ; ِلْلفََُْراِ  ِمْنحُ نَِصيم ا . نَمَّ ِِ
َِّييْرِعيَِّ  اْسييتِْعَماُل اْلفََُْهيياِ  ِلَهيي َا اْلُمْصييَ لَحِ , َوَوَردَ اْسييتِْعَمالُحُ فِييي بَْعيي يَاَسييِ  ال ِض ُكتُييِب الِسِ

َواأْلَْحَميياِم السُّييْلَ انِيَِّ  . َوَسيياَر اْلفََُْهيياُ  فِييي اْلَميياَلِم َعييْن اْختَِصاَ يياِت " الدَّْولَييِ  " َعلَييى 

َماِم َواْختَِصاَ اتِِح َحْيُث اْعتَمَُروا نَنَّ "  الدَّْولَ َ " إْدَراِ َها ِضْمَن اْلَماَلِم َعْن َ اَلِحيَّاِت اْمِ

َماِم اأْلَْعَمِم , نَْو اْلَخِليفَِ  َوَما يَتْمَعُحُ ِمْن ِواَليَياٍت َوَواِ مَياٍت َوُحُْيوٍق .  ُمَمثَّلَ و فِي َشْخِص اْمِ

يَادَةِ عَ  ِْيِق الِسِ يَااَلِت تَْجتَِمُج ; ِلتَْح لَى نَقَياِليَم إالَّ نَنَّ اْلَمْعُهودَ نَنَّ " الدَّْولَ َ " ِهَي َمْجُموَع ُ اْمِ

ُمعَيَّنَييٍ  , لََهييا ُحييدُودَُها , َوُمْسييتَْوِطنُوَها , فَيَُمييوُن اْلَحيياِكُم نَْو اْلَخِليفَيي ُ , نَْو نَِميييُر اْلُمييْؤِمنِيَن , 

ُْْصيودُ بِاْسييتِْعَماِل ُمْصيَ لَحِ " دَْولَيي و " ِعْنيدَ َمييْن  َعلَيى َرنِْس َهيِ ِ  السُّييلَُ اِت . َوَهي َا ُهييَو اْلَم

َِّْرِعيَِّ  نَْو اأْلَْحَماِم السُّيْلَ انِيَِّ  .  َونَتِيَجي   ِلي َِلَك يُْمِميُن اْلَْياْستَ  يَاَسِ  ال ْوُل ْعَملَحُ ِمْن فََُْهاِ  الِسِ

ييَادَةُ ( .  ِعيَّي ُ , َواْلَمنَعَي ُ ) الِسِ  - 2نَنَّ الدَّْولَ َ تَُْيوُم َعلَيى الاََلالَيِ  نَْرَكياٍن َوِهيَي : اليدَّاُر , َوالرَّ

ْسياَلِم , يَتَِّضيُح َهي َا ِمينْ   َولََْْد بََحيَث اْلفََُْهياُ  نَْرَكياَن الدَّْولَيِ  ِعْنيدَ بَْحيثِِهْم َعيْن نَْحَمياِم دَاِر اْمِ

ْسيياَلِم ِمييْن  ُل : " ُكييلُّ دَاٍر َظَهييَرْت فِيَهيا دَْعييَوةُ اْمِ ْسيياَلِم : التَّْعِرييُع اأْلَوَّ تَْعِريفَياتِِهْم ِلييدَاِر اْمِ

ي ِ نَْهلِ  مَّ  ِح بِاَل َخِفيٍر , َواَل ُمِجيٍر , َواَل بَْ ِل ِ ْ يٍَ  , َوقَْد نَفَ َ فِيَها ُحْمُم اْلُمْسِلِميَن َعلَى نَْهِل ال ِِ

َْْهْر نَْهُل اْلمِْدَعِ  فِيَهيا نَْهيَل السُّينَِّ  " . َوالتَّْعِرييُع الثَّيانِي : " ُكيلُّ  يٌّ , َولَْم يَ  إْن َكاَن فِيِهْم ِذِمِ

ْسياَلِم " . نَ  ْرٍض َسَمنََها ُمْسيِلُموَن َوإِْن َكياَن َمعَُهيْم فِيَهيا َغْييُرُهْم , نَْو تَْمَهيُر فِيَهيا نَْحَمياُم اْمِ

َملُحُ ِمْن نَقَاِليَم دَاِخلَيٍ  تَْحيَت ُحْميِم اْلُمْسيِلِميَن . َوالرَّ  ِْ ْساَلِميَّ ُ َوَما تَ ِعيَّي ُ فَالدَّاُر ِهَي اْلمِاَلدُ اْمِ

ييَادَةُ ِهيَي ُظُهيوُر ُحْمييِم  ُهيمْ  ييِ  . َوالِسِ مَّ ِْيُميوَن فِيي ُحيدُوِد الدَّْولَييِ  ِميْن اْلُمْسيِلِميَن َونَْهيِل ال ِِ اْلُم

ْساَلِم َونَفَاذُ ُ . َوَعدَُم اْلُخُروجِ َعْن َطاَعِ  َوِلِيِ اأْلَْميِر , َوَعيدَُم ااِلْفتِيَياِت َعلَْييِح , نَْو َعلَيى  اْمِ

َمياِم . َويَُميوُن ااِلْفتِيَياُت  نَِ ِ ِواَليَ ٍ  ِمْن ِواَليَاِت الدَّْولَِ  ; أِلَنَّ ااِلْفتِيَاَت َعلَْيَها اْفتِيَاتو َعلَى اْمِ

َميياِم يُوِ ييُب  بِالسَّييْمِق بِِفْعييِل َشييْيٍ  دُوَن اْسييتِئْ َاِن َمييْن يَِجييُب اْسييتِئْ َانُحُ , َوااِلْفتِيَيياُت َعلَييى اْمِ

و , فَيإِنَّ  التَّْعِ يَر , فَإِذَا َمياِم , َوَكياَن فِيي تَأِْمينِيِح َمْفَسيدَة ا دُوَن إْذِن اْمِ ِعيَّيِ  َكيافِر  يَن نََحيدُ الرَّ نَمَّ

َر َميْن اْفتَياَت َعلَْييِح , َوَكي َِلَك إذَا بَاَشيَر اْلُمْسيتَ  َماِم نَْن يَْنمِ َ َه َا اأْلََماَن , َولَيحُ نَْن يُعَيِ ِ ِحقُّ ِلإْلِ

َمياُم ; اِلْفتِيَاتِيِح َعلَْييِح . َويُْنَميُر تَْفِصييُل  فَأَقَاَم اْلَحدَّ  َر ُ اْمِ َمياِم َعي َّ َِْصاَص دُوَن إْذِن اْمِ نَْو اْل

ْساَلِم " .  ذَِلَك فِي ُمْصَ لََحاِت : " نََمانو " " َواْفتِيَاتو " " َودَاُر اْمِ

َواْلِواَليَيياِت بَِحْيييُث تُييَؤدِِ  ُكييلُّ ِواَليَييٍ  ِمْنَهييا  َوتَتَييأَلَُّع الدَّْولَيي ُ ِمييْن َمْجُموَعييٍ  ِمييْن اليينُُّممِ  - 3 

ِْْصيٍد َعياِمٍ , َوُهيَو ِرَعايَي ُ  ِْييِق َم َوِظيفَ   َخا َّ   ِميْن َوَظيائِِع الدَّْولَيِ  , َوتَْعَميُل ُمْجتََمعَي   ِلتَْح

ينِيَّييِ  َوالدُّْنيَِويَّييِ  . يَُْييوُل اْلَميياَورْ  َماَميي ُ َمْوُضييوَع و ِلِخاَلفَييِ  َمَصيياِلحِ اْلُمْسييِلِميَن الدِِ ِد ُّ : ) اْمِ

َماُم ُهَو َمْن تَْصدُُر َعْنحُ َ ِمييُج اْلِواَليَياِت فِيي يِن َوِسيَاَسِ  الدُّْنيَا ( َواْمِ ةِ فِي ِحَراَسِ  الدِِ  النُّمُوَّ

ُْْصيودُ اْلَواِ يُب بِاْلِواَل  يَياِت إْ ياَلُح ِدييِن اْلَخْليِق الَّيِ   الدَّْولَِ  .  َويَُْوُل اْبيُن تَْيِميَّي َ : " فَاْلَم

َمتَى فَاتَُهْم َخِسُروا ُخْسيَران ا ُممِين يا , َولَيْم يَيْنفَْعُهْم َميا نَِعُميوا بِيِح فِيي اليدُّْنيَا , َوإِْ ياَلُح َميا اَل 

يُن إالَّ بِييِح ِمييْن نَْمييِر دُْنيَيياُهْم " . َويَُْييوُل اْبييُن اأْلَْزَرِق : " إنَّ حَ  ِْيَْيي َ َهيي َا اْلُوُ ييوِب يَُْييوُم الييدِِ
َِّْرِعِيِ  َماِم  -ال يِن  -يَْعنِي ُوُ وَب نَْصِب اْمِ َِّياِرلِ فِيي ِحْفيِظ اليدِِ َراِ عَ و إلَى النِِيَابَِ  َعيْن ال

َي بِاْعتِمَيياِر َهييِ ِ  النِِيَابَييِ  ِخاَلفَيي   َوإَِماَميي   , َوذَِلييَك أِلَنَّ اليي يَن ُهييَو َوِسيَاَسييِ  الييدُّْنيَا بِييِح , َوُسييِمِ دِِ

ُْْصودُ فِي إيَجاِد اْلَخْلِق اَل الدُّْنيَا فََْْط " . َوبَْعدَ َه َا نَْعِرُض إلَيى َمْجُميولِ اْلِواَليَياِت فِيي  اْلَم

 الدَّْولَِ  َوَما يَُخصُّ ُكالًّ ِمْنَها ِمْن َوَظائَِع :

َماُم اأِلَِعَظُم :  اًل : اِلَحاِكُم أَِو اإِلِ  أَوَّ
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َمامُ  - 4  يِن َوِسيَاَسيِ  اليدُّْنيَا , َويَتَيَولَّى  اْمِ ةِ فِي ِحَراَسيِ  اليدِِ ِ  فِي ِخاَلفَِ  النُّمُوَّ َوِكيلو َعْن اأْلُمَّ

َماِم نَْن يُمَاِشيَر إدَاَرةَ الدَّْولَيِ  بِنَْفِسيِح , َولَِمي َماَمِ  . َواأْلَْ ُل فِي اْمِ ِْْد اْمِ ْن َمْنِصمَحُ بُِموِ ِب َع

ا َكاَن هَ  ا َمَج اتَِِسالِ الدَّْولَِ  َوَكثَْرةِ َوَظائِِفَها , َوتَعَدُِّد السَّيِلَ اِت فِيَهيا َ ياَز لَيحُ نَْن لَمَّ ر   َا ُمتَعَ ِِ

يُنِيَب َعْنحُ َميْن يَُْيوُم بَِهيِ ِ  السُّيلَُ اِت ِميْن ُواَلةٍ , َونَُميَراَ  , َوُوَزَراَ  , َوقَُضياةٍ , َوَغْييِرِهْم , 

َمياِم ; ِللدَّْولَيِ  دَائِيَرةو َويَُمونُوَن اْلوُ  َل إلَْيِهْم ِمْن نَْعَماٍل . فَيإِدَاَرةُ اْمِ َكاَلَ  َعْنحُ فِي إدَاَرةِ َما ُوِكِ

يَل َميْن يَُْيوُم بِأَْعمَي اِ  بَْيَن نَْن يَُموَن َوِكيال  َعْن النَّاِس َونَائِم ا َعْنُهْم , َوبَْيَن نَْن يُنِيَب ُهَو َويَُوِكِ

ِريَ  َ ناَلَّ يَْنَصِرَف َعْن النََّمِر اْلعَاِمِ فِي ُشئُوِن الدَّْولَيِ  , َوُمَ الَعَيِ  ُكلِِيَّياِت اأْلُُميوِر اْلُحْمِم شَ 

َمَج اْلمَْحِث َعْن نَْحيَواِل َميْن يُيَولِِيِهْم ; ِليَتََحَّْيَق ِميْن ِكفَيايَتِِهْم ِلَمنَاِ يمِِهْم . َوتَْفِصييُل ذَِليَك فِيي 

 اَم و ُكْمَرَّللا ( .ُمْصَ لَحِ : ) إمَ 

 ثَانِيًا : َوِليُّ اِلعَِهِد : 

َماَمِ  بَْعيدَ َوفَاتِيِح . َوِميْن اْلَمْعلُيوِم نَنَّيحُ لَيْيَس ِليَوِلِيِ اْلعَْهي - 5  َماُم َعْهدَ اْمِ ِد َوُهَو َمْن يَُولِِيِح اْمِ

َماُم َحيًّا , َواَل يَِلي فو فِي ُشئُوِن الدَّْولَِ  َما دَاَم اْمِ َمياِم , َوإِنََّميا تَْميدَنُ تََصرُّ ي َشيْيئ ا فِيي َحيَياةِ اْمِ

َمياِم َعي ْ  َِيْرٍط , َولَيْيَس ِلإْلِ َيِ  بِ فُحُ َكاْلَوَكالَيِ  اْلُمعَلَّْ َمياِم , فَتََصيرُّ ُل إَماَمتُحُ َوُسْلَ تُحُ بَِميْوِت اْمِ

فِي َحِقِ اْلُمْسِلِميَن , فَلَْم يَُمْن لَحُ َعْ لُيحُ , قِيَاس يا  َوِلِيِ اْلعَْهِد َما لَْم يَتَغَيَّْر َحالُحُ ; أِلَنَّحُ اْستَْخلَفَحُ 

يِد ; ِلَميْن بَيايَعُو ُ إذَا لَيْم يَتَغَيَّيْر َحالُيحُ . َوتَْفِصييلُحُ فِيي ْْ  َعلَى َعدَِم َ َواِز َخْلجِ نَْهيِل اْلَحيِلِ َواْلعَ

 ُمْصَ لَحِ : ) إَماَم و ُكْمَرَّللا ( .

 :َواِلعَِقدِ  ثَاِلثًا : أَِهُل اِلَحلِِّ  

ِْيَاِم بِنَْولٍ َخاِصٍ ِمْن َواِ مَياِت الدَّْولَيِ   - 6  لَّ   نَنَّ لَُهْم قُْدَرةَ  اْل ِْ َوَوْ حُ اْعتِمَاِرِهْم ُسْلَ    ُمْستَ

َمياِم َوُممَايَعَتُيحُ . ب  -َوِهَي : ن  يا , اْسيتِئْنَاُف بَْيعَيِ  َوِليِيِ اْلعَْهيِد ِعْنيدَ تَْوِليَ  -اْختِيَاُر اْمِ تِيِح إَمام 

ا نَْو فَاِسيْ ا َوْقيَت  َماَمِ  فِييِح ِميْن َوْقيِت اْلعَْهيِد إلَْييِح , فَيإِْن َكياَن َ يِغير  َحْيُث تُْعتَمَُر ُشُروُط اْمِ

يَياِر اْلعَْهِد َوَكاَن بَاِلغ ا َعْدال  ِعْندَ َمْوِت اْلُميَولِِي لَيْم تَِصيحَّ ِخاَلفَتُيحُ َحتَّيى يَْسيتَأْنَِع نَْهيُل ااِلْختِ 

َخْلييُج  -تَْعيِيييُن نَائِييٍب َعييْن َوِلييِيِ اْلعَْهييِد فِييي َحيياِل َغْيمَتِييِح ِعْنييدَ َمييْوِت اْلَخِليفَييِ  . د  -بَْيعَتَييحُ . ج 

ِْْد " . َماِم إذَا قَاَم َما يُوِ ُب َخْلعَحُ . َويُْنَمُر التَّْفِصيُل فِي ُمْصَ لَحِ : " نَْهِل اْلَحِلِ َواْلعَ  اْمِ

 : اِلُمِحتَِسُه :َرابِعًا  

ِْيَاِم بَِوِظيفَيِ  اأْلَْميِر بِياْلَمْعُروِف َوالنَّْهييِ َعيْن اْلُمْنَميِر  - 7  َماُم نَْو نَائِمُحُ ِلْل , ُهَو َمْن يَُولِِيِح اْمِ

ييِع َعييْن نُُمييوِرِهْم َوَمَصيياِلِحِهْم , َوُهييَو فَييْرضو فِييي حَ  ِْ ِعيَّييِ  َواْلَم ييِح َوِللنََّمييِر فِييي نَْحييَواِل الرَّ ِِْ

ُمتَعَيييِِنو َعلَْيييِح بُِحْمييِم اْلِواَليَيييِ  . َوَمْوُضييولُ َهييِ ِ  اْلِواَليَييِ  إْليييَ اُم اْلُحُْييوِق َواْلَمعُونَييِ  َعلَيييى 

اْستِيفَائَِها , َوَمَحلُّ ِواَليَتِِح ُكلُّ ُمْنَمٍر َمْوُ وٍد فِي اْلَحياِل , َظياِهرو ِلْلُمْحتَِسيِب بِغَْييِر تََجسُّيٍس , 

َِّخيي َ َعلَييى إْنَميياِرِ  نَْعَوان ييا ; أِلَنَّييحُ  َمْعلُييومو  ا بِغَْيييِر اْ تَِهيياٍد , َوِلْلُمْحتَِسييِب نَْن يَت َكْونُييحُ ُمْنَميير 

َِّيْرلِ  يُق بِياْلعُْرِف دُوَن ال
 َمْنُصوبو ; ِلَه َا اْلعََمِل , َوِمْن َ اَلِحيَّتِِح نَْن يَْجتَِهدَ َرنْيَحُ فِيَما يَتَعَلَّ

َِِّريعَِ  ; ِليَْعلََم َما يَيأُْمُر بِيِح َويَْنَهيى , َوِلَه َا يَجِ  ا َعاِرف ا بِأَْحَماِم ال ِْيه  ُب نَْن يَُموَن اْلُمْحتَِسُب فَ

َِّفيييُق  َعْنيييحُ . َوَعَميييُل اْلُمْحتَِسيييِب َواِسيييَ  و بَيييْيَن َعَميييِل اْلَْاِضيييي َوَعَميييِل َواِليييي اْلَمَمييياِلِم . فَيَت

 نُُموٍر ِمْنَها :  اْلُمْحتَِسُب َمَج اْلَْاِضي فِي

( َ َواُز ااِلْستِْعدَاِ  ِلْلُمْحتَِسِب , َوَسَماُعحُ دَْعَوَّللا اْلُمْستَْعِد  َعلَى اْلُمْسيتَْعدَّللَا َعلَْييِح فِيي  1) 

 ُحُْوِق اآْلدَِميِِيَن فِيَما يَْدُخُل تَْحَت اْختَِصاِ ِح . 
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ِميْن اْلَحيِقِ الَّيِ   َعلَْييِح , فَيإِذَا َوَ يَب َعلَْييِح اْلَحيقُّ ( لَحُ نَْن يَْلَ َم اْلُمدََّعى َعلَْيِح ِلْلُخيُروجِ  2) 

َمييرو َوبِييإِْقَراٍر , َمييَج تََممُّنِييِح ِمييْن اأْلَدَاِ  فَيَْلييَ ُم بِالييدَّْفجِ إلَييى اْلُمْسييتَِحِقِ ; أِلَنَّ تَييأِْخيَر اْلَحييِقِ ُمنْ 

َزالَتِِح . َويَْفتَِرُق اْلمُ   ْحتَِسُب َعْن اْلَْاِضي فِي نُُموٍر ِمْنَها : َظاِهرو , َوُهَو َمْنُصوبو ِمِ

( َ َواُز النََّمِر فِيَما يَأُْمُر بِِح ِمْن َمْعُروٍف نَْو يَْنَهى َعْنحُ ِميْن ُمْنَميٍر دُوَن التََّوقُّيِع َعلَيى  1) 

 دَْعَوَّللا نَْو اْستِْعدَاٍ  .

ْهمَيييِ  اْلَْائَِمييي 2)   ةِ السَّيييْلَ نَِ  اْلُمَؤيَّيييدَةِ بِاْلُجْنيييِد . ( نَنَّ اْلِحْسيييمَ َ َمْوُضيييوَع و ; ِللرَّ ِ  َعلَيييى قُيييوَّ

 َوِللتَّْفِصيِل فِي نَْحَماِم اْلِحْسمَِ  يُْنَمُر ُمْصَ لَُح : " ِحْسمَ و " .

 َخاِمًسا : اِلقََضاُه :  

َِاُ  إْلَ اٍم فِي َمَسائِِل  ااِلْ تَِهاِد اْلُمتََْ  - 8 َف اْلََْضاُ  بِأَنَّحُ . إْن اِربَِ  فِيَما يََُْج فِييِح النِِيَ الُ ُعِرِ

يٍ  بِيأَْمٍر َظينَّ  ْلَ اُم فِيي المَّياِهِر َعلَيى ِ ييغٍَ  ُمْختَصَّ َف َك َِلَك بِأَنَّحُ : اْمِ ِلَمَصاِلحِ الدُّْنيَا َوُعِرِ

ْليَ امِ  َهيا ِميْن اْمِ يُن َميْن تََوالَّ َِّيْرِعيَِّ  ,  لُُ وُمحُ فِيي اْلَواقِيجِ . فَاْلََْضياُ  َسيِلَ  و تَُمِمِ بِاأْلَْحَمياِم ال

َوفَْصِل اْلُخُصوَماِت , َوقَْ يجِ اْلُمنَاَزَعياِت بَيْيَن النَّياِس . َوقََضياُ  اْلَْاِضيي ُمْمِهيرو ; ِلْلُحْميِم 

الْ  َِّْرِعِيِ اَل ُمثْمِتو لَحُ . َوتَْجتَِمُج فِي اْلَْاِضي ِ فَاتو الاََلالَ و : فَُهَو َشاِهدو ِمْن ِ َهِ  اْمِ مَياِت , ال

ْلَ اِم . َويَْدُخُل فِي ِواَليَِ  اْلََْضياِ   َوُمْفٍت ِمْن ِ َهِ  اأْلَْمِر َوالنَّْهيِ , َوذُو ُسْلَ اٍن ِمْن ِ َهِ  اْمِ

فَْصيييُل اْلُخُصيييوَماِت , َواْسيييتِيفَاُ  اْلُحُْيييوِق , َوالنََّميييُر فِيييي نَْميييَواِل اْليَتَييياَمى , َواْلَمَجيييانِيِن , 

, َواْلَحْجيِر َعلَيى السَّيِفيِح , َواْلُمْفِلييِس , َوالنََّميُر فِيي اْلُوقُيوِف , َوتَْنِفيي ُ اْلَوَ ييايَا , َوالسُّيفََهاِ  

تِي اَل َوِلييَّ لَُهينَّ ; ِلَْْوِليِح  يلى هللا علييح وسيلم : " فَيإِْن اْشيتََجُروا فَالسُّيْلَ اُن  َوتَْ ِويُج الالَّ

َِ َضابِطو َعيامٌّ ِلَميا َوِليُّ َمْن اَل َوِليَّ لَحُ " . َواْلَْ  َماِم فِي َه َا . َولَْيَس ُهنَا اِضي يَنُوُب َعْن اْمِ

َمياِن  يَْدُخُل فِي ِواَليَِ  اْلَْاِضي َوَميا اَل يَيْدُخُل , فَاأْلَْ يُل فِييِح اْلعُيْرُف َواْلعَيادَةُ بِياْختِاَلِف ال َّ

ِْيَاَم بِأَْعَمياِل بَْييِت اْلَمياِل َواْلَمَماِن , فََْْد تَتَِّسُج َ اَلِحيَّ ُ اْلَْاِضي لِ  َمَل ِواَليَ َ اْلَحْرِب , َواْل ِْ تَ

ْْتَِصُر َعلَى النََّمِر فِيي اْلُخُصيوَماِت َواْلُمنَاَزَعياِت . َواْلََْضياُ   , َواْلعَْ ِل , َواْلِواَليَِ  , َوقَْد تَ

َها إالَّ اْمِ  ِ  الَّتِي اَل يَتََوالَّ َمياِم ِمْن اْلَمَصاِلحِ اْلعَامَّ ِ  , َواْلَْاِضي َوِكيلو َعيْن اْمِ مَّ ِْْد ال ِِ َماُم , َكعَ

ْْيدُ وِ  َمياِم نَْو نَائِمِيِح , َوُهيَو َع ِْيَاِم بِاْلََْضياِ  , َوِلي َا اَل تَثْمُيُت ِواَليَتُيحُ إالَّ بِتَْوِليَيِ  اْمِ اَليَيٍ  , فِي اْل

يَجاُب َواْلَْمُوُل , َواَل بُ  تََرُط فِيِح اْمِ ِْ يتََرُط فَيُ ِْ دَّ فِيِح ِمْن َمْعِرفَِ  اْلَمْعُْوِد َعلَْييِح َكاْلَوَكالَيِ  , َويُ

َماِم نَْو نَائِمِِح نَْهِليَّ َ َمْن يَتََولَّى اْلََْضياَ  , َوَكي َِلَك تَْعيِييُن َميا يَيْدُخُل  تَِها َمْعِرفَ ُ اْمِ تَْحيَت ِلِصحَّ

َهيا فَياَل يَْحُميُم فِيي َغْيِرَهيا . َوِللتَّْفِصييِل اُْنُميْر ُمْصيَ لََح : " ِواَليَتِِح ِميْن نَْعَمياٍل ; ِلييَْعلََم َمَحلَّ 

 قََضا و " .

 َساِدًسا : بَِيُم اِلَماِل : 

ِ  ِللدَّْولَِ  , َواْلَماُل اْلعَيامُّ  - 9  ُهيَو بَْيُت اْلَماِل ُهَو اْلِجَه ُ الَّتِي يُْسنَدُ إلَْيَها ِحْفُظ اأْلَْمَواِل اْلعَامَّ

َكياةِ , َواْلفَيْيِ  , َوُخُميِس كُ  لُّ َماٍل اْسيتََحَّْحُ اْلُمْسيِلُموَن َولَيْم يَتَعَييَّْن َماِلُميحُ ِميْنُهْم , َوذَِليَك َكال َّ

َكياِز , َواْلَهيدَايَا  اْلغَنَائِِم اْلَمْنُْولَيِ  , َوُخُميِس اْلَخياِرجِ ِميْن اأْلَْرِض , َواْلَمعَياِدِن , َوَخْميُس الِرِ

ْشيَوةِ نَْو اْلُمَحابَياةِ , َوَكي َِلَك الَّتِي تَُْ  يا يَْحِميُل ُشيْمَه َ الِرِ ياِل الدَّْولَيِ  ِممَّ دَُّم إلَى اْلَُْضياةِ , نَْو ُعمَّ

ِعيَّييِ  ; ِلَمْصييلََحتِِهْم َوَمَواِريييُث َمييْن َميياَت ِمييْن اْلُمْسييِلِميَن بِيياَل  ييَرائُِب اْلُمَوظَّفَيي ُ َعلَييى الرَّ الضَّ

َمييياُت َواْلُمَصيييادََراُت . َويَُْيييوُم بَْييييُت  اْلَمييياِل بَِصيييْرِف َهيييِ ِ  اأْلَْميييَواِل فِيييي َواِرٍإ , َواْلغََرا

َمَصاِرفَِها ُكلٌّ بَِحَسمِِح , َواَل بُدَّ نَْن يَُموَن لَحُ ِسِجلٌّ ُهيَو ِدييَواُن بَْييِت اْلَمياِل ; ِلَضيْمِط َميا يَيِردُ 

ِلَضْمِط َمَصاِرفَِها َك َِلَك . َوِللتَّْفِصييِل اُْنُميْر ُمْصيَ لََح : إلَْيِح َوَما يَْصدُُر َعْنحُ ِمْن نَْمَواٍل , وَ 

ِْيَيياَم بِنَْفِسييِح  - 10" بَْيييُت اْلَميياِل " . َسييابِع ا : اْلييُوَزَراُ  :  َميياِم اْل ُر َعلَييى اْمِ ييا َكيياَن اْلُمتَعَيي ِِ لَمَّ
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تَِهيا َكياَن اَل بُيدَّ لَيحُ ِميْن نَْن يَْسيتَنِيَب اْليُوَزَراَ  بِأَْعمَاِ  اْلُحْميِم َوتَْسييِيِر ُشيئُوِن الدَّْولَيِ  َميَج َكثْرَ 

يا َوِزييُر  يا نَْن يَُميوَن َوِزييَر تَْفيِويٍض , نَْو َوِزييَر تَْنِفييٍ  . نَمَّ ذَِو  اْلِمفَايَِ  ِل َِلَك . َواْليَوِزيُر إمَّ

َماُم تَْدبِيَر نُُموِر ال ُض لَحُ اْمِ دَّْولَِ  َوإِْمَضاَ َها بِاْ تَِهياِدِ  , َولَيحُ النََّميُر التَّْفِويِض فَُهَو ِمْن يُفَِوِ

يتََرطُ  ِْ َمياِم فِيَميا ُولِِيَي َعلَْييِح , َونُْسينِدَ إلَْييِح , َويُ  اْلعَامُّ فِي ُشئُوِن الدَّْولَِ  , َوُهَو َوِكييلو َعيْن اْمِ

َمياِم بِاْسيتِثْنَاِ   يتََرُط فِيي اْمِ ِْ َكْونِيِح قَُرِشييًّا , َوَكْونِيِح ُمْجتَِهيد ا َعلَيى فِي َوِزيِر التَّْفيِويِض َميا يُ

ِخاَلٍف فِيِح , َوَكَما يَُجوُز ِلَوِزيِر التَّْفِويِض نَْن يُمَاِشَر ُشئُوَن الدَّْولَِ  , يَُجيوُز لَيحُ نَْن يَْسيتَنِيَب 

َماِم َ حَّ ِمْن اْلَوِزيِر إالَّ نُ  ا الاََلالَ   : نََحيدَُها : ِواَليَي ُ َمْن يُمَاِشُرَها , َوُكلُّ َما َ حَّ ِمْن اْمِ ُمور 

َمياِم نَْن يَْ لُيَب اْمِ  َماِم نَْن يَْعَهدَ , َولَيْيَس ذَِليَك ِلْليَوِزيِر . الَانِيَهيا : نَنَّ ِلإْلِ ْعفَياَ  اْلعَْهِد , فَإِنَّ ِلإْلِ

َميامِ  َماَمِ  , َولَْيَس ذَِلَك ِلْلَوِزيِر . الَاِلثَُها : نَنَّ ِلإْلِ نَْن يَْعيِ َل َميْن قَلَّيدَ ُ اْليَوِزيُر , َولَيْيَس  ِمْن اْمِ

يٍد , َواْلعُُْييودُ اَل تَِصييحُّ إالَّ  ْْ ييُر إلَييى َع ِْ َميياُم . َواْلييَوَزاَرةُ ِواَليَي و تَْفتَ  ِلْليَوِزيِر َعييْ ُل َمييْن قَلَّيدَ ُ اْمِ

تَِمِل َعلَى َشْرَطْيِن : نََحيدُُهَما : ُعُميو ِْ ِريحِ اْلُم ُم النََّميِر َوالثَّيانِي : النِِيَابَي ُ . فَيإِذَا بِاللَّْفِظ الصَّ

ييا بِِواَليَييِ  اْلعَْهييِد , إْذ نَنَّ  َميياُم َعلَييى ُعُمييوِم النََّمييِر دُوَن النِِيَابَييِ  َكيياَن اللَّْفييُظ َخا ًّ اْقتََصييَر اْمِ

َماِم إالَّ نَنَّحُ اَل يَنُيوُب َعْنيحُ َحياَل َحيَاتِيحِ  يا إذَا اْقتََصيَر َعلَيى النِِيَابَيِ   نََمَر ُ َعامٌّ َكنََمِر اْمِ , َونَمَّ

ْيَن دُوَن ُعُموِم النََّمِر َكانَْت نِيَابَي   ُمْمَهَمي   لَيْم تُمَييِِْن َميا اْسيتَنَابَحُ فِييِح , فَياَل بُيدَّ نَْن يَْجَميَج لَيحُ بَي

ييا ييدَ َوَزاَرةُ التَّْفييِويِض . نَمَّ ِْ ِْلُّ بِييالنََّمِر  ُعُمييوِم النََّمييِر َوالنِِيَابَييِ  ; ِلتَْنعَ َوِزيييُر التَّْنِفيييِ  فَيياَل يَْسييتَ

َميياِم  َميياِم فَُهييَو َواِسييَ  و بَييْيَن اْمِ تُييحُ َعلَييى تَْنِفيييِ  نَْمييِر اْمِ ْْتَِصييُر ُمِهمَّ َ َكييَوِزيِر التَّْفييِويِض , فَت

ِلييِد اْليُواَلةِ , َوِلي ْْ َ ِعيَِّ  يُيمَلِِغُُهْم نََواِميَر ُ َويُْخمِيُرُهْم بِت يٍد َوالرَّ ْْ  َا اَل يَْحتَياُج َوِزييُر التَّْنِفييِ  إلَيى َع

ُْْصييُر فِييي ُشييُروِطَها َعييْن ُشييُروِط َوَزاَرةِ  ْذِن , َوتَ دُ اْمِ ِليييٍد , َوإِنََّمييا يَُراَعييى فِيَهييا ُمَجييرَّ ْْ َوتَ

تُيحُ َعلَيى تَْمِلييغِ اْلَخِليفَيِ  َوالتَّْمِلييغِ َعْني يا قَُصيَرْت ُمِهمَّ حُ , اُْشيتُِرَط فِييِح اأْلََمانَي ُ التَّْفِويِض . َولَمَّ

ييْدُق , َوقِلَّيي ُ ال ََّمييجِ , َونَْن يَْسييلََم ِمييْن َعييدَاَوةِ النَّيياِس فِيَمييا بَْينَييحُ َوبَْييينَُهْم , َونَْن يَُمييوَن  َوالِصِ

ُِ َوِزيييَر ال يياِر َِ تَّْنِفيييِ  فِييي َضييابِ  ا ِلَمييا يُْنَْييُل , َونَْن اَل يَُمييوَن ِمييْن نَْهييِل اأْلَْهييَواِ  . َوقَييْد يُ

نْ ِ  ييِح إلَيى إَ يابَِ  اليرَّ نْ ِ فَاَل بُدَّ ِمْن نَْن يَُموَن  َ ياِحَب ُحْنَميٍ  َوتَْجِربَيٍ  تَُؤدِِ ُِوَرةِ َوالرَّ اْلَم

ُِوَرةِ .  َوُحْسِن اْلَم

 ىَماَر ُ اِلَحِرِا :  

َماَرةُ ِواَليَ َ اْلَحْرِب َوِحَمايَ َ الدَّ  - 11 ْولَِ  ِمْن ااِلْعتِدَاِ  َعلَْيَهيا ِميْن اْلَخياِرجِ . تَتََولَّى َهِ ِ  اْمِ

ُْْصوَرة  َعلَى ِسيَاَسِ  اْلَجْيِش َوإِْعدَاِدِ  , َوتَْدبِيِر اْلَحيْرِب  ا نَْن تَُموَن إَماَرة  َخا َّ   َم َوِهَي إمَّ

ِْمَ  َ َماُم فَت ُض إلَْيَها اْمِ ْلحِ .. نَْو نَْن تَتَِّسَج َ اَلِحيَّتَُها فِيَما يُفَِوِ ْْدَ الصُّ  ُل قَْسَم اْلغَنَائِِم , َوَع

ِة : ِولَِة اِلَعامَّ  َواِجبَاُد الدَّ

ي َ ِلْلُمْسيِلِميَن  - 14  يَتَعَيَُّن َعلَى الدَّْولَِ  ُمَمثَّلَ   بَِمْجُمولِ ُسيلَُ اتَِها نَْن تَْرَعيى اْلَمَصياِلَح اْلعَامَّ

 َهِ ِ  اْلَمَصاِلحِ يَعُودُ إلَى :  الدَّاِخِليَن تَْحَت ِواَليَتَِها , َوِ َمالُ 

َِِّريعَِ  . َوتُْنَمُر اأْلَْحَمياُم اْلُمتَعَلَِِْي ُ بَِهيِ ِ  اْلَمْصيلََحِ  فِيي  1)  يِن َوإِقَاَمِ  ال ( ِحْفِظ نُُ وِل الدِِ

 ُمْصَ لََحاِت : ) إَماَم و ُكْمَرَّللا , ِردَّةو , بِْدَع و , َضُروِريَّاتو , َوِ َهادو ( .

إقَاَم ُ اْلُحدُوِد , َوُعُْوبَ ُ اْلُمْستَِحِقِ َوتَْعِ يُر ُ . َوتُْنَمُر نَْحَماُمَها فِيي ُمْصيَ لََحاِت : )  ( 2)  

 قَِصاصو , تَْعِ يرو ( . 

 ( ِحْفُظ اْلَماِل اْلعَاِمِ ِللدَّْولَِ  , َويَُراَ ُج فِي َه َا ُمْصَ لَحِ بَْيِت اْلَماِل . 3) 

ْدِل َوتَْنِفييي ُ اأْلَْحَمياِم َوقَْ ييُج اْلُخُصييوَماِت , َويُْنَميُر فِييي ذَِلييَك ُمْصييَ لَحِ : ) ( إقَاَمي ُ اْلعَيي 4)  

ِ  ( .  5قََضا و ( . )  مَّ ِ  , َويَُراَ ُج ُمْصَ لَُح : ) نَْهُل ال ِِ مَّ  ( ِرَعايَ ُ نَْهِل ال ِِ
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 َرةو ( .( تَْمثِيُر اْلِعَماَرةِ , َويُْنَمُر فِي ُمْصَ لَحِ : ) ِعَما 6) 

َِّْرِعيَِّ  , َويُْنَمُر ُمْصَ لَحِ : ) ِسيَاَس و َشْرِعيَّ و ( . 7)   يَاَسِ  ال  ( إقَاَم ُ الِسِ

 ِديَواُن الدَِّولَِة َوأَِقَساُمهُ :

َماَرةِ نَْو ْلَمْملََمِ   -ِديَواُن الدَّْولَِ   - 6  ا يَتَعَلَُّق بَِها ُوِضَج ِلِحْفِظ مَ  -َونَْحِوَها َكالسَّْلَ نَِ  نَْو اْمِ

ييَم  يياِل . َوقُِسِ فِييي نَْ ييِل  -ِمييْن اأْلَْعَميياِل , َواأْلَْمييَواِل , َوَمييْن يَُْييوُم بَِهييا ِمييْن اْلُجيُييوِش َواْلعُمَّ

ُل : َمييا يَْخييتَصُّ بِيياْلَجْيِش ِمييْن إالْمَيياٍت َوَعَ يياٍ  :  -نَْربَعَيي َ نَْقَسيياٍم :  -َوْضييِعِح  ِْْسييُم اأْلَوَّ  - 7اْل

يَواِن ُمْعتَمَييرو بِثاََلالَييِ  ُشييُروٍط : َويُْنَمييُر ذََكييَر ا الْمَيياَت فِييي الييدِِ ْلَميياَوْرِد ُّ َونَبُييو يَْعلَييى نَنَّ اْمِ

يَواِن ( , َوُمْصَ لَحِ : ) َعَ ا و ( .  تَْفِصيلَُها فِي ُمْصَ لَحِ : ) نَْهُل الدِِ

ِخَراُج أََواِلُخُروُج ِمِن ِديَواِن اِلَجِيِش :   اإِلِ

يَواِن ِلَسمٍَب نَْوَ مَحُ , نََوِلعُْ ٍر اْقتََضا ُ إذَ  - 8  ا نََرادَ َوِليُّ اأْلَْمِر إْسَْاَط بَْعِض اْلَجْيِش ِمْن الدِِ

َ يياَز , َوإِْن َكيياَن ِلغَْيييِر َسييمٍَب لَييْم يَُجييْ  أِلَنَُّهييْم َ ييْيُش اْلُمْسييِلِميَن . َوإِذَا نََرادَ بَْعييُض اْلَجييْيِش 

يَواِن َ ياَز َميَج ااِلْسيتِْغنَاِ  َعْنيحُ , َولَيْم يَُجيْ  َميَج اْلَحاَ يِ  إلَْييِح , إالَّ نَْن إْخَراَج نَْفِسيِح ِمي ْن اليدِِ

ِْتَيياٍل فَيياْمتَنَعُوا  دَ اْلَجييْيَش ِل ا . َوإِذَا َ ييرَّ َسييََْ ْت  -َوُهييْم نَْكفَيياُ  َمييْن َحيياَربَُهْم  -يَُمييوَن َمْعيي ُور 

ُهْم لَييْم تَْسييُْْط . َوإِذَا َمييِرَض بَْعُضييُهْم نَْو ُ يينَّ َوُرِ ييَي َزَواُل نَْرَزاقُُهييْم , َوإِْن َضييعُفُوا َعيينْ 

يَواِن ِلييئاَلَّ يَْرَغييَب  ييَي اْسييُمحُ فِييي الييدِِ ِْ اْلَمييَرِض نَْو اْلُجنُييوِن َولَييْو بَْعييدَ ُمييدَّةٍ َطِويلَييٍ  نُْعِ ييَي َوبَ

تَِغلُوا بِاْلَمْسيِب , فَيإِنَّهُ  ِْ َِّيافِِعيَِّ  النَّاُس َعْن اْلِجَهاِد َويَ ْم اَل يَيأَْمنُوَن َهيِ ِ  اْلعَيَواِرَض بِاتِِفَياِق ال

يَواِن  َواْلَحنَابِلَِ  . َوإِْن لَْم يُْرَج َزَواُل اْلَمَرِض نَْو اْلُجنُيوِن , فََْياَل اْلَحنَابِلَي ُ : يَْخيُرُج ِميْن اليدِِ

َِّييافِِعيَِّ  , َويُْعَ ييى  َوَسييََْط َسييْهُمحُ ; أِلَنَّييحُ فِييي ُمَْابِييِل َعَمييٍل قَييْد ُعييِدَم , َوُهييَو اأْلَْظَهييُر ِعْنييدَ ال

ئَِْيي َ بِييِح , َوُمَْابِييُل اأْلَْظَهييِر ِعْنييدَُهْم نَنَّييحُ اَل يُْعَ ييى ِلعَييدَِم َرَ يياِ  نَْفِعييِح , نَْ  : اَل   اْلِمفَايَيي َ الالَّ

َولَِمييْن يُْعَ ييى ِمييْن َغْيِرَهييا إْن َكيياَن  يُْعَ ييى ِمييْن نَْربَعَييِ  نَْخَميياِس اْلفَييْيِ  اْلُمعَييدَّةِ ِلْلُمَْاتِلَييِ  ,

ا .  ُمْحتَا  

 اِلِقِسُم الثَّانِي : َما يَِختَصُّ بِاأِلَِعَماِل ِمِن ُرُسوٍم َوُحقُوٍق : 

ُل : تَْحِديييدُ اْلعََمييِل بَِمييا يَتََميَّييُ  بِييِح َعييْن َغْيييِرِ  , َوتَْفِصيييُل  - 9  َوبَيَانُييحُ ِمييْن َ َوانِييَب : اأْلَوَّ

ييُل نََوا يياِرُكحُ فِيييِح َغْيييُر ُ , َويُفَصَّ َِ ِحيييِح الَّتِييي تَْختَِلييُع نَْحَماُمَهييا , فَيُْجعَييُل ِلُمييِلِ بَلَييٍد َحييدًّا اَل يُ

ا   نََواِحي ُكِلِ بَلَيٍد إذَا اْختَلَفَيْت نَْحَماُمَهيا . الثَّيانِي : بَيَياُن َحياِل اْلمَلَيِد َهيْل فُيتَِح َعْنيَوة  نَْو ُ يْلح 

يٍر لَيْم يَْليَ ْم َوَما اْستََْ  ِْ ٍر نَْو َخَراجٍ , فَإِْن َكاَن َ ِميعُيحُ نَْرَض ُع ِْ رَّ َعلَْيِح ُحْمُم نَْرِضِح ِمْن ُع

ْرلِ دُوَن اْلِمَسيياَحِ  , َويَُمييوُن َمييا اُْسييتُْؤنَِع َزْرُعييحُ  ييَر َعلَييى اليي َّ ِْ إالْمَيياُت ِمَسيياَحاتِِح ; أِلَنَّ اْلعُ

ييرِ  ِْ ا ِمْنييحُ , َويَْلييَ ُم تَْسييِميَ ُ نَْربَابِييِح ِعْنييدَ َرْفِعييِح إلَييى  َمْرفُوع ييا إلَييى ِديييَواِن اْلعُ اَل ُمْسييتَْخَر  

ْرلُ  ِر فِيِح ُمْعتَمَرو بِأَْربَابِِح دُوَن ِرقَاِب اأْلَْرِضيَن , َوإِذَا ُرفَِج الي َّ ِْ يَواِن ; أِلَنَّ ُوُ وَب اْلعُ الدِِ

ْْيِِح بَِسْيحٍ ) َماٍ  َ اٍر ( نَْو َعَميٍل ; اِلْخيتِاَلِف ُحْمِميِح  بِأَْسَماِ  نَْربَابِِح ذُِكَر َمْملَُغ َكْيِلحِ  َوَحاُل َس

ِليُْستَْوفَى َعلَى ُموِ مِِح . َوإِْن َكاَن َ ِميعُحُ نَْرَض َخَراجٍ لَِ َم إالْمَاُت ِمَساَحاتِِح ; أِلَنَّ اْلَخيَراَج 

ْمِم اأْلُْ َرةِ لَْم يَْلَ ْم تَْسِميَ ُ نَْربَياِب اأْلَْرِضييَن ; َعلَى اْلِمَساَحِ  , فَإِْن َكاَن َه َا اْلَخَراُج فِي حُ 

ابِِهْم أِلَنَّحُ اَل يَْختَِلُع بِإِْساَلٍم َواَل بُِمْفٍر , َوإِْن َكاَن اْلَخَراُج فِي ُحْميِم اْلِجْ يَيِ  لَيِ َم تَْسيِميَ ُ نَْربَي

ا َوَوْ ييفُُهْم بِإِْسيياَلٍم نَْو ُكْفييٍر ; اِلْخييتِاَلِف ُحمْ  يير  ِْ ِمييِح بِيياْختِاَلِف نَْهِلييِح . َوإِْن َكيياَن بَْعُضييحُ ُع

ا , َوفِي ِديَواِن اْلَخيَراجِ َميا َكياَن  ِْر  ِر َما َكاَن ِمْنحُ ُع ِْ َل فِي ِديَواِن اْلعُ ا فُِصِ َوبَْعُضحُ َخَرا  

ا ; اِلْختِاَلِف اْلُحْمِم فِيِهَما , َونُْ ِرَ  َعلَى ُكِلِ َواِحٍد  ِمْنُهَميا َميا يَْخيتَصُّ بُِحْمِميِح . ِمْنحُ َخَرا  

ْرلِ نَْو  الثَّاِلييُث : بَيَيياُن نَْحَميياِم اأْلَْرِض اْلَخَراِ يَّييِ  َوَمييا اْسييتََْرَّ َعلَْيَهييا ِمييْن ُمَْاَسييَمٍ  َعلَييى اليي َّ
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ابِيُج : ِذْكيُر َميْن فِيي ُكيِلِ بَلَيٍد ِميْن نَ  ٍ  ( ُمَْدٍَّر َعلَى اْلَخيَراجِ . الرَّ يِ  َوَميا َوِرٍق ) فِضَّ مَّ ْهيِل ال ِِ

يَوانِ  وا فِيي اليدِِ ْعَسياِر ُسيمُّ ِْْد اْلِجْ يَِ  , فَإِْن َكانَيْت ُمْختَِلفَي   بِاْليََسياِر َواْمِ  اْستََْرَّ َعلَْيِهْم فِي َع

ْعَساِر َمَج ِذْكِر َعدَِدِهْم , ِليُْختَمََر َحاُل يََساِرِهْم َوإِْعَساِرِهْم , َوإِْن لَْم تَْختَِلْع فِي اْليَسَ  اِر َواْمِ

َ اَز ااِلْقتَِصاُر َعلَى ِذْكِر َعدَِدِهْم َوَوَ يَب ُمَراَعياتُُهْم فِيي ُكيِلِ َعياٍم ِليُثْمَيَت َميْن بَلَيَغ َويُْسيََْط 

َمييْن َميياَت نَْو نَْسييلََم , ِليَْنَحِصييَر بِيي َِلَك َمييا يُْسييتََحقُّ ِمييْن ِ ييْ يَتِِهْم . اْلَخيياِمُس : ِذْكييُر نَْ نَيياِس 

َوَعدَِد ُكِلِ ِ يْنٍس , ِليُْسيتَْوفَى َحيقُّ اْلَمْعيِدِن  -إْن َكاَن ِمْن بُْلدَاِن اْلَمعَاِدِن  -َمعَاِدِن فِي اْلمَلَِد الْ 

ا يُتَياِخُم دَاَر اْلَحيْرِب َوَكانَيْت نَْميَواُل اْلُمفَّياِر قَيْد دََخلَيْت  ِمْنَها . السَّاِدُس : إْن َكياَن اْلمَلَيدُ الَْغير 

َر دَاَر اْمِ  ييِد ُ ييْلِحِهْم َوقُييدِِ ْْ ُِييوَرة  َعييْن ُ ييْلحٍ اْسييتََْرَّ َمعَُهييْم َوناُلْمِييَت فِييي ِديييَواِن َع ْسيياَلِم َمْع

َْْصياٍن , فَيإِْن َكياَن يَْختَِليُع بِياْختِاَلِف  ٍر , نَْو ُخُمٍس , نَْو ِزيَادَةٍ , نَْو نُ ِْ اْلَمأُْخوذُ ِمْنُهْم ِمْن ُع

ْخيَراجِ ُرُسيوِمِح , َواِلْسيتِيفَاِ  اأْلَْمتِعَِ  , َواأْلَْمَواِل  يَواُن َمْوُضيوع ا ِمِ لَْت فِيِح , َوَكاَن اليدِِ فُِصِ

 َما يَْرفَُج إلَْيِح ِمْن َمَْاِديِر اأْلَْمتِعَِ  اْلَمْحُمولَِ  إلَْيِح .

اِل ِمِن تَِقِليٍد َوَعِ ٍل :   اِلِقِسُم الثَّاِلُث : َما يَِختَصُّ بِاِلعُمَّ

ياِل , َوُهيَو  ُمْعتَمَيرو بِنُفُيوِذ َوبَيَا - 10  ِلييدُ اْلعُمَّ ْْ ُل : ِذْكيُر َميْن يَِصيحُّ ِمْنيحُ تَ نُحُ فِيَما يَِلي : اأْلَوَّ

اأْلَْمِر َوَ َواِز النََّمِر , َوَه َا يَُموُن ِمْن نََحِد الاََلالٍَ  : السُّْلَ اِن اْلُمْستَْوِلي َعلَى ُكيِلِ اأْلُُميوِر , 

ْفيييِويِض , نَْو َعاِميييِل َعييياِمِ اْلِواَليَيييِ  َكعَاِميييِل إْقِلييييٍم نَْو ِمْصيييٍر َعِمييييٍم يَُْلَّيييدُ فِيييي نَْو َوِزييييِر التَّ 

ِْْليدُ َعاِميٍل إالَّ بَْعيدَ اْلُمَ الَعَي ِ  ا َوِزيُر التَّْنِفيِ  فَاَل يَِصحُّ ِمْنحُ تَ  ُخُصوِص اأْلَْعَماِل َعاِمال  . نَمَّ

ْكيُر َميْن يَِصيحُّ نَْن يَتََْلَّيدَ اْلِعَمالَي َ , َوُهيَو َميْن اْسيتََْلَّ بِِمفَايَتِيِح َوُوالِيَق َوااِلْستِئَْماِر . الثَّانِي : ذِ 

ْسياَلُم , وَ  يَّي ُ َواْمِ ُِْر إلَى اْ تَِهاٍد ُروِعَي فِيَها اْلُحِرِ إِْن بِأََمانَتِِح , فَإِْن َكانَْت ِعَمالَ ُ تَْفِويٍض تَْفتَ

ْساَلِم .َكانَْت ِعَمالَ ُ تَْنِفيٍ   يَِّ  َواْمِ ِْْر إلَى اْلُحِرِ  اَل اْ تَِهادَ ِلْلعَاِمِل فِيَها , لَْم يَْفتَ

 الثَّاِلُث : ِذْكُر اْلعََمِل الَِّ   يَتََْلَّدُ ُ , َوَه َا يُْعتَمَُر فِيِح الاََلالَ ُ ُشُروٍط : 

 تَْحِديدُ النَّاِحيَِ  بَِما تَتََميَُّ  بِِح َعْن َغْيِرَها . -ن  

ٍر . -ب   ِْ  تَْعيِيُن اْلعََمِل الَِّ   يَْختَصُّ بِنََمِرِ  فِيَها ِمْن ِ مَايٍَ  نَْو َخَراجٍ نَْو ُع

اْلِعْلُم بُِرُسوِم اْلعََمِل َوُحُْوقِيِح َعلَيى تَْفِصييٍل يَْنِفيي َعْنيحُ اْلَجَهالَي َ . فَيإِذَا اُْسيتُْمِملَْت َهيِ ِ   -ج  

ُُِّروُط فِي َعَمٍل َعِلَم بِ  ِْْليدُ َونَفَ َ .ال  ِح اْلُمَولِِي َواْلُمَولَّى َ حَّ التَّ

ابُِج : بَيَاُن َزَماِن النََّمِر , َواَل يَْخلُو ِمْن الاََلالَِ  نَْحيَواٍل : ن   نَْن يَُْيدََّر بُِميدَّةٍ َمْحُصيوَرةٍ ,  -الرَّ

ا ِللنََّمييِر فِيَهيي ز  ييِديُر بَِهييِ ِ  اْلُمييدَّةِ ُمَجييِوِ ْْ َِْضييائَِها , َواَل فَيَُمييوُن التَّ ا , َوَمانِع ييا ِمييْن النََّمييِر بَْعييدَ اْن

يا ِميْن ِ َهيِ  اْلُميَولِِي , َولَيحُ َ يْرفُحُ َوااِلْسيتِْمدَاُل بِيِح إنْ   يَُموُن النََّمُر فِي اْلُمدَّةِ اْلُمَْيدََّرةِ اَلِزم 

ا . ب  ِْْدَر بِاْلعََمِل , فَيَُْيوَل اْلُمي -َرنَّللَا ذَِلَك َ اَلح  َولِِي : قَلَّيْدتُك َخيَراَج نَاِحيَيِ  َكي َا فِيي نَْن يَ

ِغيِح َهِ ِ  السَّنَِ  , نَْو قَلَّْدتُك َ دَقَاِت بَلَِد َكي َا فِيي َهي َا اْلعَياِم , فَتَُميوُن ُميدَّةَ نََميِرِ  ُمَْيدََّرة  بِفََرا

وُز نَْن يَْعِ لَيحُ اْلُميَولِِي , َوَعْ لُيحُ َعْن َعَمِلِح , فَإِذَا فَيَرَغ اْنعَيَ َل َعْنيحُ , َوُهيَو قَْميَل فََراِغيِح يَُجي

ِ  َ اِريِح َوفََساِدِ  . ج  ُر بُِميدَّةٍ َواَل َعَميٍل  -ِلنَْفِسِح ُمْعتَمَرو بِِصحَّ ِْْليدُ ُمْ لَْ ا فَاَل يَُْدِِ نَْن يَُموَن التَّ

 َِ اَر اْلمَْصَرةِ , نَْو ِحَمايَ َ بَْغيدَادَ , َوُهيَو , فَيَُْوُل اْلُمَولِِي َمثاَل  : قَلَّْدتُك َخَراَج اْلُموفَِ  , نَْو نَْع

ِليدو َ ِحيحو َوإِْن ُ ِهلَْت ُمدَّتُحُ . اْلَخاِمُس : فِي َ اِر  ) ُمَْابِِل ( اْلعَاِمِل َعلَيى َعَمِليِح , َواَل  ْْ تَ

ا , فَيَْستَِحقَّ اْلمُ  -يَْخلُو ِمْن الاََلالَِ  نَْحَواٍل : ن  َي َمْعلُوم  ى إذَا َوفَّى اْلِعَمالَي َ َحََّْهيا , نَْن يَُسِمِ َسمَّ

يَيادَةُ . ب  ِْْصييُر ُ , َوإِْن َزادَ فِيي اْلعََميِل ُروِعيَيْت الِ ِ َر فِيَها ُروِعيَي تَ َي  -فَإِْن قَصَّ نَْن يَُسيِمِ

يَواِن , َمْجُهوال  , فَيَْستَِحقَّ َ اِرَ  ِمثِْلِح فِيَما َعِمَل , فَيإِْن َكياَن َ ياِر  اْلعََميِل ُمَْيدَّر   ا فِيي اليدِِ

اِل , َ اَر ذَِليَك اْلَْيْدُر ُهيَو َ ياِرَ  اْلِمثْيِل , َوإِْن لَيْم يَْعَميْل بِيِح إالَّ  َوَعِمَل بِِح َ َماَع و ِمْن اْلعُمَّ
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ى بَِمْجُهيوٍل َواَل بَِمْعلُيومٍ  -َواِحد ا لَْم يَِصْر ذَِليَك َمأْلُوف يا فِيي َ ياِر  اْلِمثْيِل . ج  ,  نَْن اَل يَُسيمَّ

َوفِيَما  يَْستَِحُّْحُ ِخاَلفو : قَاَل اْلَماَوْرِد ُّ : اْختَلََع اْلفََُْهاُ  فِي اْستِْحَْاقِِح اْلَجاِر  ِمثْلُيحُ َعلَيى 

َِّيافِِعِيِ نَنَّيحُ اَل َ ياِرَ  لَيحُ  َِّيافِِعيُّ َونَْ يَحابُحُ . فََميْ َهُب ال َعَمِلِح َعلَى نَْربَعَِ  َم َاِهَب قَالََهيا ال

يا نَْو َمْجُهيوال  ِلُخلُيِوِ َعَمِليِح ِميْن عَ  َي َ اِري يا َمْعلُوم  ع يا بِيِح َحتَّيى يَُسيِمِ لَى َعَمِليِح َويَُميوُن ُمتََ ِوِ

ِح , اِلْسيتِيفَاِ  َعَمِليِح َعيْن إْذنِيِح . َوقَياَل  ِعَوٍض . َوقَاَل اْلُمَ نِِي : لَحُ َ اِر  ِمثِْلِح َوإِْن لَْم يَُسيِمِ

يَهْر  اْبُن ُسَرْيجٍ : ِْ ا بِأَْخِ  اْلَجاِر  َعلَى َعَمِليِح فَلَيحُ َ ياِر  ِمثِْليِح , َوإِْن لَيْم يُ ُِْهور  إْن َكاَن َم

َِّافِِعِيِ : إْن دُِعيَي إلَيى  بِأَْخِ  اْلَجاِر  َعلَْيِح فَاَل َ اِرَ  لَحُ . َوقَاَل اْلَمْرَوِز ُّ ِمْن نَْ َحاِب ال

نََمَر بِِح , فَلَحُ َ اِر  ِمثِْليِح , فَيإِْن اْبتَيدَنَ بِال َّلَيِب فَيأَِذَن لَيحُ فِيي اْلعََميِل اْلعََمِل فِي ااِلْبتِدَاِ  , نَْو 

ييَص نَبُييو يَْعلَييى َرنَْ  اْلَحنَابِلَييِ  فََْيياَل : قِيَيياُس اْلَمييْ َهِب نَنَّييحُ إْن َكيياَن  فَيياَل َ يياِرَ  لَييحُ . َولَخَّ

ا بِأَْخِ  اْلَجاِر  َعلَى َعَمِلِح  ُِْهور  يتَِهْر بِأَْخيِ  اْلَجياِر  َعلَْييِح َم ِْ فَلَيحُ َ ياِر  ِمثِْليِح , َوإِْن لَيْم يَ

َِّافِِعيَِّ  . َوقَاَل اْلَماَوْرِد ُّ َونَبُيو يَْعلَيى  : فَاَل َ اِرَ  لَحُ , َوُهَو ُمَوافِقو ِلَْْوِل اْبِن ُسَرْيجٍ ِمْن ال

ْسيتََحقُّ فِييِح , َوإِْن لَيْم يَُميْن فِييِح فََجاِرييِح فِيي بَْييِت إذَا َكاَن فِيي َعَمِليِح َميالو يُْجتَمَيى فََجاِرييِح يُ 

ِلييدُ , فَيإِْن َكياَن نُْ ْ يا تَلَفَّيظَ  ْْ  اْلَماِل ُمْستََحقٌّ ِمْن َسْهِم اْلَمَصاِلحِ . السَّاِدُس : فِيَما يَِصحُّ بِِح التَّ

ِْْليدُ َكَما تَِصحُّ بِِح َسائِ  ِلييِدِ  بِِح اْلُمَولِِي َ حَّ بِِح التَّ ْْ َ ُر اْلعُُْوِد , َوإِْن َكاَن َعْن تَْوقِيجِ اْلُميَولِِي بِت

ِْْليدُ , َواْنعََْدَْت بِِح اْلِواَليَاُت السُّْلَ انِيَّ ُ إذَا اْقتََرنَْت بِيِح َشيَواِهدُ الْ  َحياِل َخَ أ  اَل لَْفم ا َ حَّ التَّ

ا بِيياْلعُْرِف اْلَجيياِر  فِيييِح , َوَهيي َا إ ا َعلَْيييِح اَل يَتَعَييدَّا ُ إلَييى , اْعتِمَييار  ُْْصييور  ِليييدُ َم ْْ ذَا َكيياَن التَّ

ي ا . ا ُمتَعَدِِ  اْستِنَابَِ  َغْيِرِ  فِيِح , َواَل يَِصحُّ إْن َكاَن َعامًّ

=================== 

ِكِر اِلَمِ تُواِ  ِ َوأَِحَ اُم الذِِّ ِكتَابَةُ ِذِكِر  َّ
167 : 

َح اْلَحنَابِلَ ُ بِ  - 50  َِْيٍ  نََجيٍس نَْو َعلَيى َشيْيٍ  نََجيٍس َ رَّ ِ تَعَالَى بِ أَنَّحُ يَْحُرُم ِكتَابَ ُ ِذْكِر هَّ

ُ ِمْنَهيا . َوَحْييُث كُ  َهانَيِ  اْسيتََحقَّ اْلَْتْيَل ; أِلَنَّيحُ ِردَّةو نََعاذَنَيا هَّ تِييَب , فَيإِْن فَعَيَل ذَِليَك قَْصيد ا ِلإْلِ

يا إْن لَيْم  بِنََجٍس َوَ َب َغْسلُحُ بَِ اِهرٍ  َس , نَمَّ ا فَتَينَجَّ نَْو َحْرقُحُ ِلِصيَانَتِِح , َوَك َا لَْو َكياَن َطياِهر 

يُوَ ييْد إالَّ َمييا و نََجييسو نَْو نَييارو نَِجَسيي و فَيياَل يَُجييوُز اْلغَْسييُل َوالتَّْحِريييُق بِِهَمييا َويُْعييدَُل إلَييى دَْفييِن 

 َ ْكِر فِييي َمْوِضييجٍ َطيياِهٍر اَل تََ ييُؤ ُ اأْل ْكِر ِكتَابَتُييحُ فِييي السُّييتُوِر نَْو اليي ِِ ْقييدَاُم . َواَل تُْمييَر ُ فِييي اليي ِِ

َغْيِرَهييا بِغَْيييِر َمْسييِجٍد إذَا لَييْم تَُمييْن تُييدَاُس , فَييإِْن َكانَييْت تُييدَاُس ُكييِر َ َكَراَهيي   َشييِديدَة  , َويَْحييُرُم 

ْكِر . قَيالُوا : َويُْميَر ُ نَْن يَْمتُيَب َعلَيى ِحيَ يانِ  اْلَمَسياِ ِد ِذْكيرو نَْو َغْييُر ُ ; أِلَنَّ ذَِلييَك  دَْوُس الي ِِ

ِ يُْجلَيُس َعلَْييِح َويُيدَاُس , َوَكيِر َ  َماُم نَْحَمدُ ِشَراَ  الَْوٍب فِيِح ِذْكيُر هَّ  يُْلِهي اْلُمَصلِِي . َوَكِر َ اْمِ

ِ  . َوفِ  مَّ ِ أِلَْهِل ال ِِ ِ بِينََجٍس . بَْيَج الثِِيَاِب الَّتِي َعلَْيَها ِذْكُر هَّ ي اْلفُُرولِ : يَْحيُرُم َميسُّ ِذْكيِر هَّ

ْكُر نَْو َمسُّ َما فِيِح ِذْكرو بِِخاَلِف اْلُْيْر ِن , َوَسيَوا و َكياَن اْلَحيدَُإ  َواَل يَْحُرُم َعلَى اْلُمْحِدِإ ال ِِ

ْكِر اْلَمْمتُيوِب ِليدَْفجِ َضيَرٍر  نَْ غََر نَْو نَْكمََر لَْو َكاَن فِيَها َشْي و ِمْن اْلُْْر ِن . َوفِيي تَْعِلييقِ  الي ِِ

 ( . 23َواقِجٍ ِخاَلفو . ) ر : تَْعِوي و ف 

================= 

ِة  مَّ اِنتَِهاُه الذِِّ
168: 

َِّييْخِص ُمْنيي ُ اْلَحْمييِل بِييِح َوتَْمَْييى َمعَييحُ ِطيلَيي َ َحيَاتِييِح , فَييإِذَا َميياَت ذَِلييَك  - 6  يي ُ تَْمييدَنُ َمييَج ال مَّ ال ِِ

َِّييْخصُ  ييِ  تَْنتَِهييي إْذ اَل بََْيياَ  لََهييا بَْعييدَ اْلَمييْوِت , إالَّ نَنَّ اْلفََُْهيياَ  اْختَلَفُييوا فِييي  ال مَّ فَييإِنَّ تِْلييَك ال ِِ

                                                 
 (7532/ ص  2)ج  -كامل   45-1الموسوع  الفْهي  - 167
 (7552/ ص  2)ج  -امل  ك 45-1الموسوع  الفْهي  - 168
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ي َ تَْمَْي مَّ ِد ُحُصيوِل اْلَميْوِت , نَْو نَنَّ اْلَميْوَت يُْضيِعفَُها , نَْو نَنَّ ال ِِ ا بُِمَجيرَّ يِ  فَيْور  مَّ ى اْنتَِهاِ  ال ِِ

 َمْوِت َحتَّى تُْستَْوفَى اْلُحُْوُق ِمْن اْلَميِِِت َعلَى الاََلالَِ   َراٍ  : بَْعدَ الْ 

ُل ( :  - نُْ  اأْلَوَّ َِّافِِعيَِّ  َوبَْعيِض اْلَحنَابِلَيِ  ( نَنَّ  - 7) الرَّ َوُهَو َرنُْ  اْلُجْمُهوِر ) اْلَماِلِميَِّ  َوال

يي َ تَْمَْييى بَْعييدَ اْلَمييْوِت َحتَّييى تَُصييفَّ  مَّ ى اْلُحُْييوُق اْلُمتَعَلَِِْيي ُ بِالتَِّرَكييِ  فَيَِصييحُّ ِلْلَميِِييِت اْكتَِسيياُب ال ِِ

ُحُْوٍق َ ِديدَةٍ بَْعدَ َمْوتِِح َكاَن َسيمَم ا لََهيا , َكَميْن نََصيَب َشيمََم   ِلاِلْ يِ يَاِد فََوقَيَج فِيَهيا َحيَيَوانو 

بَْعدَ َمْوتِِح َحتَّى تَُسدَّدَ دُيُونُحُ ِلَْْوِلِح  لى هللا عليح وسيلم  فَإِنَّحُ يَْمِلُمحُ َوتََملُّ ِذمَّ ُ اْلَميِِِت بَاقِيَ   

ِْغََل ِذمَّ ُ اْلَميِِيِت بَْعيدَ َموْ  َْْضى َعْنحُ { َويُْمِمُن نَْن تُ َ و بِدَْينِِح َحتَّى يُ تِيِح } : نَْفُس اْلُمْؤِمِن ُمعَلَّْ

َِْغِلَها بِثََمِن اْلَممِيجِ  تَِر  َعلَى اْلمَائِجِ بَْعدَ َمْوتِيِح بَِسيمَِب َعْييٍب  بِدُيُوٍن َ ِديدَةٍ َك ِْ الَِّ   َردَّ ُ اْلُم

َِّيْخُص قَْميَل َمْوتِيِح فِيي  َظَهَر فِييِح , َوَكاْلتَِ اِميِح بَِضيَماِن قِيَميِ  َميا َوقَيَج فِيي ُحْفيَرةٍ َحفََرَهيا ال

ا اْلَوِ يَّ ُ ِلْلَميِِِت فَتَجُ  وُز ِعْندَ اْلَماِلِميَِّ  إْن  َعِليَم اْلُموِ يي بَِمْوتِيِح ; أِلَنَّ ال َِّريِق اْلعَاِمِ . َونَمَّ

َِّيافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَي ِ  اْلغََرَض نَْفعُحُ بَِها فِي قََضياِ  دُيُونِيِح . َواَل تَُجيوُز اْلَوِ ييَّ ُ ِلْلَميِِيِت ِعْنيدَ ال

ُر لَييحُ اْلِمْلييُك , فَييأاَلَُر اْلَمييْوِت َعلَييى َهيي َا  َسييَوا و نََعِلييَم اْلُموِ ييي بَِمْوتِييِح نَْم اَل ; أِلَنَّييحُ  اَل يُتََصييوَّ

ْْتَِصيُر َعلَيى َعيدَِم ُمَ الَمَيِ  اْلَميِِيِت بِياْلُحُْوِق , َوإِنََّميا يَُ الَيُب َوَرالَتُيحُ بِيأَدَاِ  اْلُحُْيوِق  نْ ِ يَ الرَّ

 أِلَْ َحابَِها .

نُْ  الثَّانِي ( :   مَّ َ بَيْل يُْضيِعفَُها , َوُهَو َرنُْ  بَعْ  - 8) الرَّ ِض اْلَحنَِفيَِّ  نَنَّ اْلَمْوَت اَل يُْنِهي ال ِِ

ُروَرةِ ِلتَْصِفيَِ  اْلُحُْيوِق اْلُمتَعَلَِِْيِ  بِا نْ ِ فَإِنَّ ِذمَّ َ اْلَميِِِت تَْمَْى بَِْْدِر الضَّ لتَِّرَكيِ  َوَعلَى َه َا الرَّ

لُ َعلَى ذَِلَك نَنَّ اْلَميِِيَت يُْمِميُن نَْن يَْمتَِسيَب بَْعيدَ َمْوتِيِح الَّتِي لََها َسمَبو فِي َحاِل اْلَحيَاةِ ,  َويَتَفَرَّ

َميا ِمْلم ا َ ِديد ا َكَما لَْو نََصَب قَْمَل اْلَمْوِت َشمََم   فََوقَيَج فِيَهيا َ يْيدو بَْعيدَ َمْوتِيِح فَإِنَّيحُ يَْمِلُميحُ , كَ 

لَّتِي تََسمََّب بَِها قَْميَل َمْوتِيِح َكيَردِِ اْلَممِييجِ اْلَمِعييِب َعلَْييِح , َواْلتَِ اِميِح نَنَّ اْلَميَِِت يَْلتَِ ُم بِالدُّيُوِن ا

بِالثََّمِن , َوَضَماِن َما َوقََج فِي ُحْفَرةٍ َحفََرَها فِيي ال َِّرييِق اْلعَياِمِ . لَِميْن اَل تَِصيحُّ َكفَالَي ُ دَْييٍن 

يفَيي َ ; أِلَنَّ الييدَّْيَن ِعمَيياَرةو َعييْن اْلِفْعييِل , َواْلَميِِييُت َعيياِ  و َعييْن َعلَييى َميِِييٍت ُمْفِلييٍس ِعْنييدَ نَبِييي َحنِ 

ْييِح , اْلِفْعِل , فََمانَْت َهِ ِ  َكفَالَ   بِدَْيٍن َساقٍِط فَاَل تَِصحُّ , َكَما لَْو َكفََل إْنَسان ا بِدَْيٍن َواَل دَْييَن َعلَ 

مِِح , َوَكي َا إذَا َمياَت َعيْن َكِفييٍل ; أِلَنَّيحُ قَيائِمو َمَْاَميحُ فِيي قََضياِ  َوإِذَا َماَت َمِليئ ا فَُهَو قَاِدرو بِنَائِ 

اِحمَْيِن فَتَِصحُّ َكفَالَ ُ دَْييِن اْلَميِِيِت ; أِلَنَّ اْلَميْوَت اَل يُنَيافِي بََْياَ  اليدَّ  ا ِعْندَ الصَّ ْيِن ; دَْينِِح . َونَمَّ

ِْرُ  َِْي إذَا َماَت َمِليئ ا َحتَّى تَِصيحَّ اْلَمفَالَي ُ  أِلَنَّحُ َمالو ُحْمِميٌّ فَاَل يَْفتَ بََْاُؤ ُ إلَى اْلُْْدَرةِ , َوِلَه َا بَ

ِْيَْت اْلَمفَالَ ُ بَْعدَ َمْوتِِح ُمْفِلس ا , َوإِذَا َماَت َعْن اْلَمِفيِل تَِصحُّ اْلَمفَالَ ُ َعْنحُ بِ  الدَّْيِن , بِِح , َوَك َا بَ

بْ  لُ . َوِمثُْل اْلَمفَالَِ  فِي َهي َا اْلَوِ ييَّ ُ , فَإِنََّهيا اَل تَِصيحُّ ِلْلَميِِيِت فََم َا يَِصحُّ اْمِ َراُ  َعْنحُ َوالتَّمَرُّ

ِعْنييدَ اْلَحنَِفيَّييِ  َسييَوا و نََعِلييَم اْلُموِ ييي بَِمْوتِييِح نَْم اَل . ِخاَلف ييا أِلَبِييي يُوُسييَع فَلَييْو نَْوَ ييى ِلَحييِيٍ 

ْت اْلَوِ يي يَّ ُ ِلْلَحييِيِ دُوَن اْلَميِِييِت ; أِلَنَّ اْلَميِِييَت لَييْيَس بِأَْهييٍل ِلْلَوِ يييَِّ  فَيياَل يُييَ اِحُم َوَميِِيٍت َ ييحَّ

ِ ييَّ َ اْلَحيَّ الَِّ   ُهَو ِمْن نَْهِلَها , لَِمْن ذََكَر نَبُو يُوُسَع نَنَّيحُ إذَا لَيْم يَْعلَيْم بَِمْوتِيِح فَيإِنَّ تِْليَك اْلوَ 

 لَْو َعِلَم بَِمْوتِِح فَاَل تَِصحُّ ; أِلَنَّ اْلَوِ يَّ َ ِلْلَميِِِت لَْغوو . تَِصحُّ , بِِخاَلِف َما

نُْ  الثَّاِلُث ( :   ِد اْلَميْوِت ;  - 9) الرَّ ي َ تَْنتَِهيي  بُِمَجيرَّ مَّ َوُهَو َرنُْ  اْلَحنَابِلَِ  فِي ِرَوايٍَ  نَنَّ ال ِِ

َِّْخِص اْلَحِيِ ,  ِ  ِ يحَّ ُ ُمَ الَمَيِ  َ ياِحمَِها بِتَْفِريِغَهيا ِميْن أِلَنََّها ِمْن َخَصائِِص ال مَّ َوالََمَرةُ ال ِِ

يي ُ .  مَّ َِّييْخُص َعييْن َ يياَلِحيَِّ  اْلُمَ الَمَييِ  فَتَْنَهييِدُم ال ِِ َِّيياِغِل لََهييا , فَمِيياْلَمْوِت يَْخييُرُج ال الييدَّْيِن ال

َِّيْخُص اْلَميِديُن دُوَن نَْن يَ  َِ َمياال  فََمِصييُر دُيُونِيِح السُّيُْوُط . َوإِْن َوَعلَى َه َا إْن تُيُوفَِِي ال تْيُر

َْت الدُّيُوُن بَِماِلِح . َه َا َواتَّفََق اْلفََُْهاُ  َعلَى نَنَّحُ اَل يَِجُب َعلَى اْلَوِلِيِ قَضَ  َِ َماال  تَعَلَّْ اُ  َما تََر

ِْ َماال  لَِمْن يُْستَحَ   بُّ .َعلَى اْلَميِِِت ِمْن دَْيٍن إْن لَْم يَتُْر
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ي ُ نَْكثَيُر ِميْن نَْن  - 10) َمَواِطُن اْلمَْحِث ( :   مَّ ْْيِح َوفُُروُعيحُ َواَلَّتِيي تُيْ َكُر فِيَهيا ال ِِ َمَسيائُِل اْلِف

َِياِر إلَْيَهيا  ِْْح َوفُُصوِلِح فَْليُْرَ ْج إلَْيَهيا فِيي اأْلَْبيَواِب اْلُم تُْحَصى , فَِهَي َمْنثُوَرةو فِي نَْبَواِب اْلِف

يِ  َوَغيْ  مَّ يِ  ( َوَميا يَتَِّصيُل بِال ِِ مَّ ِ  فِي ُمْصَ لَحِ : ) نَْهُل ال ِِ مَّ ِرَها . َويُْنَمُر َما يَتَِّصُل بِأَْهِل ال ِِ

و ( .  بَِمْعنَى اْلعَْهِد فِي ُمْصَ لَحِ : ) نََمانو , َوَحِلعو , َوُمعَاَهدَة

============== 

  ِ دَّ اِلُمِ َرهُ َعلَى الرِِّ
169: 

ْكَرا ُ : اْسمو ِلِفْعٍل يَْفعَلُحُ اْلَميْرُ  بِغَْييِرِ  , فَيَْنتَِفيي بِيِح ِرَضيا ُ , نَْو يَْفُسيدُ بِيِح اْختِيَياُر ُ , اْمِ  - 7 

ْكيَرا ُ نَْوَعياِن : نَيْولو يُوِ يُب  ِمْن َغْيِر نَْن تَْنعَِدَم بِيِح نَْهِليَّتُيحُ , نَْو يَْسيَُْط َعْنيحُ اْلِخَ ياُب . َواْمِ

ْلَجا ْرِب الَِّ   يَُخياُف فِييِح تَلَيُع اْمِ ْكَراِ  بِاْلَْتِْل نَْو اْلَْْ جِ نَْو الضَّ َ  َوااِلْضِ َراَر َطْمع ا , َكاْمِ

ييا . َونَييْولو اَل  ى إْكَراه ييا تَامًّ ييْرُب نَْو َكثُييَر . َوَهيي َا النَّييْولُ يَُسييمَّ اليينَّْفِس نَْو اْلعُْضييِو , قَييلَّ الضَّ

ْلَجيياَ  َوا ييْرُب الَّييِ   اَل يَُخيياُف ِمْنييحُ يُوِ ييُب اْمِ اِلْضييِ َراَر , َوُهييَو اْلَحييْمُس نَْو اْلَْْيييدُ نَْو الضَّ

يا .  ى إْكَراه يا نَاقِص  ْكَراِ  يَُسيمَّ َواتَّفَيَق اْلفََُْهياُ  َعلَيى نَنَّ َميْن  - 8التَّلَُع , َوَه َا النَّْولُ ِمْن اْمِ

ِ ِمْن بَْعِد نُْكِر َ َعلَى اْلُمْفِر فَأَتَى بَِمِلَمِ   ا لْولح تعالى : } َمْن َكفََر بِالَلَّ اْلُمْفِر , لَْم يَِصْر َكافِر 

ا فَعَلَيْيِهْم َغَضي يَماِن َولَِمْن َمْن َشَرَح بِياْلُمْفِر َ يْدر  بو إيَمانِِح إالَّ َمْن نُْكِر َ َوقَْلمُحُ ُمْ َمئِنٌّ بِاْمِ

ييَل ِميْن } نَنَّ عَ  ِْ ِ { . َوَميا نُ يياَر ْبيَن يَاِسييٍر ِميْن هَّ ييِرُكوَن  -رضيي هللا عنهمييا  -مَّ ِْ َحَملَيحُ اْلُم

َعلَى َما يَْمَر ُ فََجاَ  إلَى النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم فََْاَل لَحُ : إْن َعادُوا فَعُْد { , َوَهي َا فِيي 

ْكَراِ  التَّاِمِ .  اْمِ

ْسيياَلِم فَأَْسييلََم الُييمَّ  - 9  ْسيياَلِم  َوَمييْن نُْكييِر َ َعلَييى اْمِ اْرتَييدَّ قَْمييَل نَْن يُوَ ييدَ ِمْنييحُ َمييا يَييدُلُّ َعلَييى اْمِ

ْن اَل يَُجيوُز إْكيَراُهُهمْ  ْكَراِ  , فَإِْن َكاَن ِممَّ ْساَلِم بَْعدَ َزَواِل اْمِ  َطْوع ا , ِمثَْل نَْن يَثْمَُت َعلَى اْمِ

ْسيياَلِم  ييِ  َواْلُمْسييتَأْمَ  -َعلَييى اْمِ مَّ فَيياَل يُْعتَمَييُر ُمْرتَييدًّا , َواَل يَُجييوُز قَتْلُييحُ َواَل  -نُوَن َوُهييْم نَْهييُل ال ِِ

ْسياَلِم  يا إْن َكياَن َميْن نُْكيِر َ َعلَيى اْمِ ِ  إْسياَلِمِح اْبتِيدَا   . نَمَّ ْساَلِم ; ِلعَدَِم ِ حَّ إْ مَاُر ُ َعلَى اْمِ

ْن يَُجوُز إْكَراُهيحُ َوُهيَو اْلَحْربِييُّ َواْلُمْرتَيدُّ , فَ  ْسياَلِم , ِممَّ إِنَّيحُ يُْعتَمَيُر ُمْرتَيدًّا بُِرُ وِعيِح َعيْن اْمِ

يَن .  َويَُ مَُّق َعلَْيِح نَْحَماُم اْلُمْرتَدِِ

================= 

 : 170) َدفِيُن اِلَجاِهِليَِّة  

َعلَيى َكْونِيِح ِميْن دَفِييِن اَل ِخاَلَف بَْيَن اْلفََُْهاِ  فِي نَنَّ دَفِيَن اْلَجاِهِليَّيِ   ِرَكيازو , َويُْسيتَدَلُّ  - 6 

 اْلَجاِهِليَِّ  بُِوُ وِدِ  فِي قُمُوِرِهْم نَْو َخَ ائِنِِهْم نَْو قِاَلِعِهْم . فَيإِْن ُوِ يدَ فِيي َميَواٍت فَيُْعيَرُف بِيأَنْ 

َونَْحيِو ذَِليَك .  تَُرَّللا َعلَْيِح َعاَلَماتُُهْم َكأَْسَماِ  ُملُوِكِهْم َوُ َوِرِهْم َوُ لُمِِهْم َوُ َوِر نَْ ينَاِمِهمْ 

يا إذَا لَيْم تَُميْن بِياْلَمْنِ   فَإِْن َكاَن َعلَى بَْعِضِح َعاَلَم ُ ُكْفٍر َوبَْعُضيحُ اَل َعاَلَمي َ فِييِح فَِرَكيازو . نَمَّ

ْسيياَلِم نَْو اْشييتَمَحَ , فَيياْلجُ  ْمُهوُر ) َعاَلَميي و يُْسييتَدَلُّ بَِهييا َعلَييى َكْونِييِح ِمييْن دَفِيييِن اْلَجاِهِليَّييِ  نَْو اْمِ

َِّافِِعيَِّ  ( َعلَى نَنَّحُ ِرَكازو ; أِلَنَّ اْلغَاِلَب فِي ا ليدَّْفِن نَْن اْلَحنَِفيَّ ُ َواْلَماِلِميَّ ُ َواْلَحنَابِلَ ُ َوبَْعُض ال

َِّيافِِعيَّ ُ  َكياٍز بَيْل ُهيَو إلَيى نَنَّيحُ لَيْيَس بِرِ  -فِيي اأْلََ يِحِ  -يَُموَن ِمْن نَْهِل اْلَجاِهِليَِّ  . َوذََهيَب ال

افِِعييُّ : َواْعلَي ِْييٍن . َوفِيي اْلَمْجُميولِ : قَياَل الرَّ ِو فَاَل يُْستَمَاُح إالَّ بِيَ ْم لََُْ  و , َوذَِلَك أِلَنَّحُ َمْملُو

ِميْن َضيْربِِهْم  نَنَّ اْلُحْمَم ُمدَارو َعلَى َكْونِِح ِمْن دَْفِن اْلَجاِهِليَِّ  اَل نَنَّحُ ِمْن َضيْربِِهْم , فََْيْد يَُميونُ 

 َ افِِعييُّ تَْفِرييجو َعلَيى اأْل َ يِحِ َويَْدفِنُحُ ُمْسِلمو بَْعدَ نَْن َوَ دَ ُ َونََخ َ ُ َوَملََمحُ . َوَهي َا الَّيِ   قَالَيحُ الرَّ
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ا إذَا  قُْلنَيا بِياْلَْْوِل اآْلَخيِر ِمْن َه َْيِن اْلَْْولَْيِن : نَنَّ اْلَمْنَ  الَِّ   اَل َعاَلَم َ فِيِح يَُموُن لََُْ    . فَأَمَّ

 نَنَّحُ ِرَكازو , فَاْلُحْمُم ُمدَارو َعلَى َضْرِب اْلَجاِهِليَِّ  . 

 اِلُمَراُد بِاِلَجاِهِليَِّة : - 7اِلُمَراُد بِاِلَجاِهِليَِّة : 

وا بِي َلِ   ْساَلِم , نَْ  قَْمَل َمْمعَِث النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسلم ُسيمُّ َك ِلَمثْيَرةِ َ َهيااَلتِِهْم َما قَْمَل اْمِ

 اَل , نَْو َمْن َكاَن بَْعدَ َمْمعَثِِح َولَْم تَْملُْغحُ الدَّْعَوةُ . َوَعلَى َهي َا فَلَْفيُظ اْلَجاِهِليَّيِ  يُْ لَيُق َعلَيى َمينْ 

يْربِينِيُّ  ِِِ ْسياَلِم نَْو َكياَن لَيحُ ِدييينو َكأَْهيِل اْلِمتَياِب . قَياَل ال : َويُْعتَمَيُر فِيي َكييْوِن  ِدييَن لَيحُ قَْميَل اْمِ

ا َكَما قَالَحُ نَبُو إْسَحاَق اْلَمْرَوِز ُّ نَْن اَل يُْعلََم نَنَّ َماِلَمحُ بَلَغَتْحُ ال دَّْعَوةُ , الدَّفِيِن اْلَجاِهِلِيِ ِرَكاز 

َِأََها َكْن و فَلَْيَس بِِرَكاٍز بَيْل فَيْي و , فَإِْن ُعِلَم نَنَّحُ بَلَغَتْحُ َوَعانَدَ َوُوِ دَ فِي بِنَائِِح نَْو بَلَِدِ  الَّتِي نَنْ 

َحَما ُ فِي اْلَمْجُمولِ َعْن َ َماَعٍ  َونَقَرَّ ُ . َواْختَلََع اْلَماِلِميَّ ُ فِيَمْن َكياَن لَيحُ ِكتَيابو َهيْل يَُْياُل : 

ْساَلَم َكاَن لَُهْم ِكتَابو نَْم إنَّحُ َ اِهِليٌّ ؟ قَاَل الدُُّسوقِيُّ : اْلَجاِهِليَّ ُ َكَما فِي التَّْوِضيحِ مَ  ا َعدَا اْمِ

ي ا اَل . َوقَاَل نَبُو اْلَحَسيِن : اْ يِ اَلُحُهْم نَنَّ اْلَجاِهِليَّي َ نَْهيُل اْلفَتْيَرةِ الَّيِ يَن اَل ِكتَياَب لَُهيْم . َونَمَّ

ْساَلِم فَاَل يَُْاُل لَُهْم : َ اِهِليَّ و . َوَعلَ  ى ُكيِلِ َحياٍل دَْفينُُهْم َ ِمييِعِهْم ِرَكيازو . نَْهُل اْلِمتَاِب قَْمَل اْمِ

ِ  .  فَِفيي اْلفََواِكيِح اليدََّوانِي : إنََّميا َكياَن َميا مَّ َكاِز دَفِيَن نَْهِل ال ِِ ُل َه َا َونَْخَرَج اْلفََُْهاُ  ِمْن الِرِ

ْساَلِم ِلدُُخولِ  ِيِ َكاْلُمْسِلِم أِلَنَّحُ ُمْحتََرمو بُِحْرَمِ  اْمِ ِمِ  ِح تَْحَت ُحْمِم اْلُمْسِلِميَن .ال ِِ

=================== 

 :171) نَِصُه اِلعَشَّاِريَن   

ْن يَُمرُّ َعلَيْيِهْم  - 155  َِّاِريَن ِلْلِجمَايَِ  ِممَّ َماُم َعلَى اْلَمعَابِِر فِي ُطُرِق اأْلَْسفَاِر َع يَْنِصُب اْمِ

يي ِ  مَّ ْسيياَلِم ,  بِاْلَميياِل ِمييْن اْلُمْسييِلِميَن َونَْهييِل ال ِِ َونَْهييِل اْلَحييْرِب إذَا نَتَييْوا بِييأَْمَواِلِهْم إلَييى بِيياَلِد اْمِ

يِر , ِْ يِ  نِْصيَع اْلعُ مَّ ْساَلِم َما يَِجُب َعلَْيِهْم ِمْن َزَكاةٍ , َويَأُْخ ُ ِميْن نَْهيِل ال ِِ  فَيَأُْخ ُ ِمْن نَْهِل اْمِ

َر . َواَلَّ ِ  ِْ يِ  َونَْهيِل اْلَحيْرِب فَيْي و ُحْمُميحُ َويَأُْخ ُ ِمْن نَْهِل اْلَحْرِب اْلعُ مَّ   يَأُْخ ُ ُ ِميْن نَْهيِل ال ِِ

ِْرو ( .  ُحْمُم اْلِجْ يَِ  يُْصَرُف فِي َمَصاِرِف اْلفَْيِ  , َويُْنَمُر تَْفِصيلُحُ فِي ُمْصَ لَحِ : ) ُع

ييتََرُط لَييحُ   ِْ ْسيياَلِم فَُهييَو َزَكيياةو يُ ييا َمييا يَأُْخيي ُ ُ ِمييْن نَْهييِل اْمِ ييتََرُط فِييي َسييائِِر اأْلَْمييَواِل  نَمَّ ِْ َمييا يُ

َكيياةِ , إالَّ نَنَّ َهيي َا النَّييْوَل ِمييْن اْلَميياِل َوإِْن َكيياَن فِييي  َكِويَّييِ  َويُْصييَرُف فِييي َمَصيياِرِف ال َّ ال َّ

يا اْنتََْيَل َ ياِحمُحُ بِيِح فِيي اْليمِاَلِد نَْ يمََح فِيي ُحْميمِ  اْلَمياِل المَّياِهِر  اأْلَْ ِل َماال  بَاِطن ا لَِمنَّيحُ لَمَّ

َمياِم , َكالسَّيَوائِِم  َح بِيِح اْبيُن َعابِيِديَن , َوِلي َا َكانَيْت ِواَليَي ُ قَيْمِض َزَكاتِيِح إلَيى اْمِ َعلَى َما َ رَّ

َح اْلَحنَِفيَّ ُ بِتَْحِليِع َمْن يَُمرُّ َعلَى اْلعَاِشِر إْن نَْنَمَر تََمياَم اْلَحيْوِل َعلَي ُرولِ . َوَ رَّ ى َميا َوال ُّ

َكاةَ , فَإِْن َحلََع فَاْلَْْوُل قَْولُيحُ , َوَكي َا إْن قَياَل نَ  ُِْط ال َّ دَّْيتَهيا بِيَِدِ  , نَْو ادََّعى نَنَّ َعلَْيِح دَْين ا يُْس

ى إلَى َعاِشٍر  َخَر َونَْخَرَج بََراَ ة  ) إيَصياال  َرْسيِميًّا بَِهيا ( , َوَكي َا إْن قَياَل نَدَّْيتَهيا بِنَْفِسيي إلَي

تََرُط نَْن يَُموَن َما َمعَحُ نَِصاب ا فَأَْكثََر َحتَّى يَِجَب اأْلَْخ ُ ِمْنحُ , فَيإِنْ  ِْ  اْلفََُْراِ  فِي اْلِمْصِر . َويُ

َكاَن َمعَحُ نَقَلُّ ِمْن نَِصاٍب َولَحُ فِي اْلِمْصِر َما يَْمُميُل بِيِح النَِِصياُب فَياَل ِواَليَي َ  ِلْلعَاِشيِر َعلَيى 

يتََرُط فِيي السَّياِعي  اأْلَْخ ِ  ِْ تََرُط فِي اْلعَاِشِر َميا يُ ِْ ِمْنحُ ; أِلَنَّ ِواَليَتَحُ َعلَى المَّاِهِر فََْْط . َويُ

 َكَما تََْدََّم َونَْن يَأَْمَن اْلُمَسافُِروَن بِِحَمايَتِِح ِمْن اللُُّصوِص .

================= 

ةٍ  - 3  :172 اِلُ فَّاُر َولَِو َكانُوا أَِهَل ِذمَّ
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  َ ْ َمياَل َعلَيى ذَِليَك ِلَحيِديِث : } إنَّ هَّ َكاةِ . نََْيَل اْبيُن اْلُمْنيِ ِر اْمِ اَل يَُجوُز إْعَ اُؤُهْم ِمْن ال َّ

ٍل اْفتََرَض َعلَْيِهْم َ دَقَ   تُْؤَخ ُ ِمْن نَْغنِيَائِِهْم َوتَُردُّ َعلَى فََُْرائِِهْم { َونََ ياَز اْلَحنَابِلَي ُ فِيي قَيوْ 

ييا َعلَييى إ َكيياةِ . َويُْسييتَثْنَى اْلُمَؤلَّييُع قَْلمُييحُ نَْيض  ْعَ يياَ ُهْم َمييَج اْلعَيياِمِليَن إْن َعِملُييوا َعلَييى ال َّ

يَمُل اْلَميافُِر ُهنَيا اْلَميافَِر اأْلَْ يِليَّ َواْلُمْرتَيدَّ  ِْ ِم فِي َمْوِضيِعِح . َويَ , التَّْفِصيِل َواْلِخاَلِف اْلُمتََْدِِ

ِ نَْو َرُسيوِلِح َوَمْن َكاَن ُمتَ  ْساَلِم َونَتَى بُِمَمفٍِِر نَْحِو ااِلْستِْخفَاِف بِاْلُْْر ِن , نَْو َسِبِ هَّ ي ا بِاْمِ َسِمِ

َكياةِ اتِِفَاق يا , َواْنُميْر ُمْصيَ لََح : )  ْساَلِم , فَُهَو َكيافِرو اَل يَُجيوُز إْعَ ياُؤ ُ ِميْن ال َّ , نَْو ِديِن اْمِ

 ِردَّةو ( .

================= 

 :173أَِن يَُ وَن َمِن َصَدَر ِمِنهُ اِلِفِعُل ُمِسِلًما  - 5

ا , فَياَل يَُْياُم  - 28  نَيى نَْن يَُميوَن َميْن َ يدََر ِمْنيحُ اْلِفْعيُل ُمْسيِلم  اْشتََرَط اْلَماِلِميَّ ُ فِيي َحيدِِ الِ ِ

يُهوِر . َويُيَردُّ إلَيى نَْهيِل ِملَّتِيِح َويُعَاقَيُب اْلَحدُّ َعلَى اْلَمافِِر إذَا َزنَى بُِمْسِلَمٍ  َطائِعٍَ  َعلَيى ا ِْ ْلَم

نَى َِِّديدَةَ , َوتَُحدُّ اْلُمْسِلَم ُ . َوإِْن اْستَْمَر َ اْلَمافُِر اْلُمْسِلَم َ َعلَى الِ ِ قُتِيَل  َعلَى ذَِلَك اْلعُُْوبَ َ ال

َِ تَْفِصييلو فِيي .  َوقَْد َوافََْْت اْلَم َاِهُب اأْلُْخَرَّللا َمْ َهَب اْلَماِلِميَّ  ِ  فِي اْلُمْسيتَأَْمِن فََْيْط . َوُهنَيا

 اْلَم َاِهِب نَْ ُكُر ُ فِيَما يَِليي : فَِفيي َميْ َهِب اْلَحنَِفيَّيِ  الاََلالَي ُ نَْقيَواٍل : قَيْوُل نَبِيي َحنِيفَي َ : اَل يَُحيدُّ 

يُّ َسيَوا و َكياَن َرُ يال  نَْو اْميَرنَة  , اْلُمْستَأَْمُن َسَوا و َكاَن َرُ ال  نَْو اْمَرنَة  , َويَُحدُّ اْلُمسْ  ِمِ ِلُم َوال ِِ

ٍد : اَل يَُحيدُّ َواِحيدو ِميْنُهْم . فَيإِذَا َزنَيى اْلَحْربِييُّ  َوقَْوُل نَبِي يُوُسَع : يَُحدُّ اْلَجِميُج . َوقَْوُل ُمَحمَّ

يَِّ  فَعَلَْيِهَما اْلَحيدُّ  ِمِ دُوَن اْلَحْربِيِيِ فِيي قَيْوِل نَبِيي َحنِيفَي َ , َوَعلَْيِهَميا  اْلُمْستَأَْمُن بِاْلُمْسِلَمِ  نَْو ال ِِ

ْْيِيييدُ  ييٍد , َوتَ اْلَحييدُّ َ ِميع ييا فِييي قَييْوِل نَبِييي يُوُسييَع , َواَل َحييدَّ َعلَييى َواِحييٍد ِمْنُهَمييا فِييي قَييْوِل ُمَحمَّ

يَّيِ  أِلَنَّيحُ لَيْو َزنَيى بَِحْربِيَّي ِمِ ٍ  ُمْسيتَأَْمنٍَ  اَل يَُحيدُّ َواِحيدو ِمْنُهَميا ِعْنيدَ نَبِيي اْلَمْسأَلَِ  بِاْلُمْسيِلَمِ  َوال ِِ

يُّ بِاْلَحْربِيَّيييِ   ِمِ يييٍد , َوِعْنيييدَ نَبِيييي يُوُسيييَع يَُحيييدَّاِن , َوإِْن َزنَيييى اْلُمْسيييِلُم نَْو الييي ِِ َحنِيفَييي َ َوُمَحمَّ

يٍد , ُ ُل فِيي قَيْوِل نَبِيي َحنِيفَي َ َوُمَحمَّ َوقَياَل نَبُيو يُوُسيَع : يَُحيدَّاِن َ ِميع يا .  اْلُمْستَأَْمنَِ  ُحدَّ الرَّ

نَى َعلَى اْلُمعَاَهِد َواْلُمْستَأَْمِن ِلعَدَِم اْلتَِ اِمِهَما بِ  َِّافِِعيَِّ  نَنَّحُ اَل يَُْاُم َحدُّ الِ ِ اأْلَْحَمياِم َوَمْ َهُب ال

ِيِ اِلْلتَِ اِمِح بِاأْلَْحَماِم , َوِلَخمَ  ِمِ يِحيَحْيِن : } نَنَّ النَّمِييَّ  يلى هللا علييح , َويَُْاُم َعلَى ال ِِ ِر الصَّ

ْمِلييُّ : اْعلَيْم نَنَّ  وسلم َرَ َم َرُ ال  َواْمَرنَة  ِمْن اْليَُهيوِد َزنَيَيا { . َوَكانَيا قَيْد نُْحِصينَا . قَياَل الرَّ

ييِ  اْليَييْوَم اَل يَُحييدُّوَن َعلَييى اْلَمييْ َهِب َكاْلُمْسييتَأَْمِن , أِلَ  مَّ نَُّهييْم اَل يَُجييدَّدُ لَُهييْم َعْهييدو , بَييْل نَْهييَل ال ِِ

نَيى , } أِلَنَّ  يِ  يَُحيدُّوَن َحيدَّ الِ ِ مَّ ِ   بَائِِهْم . َوذََهَب اْلَحنَابِلَ ُ إلَى نَنَّ نَْهيَل ال ِِ  يَْجُروَن َعلَى ِذمَّ

ِ  لى هللا عليح وسلم بِاْمَرنَةٍ َوَرُ ٍل مِ  ْنُهْم قَْد َزنَيَا فَيأََمَر بِِهَميا اْليَُهودَ َ اُ وا إلَى َرُسوِل هَّ

َميياَم إقَاَميي ُ اْلَحييدِِ فِييي ِزنَييى بَْعِضييِهْم  ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم فَُرِ َمييا { َويَْلييَ ُم اْمِ َرُسييوُل هَّ

نَى َعلَى ُمْستَأَْمٍن ; أِلَنَّيحُ َغْييُر ُملْ  تَيِ ٍم ُحْمَمنَيا . بِمَْعٍض ; اِلْلتَِ اِمِهْم ُحْمَمنَا . َواَل يَُْاُم َحدُّ الِ ِ

ِْْض اْلعَْهيِد , َواَل يَِجيُب َميَج اْلَْتْيِل َحيدٌّ ِسيَوا ُ . َوَهي َ  ا َوأِلَنَّ ِزنَى اْلُمْستَأَْمِن يَِجُب بِِح اْلَْتُْل ِلنَ

ا إذَا َزنَى اْلُمْستَأَْمُن بِغَْيِر ُمْسِلَمٍ  فَاَل يَُْاُم َعلَْيِح اْلَحدُّ   . إذَا َزنَى بُِمْسِلَمٍ  . نَمَّ

=============== 

 174 ) ُزنَّارل   

ُِييدُّ ُ اْلَمُجوِسيييُّ َوالنَّْصييَرانِيُّ َعلَييى َوَسييِ ِح . َوَهيي َا  - 1  نَّيياَرةُ فِييي اللُّغَييِ  َمييا يَ نَّيياُر َوال ُّ ال ُّ

نَي و بِيأَْلوَ  نَّياُر ُخيُيوطو ُمتَلَِوِ يا ذََكيَر ُ اْلفََُْهياُ  , فَِفيي الدُُّسيوقِِيِ : ال ُّ ُِيدُّ بَِهيا قَِريبو ِممَّ اٍن َشيتَّى يَ
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يُّ َوسَ  ِمِ ُِدُّ بِِح ال ِِ نَّاُر َخْيطو َغِليظو فِيِح نَْلَوانو يَ يُّ َوَسَ حُ . َوفِي نَِهايَِ  اْلُمْحتَاجِ : ال ُّ ِمِ َ حُ . ال ِِ

 َوُهَو يَُموُن فَْوَق الثِِيَاِب .

لَِ  ( :   ) اأْلَْلفَاُظ ذَاُت الِصِ

َم إذَا َشدَّ َوَسيَ حُ بَِحْميٍل , اْلحِ  - 2اْلِحَ اُم :  -ن   ُ ُل َوتََح َّ َم بِِح , َواْحتََ َم الرَّ َ اُم اْسُم َما ُحِ ِ

َم اْلفَيَرَس : َشيدَّ  مِِيِ فِيي َمْهيِدِ  , َواْلِحيَ اُم ِللسَّيْرجِ َوالدَّابَّيِ  , َوَحي َّ ا ِللصَّ َويَُموُن اْلِحَ اُم نَْيض 

ا .  ِحَ اَمحُ , َونَْحَ َمحُ َ عََل لَحُ   ِحَ ام 

اْلِمْنَ ييُق َواْلِمْنَ َْيي ُ َوالنَِِ ياُق : ُكييلُّ َمييا ُشيدَّ بِييِح اْلَوَسييُط , َوالنَِِ يياُق  - 3) النَِِ ياُق ( :  -ب  

 حُ ِشْمحُ إَزاٍر فِيِح تِمَّ و َكانَْت اْلَميْرنَةُ تَْنتَِ يُق بِيِح . َوفِيي اْلُمْحَميِم : النَِِ ياُق ُشيَّْ و نَْو الَيْوبو تَْلمَُسي

ْكمَِ  . ُِدُّ َوَسَ َها بَِحْمٍل الُمَّ تُْرِسُل اأْلَْعلَى َعلَى اأْلَْسفَِل إلَى الرُّ  اْلَمْرنَةُ الُمَّ تَ

َِدُّ َعلَى اْلَوَسِط , َوفِي اللَِِساِن  - 4) اْلِهْميَاُن ( :  -ج   اْلِهْميَاُن : ِكيسو تُْجعَُل فِيِح النَّفََْ ُ َويُ

ييا : ِشييدَادُ السَّييَراِويِل : اْلِهْميَيياُن ِهْميَيياُن ا لييدََّراِهِم , نَْ  الَّييِ   تُْجعَييُل فِيييِح النَّفََْيي ُ , َوُهييَو نَْيض 

ا َخْيطو .  ا تِمَّ و َوإِمَّ َْْوْيَها . إمَّ ُِدُّ بَِها َح  َواْلِمْنَ َِْ  َكانَْت اْلَمْرنَةُ تَ

نَّاِر ِمِن أَِحَ اٍم :  َما يَتَعَلَُّى بِال ُّ

ال  : اتِِخَ   نَّاَر : نَوَّ ِ  ال ُّ مَّ  اذُ نَْهِل ال ِِ

يمَُّهوَن  - 5 َِ َ ِ  ُوُ وب ا إْظَهاُر َعاَلَماٍت يُْعَرفُوَن بَِها , َواَل يُتَْرُكيوَن يَت مَّ ا يُْؤَخ ُ بِِح نَْهُل ال ِِ ِممَّ

يَّ بِاْلُمْسِلِميَن فِيي ِلمَاِسيِهْم َوَهْيئَيتِِهْم َكيْي اَل يُعَياَملُوا ُمعَاَملَي َ اْلُمْسيِلِمي ِمِ َن . َوِميْن ذَِليَك نَنَّ الي ِِ

نَّياِر فِيي َوَسيِ ِح ِميْن فَيْوِق الثِِيَياِب َحتَّيى يَُميوَن ذَِليَك َعاَلَمي   ُمَميِِيَ ة  لَيحُ , فَياَل  َِدِِ ال ُّ يُْؤَمُر بِ

ُِيدُّ  يا تُْؤَخي ُ بِي َِلَك َوتَ  ُ تَْحيَت إَزاِرَهيا بَِحْييُث يُعَاَمُل ُمعَاَملَ َ اْلُمْسِلِميَن . َكَميا نَنَّ اْلَميْرنَةَ نَْيض 

نَّياَر بَْعيدَ نَ  َِ ال ُّ ِ  َوتََر مَّ و . َوَمْن َخالََع ِمْن نَْهِل ال ِِ ْميِرِ  يَْمَهُر بَْعُضحُ , َوإاِلَّ لَْم يَُمْن لَحُ فَائِدَة

ُر .  بِِح فَإِنَّحُ يُعَ َّ

نَّاَر :  ثَانِيًا : لُِبُس اِلُمِسِلِم ال ُّ

يِ  ; أِلَنَّ يَْحُرُم َعلَى الْ  - 6  مَّ نَّاِر فِي َوَسِ ِح َعلَى اْلَهْيئَِ  الَّتِي يَْلَ ُم بَِها نَْهُل ال ِِ ُمْسِلِم َشدُّ ال ُّ

يمَّحَ بَِْيْوٍم فَُهيَو ِميْنُهْم { .  َِ َِمُّحو بِِهْم , َوقَيْد قَياَل النَّمِييُّ  يلى هللا علييح وسيلم : } َميْن تَ ذَِلَك تَ

ا َوَه َا بِاتِِفَاٍق . َوقَْد  َِّافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَ ُ إلَى نَنَّيحُ اَل يَْمفُيُر َميْن َشيدَّ َعلَيى َوَسيِ ِح ُزنَّيار  ذََهَب ال

يِ  , َوإِنََّميا ُهيَو َعياٍص بِي َِلَك َكَسيائِِر اْلَمعَاِ يي , َحْييُث  مَّ َعلَى اْلَهْيئَِ  الَّتِي يَْلَ ُم بَِها نَْهُل ال ِِ

َمياُم يَْحُرُم َعلَْيِح التََّ يِِي بِ  اِزيَّيِ  : َوَعيَظ اْمِ ِ ِ ِ اْلُمفَّاِر . َوقَاَل اْلَحنَِفيَّ ُ َعلَى َما َ ياَ  فِيي اْلمَ َّ

فَاِسْ ا َونَدَبَحُ إلَى التَّْوبَِ  , فََْاَل : بَْعدَ اْليَْوِم  نََضيُج َعلَيى َرنِْسيي قَلَْنُسيَوةَ اْلَمُجيوِس , َوَكانَيْت 

نَّياِر َعاَلَميِ  اْلُمْفيِر . َوَميْن َشيدَّ َعاَلَم   َخا َّ   بِِهْم يَْمفُ  َِدِِ ال ُّ ُر ; أِلَنَّ َوْضَج تِْلَك اْلَْلَْنُسَوةِ َك

نَّيياَر َودََخييَل دَاَر اْلَحييْرِب َكفَييَر , قَيياَل اأْلُْسُروَشيينِيُّ : إْن فَعَييَل ذَِلييَك ِلتَْخِليييِص اأْلَِسيييِر اَل  ال ُّ

فََر , َوَمْن لَعَّ َعلَى َوَسيِ ِح َحيْمال  َوقَياَل : َهي َا ُزنَّيارو اَل يَْمفُيُر , يَْمفُُر , َولَْو دََخَل ِللتَِِجاَرةِ كَ 

ِميْن  َونَْكثَُرُهْم َعلَى نَنَّحُ يَْمفُيُر ; أِلَنَّيحُ تَْصيِريحو بِياْلُمْفِر . َوِعْنيدَ اْلَماِلِميَّيِ  َكَميا قَياَل اليدَّْرِديُر :

دَّةِ ُ ييدُوُر فِْعييٍل يَْْ  ييدِِ ُزنَّيياٍر , َواْلُمييَرادُ بِييِح َمْلمُييوُس اْلَمييافِِر َعاَلَميياِت الييِرِ َِ تَِضييي اْلُمْفييَر َك

يا إْن لَمَِسيحُ لَِعم يا فََحيَرامو َولَيْيَس بُِمْفي ٍر , اْلَخاصُّ بِِح نَْ  إذَا فَعَلَحُ ُحمًّيا فِييِح َوَميْيال  أِلَْهِليِح , َونَمَّ

فِييِح َسيَوا و نََسيعَى بِيِح ِلْلَمنِيَسيِ  َونَْحِوَهيا نَْم اَل , َوَسيَوا و قَاَل الدُُّسوقِيُّ : يَْمفُيُر إذَا فَعَلَيحُ ُحمًّيا 

دَّةِ َعلَى فِْعِليِح ُحمًّيا فِييِح َوَميْيال   ْساَلِم نَْم فِي بِاَلِدِهْم , فَاْلَمدَاُر فِي الِرِ أِلَْهِليِح نَفَعَلَحُ فِي بِاَلِد اْمِ

ْرقَانِيَّ قَيَّدَ ذَِلَك بِالسَّْعيِ بِِح ِلْلَمنِيَسيِ  َوبِِفْعِليِح فِيي  َكَما فِي اْلمُنَانِِيِ َعْن اْبِن َمْرُزوٍق , لَِمنَّ ال َّ
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ْسيياَلِم . قَيياَل الدُُّسييوقِيُّ : َوإِْن فَعَييَل ذَِلييَك ِلَضييُروَرةٍ َكأَِسيييٍر ِعْنييدَُهْم يُْضييَ رُّ إلَييى  بِيياَلِد اْمِ

دَّةِ َكَما قَاَل اْبُن َمْرُزوٍق .اْستِْعَماِل الِيَابِِهْم , فَاَل ُحْرَم َ َعلَْيِح فَضْ   ال  َعْن الِرِ

================= 

ُحْمُم َمْن َسبَّ النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم 
175 :  

إذَا َسبَّ ُمْسِلمو النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم فَإِنَّحُ يَُموُن ُمْرتَدًّا . َوفِي اْسيتِتَابَتِِح ِخياَلفو  - 11 

 لَحِ ) ِردَّةٍ ( .يُْنَمُر فِي ُمْص َ 

ِ النَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم :  يِّ مِِّ  َسهُّ الذِِّ

ِْيَل : إنَّحُ  - 12  ِيِ إذَا َسبَّ النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم . فَ ِمِ ِلْلعُلََماِ  ِعدَّةُ نَْقَواٍل فِي ُحْمِم ال ِِ

يِ  ( يُْنَُْض نََمانُحُ بِ َِلَك إْن لَْم يُْسِلْم , َوقِيَل َغْيُر ذَ  مَّ ِلَك . َوتَْفِصيلُحُ فِيي ُمْصيَ لَحِ : ) نَْهيِل ال ِِ

ا َغْييَر فَياِرٍ بِيحِ  ْْتَُل ُوُ وب ا ِعْندَ اْلَماِلِميَِّ  بَِه َا السَِّبِ إْن لَْم يُْسيِلْم , فَيإِْن نَْسيلََم إْسياَلم   ِميْن . َويُ

ْْتَْل لْولح تعالى : } قُْل ِللَِّ يَن َكفَرُ  وا إْن يَْنتَُهوا يُْغفَْر لَُهْم َما قَيْد َسيلََع { . قَيالُوا اْلَْتِْل لَْم  يُ

ْْتَيُل بَِسيمِِِح علييح الصيالة والسيالم , َواَل  ْْتَْل إذَا نَْسلََم َميَج نَنَّ اْلُمْسيِلَم اأْلَْ يِليَّ يُ : َوإِنََّما لَْم يُ

ْْمَُل تَْوبَتُحُ ِمْن نَْ ِل َحِقِ اآْلدَِمِيِ , أِلَنَّا نَْعلَُم  ُ ِْيِصيِح بَِْْلمِيِح لَِمنَّيا َمنَْعنَيا ُ ت بَاِطنَحُ فِيي بُْغِضيِح َوتَْن

ييا ِلْلعَْهييِد , فَييإِذَا َرَ ييَج إلَييى ْْض   ِمييْن إْظَهيياِرِ  , فَلَييْم يَِ ْدنَييا َمييا نَْظَهييَر ُ إالَّ ُمَخالَفَتَييحُ ِلْْلَْمييِر , َونَ

ْساَلِم َسََْط َما قَْملَحُ , بِِخاَلِف اْلُمْسِلِم فَإِ  نَّيا َظنَنَّيا بَاِطنَيحُ بِِخياَلِف َميا بَيدَا ِمْنيحُ اآْلَن . َوِعْنيدَ اْمِ

َمي َِّافِِعيَِّ  إْن اْشتََرَط َعلَْيِهْم اْنتَِْاَض اْلعَْهِد بِِمثِْل ذَِلَك , اْنيتَََْض َعْهيدُ السَّياِبِ َويَُخيَّيُر اْمِ اُم ال

يِد . َواَل فَيْرَق بَيْيَن فِيِح بَْيَن اْلَْتِْل َوااِلْستِْرقَاِق َواْلَمِنِ َوالْ  ْْ يُّ تَْجِدييدَ اْلعَ ِمِ ِفدَاِ  إْن لَْم يَْسأَْل الي ِِ

يُهوِر  ِْ ُسيوِل َعلَيى اْلَم ُسُل إْذ النَّمِييُّ نََعيمُّ ِميْن الرَّ . نَمِِيٍ َوَغْيِرِ  ِمْن َسائِِر اأْلَْنمِيَاِ  , َوَك َا الرُّ

 َ ُهْم َهِ ِ  اأْل تُُهْم َواأْلَْنمِيَاُ  الَِّ يَن تَُخصُّ يا َميْن لَيْم تَثْمُيْت نُمُيوَّ تِِهْم , نَمَّ ْحَمياُم ُهيْم اْلُمتَّفَيُق َعلَيى نُمُيوَّ

فَلَييْيَس ُحْمييُم َمييْن َسييمَُّهْم َكيي َِلَك . َولَِمييْن يُْ َ ييُر َمييْن تَنَََّْصييُهْم نَْو  ذَاُهييْم , َويُييَؤدَُّب بَِْييْدِر َحيياِل 

تُيحُ , اْلَْْوِل فِيِهْم , اَل ِسييََّما َميْن ُعِرفَي ِْيَّتُحُ َوفَْضيلُحُ ِميْنُهْم َكَميْريََم , َوإِْن لَيْم تَثْمُيْت نُمُوَّ ي ْت ِ يدِِ

ةَ دَاُود َوُسلَ  ةِ نَمِِيٍ ِمْن اأْلَْنمِيَاِ  , َكنَْفيِ اْليَُهوِد نُمُوَّ  ْيَماَن .َواَل ِعْمَرةَ بِاْختِاَلِف َغْيِرنَا فِي نُمُوَّ

=================== 

 :176ِبيِ أَِسبَاُا السَّ 

ُل    اِلِقتَاُل : -اأِلَوَّ

ْعاَلِ  ِديِن اْلَحِقِ َوَكْسِر َشْوَكِ  اأْلَْعدَاِ  . َواأْلَْ ُل  - 5  ِ تَعَالَى ِمِ ِْتَاُل فِي َسمِيِل هَّ ُشِرَل اْل

ُض ِللنِِ  ْْتَْل , َوِلي َِلَك يُْمنَيُج التَّعَيرُّ ِْتَاِل فَاَل يُ ِْ فِي اْل َِاِر َسياِ  َواأْلَْطفَياِل َونَْمثَياِلِهْم نَنَّ َمْن لَْم يُ

ِْتَيياِل ِلنَْهيييِ النَّمِييِيِ  ييلى هللا عليييح وسييلم َعييْن قَتْييِل  يياِرُكوَن فِييي اْل َِ ِمييْن اْلعََجييَ ةِ الَّييِ يَن اَل يُ

ا فَانِي ا َواَل ِطْفال  َواَل  ْْتُلُوا َشْيخ  ْميَاِن . قَاَل  لى هللا عليح وسلم : } اَل تَ اْمَرنَة   النَِِساِ  َوالِصِ

ُض  يْميَاِن نَْو يَُحيِرِ ِْتَاِل ِمْن النَِِسياِ  َوالِصِ ُِ فِي اْل َِاِر { . َويُْستَثْنَى ِمْن َه َا َ َواُز قَتِْل َمْن يُ

ِْتَاِل , َوَه َا فِي اْلُجْملَِ  َويُْنَمُر تَْفِصيلُحُ فِي ) ِ َهاٍد ف  ( . َوإِذَا نََخ َ اْلُمْسيِلُموَن  29َعلَى اْل

 ائَِم فَإِنَّ َمْن يُوَ دُ فِيَها ِمْن النَِِساِ  َواأْلَْطفَاِل يُْعتَمَُر َسْمي ا .اْلغَنَ

 الثَّانِي : النُُّ وُل َعلَى ُحِ ِم َرُجٍل : 

                                                 
( وانمر الصارم المسلول على شاتم الرسول البن تيمي   8441/ ص  2)ج  -كامل   45-1الموسوع  الفْهي  - 175

 وموسوع  الدفال عن الرسول  لى هللا عليح وسلم
 (8461/ ص  2)ج  -كامل   45-1الموسوع  الفْهي  - 176
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لَْو َحاَ َر اْلُمْسِلُموَن ِحْصن ا ِلْلعَدُِوِ , َوَطلَيَب نَْهيُل اْلِحْصيِن النُّيُ وَل َعلَيى ُحْميِم فُياَلٍن  - 6 

ا ُحْمَم نََحِد اْلُمْسِلِميَن فِيِهْم , فَلَحُ اْلُحْمُم بَِسْميِ نَِسائِِهْم َوذََراِريِِِهيْم . َوقَيْد َوَردَ } نَنَّ َواْرتََضوْ 

يِريَن لَْيلَي   نََ لُيوا  ِْ ِ  يلى هللا علييح وسيلم َخْمس يا َوِع ا َحاَ يَرُهْم َرُسيوُل هَّ بَنِي قَُرْيَم َ لَمَّ

َّييَل ِرَ ييالُُهْم َوتَُْسَّييَم َعلَييى ُحْمييِم َسييْعِد ْبييِن مُ  عَيياٍذ رضييي هللا تعييالى عنييح , فََحَمييَم َسييْعدُ نَْن تَُْت

ِ  يلى هللا علييح وسيلم : لََْيْد َحَمْميت  نَْمَوالُُهْم َوتُْسمَى نَِساُؤُهْم َوذََراِريُُّهْم , فََْاَل َرُسيوُل هَّ

 (  24) ِ َهاٍد ف  بَِما َحَمَم اْلَمِلُك { . َويُْنَمُر تَْفِصيُل ذَِلَك فِي

دَّ ُ : -الثَّاِلُث    الرِِّ

َِّافِِعيَّ ُ  َواْلَحنَابِلَ ُ  -يََرَّللا ُ ْمُهوُر اْلفََُْهاِ   - 7  نَنَّ اْلُمْرتَدَّةَ إْن اُْسيتُتِيمَْت َولَيْم  -اْلَماِلِميَّ ُ َوال

ْْتَيُل , ِلَميا ُرِوَ  } نَنَّ اْميَرنَة  يَُْياُل لََهيا  ُ ْسياَلِم , فَمَلَيَغ تَتُْب فَإِنََّهيا ت نُمُّ ُروَمياَن اْرتَيدَّْت َعيْن اْمِ

نَْمُرَهييا النَّمِيييَّ  ييلى هللا عليييح وسييلم فَييأََمَر نَْن تُْسييتَتَاَب فَييإِْن تَابَييْت َوإاِلَّ قُتِلَييْت { . َوأِلَنََّهييا 

ُ ِل . ْْتَُل َكالرَّ  َشْخصو ُمَملَّعو بَدََّل ِديَن اْلَحِقِ بِاْلمَاِطِل , فَيُ

َعلَيى َميا َسييَأْتِي  -إالَّ فِي ِرَوايٍَ  َعْن نَبِي َحنِيفَ َ  -َوِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ  تُْحمَُس إلَى نَْن تَتُوَب  - 8 

. َوُرِوَ  َعْن َعِلِيِ ْبِن نَبِي َطاِليٍب َواْلَحَسيِن َوقَتَيادَةَ َوُعَميَر ْبيِن َعْميِد اْلعَِ ييِ  نَنَّ اْلَميْرنَةَ إذَا 

ْْتَُل , أِلَنَّ نَبَا بَْمٍر رضي هللا تعالى عنح اْستََرقَّ نَِساَ  بَنِيي َحنِيفَي َ اْرتَدَّْت فَإِنَّ  ُ َها تُْسمَى َواَل ت

يدَ ْبيَن اْلَحنَِفيَّيِ  , َوَكياَن َهي َا بَِمحْ  َضيٍر َوذََراِريَُّهْم , َونَْعَ ى َعِليًّا ِمْنُهْم اْمَرنَة  فََولَدَْت لَحُ ُمَحمَّ

َحابَِ  , وَ  ُهَو ِرَوايَ و َعْن نَبِي َحنِيفَ َ فِي النََّواِدِر قَياَل : إنََّهيا تُْسيتََرقُّ َولَيْو َكانَيْت فِيي ِمْن الصَّ

ا  َوايَييِ  اَل بَييأَْس بِييِح فِيييَمْن َكانَييْت ذَاَت َزْوجٍ َحْسييم  ْسيياَلِم , قِيييَل : لَييْو نَْفتَييى بَِهييِ ِ  الِرِ دَاِر اْمِ

دَّةِ  ِلَها ِلْلفُْرقَِ  بِالِرِ اَل تُْسيمَى اْلَميْرنَةُ إالَّ إذَا  -َغْيُر ِرَوايَِ  نَبِي َحنِيفَي َ  -. َوِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ   ِلتََو ُّ

يَّ ُ اْلُمْرتَدِِ فََميْن ُوِليدَ  - 9لَِحَْْت بِدَاِر اْلَحْرِب بَْعدَ اْرتِدَاِدَها , فَِحينَئٍِ  يَُجوُز ِسمَاُؤَها .  ا ذُِرِ نَمَّ

فَإِنَّحُ َمْحُمومو بُِمْفيِرِ  , أِلَنَّيحُ ُوِليدَ بَيْيَن نَبَيَوْيِن َكيافَِرْيِن , َويَُجيوُز ِسيمَاُؤ ُ ِحينَئِيٍ   بَْعدَ ِردَّةِ نَبََوْيحِ 

أِلَنَّحُ لَْيَس بُِمْرتَيدٍِ , نَيصَّ َعلَيى ذَِليَك نَْحَميدُ , َوُهيَو َظياِهُر َكياَلِم اْلِخَرقِيِيِ َونَبِيي بَْميٍر , َوُهيَو 

َِّافِِعيَّ  ِ  . َوقَاَل اْبُن قُدَاَم َ : َويُْحتََمُل نَْن اَل يَُجوَز اْسيتِْرقَاقُُهْم ; أِلَنَّ  بَياَ ُهْم اَل يَُجيوُز قَْولو ِلل

وَن بِااِلْسيتِْرقَاِق . َوِعْنيدَ اْلَحنَِفيَّي ِْيرُّ وَن بِدَْفجِ اْلِجْ يَِ  فَياَل يُ ِْرُّ ِ  يُْسيمَى اْستِْرقَاقُُهْم ; أِلَنَُّهْم اَل يُ

دَ فِي دَاِر اْلَحْرِب نَْو لَِحَق نَبََوا ُ بِدَاِر اْلَحْرِب َوُهَو َمعَُهَما , َوقَاَل اْلَماِلِميَّي ُ : إذَا قُتِيَل َمْن ُولِ 

دَّةِ نَْو بَْعييدََها .  ا َسييَوا و ُوِلييدَ قَْمييَل الييِرِ ييَي َولَييدُ ُ ُمْسييِلم  ِْ َوَمتَييى اْرتَييدَّ نَْهييُل بَلَييٍد  - 10اْلُمْرتَييدُّ بَ

يِح نَْحَماُمُهْم َ اَر دَاَر َحْرٍب , فَإِذَا َغلََب اْلُمْسِلُموَن َعلَْيِهْم َكاَن لَُهْم َسْمُي نَِسيائِِهْم َوَ َرْت فِ 

دَّةِ , َكَما َسمَى نَبُو بَْمٍر رضي هللا تعالى عنيح ذََراِر َّ َميْن  َوذََراِريِِِهْم َواَلَِّ يَن ُوِلدُوا بَْعدَ الِرِ

ْن بَنِيي َحنِيفَي َ َوَغْييِرِهْم , َوَكَميا َسيمَى َعِلييُّ ْبيُن نَبِيي َطاِليٍب رضيي هللا اْرتَدَّ ِمْن اْلعَيَرِب ِمي

تعييالى عنييح بَنِييي نَاِ يَيي َ ُمَوافََْيي   أِلَبِييي بَْمييٍر , َوَهيي َا ِعْنييدَ اْلَحنَِفيَّييِ  َواْلَحنَابِلَييِ  َونَْ ييمََغ  ِمييْن 

َِّافِِعيَِّ  َواْلَمالِ   اَل تُْسمَى نَِساُؤُهْم َواَل ذََراِريُُّهْم . -َغْيِر نَْ مََغ  -ِميَِّ  اْلَماِلِميَِّ  , َوِعْندَ ال

ابُِف : نَِقُض اِلعَِهِد :   الرَّ
َميياُم  - 11  ييِ   ِمنُييوَن َعلَييى نَْنفُِسييِهْم بَِسييمَِب اْلعَْهييِد , فَييإِذَا نََُْضييوا اْلعَْهييدَ قَيياتَلَُهْم اْمِ مَّ نَْهييُل ال ِِ

ِْْض اْلعَْهيِد , َونََسَر ِرَ الَُهْم , نَ  ا نَِسياُؤُهْم َوذََراِريُُّهيْم فَياَل يَُسيمُّوَن أِلَنَّ نََميانَُهْم لَيْم يَْمُ يْل بِينَ مَّ

َِّيافِِعيَِّ  َونَْشيَهَب ِميْن اْلَماِلِميَّيِ  . وَ  ِعْنيدَ َوَه َا ِعْندَ اْلَحنَِفيَّيِ  َواْلَحنَابِلَيِ  , َوُهيَو اأْلََ يحُّ ِعْنيدَ ال

َِّافِِعيَِّ  : يُْنيتََُْض َعْهيدُ اْلَجِمييجِ َوتُْسيمَى النَِِسياُ  اْلَماِلِميَِّ   َغْيَر نَْشَهَب َوُمَْابِِل اأْلََ ِحِ ِعْندَ ال

َوال ََّراِر ُّ , قَاَل اْلَماِلِميَّ ُ : َه َا الَِّ   َخالَفَيْت فِييِح ِسييَرةُ ُعَميَر ِسييَرةَ نَبِيي بَْميٍر رضيي هللا 

اْرتَيدُّوا ِميْن اْلعَيَرِب , َسياَر فِييِهْم نَبُيو بَْميٍر ِسييَرةَ النَّاقِِضييَن فََسيمَى  تعالى عنهما فِي الَّيِ ينَ 
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يا َوِليَي ُعَميُر بَْعيدَ ُ نََْيَض ذَِليَك َوَسياَر  غَاَر َوَ َرْت اْلَمَْاِسيُم فِيي نَْميَواِلِهْم . فَلَمَّ النَِِساَ  َوالِصِ

يَن , نَْخيَرَ ُهْم ِمينْ  َِيائِِرِهْم َوإِلَيى اْلِجْ يَيِ  . َوقَياَل  فِيِهْم ِسييَرةَ اْلُمْرتَيدِِ ِقِ َوَردَُّهيْم إلَيى َع اليِرِ

ِْْض اْلعَْهِد فَإِنَّحُ يُْستََرقُّ َويُْسمَى . َويُْنَميُر تَْفِصييُل ذَِليَك فِيي ) نَْهي ِل اْلَحنَابِلَ ُ : َمْن ُوِلدَ بَْعدَ نَ

. )  ِ مَّ  ال ِِ

================= 

 :177اِلُمفَاَدا ُ  -ا 

َ اَ  فِي الدُِّرِ اْلُمْختَاِر ِمْن ُكتُِب اْلَحنَِفيَِّ  : اَل يُفَادَّللَا بِنَِساٍ  َوِ يْميَاٍن إالَّ ِلَضيُروَرةٍ ;  - 15 

ْميَاَن يَْملُغُوَن فَيَُْاتِلُوَن َوالنَِِساُ  يَِلْدَن فَيَْمثُُر نَْسُل اْلُمفَّياِر , لَِميْن قَياَل اْبيُن َعابِي ِديَن : أِلَنَّ الِصِ

ُزوا دَْفيَج نَْسيَراُهْم فِيدَا   أِلَْسيَرانَا , َميَج نَ لَ  نَُّهيْم عَلَّ اْلَمْنَج فِيَما إذَا َكاَن اْلمَدَُل َماال  َوإاِلَّ فََْْد َ وَّ

يِرِكيَن إذَا  ِْ يْميَاُن ِميْن اْلُم يدُ ْبيُن اْلَحَسيِن : الِصِ إذَا ذََهمُوا إلَيى دَاِرِهيْم يَتَنَاَسيلُوَن . َوقَياَل ُمَحمَّ

يمِيُّ َوْحيدَ ُ , نَوْ ُسمُ  يا إذَا ُسيمَِي الصَّ َهاُت فَاَل بَيأَْس بِاْلُمفَيادَاةِ بِِهيْم , َونَمَّ  وا َوَمعَُهْم اآْلبَاُ  َواأْلُمَّ

ْساَلِم فَاَل تَُجوُز اْلُمفَادَاةُ بِِح بَْعدَ ذَِلَك , َوَك َِلَك إْن قُِسَمْت اْلغَنِيَم ُ فِيي دَارِ   َخَرَج إلَى دَاِر اْمِ

ْسياَلِم الْ  يا لَيحُ بِاْمِ يمِيُّ َمْحُموم  َحْرِب فََوقََج فِي َسيْهِم َرُ يٍل نَْو بِيعَيْت اْلغَنَيائُِم , فََْيْد َ ياَر الصَّ

يتََرُط ِرَضيا نَْهيِل اْلعَْسي ِْ َراِ  . الُمَّ فِيي اْلُمفَيادَاةِ يُ ِِِ َمِر , تَمَع ا ِلَمْن تَعَيََّن ِمْلُمحُ فِيِح بِاْلََْسِم نَْو ال

َونََ ياَز اْلَماِلِميَّي ُ اْلِفيدَاَ  ُمْ لَْ يا َسيَوا و نََكياَن  - 16نَبَيْوا ذَِليَك لَيْيَس ِلْْلَِمييِر نَْن يُفَياِديَُهْم .  فَلَوْ 

حُ ِلْلغَنِيَميِ  . وَ  َمياُم ِميْن اْلُمفَّياِر َويَُضيمُّ إِْن بَِماٍل نَْم بِأَْسَرَّللا . فَإِْن َكياَن اْلِفيدَاُ  بَِمياٍل يَأُْخي ُ ُ اْمِ

 َصَل اْلِفدَاُ  بَِردِِ اأْلَْسَرَّللا فَيُْحَسُب اْلَْْدُر الَِّ   يَفُكُّ بِِح اأْلَْسَرَّللا ِمْن ِعْنِدِهْم ِمْن اْلُخُمِس . حَ 

َمياَم َغْييُر ُمَخيَّيٍر فِيي  - 17  َِّافِِعيَِّ  َعلَى َما َ اَ  فِي ُمْغنِي اْلُمْحتَياجِ نَنَّ اْمِ َواأْلَْ ُل ِعْندَ ال

ِد السَّْميِ َوبِي َِلَك يُْمتَنَيُج اْلِفيدَاُ  . لَِميْن قَياَل اْلَمياَوْرِد ُّ فِيي السَّْميِ , وَ  قُّ فِيِهْم بُِمَجرَّ يَتَعَيَُّن الِرِ

اأْلَْحَماِم السُّيْلَ انِيَِّ  : إْن فَيادَّللَا السَّيْمَي َعلَيى َمياٍل َ ياَز ; أِلَنَّ َهي َا اْلِفيدَاَ  بَْييجو َويَُميوُن َمياُل 

ييا َمَمييانَُهْم , َواَل يَْلَ ُمييحُ اْسييتَِ ابَ ُ نُفُييوِس اْلغَييانِِميَن , َوإِْن نََرادَ نَْن يُفَييادَّللَا بِِهييْم فِييدَائِِهْم مَ  ْغنُوم 

َض اْلغَانِِميَن َعْنُهْم ِمْن َسْهِم اْلَمَصاِلحِ .  َعْن نَْسَرَّللا اْلُمْسِلِميَن فِي نَْيِد  قَْوِمِهْم َعوَّ

ِد َسيْميِِهْم , َواأْلَْ ُل َك َِلَك ِعْندَ  - 18  ْميَاَن يَِصيُروَن َرقِيْ ا بُِمَجيرَّ اْلَحنَابِلَِ  نَنَّ النَِِساَ  َوالِصِ

ْميَاُن يَِصيُروَن َرقِيْ ا بِالسَّْميِ , الُمَّ قَاَل : َوَمنََج نَْحَمدُ ِمْن فِدَ  اِ  قَاَل اْبُن قُدَاَم َ : النَِِساُ  َوالِصِ

َز نَْن النَِِساِ  بِاْلَماِل أِلَنَّ فِي بَ  ْسياَلِم ِلمََْيائِِهنَّ ِعْنيدَ اْلُمْسيِلِميَن , َوَ يوَّ يا لَُهينَّ ِلإْلِ َْائِِهنَّ تَْعِريض 

يُفَييادَّللَا بِِهيينَّ نَُسيياَرَّللا اْلُمْسييِلِميَن , أِلَنَّ } النَّمِيييَّ  ييلى هللا عليييح وسييلم فَييادَّللَا بِيياْلَمْرنَةِ الَّتِييي 

َوأِلَنَّ فِييي ذَِلييَك اْسييتِْنَْاذَ ُمْسييِلٍم ُمتََحِِْييقو إْسيياَلُمحُ فَاْحتُِمييَل نََخيي ََها ِمييْن َسييلََم َ ْبييِن اأْلَْكييَولِ { . 

تَْفِويييُت َمييا يُْرَ ييى ِمييْن إْسيياَلِمَها اْلَمْمنُييوِن , َواَل يَْلييَ ُم ِمييْن ذَِلييَك اْحتَِميياُل فََواتَِهييا ِلتَْحِصيييِل 

ْميَاُن فََْاَل نَْحَمدُ : اَل يُفَادَ  ا الِصِ ا بِإِْساَلِم اْلَماِل , فَأَمَّ مِيَّ يَِصيُر ُمْسِلم  َّللا بِِهْم , َوذَِلَك أِلَنَّ الصَّ

ييمِيُّ َغْيييَر َمْحُمييوٍم بِإِْسيياَلِمِح َكاَلَّييِ    ييِرِكيَن , َوإِْن َكيياَن الصَّ ِْ َسييابِيِح فَيياَل يَُجييوُز َردُّ ُ إلَييى اْلُم

فِيدَاُؤ ُ بُِمْسيِلٍم ؟ يُْحتََميُل َوْ َهيْيِن . َوفِيي  ُسمَِي َمَج نَبََوْيِح لَيْم يَُجيْ  فِيدَاُؤ ُ بَِمياٍل , َوَهيْل يَُجيوزُ 

لَيْم تَْجيِر اأْلَْحَماِم السُّْلَ انِيَِّ  أِلَبِي يَْعلَى : َوإِنََّما لَْم يَُجْ  اْلِفدَاُ  أِلَنَّ َحَُّْهْم الَابِيتو فِيي السَّيْميِ فَ 

ِ  , فَاْلِفيدَاُ  َكي َِلَك اْلُمعَاَوَض ُ َعلَْيِح , َوأِلَنَّ ِمْن نَْ ِلنَا نَنَّحُ اَل يَ  مَّ ُجوُز بَْيُج السَّْميِ ِمْن نَْهِل ال ِِ

َض اْلغَانِِميَن ِمْن َسْهِم اْلَمَصاِلحِ . َماُم بِاأْلَُساَرَّللا َعوَّ  أِلَنَّحُ ُمعَاَوَض و . َوإِذَا فَادَّللَا اْمِ

==================== 

 : 178أَِرَكاُن السَِّرقَةِ 
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 ُ نَْرَكيياٍن : السَّيياِرُق , َواْلَمْسييُروُق ِمْنييحُ , َواْلَميياُل اْلَمْسييُروُق , َواأْلَْخيي ُ ِللسَّييِرقَِ  نَْربَعَيي - 9 

 ُخْفيَ   .

ُل : السَّاِرُق :  ِكُن اأِلَوَّ  الرُّ

قَاَمييِ  َحييدِِ السَّييِرقَِ   -يَِجييُب  - 10  نَْن تَتَييَوافََر فِييي السَّيياِرِق َخْمَسيي ُ ُشييُروٍط : نَْن يَُمييوَن  -ِمِ

ا إلَيى اأْلَْخيِ  , َونَْن تَْنتَِفيَي اْلُجْ ئِيَّي ُ ُمَملَّ  ِْْصيدَ فِْعيَل السَّيِرقَِ  , َوناَلَّ يَُميوَن ُمْضيَ رًّ ف يا , َونَْن يَ

 بَْينَحُ َوبَْيَن اْلَمْسُروِق ِمْنحُ , َوناَلَّ تَُموَن ِعْندَ ُ ُشْمَه و فِي اْستِْحَْاقِِح َما نََخ َ .

ُل : التَّ   َِّييْرُط اأْلَوَّ ا َكيياَن نَْو نُْنثَييى إالَّ إذَا  - 11ْمِليييُع : ال اَل يَُْيياُم اْلَحييدُّ َعلَييى السَّيياِرِق ذََكيير 

َِّيْخُص بَاِلغ يا  -َكاَن ُمَملَّف ا , نَْو بَاِلغ يا َعياقِال  . َواْنُميْر ُمْصيَ لََح : ) تَْمِلييٍع ( . ن  َويُْعتَمَيُر ال

يا َميْن َكياَن دُوَن إذَا تََوافََرْت فِيِح إْحدَّللَا َعاَلَماِت اْلمُ  لُوغِ . يُْنَميُر ُمْصيَ لَُح : ) بُلُيوغٍ ( . نَمَّ

اْلمُلُوغِ فَاَل َحدَّ َعلَْيِح ِلَْْوِل  النَّمِِيِ  لى هللا عليح وسيلم } ُرفِيَج اْلَْلَيُم َعيْن الاََلالَيٍ  َعيْن النَّيائِِم 

َِْظ َوَعْن اْلُمْمتَلَى َحتَّى يَْمَرنَ َوَعْن ال مِِيِ َحتَّى يَْممُيَر { . َوِلي َا قَياَل اْبيُن َحَجيٍر : َحتَّى يَْستَْي صَّ

َ ياِل َوالنَِِسياِ  يَْليَ ُم بِيِح اْلِعمَيادَاُت َواْلُحيدُودُ َوَسيائِرُ   نَْ َمَج اْلعُلََماُ  َعلَى نَنَّ ااِلْحتِاَلَم فِي الِرِ

 اأْلَْحَماِم .

ِْْل ِمِ  -ب   قَاَمِ  اْلَحدِِ َعلَى السَّاِرِق , إْذ نَنَّيحُ َمنَياُط التَّْمِلييِع َواتَّفَُْوا َك َِلَك َعلَى اْشتَِراِط اْلعَ

ِْيَل { . َهي َا  , ِلَْْوِلِح  لى هللا عليح وسلم فِي اْلَحِديِث السَّابِِق : } َوَعيْن اْلَمْجنُيوِن َحتَّيى يَْع

ا إْن َكاَن َغْيَر ُمْ مٍَق َوَ َب  فَاقَيِ  إْن َكاَن اْلَمْجنُوُن ُمْ مَْ ا , فَأَمَّ اْلَحدُّ إْن َسيَرَق فِيي َحياِل اْمِ

 , َواَل يَِجُب إْن َسَرَق فِي َحاِل اْلُجنُوِن . اُْنُمْر ُمْصَ لََح : ) ُ نُوٍن ( .

 َوقَْد نَْلَحَق اْلفََُْهاُ  اْلَمْعتُيو َ بِياْلَمْجنُوِن ; أِلَنَّ اْلعَتَيحَ نَيْولُ ُ نُيوٍن فَيَْمنَيُج نَدَاَ  اْلُحُْيوِق . -ج  

 اُْنُمْر ُمْصَ لََح : ) َعتٍَح ( .

َواَل يَِجُب إقَاَم ُ اْلَحدِِ إذَا َ دََرْت السَِّرقَ ُ ِمْن النَّائِِم , ِلَْْوِلِح  لى هللا علييح وسيلم فِيي  -د  

َِْظ { . اُْنُمْر ُمْصَ لََح : ) نَْوٍم ( . ِم : } َوَعْن النَّائِِم َحتَّى يَْستَْي  اْلَحِديِث اْلُمتََْدِِ

َك َِلَك اَل يَُْاُم اْلَحدُّ َعلَى اْلُمْغَميى َعلَْييِح إذَا َسيَرَق َحياَل إْغَمائِيِح . اُْنُميْر ُمْصيَ لََح : )  -هـ  

 إْغَماٍ  ( .

ا َمْن يَْسِرُق َوُهَو َسْمَراُن , فََْْد اْختَلَفَْت فِي ُحْمِميِح نَْقيَواُل اْلفََُْهياِ  : فَمَْعُضيُهْم يَيَرَّللا  -و   نَمَّ

ي ا بُِسْمِرِ   نَنَّ  َِْيٍ  ُمْ لَْ ا إالَّ َحدَّ السُّْمِر . َسَوا و نََكاَن ُمتَعَدِِ لَحُ َغْيُر َحاِضٍر , فَاَل يَُؤاَخ ُ بِ ْْ َع

ُق بَيْيَن َحيالَتَْيِن : إذَا َكياَن السَّيْمَرانُ   قَيدْ  نَْم َكاَن َغْيَر ُمتَعَدٍِ بِِح . َغْيَر نَنَّ ُ ْمُهوَر اْلفََُْهاِ  يُفَِرِ

ِْْصييدَ َمييْن يُِريييدُ  تَعَييدََّّللا بُِسييْمِرِ  , فَييإِنَّ َحييدَّ السَّييِرقَِ  يَُْيياُم َعلَْيييِح , َسييدًّا ِلليي ََّرائِجِ , َحتَّييى اَل يَ

ي ا بِالسُّْمِر  ا إذَا لَْم يَُمْن ُمتَعَدِِ قَاَمِ  اْلَحدِِ َعلَْيِح . نَمَّ ا ِمِ ُِّْرِب دَْر   َرنُ فَيَيدْ اْرتَِماَب َ ِريَمٍ  إلَى ال

ِْيَاِم ُعْ ِرِ  َواْنتِفَاِ  قَْصِدِ  . اُْنُمْر ُمْصَ لََح : ) ُسْمٍر ( .  َعْنحُ اْلَحدُّ ; ِل

ْسياَلِم َحتَّيى  -ز    يا نَْحَمياَم اْمِ ا يَْلتَِحُق بَِمْسأَلَِ  التَّْمِليِع : اْشتَِراُط َكيْوِن السَّياِرِق ُمْلتَِ م  َوِممَّ

َميياِم  َعلَْيييِح . َوِليي َا اَل يَُْيياُم َحييدُّ السَّييِرقَِ  َعلَييى اْلَحْربِييِيِ َغْيييِر اْلُمْسييتَأَْمِن ِلعَييدَِم تَثْمُييَت ِواَليَيي ُ اْمِ

يِ  يَْلتَيِ ُم بِأَْحَميا مَّ يِد ال ِِ ْْ ِيِ أِلَنَّيحُ بِعَ ِمِ ْساَلِم , َويَُْياُم اْلَحيدُّ َعلَيى الي ِِ ْسياَلِم اْلتَِ اِمِح نَْحَماَم اْمِ ِم اْمِ

ِ  ( .َوتَثْمُُت ِواَل  مَّ َماِم َعلَْيِح . اُْنُمْر ُمْصَ لََحْي : ) نَْهِل اْلَحْرِب , َونَْهِل ال ِِ  يَ ُ اْمِ

ااا اِلَحِربِاايُّ اِلُمِسااتَأَِمُن : - 12  فَييإِْن َسييَرَق ِمييْن ُمْسييتَأَْمٍن  َخييَر اَل يَُْيياُم َعلَْيييِح اْلَحييدُّ ِلعَييدَِم  أَمَّ

ييِيٍ فَِفييي إقَاَمييِ  اْلَحييدِِ َعلَْيييِح اْلتِييَ اِم نَِ ٍ ِمْنُهَمييا نَْحَميياَم ا ْسيياَلِم . َوإِْن َسييَرَق ِمييْن ُمْسييِلٍم نَْو ِذِمِ ْمِ

نَْقيَوالو ُمْختَِلفَي و : ذََهيَب ُ ْمُهييوُر اْلفََُْهياِ  ) اْلَماِلِميَّي ُ َواْلَحنَابِلَي ُ َونَبُييو يُوُسيَع ( إلَيى ُوُ ييوِب 
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يدو إقَاَمِ  اْلَحدِِ َعلَْيِح أِلَنَّ دُُخولَحُ فِ  ا اأْلَْحَماَم . َوذََهَب نَبُو َحنِيفَي َ َوُمَحمَّ ي اأْلََماِن يَْجعَلُحُ ُمْلتَِ م 

ْساَلِم , قَاَل تَعَالَى : } َوإِْن نَحَ  دو ِمْن إلَى َعدَِم إقَاَمِ  اْلَحدِِ َعلَْيِح ; أِلَنَّحُ َغْيُر ُمْلتَِ ٍم بِأَْحَماِم اْمِ

ييِرِكيَن اْسييتََجاَرِ فَييأَ ِ  ِْ ِ الُييمَّ نَْبِلْغييحُ َمأَْمنَييحُ ذَِلييَك بِييأَنَُّهْم قَييْومو اَل اْلُم ْر ُ َحتَّييى يَْسييَمَج َكيياَلَم هَّ

َِّيافِِعيَِّ  الاََلالَي ُ نَْقيَواٍل : نَْظَهُرَهيا : نَنَّيحُ اَل يَُْياُم َعلَْييِح اْلَحيدُّ َكياْلَحْربِ  ِيِ . يَْعلَُموَن { . َوِعْنيدَ ال

يِد َوالثَّانِي : نَنَّ اْلُمْستَ  ْْ ُل بِالنََّمِر إلَيى َع ِيِ . َوالثَّاِلُث : يُفَصَّ ِمِ أَْمَن يَُْاُم َعلَْيِح َحدُّ السَِّرقَِ  َكال ِِ

 اأْلََماِن : فَإِْن َشَرَط فِيِح إقَاَم َ اْلُحدُوِد َعلَْيِح َوَ َب اْلَْْ ُج , َوإاِلَّ فَاَل َحدَّ َواَل قَْ َج .

================= 

 :179اِلَحدِِّ  ُشُروُط ُوُجواِ 

يَجاِا اِلَحدِِّ َما يَِلي :   يُِشتََرُط إِلِ

يمِِيِ بِاتِِفَياٍق ;  - 17  ُْْل َواْلمُلُوغُ , فَاَل َحدَّ َعلَى اْلَمْجنُيوِن َوالصَّ ال  : التَّْمِليُع َوُهَو ُهنَا اْلعَ نَوَّ

يمِِيِ َواْلَمْجنُيوِن اَل يُوَ يُع أِلَنَّ اْلَحدَّ ُعُْوبَي و َمْحَضي و فَتَْسيتَْدِعي ِ نَايَي   َمْحَضي   َوفِ  ْعيُل الصَّ

يمِيَّ  اْلُمَميِِيَ   بِاْلِجنَايَِ  فَاَل َحدَّ َعلَْيِهَما ِلعَدَِم اْلِجنَايَِ  ِمْنُهَما .  َوقَْد نَصَّ اْلَماِلِميَّي ُ َعلَيى نَنَّ الصَّ

ْ ِر .  يَُؤدَُّب ِلل َّ

ْساَلُم : فَاَل َحدَّ َعلَى  - 18  ُِّيْرِب َواَل بِالسُّيْمِر فِيي الَانِي ا : اْمِ ِيِ َواْلَحْربِِيِ اْلُمْستَأَْمِن بِال ِمِ ال ِِ

ِ  ِعْندَ نَ  مَّ َوايَِ  ِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ  . يَُْوُل اْلَماَسانِيُّ : َوُشْرُب اْلَخْمِر ُممَاحو أِلَْهِل ال ِِ ْكثَيِر َظاِهِر الِرِ

َِايِِخنَا فَاَل يَُموُن ِ نَايَ   , َوِعْندَ  ِض لَُهيْم  َم يا لََمنَنَّيا نُِهينَيا َعيْن التَّعَيرُّ بَْعِضِهْم َوإِْن َكاَن َحَرام 

ضو لَُهييْم ِمييْن َحْيييُث اْلَمْعنَييى أِلَنَّنَييا نَْميينَعُُهْم ِمييْن  َوَمييا يَييِدينُوَن , َوفِييي إقَاَمييِ  اْلَحييدِِ َعلَييْيِهْم تَعَييرُّ

ُِّْرِب . َوَعْن اْلَحَسِن ْبِن ِزيَاٍد نَنَُّهيْم إ ذَا َشيِربُوا َوَسيِمُروا يَُحيدُّوَن أِلَْ يِل السُّيْمِر اَل أِلَْ يِل ال

ُِّيْرِب أِلَنَّ السُّييْمَر َحييَرامو فِييي اأْلَْديَيياِن ُكلَِِهييا . قَياَل اْلَماَسييانِيُّ : َوَمييا قَالَييحُ اْلَحَسييُن َحَسيينو .  ال

يُّ ِميينْ  ِمِ اْلَحييَراِم ُحييدَّ فِييي اأْلََ ييِحِ ِلُحْرَمييِ   َوَ يياَ  فِييي َحاِشيييَِ  اْبييِن َعابِييِديَن : " إْن َسييِمَر اليي ِِ

ا قَْولُحُ : ُحيدَّ فِيي اأْلََ يِحِ نَْفتَيى بِيِح اْلَحَسيُن َواْستَْحَسينَحُ  السُّْمِر فِي ُكِلِ ِملٍَّ  " َوَ اَ  بَِها نَْيض 

َِايِخِ . َواْلَمْ َهُب نَنَّحُ إذَا َشِرَب اْلَخْمَر َوَسِمَر ِمْنحُ نَنَّحُ  اَل يَُحدُّ َكَما فِي النََّهيِر َعيْن  بَْعُض اْلَم

ُِيْربِِح َوإِْن َسيِمَر َوَعْنيحُ  يُّ بِ ِمِ  يَُحيدُّ فَتَاَوَّللا قَاِرِئ اْلِهدَايَِ  َوقَاَل اْلَمْجدُ ْبُن تَْيِميَّ َ : َواَل يَُحدُّ ال ِِ

َح اْلَماِلِميَّ ُ بِأَنَّ ال ِِ  ُِّْرِب إْن نَْظَهَر ُ .َوِعْنِد  إْن َسِمَر ُحدَّ َوإاِلَّ فَاَل . َوَ رَّ يَّ يَُؤدَُّب بِال  ِمِ

ُِييْربَِها , َوَهيي َا  - 19  ا ِل ييَربََها ُمْختَييار  ِْ ييُروَرةِ فِييي ُشييْرِب اْلَخْمييِر , بِييأَْن يَ الَاِلث ييا : َعييدَُم الضَّ

ُسييوِل : } رُ  تِييي بِاتِِفَيياٍق . فَيياَل َحييدَّ َعلَييى َمييْن نُْكييِر َ َعلَييى ُشييْربَِها َوذَِلييَك ِلَْييْوِل الرَّ فِييَج َعييْن نُمَّ

اْلَخَ ييأُ َوالنِِْسيييَاُن َوَمييا اُْسييتُْمِرُهوا َعلَْيييِح { َوأِلَنَّ اْلَحييدَّ  ُعُْوبَيي و َمْحَضيي و فَتَْسييتَْدِعي ِ نَايَيي   

ْكَراِ  َحاَللو فَلَْم يَُميْن ِ نَايَي   فَياَل َحيدَّ َواَل إالْيَم . َوَسيَوا و نُْكيِر َ بِالْ  ُِّْرُب بِاْمِ َوِعييِد َمْحَض   َوال

يْرِب نَْو نُْلِجيَي إلَيى ُشيْربَِها بِيأَْن يُْفيتََح فُيو ُ َوتَُصيبَّ فِييِح . نَيصَّ َعلَيى ذَِليَك اْلَحنَابِلَي ُ .  َوالضَّ

ييْرِب اْلُمييَؤدِِ  إلَْيييِح نَ  ْكييَرا َ يَُمييوُن بِالتَّْهِديييِد بِاْلَْتْييِل نَْو بِالضَّ ْو َونَييصَّ اْلَماِلِميَّيي ُ , َعلَييى نَنَّ اْمِ

يْرِب اْلُميَؤدِِ  إلَْييِح نَْ  : بَِْْييٍد نَْو َسيْجٍن َشيِديدَْيِن َعلَيى بِ  إِتاَْلِف ُعْضٍو ِمْن نَْعَضائِِح نَْو بِالضَّ

ٍ  بَِهيا إذَا لَيْم يَِجي ْد نَْظَهِر اْلَْْولَْيِن ِلَسْحنُوٍن . َوَك َِلَك اَل َحدَّ َعلَى َمْن اُْضُ رَّ إلَْيَها ِلدَْفجِ ُغصَّ

ِ َع َّ َوَ لَّ فِي  يَِ  التَّْحِريِم : } فََمْن اُْضُ رَّ َغْيَر بَاغٍ َواَل َعاٍد َمائِع ا سِ  َواَها َوذَِلَك ِلَْْوِل هَّ

ُِّيْرُب ِلَضيُروَرةِ  فَاَل إالَْم َعلَْيِح { . َوأِلَنَّ اْلَحدَّ ُعُْوبَ و َمْحَض و فَتَْسيتَْدِعي ِ نَايَي   َمْحَضي   َوال

ِ  َحاَللو فَ  َِّيافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَي ُ اْلغُصَّ لَْم يَُمْن ِ نَايَ   . َوقَْد نَصَّ َعلَى ذَِلَك اْلَحنَِفيَّ ُ َواْلَماِلِميَّ ُ َوال

. َوإِْن َشييِربََها ِلعََ ييٍش فَاْلَحنَابِلَيي ُ يَُْولُييوَن : إْن َكانَييْت َمْمُ وَ يي   بَِمييا يَييْرِو  ِمييْن اْلعََ ييِش 
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يِ  .  نُبِيَحْت ِلدَْفِعِح ِعْندَ  يُروَرةِ َكَميا تُمَياُح اْلَمْيتَي ُ ِعْنيدَ اْلَمْخَمَصيِ  َوَكإِبَاَحتَِهيا ِليدَْفجِ اْلغُصَّ الضَّ

وُم , فََحمََسيحُ َطياِغيَتُُهْم فِيي بَْييٍت فِييحِ  ِ ْبِن ُح َافَي َ نَنَّيحُ نََسيَر ُ اليرُّ ِ  َعْمِد هَّ  َوقَْد ُرِوَ  فِي قِصَّ

يَرَب اْلَخْميَر , َوتََرَكيحُ الاََلالَي َ نَيَّياٍم فَلَيْم َما و َمْمُ وجو بَِخْمٍر َولَ  ِْ يِو ٌّ ِليَأُْكلَيحُ َويَ ِْ ْحُم ِخْنِ ييٍر َم

ُ نََحلَّييحُ ِلييي فَييإِنِِي ُمْضييَ رٌّ  ِ لََْييْد َكيياَن هَّ ُِييوا َمْوتَييحُ فََْيياَل : َوَهَّ  يَْفعَييْل , الُييمَّ نَْخَرُ ييو ُ ِحيييَن َخ

َِيْيٍ  يَِسييٍر اَل َولَِمْن لَيْم نَُكيْن أِلُْشيِمتَمُ  ْسياَلِم . َوإِْن َشيِربََها ِ يْرف ا نَْو َمْمُ وَ ي   بِ ْم بِيِديِن اْمِ

ليح يَْرِو  ِمْن اْلعََ ِش لَْم يُمَْح لَحُ ذَِلَك َوَعلَْيِح اْلَحدُّ . َوِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ  يَِحيلُّ ُشيْربَُها ِلْلعََ يِش لْو

َِّيافِِعيَِّ  , اأْلََ يحُّ تَْحِريُمَهيا ِلعََ يٍش  َوُ يولٍ تعالى : } إالَّ َميا اُْضيُ ِرْرتُْم إلَ  ْييِح { َوِعْنيدَ ال

ِِ ِمْن َعَ ٍش َ اَز لَحُ ُشْربَُها .  َولَِمْن اَل يَُحدُّ َوقَالُوا : إْن نَْشَرَف َعلَى اْلَهاَل

 ُشِرُا اِلُمِسِ ِر ِللتََّداِوي : 

يُمَْح لَحُ ذَِلَك ِعْندَ اْلَحنَِفيَّيِ  ( َواْلَماِلِميَّيِ  , َواْلَحنَابِلَيِ  ,  إْن َشِرَب اْلُمْسِمَر ِللتَّدَاِو  ) لَمْ  - 20 

َِّيافِِعيَِّ  . َويَُحيدُّ ِعْنيدَ اْلَماِلِميَّيِ  َواْلَحنَابِلَيِ  . َواْسيتَدَلُّوا َعلَيى َعيدَِم إبَ  اَحيِ  َوُهَو اأْلََ حُّ ِعْندَ ال

َوائِيٍل اْلَحْضيَرِمِيِ ِميْن نَنَّ } َطياِرَق ْبيَن ُسيَوْيٍد اْلُجْعِفييَّ نَنَّيحُ ُشْرِب اْلَخْمِر ِللتَّدَاِو  بَِحيِديِث 

َسأََل النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم َعْن اْلَخْمِر فَنََها ُ نَْو َكِر َ نَْن يَْصنَعََها فََْاَل : إنََّما نَْ نَعَُها 

مو ِلعَْينِيِح فَلَيْم يُيمَْح ِللتَّيدَاِو   ِللدََّواِ  فََْاَل : إنَّحُ لَْيَس بِدََواٍ  َولَِمنَّحُ  دَا و { . َوأِلَنَّ اْلُمْسيِمَر ُمَحيرَّ

َِّيافِِعيَّ ُ فِيي ُمَْابِيِل اأْلََ يِحِ إلَيى َ يَواِز التَّيدَاِو  بِاْلَْيْدِر الَّيِ   اَل  َكلَْحِم اْلِخْنِ يِر . َوذََهَب ال

ِْيَِّ  النََّجاَساِت َوَه َا فِي َغْيي يُروَرةِ بِيأَْن لَيْم يُْسِمُر َكمَ يا فِيي َحياِل الضَّ يُروَرةِ , نَمَّ ِر َحياِل الضَّ

 يَِجْد دََوا    َخَر فَِفي َ َواِزِ  ِخاَلفو , َويُْنَمُر التَّْفِصيُل فِي ) تَدَاِو  ( .

يُروِب َوْقيَت  - 21  ِْ ا بََْاُ  اْسِم اْلَخْمِر ِلْلَم ُِّيْرِب . َرابِع ا : ِمْن ُشُروِط ُوُ وِب اْلَحدِِ نَْيض  ال

ُِّْرِب تَعَلََّق بِِح َحتَّيى لَيْو ُخِليَط اْلَخْميُر بِاْلَميا ِ  نَصَّ َعلَى ذَِلَك اْلَحنَِفيَّ ُ . أِلَنَّ ُوُ وَب اْلَحدِِ بِال

ْنيدَ َغلَمَيِ  أِلَنَّ اْسَم اْلَخْمِر يَيُ وُل عِ  -الُمَّ َشِرَب نُِمَر فِيِح : إْن َكانَْت اْلغَلَمَ ُ ِلْلَماِ  اَل َحدَّ َعلَْيِح 

اْلَميياِ  , َوإِْن َكانَييْت اْلغَلَمَيي ُ ِلْلَخْمييِر نَْو َكانَييا َسييَوا   يَُحييدُّ ; أِلَنَّ اْسييَم اْلَخْمييِر بَيياٍق َوِهييَي َعييادَةُ 

ييَربُونََها َمْمُ وَ يي   بِاْلَميياِ  . َويَُحييدُّ َمييْن َشييِرَب دُْرِد َّ اْلَخْمييِر ِعْنييدَ  ِْ َِّييَربَِ  نَنَُّهييْم يَ  بَْعييِض ال

ِح ; أِلَنَّ ُ ْمُهوِر اْلفََُْهاِ  أِلَنَّحُ َخْمرو بِاَل َشِكٍ ِخاَلف ا ِلْلَحنَِفيَِّ  , َوإِنََّميا يُْميَر ُ ُشيْربُحُ َوااِلْنتِفَيالُ بِي

َوَهي َا أِلَنَّ الدُّْرِد َّ ِمْن ُكِلِ َشْيٍ  بَِمْنِ لَِ  َ افِيِح , َوااِلْنتِفَالُ بِاْلَخْمِر َحيَرامو فََمي َِلَك بِدُْرِديِِيِح 

 فِي الدُّْرِدِ ِ نَْ َ اَ  اْلَخْمِر َولَْو َوقَعَْت قَْ َرةو ِمْن َخْمٍر فِي َماٍ  لَْم يَُجْ  ُشْربُحُ َوااِلْنتِفَيالُ بِيحِ 

ييا اْلِعْلييُم بِييأَنَّ َكثِيَرَهييا يُْسييِمُر , فَاْلَحييدُّ  - 22فَالييدُّْرِد ُّ نَْولَييى .   ييتََرُط نَْيض  ِْ إنََّمييا َخاِمس ييا : َويُ

ي ِ  ا َغْيُر ُ فَاَل َحدَّ َعلَْيِح , َوَهي َا قَيْوُل َعامَّ ا بِأَنَّ َكثِيَرَها يُْسِمُر فَأَمَّ نَْهيِل  يَْلَ ُم َمْن َشِربََها َعاِلم 

ا . َوذَِلييَك أِلَنَّييحُ  َِّييافِِعيَّ ُ إالَّ اْلِعْلييَم بَِمييْوِن َمييا َشييِربَحُ ُمْسييِمر  ييتَِرْط ال ِْ َغْيييُر َعيياِلٍم اْلِعْلييِم , َولَييْم يَ

بِتَْحِريِمَها َواَل قَاِ ٍد إلَى اْرتَِماِب اْلَمْعِصيَِ  بَِهيا فَأَْشيمَحَ َميْن ُزفَّيْت إلَْييِح َغْييُر َزْوَ تِيِح , َواَل 

يا  أِلَنَّ ُعَميَر َوُعثَْمياَن رضيي هللا عنهميا  -َحدَّ َعلَى َميْن َشيِربََها َغْييَر َعياِلٍم بِتَْحِريِمَهيا نَْيض 

َوأِلَنَّحُ َغْيُر َعاِلٍم بِالتَّْحِريِم نَْشمَحَ َمْن لَيْم يَْعلَيْم نَنََّهيا َخْميرو ,  -اَل َحدَّ إالَّ َعلَى َمْن َعِلَمحُ قَااَل : 

ْسياَلِم بَيْيَن اْلُمْسيِلِميَن لَيْم تُْْ  مَيْل َوإِذَا ادََّعى اْلَجْهَل بِتَْحِريِمَها نُِميَر . فَيإِْن َكياَن نَاِشيئ ا بِمَلَيِد اْمِ

ْْمَييُل دَْعييَوا ُ فِيييِح , َوإِْن َكيياَن َحييِديَث َعْهييٍد  ُ دَْعييَوا ُ أِلَنَّ َهيي َا اَل يََمييادُ يَْخفَييى َعلَْيييِح ِمثْلُييحُ فَيياَل ت

ْساَلِم نَْو نَاِشئ ا بِمَاِديٍَ  بَِعيدَةٍ َعْن اْلمُْلدَاِن قُمَِل ِمْنحُ , أِلَنَّحُ يَْحتَِمُل َما قَالَحُ . نَصَّ  ِليَك َعلَى ذَ  بِاْمِ

َِّافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَ ُ .  اْلَحنَِفيَّ ُ َواْلَماِلِميَّ ُ َوال

ُِّييْمَهِ  أِلَنَّييحُ لَييْو َكيياَن نَاِطْ ييا  - 23  َساِدس ييا : اْشييتََرَط اْلَحنَِفيَّيي ُ النُّْ ييَق فَيياَل يَُحييدُّ اأْلَْخييَرُس ِلل

يَّي ُ  يَْحتَِمُل نَْن يُْخمَِر بَِما اَل يَُحدُّ بِِح َكإِْكَرا ٍ  يتََرُط الي ُُّكوَرةُ َواَل اْلُحِرِ ِْ ُ َْْميٍ  . َواَل ت نَْو َغِصٍ بِلُ
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قِييِق يَُميوُن َعلَيى النِِْصيِع  قِيِق إالَّ نَنَّ َحيدَّ الرَّ فَيَِجُب اْلَحدُّ َعلَى ُكِلٍ ِمْن ال ََّكِر َواأْلُْنثَى َوالرَّ

 ِمْن َحدِِ اْلُحِرِ .

================= 

ِة َمَف اِلُمِسِلِميَن ُسِ نَى أَِهِل ال مَّ ذِِّ
180: 

ِ  َميَج اْلُمْسيِلِميَن إْن َكانَيْت فِيي َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب فَياَل تَُجيوُز بِاتِِفَياٍق .  - 29  مَّ ُسْمنَى نَْهِل ال ِِ

ِ  يلى هللا علييح وسيلم  لََما َرَوا ُ اْبُن َعمَّاٍس رضي هللا عنهما قَياَل : } نَْوَ يى َرُسيوُل هَّ

يِرِكيَن ِميْن َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب , َونَِ ييُ وا اْلُوفُيودَ بِنَْحيِو َميا  بِثاََلالَ ِ  ِْ نَْشيَاَ  قَياَل : نَْخِرُ يوا اْلُم

ُكْنت نُِ يُ ُهْم , َوَسَمَت َعْن الثَّاِلِث { , َوِلَميا َرَوا ُ َماِليكو فِيي اْلُمَوطَّيِأ ِميْن نَنَّ النَّمِييَّ  يلى 

َْيييَنَّ ِدينَيياِن فِييي َ ِ يييَرةِ اْلعَييَرِب { .  َوَهيي َا اْلُحْمييُم َوإِْن َكيياَن هللا عليييح وسييلم قَيياَل : } اَل يَمْ 

عَيَرِب ُمتَّفَْ ا َعلَْيِح بَْيَن فََُْهاِ  اْلَم َاِهِب اأْلَْربَعَِ  , إالَّ نَنَّ اْلِخاَلَف َوقََج فِي اْلُميَراِد بَِجِ ييَرةِ الْ 

ِ  فِي َغيْ  مَّ ا ُسْمنَى نَْهِل ال ِِ ِر َ ِ يَرةِ اْلعََرِب فَِهَي َ ائَِ ةو بِاتِِفَياِق اْلفََُْهياِ  اْلَميْ ُكوِريَن , . َونَمَّ

 نَِميُر َما يَْدفَعُونَحُ ِمْن ِ ْ يٍَ  , َعلَى التَّْفِصيِل اآْلتِي :

ال  : َمْ َهُب اْلَحنَِفيَِّ  :   يُّ السُّْمنَى َمَج اْلُمْسِلِميَن فَإِ  - 30نَوَّ ِمِ يا نَْن تَُميوَن ُسيْمنَا ُ إذَا نََرادَ ال ِِ مَّ

ا فِييي  ييتَِرَ  دَار  ِْ يُّ نَْن يَ ِمِ ييَراِ  ِلييدَاٍر , نَْو بِاْسييتِئَْجاِرَها ِمييْن اْلُمْسييِلِميَن . فَييإِذَا نََرادَ اليي ِِ ِِِ بِال

, َوقِييَل : اَل  اْلِمْصِر فَاَل يَْنمَِغيي نَْن تُمَياَل ِمْنيحُ , َوإِْن اْشيتََراَها يُْجمَيُر َعلَيى بَْيِعَهيا ِميْن ُمْسيِلمٍ 

َمياُم فِيي نََراِضييِهْم ِلْلُمْسيِلِميَن  يَر اْمِ يَر ُعَميُر  -يُْجمَُر . َوقَياَل السََّرْخِسييُّ : إْن َمصَّ َكَميا َمصَّ

ا , َوَسيَمنُوا َميَج اْلُمْسيِلِميَن  -رضي هللا عنح اْلمَْصَرةَ َواْلُموفَ َ  يِ  دُور  مَّ فَاْشتََرَّللا بَِها نَْهُل ال ِِ

يِن , فَعََسييى نَْن لَييْم يُمْ  ِْفُييوا َعلَييى َمَحاِسييِن الييدِِ ييِ  , ِليَ مَّ ييدَ ال ِِ ْْ نَعُييوا ِمييْن ذَِلييَك فَإِنَّييا قَمِْلنَييا ِمييْنُهْم َع

ي ِ   يُْؤِمنُوا , َواْخيتِاَلُطُهْم بِاْلُمْسيِلِميَن َوالسَّيَمُن َمعَُهيْم يَُحِِْيُق َهي َا اْلَمْعنَيى . َوقَيَّيدَ َشيْمُس اأْلَئِمَّ

نِيُّ َ يييَواَز السُّيييْمنَى بَِْْوِليييِح : َهييي َا إذَا قَلُّيييوا , َوَكيييانُوا بَِحْييييُث اَل تَتَعَ َّيييُل َ َماَعييياُت اْلَحْليييَوا

يا إذَا َكثُيُروا َعلَيى َوْ يٍح يُيَؤدِِ  يفَِ  . فَأَمَّ   اْلُمْسِلِميَن , َواَل تَتََْلَُّل اْلَجَماَعي ُ بُِسيْمنَاُهْم بَِهيِ ِ  الِصِ

ِليِلَها ُمنِعُيوا ِميْن السُّيْمنَى , َونُِميُروا نَْن يَْسيُمنُوا نَاِحيَي   إلَى تَْعِ يِل بَْعِض ا ْْ ْلَجَماَعاِت , نَْو تَ

لَْيَس فِيَها ِلْلُمْسِلِميَن َ َماَع و . قَاَل : َوَه َا َمْحفُوظو َعْن نَبِي يُوُسيَع فِيي اأْلََمياِلي . قَياَل اْبيُن 

ْمِليُّ  َل َعلَْييِح التَّْفِصييُل , فَياَل نَُْيوُل بِياْلَمْنجِ َعابِِديَن : قَاَل اْلَخْيُر الرَّ : إنَّ الَِّ   يَِجُب نَْن يُعَوَّ

ييَرِر َواْلَمْنفَعَييِ   لَّييِ  َواْلَمثْييَرةِ , َوالضَّ ِْ , ُمْ لَْ ييا , َواَل بِعَدَِمييِح ُمْ لَْ ييا , بَييْل يَييدُوُر اْلُحْمييُم َعلَييى اْل

ا فِيي اْلِمْصيِر فِيَميا بَيْيَن َوَه َا ُهَو اْلُمَوافِيُق ِلْلََْواِعيِد الْ  يِ  دُور  مَّ ِْْهيَّيِ  . َوإِذَا تََمياَرَّللا نَْهيُل ال ِِ ِف

بَيْيَن اْلُمْسِلِميَن ِليَْسُمنُوا فِيَها َ ياَز ; ِلعَيْوِد نَْفِعيِح إلَْينَيا ; َوِليَيَرْوا نَْفعَالَنَيا فَيُْسيِلُموا . َواَل فَيْرَق 

ييَراِ  , فَُمييلُّ َمييا قِ  ِِِ ييَراِ  يَييأْتِي ُهنَييا فِييي اْلِمييَراِ  . َواْشييتََرَط اْلَماِلِميَّيي ُ اْلِمييَراِ  َوال ِِِ يييَل فِييي ال

ْسياَلِم , َواَل يَ  ِيِ نَْن تَُموَن َحْيُث يَنَالُيحُ ُحْميُم اْمِ ِمِ ِ  ُسْمنَى ال ِِ َِّافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَ ُ ِلِصحَّ ْسيُمُن َوال

َِى ِمْنحُ نَْن يَْنمُ  يُّ َحْيُث يُْخ ِمِ َث . فَإِذَا َسَمَن فِيي نََمياِكَن , بَِحْييُث اَل تَنَالُيحُ نَْحَماُمنَيا , فَإِنَّيحُ ال ِِ

ِْييَن : إنَّيحُ إذَا نَْسيلَ  َم يُْؤَمُر بِااِلْنتَِْاِل . فَإِْن نَبَيْوا قُوتِلُيوا .  َونََْيَل اْلَح َّياُب قَيْوَل بَْعيِض اْلُمَحِِْ

ِْدَ اْلَجْيُش , فَإِنَُّهْم يُْؤَمُروَن بِااِلْنتَِْاِل .نَْهُل ِ َهٍ  , َوِخْفنَا َعلَْيِهْم ااِلرْ   تِدَادَ إذَا فُ
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يِ  َمْميُرو و ِلَميا فِييِح ِمي - 21  مَّ ْن تَْعِمييِمِهْم , َواَل ذََهَب اْلَحنَِفيَّ ُ إلَى نَنَّ السَّاَلَم َعلَيى نَْهيِل ال ِِ

ِيِ إْن َكانَْت لَحُ ِعْندَ ُ َحاَ  و ; أِلَنَّ السَّاَلَم ِحينَئِيٍ  أِلَْ يِل . اْلَحاَ ي ِ  ِمِ  اَل بَأَْس نَْن يَُسلَِِم َعلَى ال ِِ

يا إلَيى نَنَّ ِلتَْعِميِمِح , َويَُجوُز نَْن يَُْوَل : السَّاَلُم َعلَى َمْن اتَّمََج اْلُهدَّللَا . َوذََهَب اْلَمالِ  ِميَّ ُ نَْيض 

يياَلِل بِالسَّيياَلِم َمْمييُرو و ; أِلَنَّ السَّيياَلَم تَِحيَّيي و  اْبتِييدَاَ  اْليَُهييوِد َوالنََّصيياَرَّللا َوَسييائِِر فِييَرِق الضَّ

ِيِ بِالسَّاَلِم , وَ  ِمِ َِّافِِعيَِّ  بُدَاَ ةُ ال ِِ لَيحُ نَْن يَُحيِِيَيحُ بِغَْييِر َواْلَمافَِر لَْيَس ِمْن نَْهِلَها . َويَْحُرُم ِعْندَ ال

ُ َ ييمَاَحك إْن َكانَييْت لَييحُ ِعْنييدَ ُ َحاَ يي و , َوإاِلَّ فَيياَل  ُ نَْو نَْنعَييَم هَّ السَّيياَلِم بِييأَْن يَُْييوَل : َهييدَاِ هَّ

ْكيَراِم نَْ يال  ; أِلَنَّ ذَِليَك بَْسيطو لَيحُ َوإِينَياسو َوإِْظَهياُر  َِْيٍ  ِميْن اْمِ ُ يَْمتَِدئُحُ بِ ُودٍِ . َوقَيْد قَياَل هَّ

َ َوَرُسييولَحُ { .  ِ َواْليَييْوِم اآْلِخييِر يُييَوادُّوَن َمييْن َحييادَّ هَّ ييا يُوَمنُييوَن بِييالَلَّ تَعَييالَى : } اَل  تَِجييدُ قَْوم 

يِ  , فَََْ يَج اأْلَكْ  مَّ ثَيُروَن بِأَنَّييحُ اَل َوقَياَل النَّيَوِو ُّ فِيي اأْلَْذَكياِر : اْختَلَيَع نَْ ييَحابُنَا فِيي نَْهيِل ال ِِ

يَُجوُز اْبتِدَاُؤُهْم بِالسَّاَلِم , َوقَاَل  َخُروَن لَْيَس ُهَو بَِحَراٍم بَْل ُهَو َمْميُرو و . َحَميى اْلَمياَوْرِد ُّ 

ْْتَِصيُر اْلُمَسيلُِِم َعلَي ا ِلمَْعِض نَْ َحابِنَا ; نَنَّيحُ يَُجيوُز اْبتِيدَاُؤ ُ بِالسَّياَلِم , َولَِميْن يَ ى قَْوِليِح : َوْ ه 

السَّيياَلُم َعلَْيييك َواَل يَييْ ُكُر ُ بِلَْفييِظ اْلَجْمييجِ , إالَّ نَنَّ النَّييَوِو َّ َوَ ييَع َهيي َا اْلَوْ ييحَ بِأَنَّييحُ َشيياذٌّ . 

ا ِعْنيدَ اْلَحنَابِلَيِ  , َكَميا اَل يَُجيوُز نَْن نَُحيِِييَ  ِ  بِالسَّاَلِم اَل تَُجوُز نَْيض  مَّ ُهْم بِتَِحيَّيٍ  َوبُدَاَ ةُ نَْهِل ال ِِ

ِيِ  ِمِ ُ يُل ِللي ِِ ِ : تَْميَر ُ نَْن يَُْيوَل الرَّ نُْخَرَّللا َغْيِر السَّياَلِم . قَياَل نَبُيو دَاُود : قُْليت أِلَبِيي َعْميِد هَّ

َكْيَع نَْ يمَْحت ؟ نَْو َكْييَع َحالُيك ؟ نَْو َكْييَع نَْنيَت ؟ نَْو نَْحيَو َهي َا ؟ قَياَل : نَعَيْم َهي َا ِعْنيِد  

ُ بََْياَ ِ َ ياَز إْن نَيَوَّللا نَنَّينَكْ  ِيِ : نََطياَل هَّ ِمِ حُ ثَُر ِمْن السَّاَلِم . َوذََكَر اْلَحنَِفيَّي ُ نَنَّيحُ لَيْو قَياَل ِللي ِِ

ْساَلِم َوإاِلَّ فَاَل يَُجوُز . َودَِلييُل َكَراَهي َ  اْلِجْ يَ َ أِلَنَّحُ دَُعا و بِاْمِ اْلمُيدَاَ ةِ   ِ يُِ يلُحُ ِليُْسِلَم نَْو ِليَُؤدِِ

} اَل تَْميدَُ وا اْليَُهيودَ َواَل النََّصياَرَّللا بِالسَّياَلِم  - لى هللا عليح وسلم  -بِالسَّاَلِم قَْوُل َرُسوِل 

ِِْح { . َوااِلْسيتَِْالَ ُ نَْن يَُْيوَل لَيحُ : ُردَّ  و ُ إلَيى نَْضييَ ِْييتُْم نََحيدَُهْم فِيي َطِرييٍق فَاْضيَ رُّ , فَإِذَا لَ

لَِّ   َسلَّْمتح َعلَْيك ; أِلَنِِي لَْو َعِلْمت نَنَّك َكافِرو َما َسلَّْمت َعلَْيك . َويُْستََحبُّ لَحُ ِعْنيدَ َساَلِمي ا

ِْيلَحُ بِيأَْن يَُْيو يًّا نَْن يَْستَ ا فَمَاَن ِذِمِ َِّافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَِ  إْن َسلََّم َعلَى َمْن يَُمنُّحُ ُمْسِلم  َل لَيحُ : ُردَّ ال

ِْييَل سَ  اَلِمي الَِّ   َسلَّْمتح َعلَْيك , ِلَما ُرِوَ  َعْن اْبِن ُعَمَر ) نَنَّحُ َمرَّ َعلَى َرُ ٍل فََسلََّم َعلَْييِح فَ

ُ َمالَيك َوَولَيدَِ ,  الُيمَّ : إنَّحُ َكافِرو فََْاَل : ُردَّ َعلَيَّ َما َسلَّْمت َعلَْيك فَيَردَّ َعلَْييِح , فََْياَل نَْكثَيَر هَّ

ِْيلُحُ . َوإِذَا َكتَيَب إلَيىالْ   تَفََت إلَى نَْ َحابِِح فََْياَل : نَْكثَيُر ِلْلِجْ يَيِ  ( . َوقَياَل اْلَماِلِميَّي ُ : اَل يَْسيتَ

 ِ ِيِ ِكتَاب ا اْقتََصَر َعلَى قَْوِلِح فِيِح : السَّاَلُم َعلَيى َميْن اتَّمَيَج اْلُهيدَّللَا , اْقتِيدَا    بَِرُسيوِل هَّ ِمِ  - ال ِِ

وِم . َوإِذَا  -ى هللا عليح وسلم  ل فِي اْقتَِصاِرِ  َعلَيى ذَِليَك ِحييَن َكتَيَب إلَيى ِهَرْقيَل َمِليِك اليرُّ

ِْْصيدَ   َمرَّ َواِحدو َعلَى َ َماَعٍ  فِييِهْم ُمْسيِلُموَن َولَيْو َواِحيد ا َوُكفَّيارو فَالسُّينَّ ُ نَْن يَُسيلَِِم َعلَيْيِهْم َويَ

ِلَم . ِلَما َرَوَّللا نَُساَم ُ ْبُن َزْييٍد رضيي هللا عنهميا . } نَنَّ النَّمِييَّ  يلى هللا اْلُمْسِلِميَن نَْو اْلُمسْ 

يِرِكيَن َعمَيدَةِ اأْلَْوالَياِن َواْليَُهيوِد  ِْ عليح وسلم َمرَّ َعلَى َمْجِلٍس فِيِح نَْخاَلطو ِمْن اْلُمْسِلِميَن َواْلُم

 { .فََسلََّم َعلَْيِهْم النَّمِيُّ  لى هللا عليح وسلم 

ِة : مَّ  َردُّ السَّاَلِم َعلَى أَِهِل الذِِّ

يا ِعْنيدَ  - 22  ِ  فَاَل بَأَْس بِِح ِعْنيدَ اْلَحنَِفيَّيِ  , َوُهيَو َ يائِ و نَْيض  مَّ ا َردُّ السَّاَلِم َعلَى نَْهِل ال ِِ َونَمَّ

ِيِ , َوُهييَو َواِ ييبو ِعْنييدَ اْلَماِلِميَّييِ  َواَل يَِجييُب إالَّ إذَا تََحَّْييَق اْلُمْسييِلُم ِمييْن لَْفييِظ السَّيياَل  ِمِ ِم ِمييْن اليي ِِ

دِِ َعلَى قَْوِلِح : َوَعلَْيُمْم , بِياْلَواِو َواْلَجْميجِ , نَْو وَ  ْْتَِصُر فِي الرَّ َِّافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَ ُ . َويَ َعلَْييك ال

َِّافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِ  لَِ  , ِلَمثَْرةِ اأْلَْخمَياِر فِيي ذَِليَك . فَِمْنَهيا َميا بِاْلَواِو دُوَن اْلَجْمجِ ِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ  َوال

 ِ } إذَا َسيلََّم  - لى هللا علييح وسيلم  -ُرِوَ  َعْن نَنٍَس رضي هللا عنح قَاَل : قَاَل َرُسوُل هَّ

 -هللا عنهميا رضيي  -َعلَْيُمْم نَْهُل اْلِمتَاِب فَُْولُوا َعلَْيُمْم { َوِمْنَهيا َميا ُرِوَ  َعيْن اْبيِن ُعَميَر 
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 ِ قَاَل : } إذَا َسلََّم َعلَْيُمْم اْليَُهيودُ فَإِنََّميا يَُْيوُل نََحيدُُهْم  - لى هللا عليح وسلم  -نَنَّ َرُسوَل هَّ

دِِ : َعلَْييك , بِغَْييِر َواٍو بِياْمِ  ْفَراِد . السَّاُم َعلَْيُمْم فَُْْل َوَعلَْيك { . َوِعْندَ اْلَماِلِميَِّ  يَُْوُل فِي اليرَّ

 ِ } إنَّ  - يلى هللا علييح وسيلم  -نَْو اْلَجْمجِ . ِلَما َوَردَ َعْن اْبِن ُعَميَر قَياَل : قَياَل َرُسيوُل هَّ

اَل اْليَُهودَ إذَا َسلَُّموا َعلَْيُمْم يَُْوُل نََحدُُهْم السَّاُم َعلَْيُمْم فَُْْل َعلَْيك { َوفِي ِرَوايٍَ  نُْخَرَّللا لَحُ  قَي

ْم { . بِيياْلَجْمجِ َوبِغَْيييِر َواٍو . َونََْييَل النَّْفييَراِو ُّ َعييْن اأَلُْ ُهييوِر ُّ قَْولَييحُ : إْن تََحَّْييَق : } َعلَييْيمُ 

دُّ َعلَْييِح ; اِلْحتِ  يِن , فَالمَّاِهُر نَنَّحُ يَِجيُب اليرَّ يَّ نََ َق بِالسَّاَلِم بِفَتْحِ الِسِ ِمِ َمياِل نَْن اْلُمْسِلُم نَنَّ ال ِِ

ِْْصدَ بِ   ِح الدَُّعاَ  .يَ

================ 

ِسِلمل 
182  

ِلُم : - 1 يْلُم : اْلُمَسياِلُم , يَُْياُل : نَنَيا  السِِّ ْلُح يُ َكَُّر َويَُؤنَّيُث . َوالِسِ يِن َوَكْسِرَها : الصُّ بِفَتْحِ الِسِ

يْلُم بَِمْعنَيى ِسْلمو ِلَمْن َسيالََمنِي . َوالتََّسيالُُم : التََّصيالُُح , َواْلُمَسيالََم ُ : اْلُمَصي الََح ُ . َويَيأْتِي الِسِ

ييْلِم َكافَّيي   { . قَييالُوا :  ْسيياَلِم َوِمْنييحُ قولييح تعييالى : } يَييا نَيَُّهييا الَّييِ يَن  َمنُييوا اُْدُخلُييوا فِييي الِسِ اْمِ

َِِّريعَِ  , َواْلتِيَ اُم َميا نَتَيى بِيِح النَّمِييُّ  ْساَلُم : إْظَهاُر اْلُخُضولِ َوإِْظَهاُر ال  يلى هللا علييح  اْمِ

َِّيْرِعيَِّ  اَل يَْمعُيدُ َعينْ  ِْيَْتِيِح ال يْلُم : فِيي َح  وسلم َوبِ َِلَك يُْحَْيُن اليدَُّم َويُْسيتَْدفَُج اْلَمْميُرو ُ . َوالِسِ

ُِ اْلِجَهيياِد َميي ييْلُح , ِخيياَلُف اْلَحييْرِب , نَْو ُهييَو : تَييْر ِْيَْتِييِح اللُّغَِويَّييِ  , َوِليي َا قَييالُوا : ُهييَو الصُّ َج َح

} ِ ُ تَعَالَى : } َوإِْن َ نَُحوا ِللسَّْلِم فَاْ نَْح لََها َوتََوكَّْل َعلَى هَّ ُُِروِطِح . قَاَل هَّ  . اْلَمافِِريَن بِ

لَِ  ( :   ) اأْلَْلفَاُظ ذَاُت الِصِ

ى : اْلُمَوادََعي َ  -اْلُمَهادَنَ ُ : اْلُمَسالََم ُ  - 2) اْلُهْدنَ ُ ( :  -ن   , َواْلُمعَاَهيدَةَ . َوَشيْرع ا :  َوتَُسيمَّ

ِْتَاِل ُمدَّة  ُمعَيَّنَ   بِِعَوٍض نَْو َغْيِرِ  . ِِ اْل  ُمَصالََح ُ نَْهِل اْلَحْرِب َعلَى تَْر

َمِن اآْلتِيي . َوَشيْرع ا :  - 3) اأْلََماُن ( :  -ب   اأْلََماُن فِي اللُّغَِ  : َعدَُم تََوقُّجِ َمْمُروٍ  فِي ال َّ

َْْراِرِ  َرْفُج ا ْستِمَاَحِ  دَِم اْلَحْربِِيِ , َوِرقِِيِح , َوَماِليِح , ِحييَن قِتَاِليِح , نَْو اْلغُيْرِم َعلَْييِح ,  َميَج اْسيتِ

ْساَلِم ُمدَّة  َما .  تَْحَت ُحْمِم اْمِ

يي ُ ( :  -ج   مَّ يي ُ فِييي اللُّغَييِ  : اْلعَْهييدُ َواأْلََميياُن . َوِعْنييدَ اْلفَُْ  - 4) ال ِِ مَّ ِْْريييِر ال ِِ َهيياِ  : اْلتِييَ اُم تَ

 اْلُمفَّاِر فِي ِديَاِرنَا َوِحَمايَتِِهْم , َوال َِّبِ َعْنُهْم , بِمَْ ِل اْلِجْ يَِ  . 

َوِهَي اْلُمعَاقَدَةُ َواْلُمَحالَفَ ُ . َواْلُمعَاَهدُ : َمْن َكاَن بَْينَك َوبَْينَحُ َعْهيدو . قَياَل  - 5اْلُمعَاَهدَةُ :  -د 

 َ ييِ  , َوقَيْد يُْ لَييُق َعلَييى َغْيييِرِهْم ِمييْن اْبيُن اأْل مَّ الِيييِر نَْكثَييُر َمييا يُْ لَييُق فِيي اْلَحييِديِث َعلَييى نَْهييِل ال ِِ

ِِ اْلَحْرِب ُمدَّة  َما .   اْلُمفَّاِر إذَا ُ وِلُحوا َعلَى تَْر

ِِ اْلَحيي - 6اْلُمَوادََعيي ُ :  -و  ِْيَْيي ُ َوِهييَي اْلُمَصييالََح ُ َواْلُمَسييالََم ُ َعلَييى تَييْر ْرِب َواأْلَذَّللَا , َوَح

 اْلُمَوادََعِ  اْلُمتَاَرَك ُ , نَْ  يَدَلُ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َما ُهَو فِيِح .

ِساَلِم :  ِلُم بَِمِعنَى اإِلِ اًل : السِِّ ِجَماِليُّ   : أَوَّ  ) اِلُحِ ُم اإِلِ

ْلُم اْلُمْ لَُق الَِّ   يَُموُن بِأَْ ِل اْلِملَّ ِ  - 7  ٍْْد , َواَل يَُميوُن إالَّ ِلْلُمْسيِلِم  الِسِ . َغْيُر نَاِشٍي َعْن َع

ْساَلِم . ) ر : إْساَلمو (  أَةِ , نَْو بِالدُُّخوِل فِي اْمِ ِْ  بِأَْ ِل النَّ

ِلُم بَِمِعنَى اِلُمَصالََحِة :  . ثَانِيًا : السِِّ

ْْد ا بَْيَن اْلُمْسِلِميَن َوغَ  - 8  لُ إلَى نَْنيَوالٍ : النَّيْولُ َوُهَو الَِّ   يَُموُن َع ْيِرِهْم ِمْن اْلُمفَّاِر َويَتَنَوَّ

ُْْصييودُ بِييِح : إْقييَراُر بَْعييِض اْلُمفَّيياِر َعلَييى  ييِ  . َواْلَم مَّ ييدُ ال ِِ ْْ ُل : َمييا َكيياَن ُمَؤبَّييد ا . َوُهييَو َع اأْلَوَّ

َِْرِط بَْ ِل اْلِجْ يَِ  , َوالْ  ْساَلِم بِ ْساَلِم الدُّْنيَِويَِّ  . َوِلتَْفِصييِل ُكْفِرِهْم فِي ِديَاِر اْمِ تَِ اِم نَْحَماِم اْمِ
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ييِ   مَّ ,  149 15ِ ْ يَيي ُ اْلَمْوُسييوَعِ   - 139 - 120 7اْلَمْوُسييوَع ُ  -ذَِلييَك اُْنُمييْر : ) نَْهييُل ال ِِ

207 ) 

 النَِّوُع الثَّانِي : َما َكاَن ُمَؤقَّتًا . َويَأِتِي فِي ُصوَرتَِيِن : 

 ى : َعِقُد اِلُهِدنَِة :اأِلُولَ  

 9 -   . } ِ اأْلَْ ييُل فِيَهييا : قولييح تعييالى : } َوإِْن َ نَُحييوا ِللسَّييْلِم فَيياْ نَْح لََهييا َوتََوكَّييْل َعلَييى هَّ

َوقَْد نَْ َمَج اْلفََُْهياُ  َعلَيى َ يَواِز اْلُمَهادَنَيِ  َمتَيى َكانَيْت فِيي ذَِليَك َمْصيلََح و ِلْلُمْسيِلِميَن . لْوليح 

يا إذَا لَيْم يَُميْن فِيي اْلُمَوادََعيِ   تعالى : } فَاَل تَِهنُوا َوتَْدُعوا إلَى السَّْلِم َونَْنتُْم اأْلَْعلَيْوَن { . فَأَمَّ

ْ َمييالِ . َوقَيياَل َ يياِحُب َرْوِض ال َّاِلييِب : اأْلَْ ييُل فِيَهييا  قَْمييَل  -َمْصييلََح و فَيياَل يَُجييوُز بِاْمِ

ْ َمالِ  ِ َوَرُسوِلِح { َوقَْولُحُ : } َوإِْن َ نَُحيوا ِللسَّيْلِم فَياْ نَْح  قولح تعالى : -اْمِ } بََراَ ةو ِمْن هَّ

ِ يا َعياَم اْلُحدَْيمِيَيِ  { َوِهيَي  ِ { . } َوُمَهادَنَتُيحُ  يلى هللا علييح وسيلم قَُرْي لََها َوتََوكَّْل َعلَى هَّ

ةٍ  َ ييائَِ ةو اَل َواِ مَيي و . َوقَيياَل اْبييُن اْلعََربِييِيِ  ةٍ َوَمنَعَييٍ  َوقُييوَّ : فَييإِذَا َكيياَن اْلُمْسييِلُموَن َعلَييى ِعيي َّ

يْلحِ ِلنَْفيجٍ  َوَ َماَعٍ  َعِديدَةٍ َوِشيدَّةٍ َشيِديدَةٍ فَياَل ُ يْلَح . َوإِْن َكياَن ِلْلُمْسيِلِميَن َمْصيلََح و فِيي الصُّ

ِدَئ اْلُمْسييِلُموَن إذَا اْحتَيياُ وا إلَْيييِح . َوقَييْد } يَْجتَِلمُونَييحُ , نَْو َضييَرٍر يَْدفَعُونَييحُ فَيياَل بَييأَْس نَْن يَْمتَيي

َِْض ُ يْلُحُهْم  ِ  لى هللا عليح وسلم نَْهَل َخْيمََر َعلَى ُشيُروٍط نََُْضيوَها فَينُ َ الََح َرُسوُل هَّ

يْمِر َّ , َونَُكْييِدَر دَْوَمي َ  ِ يا  َونَْهيَل نَْجيَراَن َوقَيدْ  -فِي َعْهِد ُعَميَر َوقَيْد َ يالََح الضَّ َهيادََن قَُرْي

َحابَ ُ رضي هللا عنهم َعلَيى  َرةِ نَْعَواٍم َحتَّى نََُْضوا َعْهدَ ُ { . َوَما َزالَْت اْلُخلَفَاُ  َوالصَّ ِْ ِلعَ

و (   َهِ ِ  السَّمِيِل َواْنُمْر ِللتَّْفِصيِل ) ُهْدنَ و , ُ ْلحو , َوُمعَاَهدَة

================ 

وِر   :183َشَهاَد ُ ال ُّ

ْْمَُل َشَهادَتُحُ فِيَما بَْعدُ ِلَحيِديِث  - 63  ُ وِر ِمْن اْلَممَائِِر . َواَل يَُجوُز اْلعََمُل بَِها َواَل ت َشَهادَةُ ال ُّ

 نَبِي بَْمَرةَ قَاَل : قَاَل النَّمِيُّ  لى هللا عليح وسلم : } ناََل نُنَمِِئُُمْم بِيأَْكمَِر اْلَممَيائِِر الاََلال يا قَيالُوا :

ِ , َوُعُْوُق اْلَواِلدَْيِن بَلَى يَ  ُِ بِالَلَّ ْشَرا ِ . قَاَل : اْمِ فََْياَل :  -َوَ لََس َوَكاَن ُمتَِّمئ ا  -ا َرُسوَل هَّ

ُرَهييا َحتَّييى قُْلنَييا : لَْيتَييحُ َسييَمَت { . َوأِلَنَّ فِيَهييا َرْفييَج  وِر . قَيياَل : فََمييا َزاَل يَُمِرِ ناََل َوقَييْوُل اليي ُّ

ِْيَق اْلَجْوِر . فَإِذَا نَقَرَّ َشْخصو نَنَّحُ َشِهدَ بُِ وٍر نَْو قَاَمْت اْلمَيِِنَ ُ َعلَى ذَِليَك , قَياَل اْلعَْدِل , َوتَ  ْح

ُر بِيِح فِيي السُّيوِق , إْن َكياَن ِميْن نَْهيِل السُّيوِق نَْو فِيي قَْوِميِح نَْو َمَحلَّتِيِح بَْعيدَ  َِهَّ نَبُو َحنِيفَ َ : يُ

َمَمان يَْجتَِمُج فِيِح النَّاُس , َويَُْاُل : إنَّيا َوَ يْدنَا َهي َا َشياِهدَ ُزوٍر فَاْحي َُرو ُ  َ اَلةِ اْلعَْصِر فِي

ييْرِب ِلتََحُّْيِق اْلَْْصييِد َوُهييَو ااِلْنِ َ يياُر .  ُر بِالضَّ ُروا النَّيياَس ِمْنييحُ .  َواَل يُْحيمَُس َواَل يُعَيي َّ َوَحي ِِ

ُر ُ َواَل يَْضيرِ  َِِهِ يدو : نُوِ عُيحُ َضيْرب ا َونَْحمُِسيحُ . َوَكاَن ُشَرْيحو يُ بُحُ . َوقَياَل نَبُيو يُوُسيَع َوُمَحمَّ

ْ ِر , َوإِْن َرنَ  ْرِب نَْو اْلَحْمِس نَْو ال َّ وِر بِالضَّ َر َشاِهدَ ال ُّ َماِم نَْن يُعَِ ِ َِّافِِعيَِّ  : ِلإْلِ َّللا َوِعْندَ ال

َر نَْمييَر ُ فَعَييَل ِلَمييا ُرِوَ  َعييْن عُ  ييِهِ َِ وِر  -رضييي هللا عنييح  -َمييَر نَْن يُ نَنَّييحُ َضييَرَب َشيياِهدَ اليي ُّ

دَ ُ . َوأِلَنَّ َهِ ِ  َكمِييَرةو يَتَعَيدََّّللا َضيَرُرَها إلَيى اْلِعمَياِد ,  َم َوْ َهحُ نَْ  : َسوَّ نَْربَِعيَن َسْوط ا َوَسخَّ

ُر . َوذََهييَب اْلَماِلِميَّيي ُ َواْلحَ  نَابِلَيي ُ : إلَييى تَْعِ يييِرِ  َوَضييْربِِح َونَْن َولَييْيَس فِيَهييا َحييدٌّ ُمَْييدَّرو فَيُعَيي َّ

يَُ اَف بِِح فِي اْلَمَجاِلِس . َوَعلَى ُكِلِ َحاٍل إذَا الَمََت ُزوُر ُ ُردَّْت َشَهادَتُحُ , َونُمِِحَ النَّياُس َعلَيى 

ِْيَْتِِح . َوتَمَيََّن نَنَّ اْلُحْمَم اْلَمْمنِيَّ َعلَى َشَهادَتِِح َكياَن بَياِطال  لِ  ُسيوِل  يلى هللا علييح َح َْيْوِل الرَّ

ِ  فِي ُحْميِم َشيَهادَةِ  مَّ وسلم } اُْذُكُروا اْلفَاِسَق بَِما فِيِح ِليَْح ََر ُ النَّاُس { َواْلُمْسِلُموَن َونَْهُل ال ِِ

َِيَهادَةِ الي ُّ  ِْيَاِم اأْلَْهِليَِّ  فِي َحِِِْهْم َ ِميع ا فِيَميا تَعَلَّيَق بِ وِر َسَوا و , ِل وِر . َوإِذَا تَياَب َشياِهدُ ال ُّ
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وِر َوَمَضْت َعلَى ذَِلَك ُمدَّةو َظَهَرْت فِيَها تَْوبَتُحُ , َوتَمَيََّن ِ ْدقُحُ َوَعدَالَتُحُ : قُمِلَيْت َشيَهادَتُحُ   ال ُّ

ْْمَُل َشي ُ َِّافِِعيُّ . َوقَاَل َماِلكو : اَل ت َهادَتُحُ نَبَيد ا ; أِلَنَّ ذَِليَك ِعْندَ اْلَحنَابِلَِ  َوبِِح قَاَل نَبُو َحنِيفَ َ َوال

 اَل يُْؤَمُن ِمْنحُ .

  ================== 

 184َصابِئة

الِصابئ  لغ   :  مج الِصابي .والِصابي : من خرج من ديين إليى ديين . يْيال :  يمأ  - 1

 فالن يصمأ : إذا خرج من دينح ه وتْول العرب :  مأت النِجوم إذا طلعت .

ي الْر ن المريم مج نهل الملل في الالال  مواضيج ه منهيا : قوليح وقد ورد ذكر الِصابئ  ف

ِ َواْليَييْوِم » تعييالى :  ييابِئِيَن َمييْن  َمييَن بِيياللَّ إِنَّ الَّييِ يَن  َمنُييواْ َوالَّييِ يَن َهييادُواْ َوالنََّصيياَرَّللا َوالصَّ

 « .ْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَ نُوَن اآلِخِر َوَعِمَل َ اِلحا  فَلَُهْم نَْ ُرُهْم ِعندَ َربِِِهْم َوالَ َخْوفو َعلَ 

ابئة على أقوال هي : - 2  وقد اختلف العلماه في تعريف الصِّ

 نْلح الِراغب في مفرداتح . -عليح السالم  -ننِهم قوم كانوا على دين نوح  -ن 

ونْل ابن منميور عين اللِييث : هيم قيوم يِيمح ديينهم ديين النِصيارَّللا ه إالِ نِن قمليتهم نحيو 

 ي عمون ننِهم على دين نوح وهم كاذبون . مهِب الجنوب ه

 ونْل قريما  منح الْرطمِي عن الخليل .

ننِهم  نع من النِصارَّللا نلين مينهم قيوال  . وهيو ميروِ  عين ابين عمِياس وبيح قيال  -ب 

 نحمد في رواي  .

وقييال الِسييدِِ  وإسييحاق بيين راهويييح : هييم طائفيي  ميين نهييل المتيياب ألنِهييم يْييرؤون  -ج 

 ال نبو حنيف  .الِ بور ه وبح ق

قال مجاهد والحسن وابن نبي نجيح : هم قوم ترِكب دينهم بين اليهوديِ  والمجوسييِ   -د 

. 

 وقيل : هم بين اليهود والنِصارَّللا . -هـ 

 وقال سعيد بن  مير : هم قوم بين النِصارَّللا والمجوس . -و 

الْمليي  ه  وقييال الحسيين نيضييا  وقتييادة : هييم قييوم يعمييدون المالئميي  ه ويصييلِون إلييى -ز 

ويْرؤون الِ بور ه ويصلِون الخمس . ر هيم زيياد بين نبيي سيفيان فيأراد وضيج الج يي  

عنهم حين عرف ننِهم يعمدون المالئم  ه ونْل الْرطمِي : ننِهم موِحيدون يعتْيدون تيأالير 

 النِجوم .

 نمِي . وقيل : إنِهم قوم كانوا يْولون : ال إلح إالِ ِه ه وليس لهم عمل وال كتاب وال -ح 

وقال الِصاحمان من الحنفيِ  : إنِهم ليسوا من نهل المتاب ه ألنِهيم يعميدون المواكيب  -ط 

 ه وعابد الموكب كعابد الوالن . 

 وقال نحمد في رواي  الاني  : إنِهم قوم من اليهود ه ألنِهم يسمتون . -  

 «م اهب الفْها  في حْيْ  الِصابئ »

 بئ  نهم من نهل المتاب نم ال ه على نقوال :اختلع الفْها  في حْيْ  دين الِصا

الْول األِول : ننِهم من نهل المتاب ه وه ا قول نبي حنيف  ونحميد ه وقيد  علهيم نبيو  - 3

حنيفييي  مييين نهيييل المتييياب ه ألنِهيييم يْيييرؤون الِ بيييور ه وال يعميييدون المواكيييب ه ولمييين 

 يعِممونها كتعميم المسلمين للمعم  في االستْمال إليها .
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نحمد فْال في رواي  : هم من النِصارَّللا ه ألنِهم يدينون بامنجيل واستدِل ل لك بميا ونِما 

نْل عن ابن عمِاس ه وقال في روايي  نخيرَّللا : هيم مين اليهيود ألنِهيم يسيمتون ه واسيتدِل 

 ل لك بما رو  عن عمر ننِح قال : إنِهم يسمتون .

 الْول الثِاني : ننِهم ليسوا من نهل المتاب .

من المالميِ  : الِي   تحِصيل مين مي همهم فيميا ذكير  بعيض علمائنيا : ننِهيم  قال الْرطميِ 

موِحيييدون ه يعتْيييدون تيييأالير النِجيييوم ه وننِهيييا فعِالييي  ه قيييال : ولهييي ا نفتيييى نبيييو سيييعيد 

ام  خرِ  ه الْاهر بالِل بمفرهم ه حين سألح عنهم ه وهو قول نبي يوسع ومحِمد بن 

 ب ه وعابد المواكب كعابد الوالن .الحسن فيهم ه ألنِهم يعمدون المواك

ِِافعيِ  ه فْد تردِدوا فيهم . - 4  الْول الثِالث : وهو لل

قال النِووِ  : الم هب ننِهم إن خالفوا النِصارَّللا في ن ل دينهم فليسيوا مينهم ه وإالِ فهيم 

ِِيافعِي  -منهم . قال : وهم ا نِص عليح  ه وقييل : فييهم قيوالن : قيال :  -ن  نِص عليح ال

 ا إذا لييم يمفِييرهم اليهييود والنِصييارَّللا ه فييإن كفِييروهم لييم يْييِروا ق عييا  . ن  : ألنِهييم ال وهيي

يمونون من نهيل المتياب . والميراد بأ يل ديينهم عليى ميا فيي شيرح المنهياج للمحلِيِي : 

 -علييح السيالم  -عيسى وامنجيل ه وما عدا ذلك فرول ه ن  : إن كانوا يتِمعيون عيسيى 

من النِصارَّللا ولو خالفوا النِصارَّللا في الفيرول ه ميا ليم تمفِيرهم ويؤمنون بامنجيل فهم 

النِصيارَّللا بالمخالفي  فيي الفيرول فيإن كفِييروهم فليسيوا مينهم . وفيي نهايي  المحتياج : لييو 

خالفوا النِصارَّللا في ن ل ديينهم وليو احتمياال  كيأن نفيوا الِصيانج نو عميدوا كوكميا  حيرم 

 نساؤهم علينا .

ابئ  فرقتييان متميِ تييان ال تييدخل إحييداهما فييي األخييرَّللا وإن الْييول الِرابييج : نِن الِصيي -5

 توافْتا في االسم :

ِِهرسيييتاني :  -الفرقييي  األوليييى : هيييم الِصيييابئ  الحِرانيِيييون  -ن  وسيييِماهم ابييين النِيييديم وال

 -عليييح السييالم  -وهييم : قييوم نقييدم ميين النِصييارَّللا كييانوا فييي زميين إبييراهيم  -الحرنييانيين 

 يضيفون التِأالير إليها ه وي عمون نِن الفلك حِي ناطق .يعمدون المواكب الِسمع  ه و

قال الجِصاص من الحنفيِ  : وهي   الفرقي  تسيِمت بالِصيابئ  ه وهيم الفالسيف  الحِرانيِيون 

الِ ين بناحي  حِران ه وهم عمدة نوالان ه وال ينتمون إلى نحد مين األنمييا  ه وال ينتحليون 

 كتاب .شيئا  من كتب ِه ه فهؤال  ليسوا نهل 

وذكرهم المسعودِ  ونِن لهم سيمع  هياكيل بأسيما  الِ هيرة والميِريخ والمِيترَّللا وزحيل 

 وغيرهما . وذكر نشيا  من نحوالهم في زمانح .

ِِهرستانِي ونطنب في بيان اعتْاداتهم ونحوالهم .  وك لك ذكرهم ال

الميؤلِفين وذكرهم ابن النِديم في فهرستح ه وذكر قراهم ونحوالهم ومعابدهم ه ونْل عين 

النِصارَّللا ننِهم لم يمين اسيمهم الِصيابئ  ه ونِن الميأمون ميِر بيديار مضير فتلِْيا  النِياس ه 

وفيهم  ماعي  مين الحرنيانيين ه فيأنمر الميأمون زيِهيم . فلِميا عليم ننِهيم ليسيوا يهيودا  وال 

نصييارَّللا وال مجوسييا  ننمييرهم إلييى ر وعييح ميين سييفرتح ه وقييال : إن ننييتم دخلييتم فييي 

و في ديين مين هي   األدييان الِتيي ذكرهيا ِه فيي كتابيح ه وإالِ نميرت بْيتلمم . امسالم ه ن

ورحل عنهم إلى نرض الِروم ه وهي رحلتح الِتي ميات فيهيا . فمينهم مين نسيلم ه ومينهم 

ميين تنِصيير ه وبْييي ميينهم شييرذم  علييى دييينهم ه احتييالوا بييأن سييِموا ننفسييهم الِصييابئ  ه 
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يْتضيي نِن هي   الِ ائفي  ليم يمين اسيمهم الِصيابئ  نِوال  ه  ليسلموا ويمْوا في ال ِِم  . وه ا

 وننِهم تسِموا ب لك في  خر عهد المأمون .

ونفيياد الميرونييِي : نِن هيي   النِحليي  هييي نحليي  فالسييف  اليونييانيِين الِتييي كييانوا عليهييا قمييل 

النِصيييرانيِ  ه ونِن مييين فالسيييفتها : فيثييياغورس ه ونغييياذيمون ه ووالييييس ه وهيييرمس ه 

لهييم هياكييل بأسييما  المواكييب ه ونِن اليونييانيِين ه وميين بعييدهم الِرومييان ه كييانوا  وكانييت

على ه   النِحل  ه الِم لِما غلمت النِصرانيِ  عليى بيالد اليِروم واليونيان وتنِصير نهيل هي   

النِحل  ه بْي عليها من نهل المِرق بْايا ه ولم يمن اسمهم الِصابئ  ه وإنِما تسِموا بي لك 

هييـ وهييم ليسييوا ميين الِصييابئ  فييي الحْيْيي  ه بييل حْيْيي   228ون سيين  فييي عصيير المييأم

 الِصابئ  هم الفرق  الثِاني  .

 والفرق  الثِاني  : هم طائف  من نهل المتاب لهم شمح بالنِصارَّللا . -ب 

وهييم مييج  -ميين نرض العييراق  -قييال الجِصيياص : وهييؤال  بنييواحي كسييمر والم ييائح 

ن لهيم فيي كثيير مين دييانتهم ه ألِن النِصيارَّللا فيرق كونهم من النِصارَّللا إالِ ننِهم مخيالفو

كثيييييرة ه ميييينهم : المرقونيِييييون ه واآلريوسيييييِ  ه والمارونيِيييي  . والفييييرق الييييثاِلإ ميييين 

النِس وريِ  ه والملميِ  ه واليعْوبيِ  يمرؤون منهم ويجِرمونهم . وهيم ينتميون إليى يحييى 

 وشيث . قال : والنِصارَّللا تسِميهم يوحانسيِ  . ن هـ .

الجِصاص : فمي هب نبيي حنيفي  فيي  عليح الِصيابئ  مين نهيل المتياب محميول عليى  قال

 هؤال  .

ونِمييا الميرونييِي فيييرَّللا : نِن هيي   الفرقيي  الثِانييي  ن ييلها اليهييود الِيي ين نسييرهم بختنِصيير ه 

ون الهم من نرض فلس ين إلى بابل من نرض العراق ه فلِما نذن لهيم كيورش بيالعودة 

ق منهم طائف  و الروا امقام  في بابل ه وليم يمونيوا فيي ديينهم إلى فلس ين تخلِع بالعرا

بممييان معتمييد ه فسييمعوا نقاويييل المجييوس و ييموا إلييى بعضييها ه فييامت ج ميي همهم ميين 

المجوسيييِ  واليهوديِيي  . قييال : وهييؤال  هييم الِصييابئون بالحْيْيي  ه وإن كييان االسييم نشييهر 

ِِافعيِ  ه وابين تيميِي  مين الحنابلي  بالفرق  األولى ه وك ا ميِ  بين الفرقتين الِرملِي  من ال

ه وابن الْيِم ه وقال ابن الهمام : قيل فيي الِصيابئ  الِ ائفتيان ه وهي   الفرقي  الثِانيي  الِتيي 

وميينهم اآلن بْايييا فييي  نييوب « المنييدائيِين » قييال الييمعض إنِهييم ميين النِصييارَّللا يسييِمون 

دهم ه ومنهيا ميا كتميح العراق ه وقد  درت عنهم دراسيات حديثي  كِيفت بعيض ميا عني

بعض كتِيابهم ه وبعيض مين يعايِيهم مين المسيلمين ه وتر ميت بعيض كتابياتهم الدِينيِي  

إلييى اللِغيي  العربيِيي  ه وفيهييا : ننِهييم يؤمنييون بييالِل واليييوم اآلخيير ه وبالمالئميي  ه وبييمعض 

نيون وال يؤم -عليهم السالم  -األنميا  ه منهم :  دم ه وشيث ه ونوح ه وزكريِا ه ويحيى 

بموسى ه وال بالمسيح ه وال التِوراة ه وال امنجييل ه ويؤمنيون بالتِعمييد . ولهيم عميادات 

يعميدون ِه بهيا : ميين  يلوات ه وزكياة ه و ييوم ه ونعيياد دينيِي  ه ويغتسييلون كيِل يييوم 

 مِرتين ه نو الالالا  ه ول لك قد يسِمون المغتسل  ه ويسِمون ِه على ال ِبائح .

  فرقي   الالثي   ه كانيت قميل التِيوراة وامنجييل ه كيانوا موِحيدين ه قيال : ونضاف ابن تيميِي

إِنَّ الَّيِ يَن  َمنُيواْ َوالَّيِ يَن َهيادُواْ » فهؤال  هيم الِي ين نالنيى ِه تعيالى علييهم بْوليح تعيالى : 

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َ الِ  ابِئِيَن َمْن  َمَن بِاللَّ حا  فَلَُهْم نَْ ُرُهْم ِعنيدَ َربِِِهيْم َوالنََّصاَرَّللا َوالصَّ

علييح السيالم  -قال : فهؤال  كالمتِمعين لملِي  إبيراهيم « َوالَ َخْوفو َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَ نُونَ 

 إمام الحنفا  قمل ن ول التِوراة وامنجيل ه هم الِ ين نالنى عليهم ِه تعالى . -
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تين ه ودعيوَّللا نِن الحيِرانيِين المِيركين ليم يمونيوا على نِن ه ا التِْسيم للِصابئ  إلى فرق

وإن درج عليهيا  -يتسِمون الِصابئ  حتِى كان عهد المأمون ه دعوَّللا هي موضيول شيِك 

فييإِن كتييب الحنفيِيي  ه تنسييب إلييى نبييي حنيفيي  : نِن  -بعييض المييؤِرخين وبعييض الفْهييا  

نهل المتياب ه ألنِهيم ال الِصابئ  الِ ين يعِممون المواكب الِسمع  ليسوا مِركين ه بل هم 

يعمدون تلك المواكب ه بل يعِممونها كتعميم المسلمين المعم  ه ونِن  احميح قياال : بيل 

والميأمون سيين   150هيم كعمِياد األوالييان ونبيو حنيفيي  كيان قمييل الميأمون فإنِييح تيوفِي سيين  

ا هييـ . وكالمييح وكييالم  يياحميح منصييِب علييى الحييِرانيِين ه فييإنِهم هييم الِيي ين كييانو 218

يعمدون المواكب الِسمع  ه مِما يدِل عليى ننِهيم كيانوا فيي زمانيح مسيِمين باسيم الِصيابئ  . 

ونصوص المؤِرخين مض رب  ه بعضها ييدِل عليى ننِهيم فرقتيان ه وبعضيها عليى ننِهيم 

 فرق  واحدة .

ابِئَِة   :185اأِلَِحَ اُم اِلُمتَعَلِِّقَةُ بِالصَّ

ييابِئَِ  اأْلَ  - 6  يي   : َكتَْحييِريِم نَِميياحِ يَْنَ مِييُق َعلَييى الصَّ ْحَميياُم الَّتِييي تَْنَ مِييُق َعلَييى اْلُمفَّيياِر َعامَّ

ي ِ  اْلِعمَادَةِ ِمْنُهْم , َوَعدَِم إقَاَمتِِهْم فِيي َ ِ ييَرةِ اْلعَيَرِب . َونَمَّ ابِِي ِلْلُمْسِلَمِ  , َوَكعَِدِم ِ حَّ ا الصَّ

َج اْلُمْسييِلُم ِمييْن  اأْلَْحَميياُم الَّتِييي تَْخييتَصُّ بِأَْهييِل اْلِمتَييابِ  ييِ  لَُهييْم , َونَْن يَتَييَ وَّ مَّ ييِد ال ِِ ْْ : َكَجييَواِز َع

فِِهْم نَِسائِِهْم , َونَْن يَأُْكَل ِمْن ذَبَائِِحِهْم , فََْْد اْختَلََع اْلفََُْهياُ  فِيي إْ َرائَِهيا َعلَيْيِهْم تَمَع يا اِلْخيتِاَل 

ِْيَِْ  ِديينِِهْم , فََميْن اْعتَمَيَرُهْم  ِميْن نَْهيِل اْلِمتَياِب , نَْو لَُهيْم ُشيْمَه ُ ِكتَياٍب : نَْ يَرَّللا َعلَيْيِهْم فِي َح

اأْلَْحَماَم الَّتِيي تَْخيتَصُّ بِاْلِمتَيابِِيِ , نَْو َميْن لَيحُ ُشيْمَه ُ ِكتَياٍب . َوَميْن اْعتَمَيَرُهْم ِميْن َغْييِر نَْهيِل 

يِرِكيَن . اْلِمتَاِب , َولَْيَس لَُهْم ُشْمَه ُ ِكتَاٍب : نَْ يَرَّللا عَ  ِْ لَيْيِهْم اأْلَْحَمياَم الَّتِيي تَْنَ مِيُق َعلَيى اْلُم

 َوتَْفِصيُل ذَِلَك فِي اْلُمْصَ لََحاِت : ) نَْهُل اْلِمتَاِب , نَْرُض اْلعََرِب , ِ ْ يَ و ( .

ِساَلِم َوَضِرُا اِلِجِ يَِة َعلَِيِهِم : ابِئَِة فِي بِاَلِد اإِلِ  ىِقَراُر الصَّ

ا َ  ِ  - 7  يِرِكيَن نَمَّ ِْ ابِئِيَن فِيَها , َكَسائِِر اْلُمفَّاِر ِميْن اْلُم يَرةُ اْلعََرِب : فَاَل يَُجوُز إْقَراُر الصَّ

َونَْهِل اْلِمتَياِب ; ِلَْيْوِل النَّمِيِيِ  يلى هللا علييح وسيلم : } أَلُْخيِرَ ن اْليَُهيودَ َوالنََّصياَرَّللا ِميْن 

ِ َ ِ يييَرةِ اْلعَييَرِب , َحتَّييى اَل نَدََل إالَّ  يي َ .  ِخييُر َمييا َعِهييدَ َرُسييوُل هَّ َِ ا { َوَحييِديِث َعائِ  ُمْسييِلم 

ُِ فِييي َ ِ يييَرةِ اْلعَييَرِب ِدينَيياِن { َوفِييي اْلُمييَراِد بَِجِ يييَرةِ   ييلى هللا عليييح وسييلم : } اَل يُتْييَر

ييا فِييي َخيياِرجِ اْلعَييَرِب ِخيياَلفو , َوتَْفِصيييلو يُْنَمييُر فِييي ُمْصييَ لَحِ : ) نَْرُض اْلعَييَرِب ( . َونَ  مَّ

ابِئَِ  فِيَها َعلَيى نَْقي ْساَلِم : فََْْد اُْختُِلَع فِي إْقَراِر الصَّ َواٍل اْلَجِ يَرةِ اْلعََربِيَِّ  ِمْن َسائِِر بِاَلِد اْمِ

نَُّهيْم نََصياَرَّللا : فَ ََهَب نَبُو َحنِيفَ َ إلَى َ َواِز إْقَراِرِهْم فِيَها , َونَْخِ  اْلِجْ يَِ  ِمْنُهْم بِنَا   َعلَيى نَ 

, َونَنَّ تَْعِميييَمُهْم ِلْلَمَواِكييِب لَييْيَس ِمييْن بَيياِب اْلِعمَييادَةِ لََهييا . َوقَيياَل َ يياِحمَا ُ : اَل تُْؤَخيي ُ ِمييْنُهْم 

ييِرِكيَن ِلْْلَْ يينَاِم . َوقَيياَل اْلَماِلِميَّيي ُ : بِ  ِْ َجييَواِز اْلِجْ يَيي ُ أِلَنَُّهييْم يَْعمُييدُوَن اْلَمَواِكييَب َكِعمَييادَةِ اْلُم

إْقَراِرِهْم َك َِلَك بِنَا   ِمْنُهْم َعلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ يَُجوُز نَْن تُْضَرَب َعلَيى ُكيِلِ َكيافٍِر , ِكتَابِيًّيا َكياَن 

ي ُ بِالْ  مَّ ابِئَ َ يَُجيوُز نَْن تُْعَْيدَ لَُهيْم ال ِِ َِّافِِعيَّ ُ : إلَى نَنَّ الصَّ ِجْ يَيِ  , نَْو َغْيَر ِكتَابِِيٍ .  َوذََهَب ال

َعلَى اْلَْْوِل بِأَنَُّهْم ِمْن النََّصاَرَّللا , إْن َوافَُْوُهْم فِي نَْ ِل ِدينِِهْم , َولَْو َخالَفُوُهْم فِيي فُُروِعيِح 

ا إْن َكفََّرتُْهْم اْليَُهودُ َوالنََّصاَرَّللا ِلُمَخيالَفَتِِهْم فِيي اْلفُيُرولِ , فَ  َْيْد , َولَْم تَُمفِِْرُهْم النََّصاَرَّللا . نَمَّ

وا بِاْلِجْ يَييِ  َوإِْن لَييْم تَُجييْ  ُمنَيياَكَحتُُهْم , أِلَنَّ َمْمنَييى تَْحييِريِم النَِِميياحِ ,  قِيييَل : يَُجييوُز نَْن يَُْييرُّ

يابِ  َِ يابِئَِ  اْلُم َِّافِِعيَِّ  , إنََّميا ُهيَو فِيي الصَّ  َه ِ ااِلْحتِيَاُط , بِِخاَلِف اْلِجْ يَِ  . َوَه َا التََّردُّدُ ِعْندَ ال

مْ  ابِئَ ُ ُعمَّادُ اْلَمَواِكيِب : فََْيْد َ يَ َم الرَّ ا الصَّ ْوَن اْلَمْندَائِيِِيَن ( , نَمَّ ِلييُّ ِللنََّصاَرَّللا ) َوُهْم اْلُمَسمَّ
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ْسييياَلِم . قَييياَل : َوِلييي َِلَك نَْفتَيييى  وَن بِيييمِاَلِد اْمِ بِيييأَنَّ اْلِخييياَلَف اَل يَْجيييِر  فِييييِهْم , َونَنَُّهيييْم اَل يَُْيييرُّ

ا اْستَْفتَى فِييِهْم اْلفََُْهياَ  , فَمَي َلُوا لَيحُ  -اْلَخِليفَ َ اْلَْاِهَر  -ْ َ ْخِر ُّ َواْلَمَحاِمِليُّ اْمِ  بَِْتِْلِهْم , لَمَّ

ا فَتََرَكُهْم . َواْلُمْعتََمدُ ِعْندَ اْلَحنَابِلَيِ  : نَنَّ اْلِجْ يَي َ تُْؤَخي ُ ِميْنُهْم , ِلينَِصِ نَْحَميدَ  َعلَيى  َماال  َكثِير 

نَنَُّهْم ِ ْنسو ِمْن النََّصياَرَّللا : َوُرِوَ  َعْنيحُ : نَنَُّهيْم ِ يْنسو ِميْن اْليَُهيوِد , قَيالُوا : َوُرِوَ  َعْنيحُ : 

:  , نَ ْ  نَنَُّهْم يَُْولُوَن : إنَّ اْلفَلََك َحيٌّ نَاِطقو , َوإِنَّ اْلَمَواِكَب السَّْمعَ َ  ِلَه و فَُهْم َكعَمَدَةِ اأْلَْوالَيانِ 

َل , قَاَل : َهِ ِ  اأْلُمَّ ُ  َح اْبُن اْلَْيِِِم اْلَْْوَل اأْلَوَّ يابِئَ َ  -فَاَل تُْؤَخ ُ ِمْنُهْم . َوَر َّ فِييِهْم  -يَْعنِيي الصَّ

ِ َونَْسَمائِِح َوِ فَاتِِح َوَماَلئَِمتِِح َوُرُسِلِح َواْليَيْوِم اآْلِخيِر , َوفِييِهْم اْلَميافِ  ُر , َوفِييِهْم : اْلُمْؤِمُن بِالَلَّ

ْْيدُ  ُسِل َما َوافََق ُعُْولَُهْم , َواْستَْحَسنُو ُ فَدَانُوا بِِح َوَرُضو ُ أِلَْنفُِسيِهْم , َوَع اآْلِخ ُ ِمْن ِديِن الرُّ

يمُوَن ِلمِ  َِّيَرائِجِ بِيَ ْعِمِهْم , َواَل يَتَعَصَّ لَّيٍ  َعلَيى نَْمِرِهْم نَنَُّهْم يَأُْخ ُوَن بَِمَحاِسِن َما ِعْنيدَ نَْهيِل ال

يا , بَيْل  ِملٍَّ  , َواْلِملَُل ِعْندَُهْم نَيَواِميُس ِلَمَصياِلحِ اْلعَيالَِم , فَياَل َمْعنَيى ِلُمَحاَربَيِ  بَْعِضيِهْم بَْعض 

ي ابِئَ ُ يُْؤَخ ُ بَِمَحاِسنَِها َوَما تَْمُمُل بِِح النُّفُوُس , َوتَتََه َُّب بِِح اأْلَْخياَلُق . قَياَل : َوبِاْلُجْملَيِ  فَالصَّ

يابِئَِ   نَْحَسُن َحياال  ِميْن اْلَمُجيوِس . فَأَْخي ُ اْلِجْ يَيِ  ِميْن اْلَمُجيوِس تَْنمِييحو َعلَيى نَْخيِ َها ِميْن الصَّ

بَِ ِريِق اأْلَْولَى , فَإِنَّ اْلَمُجوَس ِمْن نَْخمَيِث اأْلَُميِم ِدين يا َوَميْ َهم ا , َواَل يَتََمسَّيُموَن بِِمتَياٍب َواَل 

ابِئَِ  إْن لَْم يَُمْن نََخعَّ ِمْنحُ فَلَْيَس بِأَْعَمَم ِمْنحُ . ا هـ .يَْنتَمُ  ُِ الصَّ ْر ِِ  وَن إلَى ِملٍَّ  , فَ

ابِِئ :  ِديَةُ الصَّ

يابِئَ ُ إنْ  - 8  ِيِ , َكِديَِ  اْلُمْسِلِم َسَوا و , َويَْدُخُل فِيي ذَِليَك الصَّ ِمِ  ذََهَب اْلَحنَِفيَّ ُ إلَى نَنَّ ِديَ َ ال ِِ

ْْيدَاُرَها الُلُي ابِِي َكِديَِ  النَّْصيَرانِِيِ , َوِم َِّافِِعيَّ ُ إلَى نَنَّ ِديَ َ الصَّ ٍ  .  َوذََهَب ال ُث َكانُوا نَْهَل ِذمَّ

ابُِي النََّصاَرَّللا فِي نَْ ِل ِديينِِهْم َولَيْو َخالَفَيحُ فِيي اْلفُيُرولِ ,  ِديَِ  اْلُمْسِلِم , َوَه َا إْن َوافََق الصَّ

ْْتََضيى  َما لَيمْ  يَيِ  , لَِمينَّ ُم ْْيدَاِر الدِِ ْح اْلَحنَابِلَي ُ بُِحْمِمِهيْم فِيي ِم يَُمفِِيْر ُ النََّصياَرَّللا . َولَيْم يَُصيِرِ

يابِِي نِْصيَع ِديَيِ  اْلُمْسيِلِم  َوايَِ  الَّتِي ذََهمَْت إلَى نَنَُّهْم ِمْن نَْهِل اْلِمتَاِب نَْن تَُموَن ِديَ ُ الصَّ , الِرِ

َوايَيِ  الَّتِيي ذََهمَيْت إلَيى نَنَُّهيْم لَْيُسيوا ِميْن نَْهيِل اْلِمتَياِب : نَْن َوفِي ِرَوايَ  ٍ  : الثُّلَُث . َوَعلَيى الِرِ

ْْيدَاِر ِديَياِت ا ا اْلَماِلِميَّ ُ فَلَْم نَِجْد لَدَْيِهْم التَّْصِريَح بِِم يابِئَِ  , تَُموَن ِديَتُحُ الََمانَِمائَِ  ِدْرَهٍم . نَمَّ لصَّ

إنَُّهيْم لَيْم يَْجعَلُيوُهْم َكالنََّصياَرَّللا فِيي الي َّبَائِحِ َونَْحِوَهيا , فَِلي َا يَْمَهيُر نَنَّ ِديَياتِِهْم َكِديَييِ   َوَحْييثُ 

ُ ِل , َونَْربَعُِمائَِ  ِدْرَهٍم ِلْلَمْرنَةِ .  اْلَمُجوِس , َوِهَي ِعْندَ اْلَماِلِميَِّ  الََمانُِمائَِ  ِدْرَهٍم ِللرَّ

جِ نَِسا ِِهِم : ُحِ ُم ذَبَا ِدِ  ابِئَِة , َوُحِ ُم تََ وُّ  الصَّ

َج ِمييْن  - 9  ييابِئَِ  , َونَْن يَتَييَ وَّ ذََهييَب نَبُييو َحنِيفَيي َ إلَييى نَنَّييحُ : ِلْلُمْسييِلِم نَْن يَأُْكييَل ِمييْن ذَبَييائِحِ الصَّ

ُمونََهيا َكتَْعِمييِم اْلُمْسيِلِميَن ِلْلَمْعمَيِ  نَِسائِِهْم , بِنَا   َعلَى نَنَُّهْم اَل يَْعمُدُوَن اْلَمَواِكَب , َوإِنََّما يُ  عَِمِ

ِرِكيَن , فَاَل تَِحلُّ نَِساُؤُهْم َواَل ذَبَائُِحُهْم . قَياَل اْبينُ  ِْ نَاِدقَِ  َواْلُم  . َوقَاَل َ اِحمَا ُ : ُهْم ِمْن ال َّ

ِْيَْيِ  نَ  ْميِرِهْم , فَلَيْو اتَّفَيَق َعلَيى تَْفِسييِرِهْم اتَّفَيَق اْلُهَماِم : اْلِخاَلُف بَْينَُهْم َمْمنِيٌّ َعلَيى اْلَْيْوِل بَِح

دَّةِ ُمَخيالَفَتِِهْم ِللنََّصياَرَّللا . وَ  ِِ ابِئَِ  ِل قَياَل اْلُحْمُم فِيِهْم . َوذََهَب اْلَماِلِميَّ ُ إلَى تَْحِريِم ذَبَائِحِ الصَّ

ابِئَ ُ النََّصاَرَّللا فِي نَْ ِل دِ  َِّافِِعيَّ ُ : إْن َخالََع الصَّ ْنِجييِل ال يَمياِن بِِعيَسيى َواْمِ يينِِهْم ) نَْ  اْمِ

ييا إْن لَييْم يَُخيياِلفُوُهْم فِييي ذَِلييَك فَيياَل تَْحييُرُم  ( َحُرَمييْت ذَبَييائُِحُهْم َونَِسيياُؤُهْم َعلَييى اْلُمْسييِلِميَن , نَمَّ

ييْرُهْم النََّصيياَرَّللا , فَييإِْن كَ  فَّييَرُهْم النََّصيياَرَّللا َحُرَمييْت ذَبَييائُِحُهْم َونَِسيياُؤُهْم َعلَْينَييا , َمييا لَييْم تَُمفِِ

َهي َا نَِساُؤُهْم َوذَبَائُِحُهْم , َكَما يَْحُرُم َعلَى اْلُمْسِلِم ذَبِيَح ُ اْلُمْمتَِدلِ إْن َكانَْت بِْدَعتُحُ ُمَمفِِيَرة  . وَ 

ابِئَِ  ُعمَّاِد اْلَمَواِكِب , َوُهْم اْلَحرَّ  انِيَّ ُ ; فَإِنَّ َهيُؤاَلِ  َمْجيُ ومو اْلُحْمُم اْلُمتََردَّدُ فِيِح ُهَو َغْيُر الصَّ

ُم بُِمْفِرِهْم ; فَاَل تَِحلُّ ُمنَاَكَحتُُهْم  َواَل ذَبَائُِحُهْم قَْوال  َواِحد ا , َواَل يَْجِر  فِيِهْم اْلِخياَلُف اْلُمتَ  َْيدِِ

ابِئَ ُ ِمْن اْليَُهوِد , َوفِي نُخْ  َرَّللا : ُهْم ِمْن النََّصاَرَّللا . فَعَلَى . َوفِي ِرَوايٍَ  ِعْندَ اْلَحنَابِلَِ  : الصَّ
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َوايَتَْيِن : يَُجوُز نَْكُل ذَبَائِِحِهْم َونَِمياُح نَِسيائِِهْم . َوفِيي ِرَوايَيٍ  الَاِلثَيٍ  : نَنَُّهيْم يَْعمُي دُوَن َهاتَْيِن الِرِ

 اْلَمَواِكَب ; فَُهْم َكعَمَدَةِ اأْلَْوالَاِن .

ابِئَِة :  َوِقُف الصَّ

ابِئَ ُ إْن َكانُوا دَْهِريَّ   نَْ  : يَُْولُوَن : } َما يُْهِلُمنَا إالَّ اليدَّْهُر { قَاَل ابْ  - 10  ُن اْلُهَماِم : الصَّ

نَاِدقَيِ  , َوإِْن َكيانُوا يَُْولُيوَن : بَِْيْوِل نَْهيِل اْلِمتَياِب َ يحَّ ِميْن نَْوقَيافِِهْم َميا  فَُهْم ِ ْنعو ِميْن ال َّ

ِ  , َواَلَِّ   يَِصحُّ ِمْن ذَِلَك نَْن يَُموَن قُْربَ   ِعْندَنَا َوِعْندَُهْم فَيَِصيحُّ يَِصحُّ ِمْن نَْوقَاِف نَهْ  مَّ ِل ال ِِ

 َعلَى اْلفََُْراِ  اَل َعلَى بِيَِعِهْم َمثاَل  

================ 

َدقَةُ َعلَى اِلَ افِِر  -هـ   :186الصَّ

لِ َعلَيى اْلَميافِِر , َوَسيمَُب اْلِخياَلِف : ُهيَو نَنَّ اْختَلََع اْلفََُْهاُ  فِي َ َواِز َ يدَقَِ  ال - 19  تََّ يوُّ

ْنفَيياِق َعلَييى اْلُمفَّيياِر ؟ . فََْيياَل  َِّييْخُص بِاْمِ ييدَقَ َ تَْمِليييكو أِلَْ ييِل الثَّييَواِب , َوَهييْل يُثَيياُب ال الصَّ

َِّييافِِعيَِّ  , َواْلَمْنُْييوُل َعيي ييُهوُر ِعْنييدَ ال ِْ يييَِر اْلَممِيييِر : إنَّييحُ اْلَحنَابِلَيي ُ : َوُهييَو اْلَم ييٍد فِييي الِسِ ْن ُمَحمَّ

يِ  نَْم ِميْن اْلَحيْربِيِِ  مَّ لِ ِلْلُمفَّاِر ُمْ لَْ ا , َسَوا و نََكانُوا ِمْن نَْهيِل ال ِِ يَن ؟ يَُجوُز دَْفُج َ دَقَِ  التََّ وُّ

} َويُْ ِعُميوَن ال َّعَياَم َعلَيى ُحمِِيِح ُمْستَأَْمنِيَن نَْم َغْيَر ُمْستَأَْمنِيَن , َوذَِلَك ِلعُُموِم قولح تعيالى : 

ا َوِلَْْوِلِح  ا { . قَاَل اْبُن قُدَاَم َ : َولَْم يَُمْن اأْلَِسيُر يَْوَمئٍِ  إالَّ َكافِر  ا َونَِسير   لى ِمْسِمين ا َويَتِيم 

َماَ  بِْنيِت نَبِيي بَْميٍر هللا عليح وسلم : } فِي ُكِلِ َكمٍِد َرْطمٍَ  نَْ رو { َوقَْد َوَردَ فِي َحِديِث } نَسْ 

ِ  يلى  -رضي هللا عنهما  - يِرَك و فِيي َعْهيِد َرُسيوِل هَّ ِْ يي َوِهيَي ُم قَالَْت : قَِدَمْت َعلَييَّ نُِمِ

ييي قَييِدَمْت َوِهييَي  ِ  ييلى هللا عليييح وسييلم قُْلييت : إنَّ نُِمِ هللا عليييح وسييلم فَاْسييتَْفتَْيت َرُسييوَل هَّ

و فِي ُكيِلِ ِدييٍن َراِغمَ و , نَفَأَِ ُل نُمِِ  ِحِم َمْحُمودَة ك { َوأِلَنَّ ِ لَ َ الرَّ ي ؟ قَاَل : نَعَْم , ِ ِلي نُمَّ

ِيِ َوَغْيي ِمِ َق اْلَحْصَمِفيُّ فِي الدُِّرِ بَْيَن الي ِِ ْهدَاُ  إلَى اْلغَْيِر ِمْن َمَماِرِم اأْلَْخاَلِق . َوفَرَّ ِرِ  , َواْمِ

ِيِ فََْاَل : َوَ اَز دَْفيُج َغْييِر ال ِمِ يِر َواْلَخيَراجِ إلَيى الي ِِ ِْ َكياةِ َوَغْييِر اْلعُ َكنَيْ ٍر  -َولَيْو َواِ م يا  - َّ

ييدَقَاِت اَل  ييا اْلَحْربِيييُّ َولَييْو ُمْسييتَأَْمن ا فََجِميييُج الصَّ َوَكفَّيياَرةٍ َوفِْ ييَرةٍ ِخاَلف ييا أِلَبِييي يُوُسييَع . َونَمَّ

ُْْرُب ِمْنحُ َما ذََكَر ُ ال َِّيافِِعيَِّ  َحْييُث قَياَل : قَِضييَّ ُ إْطياَلِق ِحيِلِ تَُجوُز لَحُ . َويَ يْربِينِيُّ ِميْن ال ِِِ

يْيَمِرِ ِ  دَقَِ  ِلْلَمافِِر . نَنَّيحُ اَل فَيْرَق بَيْيَن اْلَحْربِيِيِ َوَغْييِرِ  , َوُهيَو َميا فِيي اْلمَيَياِن َعيْن الصَّ الصَّ

يي و نَْو قََرابَيي و نَْو يُْرَ ييى َواأْلَْوَ ييحُ َمييا قَالَييحُ اأْلَْذَرِعيييُّ ِمييْن نَنَّ : َهيي َ  ا فِيييَمْن لَييحُ َعْهييدو , نَْو  ِذمَّ

ا ذُِكَر فَاَل .  إْساَلُمحُ , نَْو َكاَن بِأَْيِدينَا بِأَْسٍر َونَْحِوِ  . فَإِْن َكاَن َحْربِيًّا لَْيَس فِيِح َشْي و ِممَّ

================ 

فَاُع َعِن نَِفِس اِل َِيِر   :187الدِِّ

فَالِ َعييْن نَْفييِس اْلغَْيييِر َوَمييا دُونََهييا ِمييْن اَل يَ  - 9  ْختَِلييُع قَييْوُل اْلَحنَِفيَّييِ  َواْلَماِلِميَّييِ  فِييي الييدِِ

فَالِ َعيْن الينَّْفِس إذَا َكياَن اْلَمُصيوُل  اأْلَْطَراِف إذَا َ اَل َعلَْيَهيا َ يائِلو : َعيْن قَيْوِلِهْم فِيي اليدِِ

يا . َعلَْيِح َمْعُصوَم الدَِّم , بِيأَْن يَ  يِ  , َونَْن يَُميوَن َمْملُوم  مَّ ُميوَن ِميْن اْلُمْسيِلِميَن نَْو ِميْن نَْهيِل ال ِِ

فَالِ َعْن نَْفِس اْلغَْيِر َونَْطَرافِِح بِينَْفِس اأْلَِدلَّيِ  الَّتِيي اْسيتَدَلُّوا بَِهيا فِي ي َواْستَدَلُّوا فِي ُوُ وِب الدِِ

َِّافِ  فَاَل َعْن نَْفِس اْلغَْيِر اْلَمْسأَلَِ  السَّابَِِْ  . َوذََهَب ال يا  -ِعيَّ ُ إلَى نَنَّ الدِِ إذَا َكاَن  دَِميًّيا ُمْحتََرم 

ُحْمُمحُ َكُحْمِم ِدفَاِعيِح َعيْن نَْفِسيِح , فَيَِجيُب َحْييُث يَِجيُب , َويَْنتَِفيي َحْييُث يَْنتَِفيي , إْذ اَل يَِ ييدُ  -

َِ َعلَى نَْفِسيِح , إْذ اَل  -ِعْندَُهْم  -ُوُ وِب َحقُّ َغْيِرِ  َعلَى َحِقِ نَْفِسِح , َوَمَحلُّ الْ  إذَا نَِمَن اْلَهاَل
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يَْلَ ُمييحُ نَْن يَْجعَييَل ُروَحييحُ بَييداَل  َعييْن ُروحِ َغْيييِرِ  , إالَّ إذَا َكيياَن ذَِلييَك فِييي قِتَيياِل اْلَحييْربِيِِيَن 

يَن فَيياَل يَْسييُُْط اْلُوُ ييوُب بِيياْلَخْوِف المَّيياِهِر ,  َوَهيي َا نََ ييحُّ ال ُّييُرِق ِعْنييدَُهْم . َوِعْنييدَ َواْلُمْرتَييدِِ

فَالُ َعييْن نَْفييِس َغْيييِرِ  َوَمييا  لُُهَمييا : يَِجييُب الييدِِ َِّييافِِعيَِّ  قَييْواَلِن  َخييَراِن فِييي َهييِ ِ  اْلَمْسييأَلَِ  . نَوَّ ال

يثَيياَر بَِحييِقِ نَْفِسييِح دُوَن غَ  ْيييِرِ  , َوِلَْْوِلييِح  ييلى هللا دُونََهييا ِمييْن اأْلَْطييَراِف قَْ ع ييا , أِلَنَّ لَييحُ اْمِ

ُ  -َوُهيَو قَياِدرو َعلَيى نَْن يَْنُصيَر ُ  -عليح وسلم : } َمْن نُِذلَّ ِعْندَ ُ ُمْؤِمنو فَلَْم يَْنُصيْر ُ  نَذَلَّيحُ هَّ

فَالُ  ِْيَاَمِ  { . الَانِيِهَما : اَل يَُجوُز الدِِ َعْن نَْفِس اْلغَْييِر َع َّ َوَ لَّ َعلَى ُرُ وِس اْلَخاَلئِِق يَْوَم اْل

فَالُ  ي   فِيي َمَجياِل نُْصيَرةِ اآْلَخيِريَن , َولَيْيَس اليدِِ ُِ اْلِفيتََن , َوَخا َّ ياَلحِ يَُحيِرِ , أِلَنَّ َشْهَر الِسِ

َمياِم َوُواَلةِ اأْلُُميوِر . َويَْجيِر  َهي َ  ا َعْن اْلغَْيِر ِمْن َشأِْن  َحياِد النَّياِس , َوإِنََّميا ُهيَو َوِظيفَي ُ اْمِ

َماُم َوَغْيُر ُ  ا اْمِ فَيَِجُب َعلَيْيِهْم  -ِمْن اْلُواَلةِ  -اْلِخاَلُف فِي اْلَمْ َهِب بِالنِِْسمَِ  آِلَحاِد النَّاِس , نَمَّ

فَالُ َعيْن نَْفيِس َغْييِر ِ  ا ِعْندَ اْلَحنَابِلَِ  فَيَِجُب اليدِِ ائِِل َعلَى نَْفِس اْلغَْيِر اتِِفَاق ا . نَمَّ َوَميا  دَْفُج الصَّ

َم  دُونََها ِمْن اأْلَْطَراِف فِي َغْيِر فِتْنٍَ  , َوَمَج  َظِنِ َسياَلَمِ  اليدَّافِجِ َواْلَميْدفُولِ َعْنيحُ , َوإاِلَّ ُحيِرِ

فَالُ .  الدِِ

================== 

يَافَِة فِي َعِقِد اِلِجِ يَِة  اِشتَِراُط الضِِّ
188: 

 10 -  َِّ يِ  ِضييَافَ َ َميْن يَُجوُز بَْل يُْستََحبُّ ِعْندَ ال مَّ َمياُم َعلَيى نَْهيِل ال ِِ يتَِرَط اْمِ ِْ افِِعيَِّ  : نَْن يَ

ييَافَ َ   يَُمرَّ بِِهْم ِمْن اْلُمْسِلِميَن َزائِد ا َعلَى نَقَِلِ اْلِجْ يَِ  إذَا ُ يوِلُحوا فِيي بَلَيِدِهْم , َويَْجعَيُل الِضِ

ِْيرِ  ِط , اَل اْلفَ ييفَاِن ,  َوَعيدَدَ نَيَّياِم  َعلَى اْلغَنِِيِ َواْلُمتََوِسِ ِْْد : َعدَدَ الِضِ , َويَْ ُكُر ُوُ وب ا فِي اْلعَ

قَاَميِ  فِييِهْم , َوِ يْنَس ال َّعَياِم , َواأْلُْدِم , َوقَيْدَرُهَما , َوَعلَيَع اليدََّواِبِ إْن  يَافَِ  , َوقَْدَر اْمِ الِضِ

ييُوِف ِميْن َكنِي ِسيِح , َوفَاِضيَل َمْسيَمٍن , َواَل يَِ ييدُ َمَْياُمُهْم َعلَيى َكانُوا فُْرَسيان ا , َوَمْنيِ َل الضُّ

الاََلالَِ  نَيَّاٍم . َواأْلَْ ُل فِي ذَِليَك : } نَنَّ النَّمِييَّ  يلى هللا علييح وسيلم َ يالََح نَْهيَل نَْيلَي َ َعلَيى 

يتَِرْطَها َعلَيْيِهْم لَيْم  الَلَثِِمائَِ  ِدينَاٍر , َوَعلَى ِضيَافَِ  َمْن يَُمرُّ بِِهْم ِميْن اْلُمْسيِلِمينَ  ِْ { . فَيإِْن لَيْم يَ

 تَِجْب َعلَْيِهْم , أِلَنَّحُ نَدَاُ  َماٍل , فَلَْم يَِجْب بِغَْيِر ِرَضاُهْم .

================= 

تَِطِهيُر آنِيَِة اِلُ فَّاِر َوَماَلبِِسِهِم 
189: 

ا َطياِهَرةو أِلَنَّ ُسيْؤَرُهْم َطياِهرو ; أِلَنَّ اْلُمْخيتَِلَط بِيِح يَُْوُل اْلَحنَِفيَّ ُ فِي  نِيَِ  اْلُمفَّاِر : إنَّهَ  - 28 

ِ  يلى هللا  ا , فََْيْد ُرِوَ  } نَنَّ َرُسيوَل هَّ اللُّعَاُب , َوقَْد تََولَّدَ ِمْن لَْحٍم َطاِهٍر , فَيَُموُن َطاِهر 

ييِركِ  ِْ ِْيييٍع فِيي اْلَمْسيِجِد َوَكيانُوا ُم ِِ علييح وسيلم نَْنيَ َل َوْفيدَ الَ ييِر ِْ يَن { . َولَيْو َكياَن َعيْيُن اْلُم

يِرُكوَن نََجيسو { أِلَنَّ اْلُميَرادَ  ِْ نَِجس ا لََما فَعََل ذَِلَك : َواَل يُعَاَرُض بَِْْوِلِح تَعَيالَى : } إنََّميا اْلُم

َسْت نََوانِيِهْم فَإِنَّحُ يَْجِر  َعلَْيَها  ِْيدَةِ , فََمتَى تَنَجَّ َس بِِح النََّجُس فِي اْلعَ َما يَْجِر  َعلَى َما تَينَجَّ

,  ِمْن نََوانِي اْلُمْسِلِميَن ِمْن َغْسٍل َوَغْيِرِ  , إْذ لَُهْم َميا لَنَيا َوَعلَيْيِهْم َميا َعلَْينَيا َوالِيَيابُُهْم َطياِهَرةو 

ُونََهيا َكَميا اَل َواَل يُْمَر ُ ِمْنَهيا إالَّ السَّيَراِويُل اْلُمتَِّصيلَ ُ بِأَْبيدَانِِهْم اِلْسيتِْحاَلِلِهْم الْ  َّْ َخْميَر , َواَل يَت

يا يَتََوقَّْوَن النََّجاَس َ َوالتَّنَ ُّ َ َعْنَها , فَلَْو نَِمَن ذَِلَك بِالنِِْسمَِ  لََها َوَكاَن التَّأَكُّدُ ِميْن َطَهارَ  تَِهيا قَائِم 

َسْت َ يَرَّللا َعلَْيَهيا َميا يَْجي ِر  َعلَيى تَْ ِهييِر َماَلبِيِس اْلُمْسيِلِميَن , فَإِنَّحُ يُمَاُح لُْمُسَها , َوإِذَا تَنَجَّ

َِّافِِعيَّ ُ اْستِْعَماَل نََوانِيَُهْم َوالِ  يَابَُهْم ِعْندََما تُِصيمَُها نََجاَس و , َسَوا و بِاْلغَْسِل نَْو َغْيِرِ  . َوَكِر َ ال

َِنِيُّ رضي هللا عنح قَاَل : قُْلت : يَا ِ إنَّيا بِيأَْرِض نَْهيِل  ِلَما } َرَوَّللا نَبُو الَْعلَمَ َ اْلُخ َرُسيوَل هَّ
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تَِجيدُوا  اْلِمتَاِب , َونَأُْكُل فِي  نِيَتِِهْم فََْاَل : اَل تَأُْكلُوا فِي  نِيَتِِهْم إالَّ نَْن اَل تَِجدُوا بُيدًّا , فَيإِْن لَيمْ 

يأَ ِميْن بُدًّا فَاْغِسلُوَها َوُكلُيوا فِيَهيا { . َوأِلَنَُّهيْم اَل يَتََجنَّمُيوَن النََّجا َسي َ فَُميِر َ ِلي َِلَك . فَيإِْن تََوضَّ

يْن اَل يَتَيدَيَّنُوَن بِاْسيتِْعَماِل النََّجاَسيِ  َ يحَّ اْلُوُضيوُ  ; } أِلَنَّ  نََوانِيِهْم نُِمَرْت : فَإِْن َكيانُوا ِممَّ

أَ ُعَمرُ  ِرَكٍ  { َوتََوضَّ ِْ أَ ِمْن َمَ ادَةِ ُم رضي هللا عنيح ِميْن  النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم تََوضَّ

يْن يَتَيدَيَّنُوَن بِاْسيتِْعَما ةِ نَْصَرانِِيٍ , َوأِلَنَّ اأْلَْ َل فِي نََوانِيِهْم ال ََّهياَرةُ . َوإِْن َكيانُوا ِممَّ ِل َ رَّ

ال ََّهياَرةُ , النََّجاَسِ  فَِفيِح َوْ َهاِن : نََحدُُهَما : نَنَّحُ يَِصيحُّ اْلُوُضيوُ  أِلَنَّ اأْلَْ يَل فِيي نََوانِييِهْم 

ِ  َوالثَّييانِي : اَل يَِصييحُّ أِلَنَُّهييْم يَتَييدَيَّنُوَن بِاْسييتِْعَماِل النََّجاَسييِ  َكَمييا يَتَييدَيَُّن .  اْلُمْسييِلُموَن بِاْلَمييا

َوانِييِهْم إالَّ إذَا ال َّاِهِر , فَالمَّاِهُر ِمْن نََوانِيِهْم َوالِيَابِِهْم النََّجاَس ُ . َونََ اَز اْلَماِلِميَّ ُ اْسيتِْعَماَل نَ 

َح اْلََْرافِييُّ فِيي اْلفُييُروِق بِيأَنَّ َ ِمييَج َميا يَْصينَعُحُ نَْهيُل اْلِمتَيياِب  تَييَََّْن َعيدََم َطَهاَرتَِهيا , َوَ يرَّ

ُزوَن ِميْن النََّجاَسياِت ِميْن اأْلَطْ  ِعَميِ  َواْلُمْسِلُموَن الَّيِ يَن اَل يَُصيلُّوَن َواَل يَْسيتَْنُجوَن َواَل يَتََحيرَّ

َسيْت نََوانِييِهْم  َوَغْيِرَها َمْحُمولو َعلَى ال ََّهاَرةِ , َوإِْن َكاَن اْلغَاِليُب َعلَْييِح النََّجاَسي َ , فَيإِذَا تَنَجَّ

ا لَحُ ِ فَ ُ ال َُّهوِريَِّ   . َوَكي َِلَك فَإِنََّها تَْ ُهُر بَِ َواِل تِْلَك النََّجاَسِ  بِاْلغَْسِل بِاْلَماِ  نَْو بِغَْيِرِ  ِممَّ

لَّى اْلَحاُل بِالنِِْسمَِ  ِلَماَلبِِسِهْم , فَإِنَّ اأْلَْ َل فِيَها ال ََّهاَرةُ َما لَْم يُِصْمَها النَِّجُس , َوِل َا اَل يَُصي

َِّييِكِ  ييا إْن فِيي َماَلبِِسييِهْم نَْ  َميا يَْلمَُسييونَحُ ; أِلَنَّ اْلغَاِليَب نََجاَسييتَُها , فَُحِميَل َعلَْيَهييا ِعْنيدَ ال : نَمَّ

يِهْم ُعِلَمْت نَْو ُظنَّْت َطَهاَرتَُها فَإِنَّحُ يَُجوُز نَْن يَُصلَّى فِيَها . َويَُْوُل اْلَحنَابِلَ ُ فِي الِيَيابِِهْم َونََوانِي

لَى َضيْربَْيِن : إنََّها َطاِهَرةو ُممَاَح ُ ااِلْستِْعَماِل َما لَْم تُْعلَْم نََجاَستَُها , َونََضافُوا : إنَّ اْلُمفَّاَر عَ 

ا نَْهُل اْلِمتَاِب فَيُمَاُح نَْكُل َطعَاِمِهْم َوَشَرابِِهْم َواْسيتِْعَماِل  نِيَيتِِهْم  -نَْهِل اْلِمتَاِب َوَغْيِرِهْم  - فَأَمَّ

َوايَ ُ فِي نَنَّحُ اَل يَْحُرُم  ِْيٍل : اَل تَْختَِلُع الِرِ اْستِْعَماُل نََوانِييِهْم َما لَْم تُْعلَْم نََجاَستَُها , قَاَل اْبُن َع

ِ ْبينِ  َِ َوتَعَالَى : } َوَطعَاُم الَِّ يَن نُوتُوا اْلِمتَاَب ِحِل لَُميْم { } َوَعيْن َعْميِد هَّ ِ تَمَاَر  , ِلَْْوِل هَّ

ْليت : ُمغَفٍَّل رضي هللا عنح قَاَل : نََ ْمت ِ َراب يا ِميْن َشيْحٍم يَيْوَم َخْيمَيَر , قَياَل فَاْلتََ ْمتيح , فَُْ 

ِ  يلى هللا علييح  ِ اَل نُْعِ ي اْليَيْوَم نََحيد ا ِميْن َهي َا َشيْيئ ا . قَياَل : فَاْلتَفَيِت فَيإِذَا َرُسيوُل هَّ َوَهَّ

ا { . َوَرَوَّللا } نَنَّ النَّمِيَّ  يلى هللا علييح وسيلم نََضيافَحُ يَُهيوِد ٌّ بُِخْميٍ  َوإَِهالَيٍ   م  وسلم ُمتَمَِسِ

يي ييا َغْيييُر نَْهييِل اْلِمتَيياِب َسيينَِخٍ  { , َوتََوضَّ ةِ نَْصييَرانِيٍَّ  . َونَمَّ َوُهييْم اْلَمُجييوس  -أَ ُعَمييُر ِمييْن َ ييرَّ

َوَمْن يَأُْكُل لَْحيَم اْلِخْنِ ييِر ِميْن نَْهيِل اْلِمتَياِب فِيي َمْوِضيجٍ يُْمِمينُُهْم  -َوَعمَدَةُ اأْلَْوالَاِن َونَْحُوُهْم 

يِ  َعَميال  نَْكلُحُ , نَْو يَأُْكُل اْلَمْيتَ َ  مَّ ِنِ َوالمُّْفِر فَُحْميُم الِيَيابِِهْم ُحْميُم الِيَياِب نَْهيِل ال ِِ , نَْو يَْ بَُح بِالِسِ

ييا نََوانِيييِهْم فََْيياَل نَبُييو اْلَخ َّيياِب : ُحْمُمَهييا ُحْمييُم نََوانِييي نَْهييِل اْلِمتَيياِب , يُمَيياُح  بِاأْلَْ ييِل , َونَمَّ

يئُوا اْستِْعَمالَُها َما لَْم يَتََحَّْْق  نََجاَستَُها , } أِلَنَّ النَّمِيَّ   لى هللا عليح وسيلم َونَْ يَحابَحُ تََوضَّ

َِّيِكِ . َوقَياَل اْلَْاِضيي : ِهيَي  يِرَكٍ  { َوأِلَنَّ اأْلَْ يَل ال ََّهياَرةُ , فَياَل تَيُ وُل بِال ِْ ِمْن َميَ ادَةِ ُم

ِم , َوأِلَنَّ نَِجَس و , اَل يُْستَْعَمُل َما اْسيتَْعَملُو ُ ِمْنَهيا إالَّ   بَْعيدَ َغْسيِلِح , ِلَحيِديِث نَبِيي الَْعلَمَي َ اْلُمتََْيدِِ

ُس بَِهيا َوَهي َا َظياِهُر َكياَلِم نَْحَميدَ  ,  نََوانِيَُهْم اَل تَْخلُو ِمْن نَْطعَْميتهْم , َوذَبَيائُِحُهْم َمْيتَي و , فَتَتَينَجَّ

اِمِهْم إالَّ اْلفَاِكَهيي ُ , أِلَنَّ المَّيياِهَر نََجاَسيي ُ  نِيَييتِِهْم فَإِنَّيحُ قَيياَل فِييي اْلَمُجييوِس : اَل يُْؤَكييُل ِمييْن َطعَيي

نَياِ  َهيْل اْسيتَْعَملُو ُ نَْم اَل ؟ فَُهيَو َطياِهرو ; أِلَنَّ  اْلُمْستَْعَملَِ  فِي نَْطعَْميتهْم , َوَمتَيى َشيكَّ فِيي اْمِ

 اأْلَْ َل َطَهاَرتُحُ .

================ 

 :190ا فِي َشَهاَدِ  اِلَمِقتُوِل أَثَُر اِلقَتِِل ُأِلمً 
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َْْصيدُ بِيِح  - 11  ْْتُيوِل بِأَنَّيحُ َشيِهيدو , َويُ ا فِيي اْلُحْميِم َعلَيى اْلَم ذََهَب اْلفََُْهاُ  إلَى نَنَّ ِللمُّْلِم ناَلَر 

ا : قَتِيُل اللُُّصو ِص َواْلمُغَاةِ َوقُ َّيالِ َغْيُر َشِهيِد اْلَمْعَرَكِ  َمَج اْلُمفَّاِر , َوِمْن ُ َوِر اْلَْتِْل ُظْلم 

نَْو  ال ُُّرِق , نَْو َميْن قُتِيَل ُميدَافِع ا َعيْن نَْفِسيِح نَْو َماِليِح نَْو دَِميِح نَْو ِدينِيِح نَْو نَْهِليِح نَْو اْلُمْسيِلِمينَ 

ْجِن َوقَْد ُحمَِس ُظلْ  ِ  , نَْو َمْن قُتَِل دُوَن َمْملََمٍ  , نَْو َماَت فِي الِسِ مَّ ا . َواْختَلَفُيوا فِيي نَْهِل ال ِِ م 

اْعتِمَاِرِ  َشِهيدَ الدُّْنيَا َواآْلِخَرةِ , نَْو َشيِهيدَ اآْلِخيَرةِ فََْيْط ؟ فَي ََهَب ُ ْمُهيوُر اْلفََُْهياِ  : إلَيى نَنَّ 

ا يُْعتَمَُر َشِهيدَ اآْلِخَرةِ فََْْط , لَحُ ُحْمُم َشِهيِد اْلَمْعَرَكِ  َمَج اْلُمفَّ  اِر فِي اآْلِخَرةِ ِميْن َمْن قُتَِل ُظْلم 

 الثََّواِب , َولَْيَس لَحُ ُحْمُمحُ فِي الدُّْنيَا , فَيُغَسَُّل َويَُصلَّى َعلَْيِح . َوذََهيَب اْلَحنَابِلَي ُ فِيي اْلَميْ َهبِ 

َِِهيِد اْلَمْعَرَكِ  فِي نَنَّحُ اَل يُغَسَّلُ  ا فَُهَو َشِهيدو يُْلَحُق بِ َواَل يَُصلَّى َعلَْييِح  : إلَى نَنَّ َمْن قُتَِل ُظْلم 

, ِلَْْوِل َسِعيِد ْبِن َزْيٍد رضي هللا عنح : َسِمْعت النَّمِيَّ  يلى هللا علييح وسيلم : يَُْيوُل } َميْن 

قُتَِل دُوَن َماِلِح فَُهَو َشِهيدو , َوَمْن قُتَِل دُوَن ِدينِِح فَُهَو َشِهيدو , َوَمْن قُتَِل دُوَن دَِميِح فَُهيَو َشيِهيدو 

ْْتُولُوَن بِغَْيِر َحِقٍ فَأَْشمَُهوا َمْن قَتَلَُهْم اْلُمفَّارَ , وَ    .َمْن قُتَِل دُوَن نَْهِلِح فَُهَو َشِهيدو { َوأِلَنَُّهْم َم

================== 

 191 َعِرضل 

ْظَهيياُر  فِييي اللُّغَييِ  يَييأْتِي لََمعَيياٍن ِمْنَهييا : -بِفَييتْحِ اْلعَييْيِن َوُسييُموِن الثَّييانِي  -اْلعَييْرُض  - 1 اْمِ

ُ تَعَيالَى : } َوَعَرْضينَا َ َهينََّم يَْوَمئِيٍ   َِّْيَ  , نَْظَهْرتح , قَاَل هَّ ُِْع , يَُْاُل : َعَرْضت ال َواْلَم

اُ  فِي َمْعنَى اآْليَِ  : نَْبَرْزنَاَها َحتَّيى نََميَر إلَْيَهيا اْلُمفَّياُر َوِمْنَهيا ا { قَاَل اْلفَرَّ  ِلْلَمافِِريَن َعْرض 

ْ َما ِليُّ ( اْلَمتَالُ . َواَل يَْخُرُج اْستِْعَماُل اْلفََُْهاِ  ِلَه َا اللَّْفِظ َعْن اْلَمْعنَى اللُّغَِوِ ِ . ) اْلُحْمُم اْمِ

ْوَ ْيِن :  -: ن  ْساَلِم َعلَيى َميْن لَيْم يُْسيِلْم ِميْن الي َّ َِّيافِِعيَّ ُ , َواْلَحنَابِلَي ُ  - 2َعْرُض اْمِ ذََهيَب ال

َج بَِوالَ  إلَى ْوَ ْيِن اْلَوالَنِيَّْيِن نَْو اْلَمُجوِسييَّْيِن نَْو نَْسيلََم ِكتَيابِيٌّ تَيَ وَّ نِيَّيٍ  نَْو نَنَّحُ : إذَا نَْسلََم نََحدُ ال َّ

ا  لَييْت اْلفُْرقَيي ُ بَْينَُهَمييا ِمييْن ِحيييِن إْسيياَلِمِح , َويَُمييوُن ذَِلييَك فَْسييخ  اَل َمُجوِسيييٍَّ  قَْمييَل الييدُُّخوِل تَعَجَّ

ْساَلُم , فَإِْن نَْسيلََم َوإاِلَّ َوقَعَيْت  َطاَلق ا . َوقَاَل َماِلكو : إْن َكانَْت ِهَي اْلُمْسِلَم ُ ُعِرَض َعلَْيِح اْمِ

يا إذَا َكياَن إْسياَلُم نََحيِدِهَما بَْعيدَ اليدُُّخولِ  لَيْت اْلفُْرقَي ُ . نَمَّ  اْلفُْرقَ ُ , َوإِْن َكياَن ُهيَو اْلُمْسيِلُم تَعَجَّ

َِْضياِ  اْلِعيدَّةِ , فَيإِْن نَْسيلََم اآْلَخيُر قَْمي ِْيُع َعلَيى اْن َِّافِِعيَّ ُ َونَْحَمدُ فِي ِرَوايٍَ  : نَنَّيحُ يَ َل فَيََرَّللا ال

َِْضائَِها فَُهَما َعلَى النَِِماحِ , َوإِْن لَْم يُْسِلْم َحتَّى اْنََْضْت اْلِعيدَّةُ َوقَعَيْت اْلفُْرقَي ُ ُمْني ُ اْختَلَي َع اْن

ْييِث َواْلَحَسيِن ْبيِن َ ياِلحٍ 
ْهِرِ ِ َواللَّ ينَاِن , فَاَل يُْحتَاُج إلَى اْستِئْنَاِف اْلِعدَّةِ , َوَه َا قَْوُل ال ُّ  الدِِ

ِد ْبِن اْلَحَسِن , َوقَيالَ  ِ ْبِن ُعَمَر َوُمَحمَّ  َواأْلَْوَزاِعِيِ َوإِْسَحاَق , َونَْحُو ُ َعْن ُمَجاِهٍد , َوَعْمِد هَّ

ِل َوقَييْوُل اْلَحَسييِن َوَطيياُوٍس نَحْ  ييُل اْلفُْرقَيي ُ َوُهييَو اْختِيَيياُر اْلَخييالَّ َوايَييِ  الثَّانِيَييِ  : تَتَعَجَّ َمييدُ فِييي الِرِ

ا َوِعْمِرَم َ َوقَتَادَةَ َواْلَحَمِم , َوُرِوَ  ذَِلَك َعْن ُعَمَر ْبِن َعْمِد اْلعَِ يِ  . َوقَاَل اْلَحنَِفيَّ ُ : إْن َكانَي

ْسياَلُم َعلَيى اآْلَخيِر , فَيإِْن نَبَيى َوقَعَيْت اْلفُْرقَي ُ ِحينَئِيٍ  َوإِْن نَْسيلََم  فِي دَارِ  ْساَلِم ُعِرَض اْمِ اْمِ

َِْضياِ  الَياَلِإ ِحييٍَض نَْو  ْوِ يَّ ُ , َوإِْن َكانَا فِي دَاِر اْلَحيْرِب َوقَيَع ذَِليَك َعلَيى اْن ْت ال َّ اْستََمرَّ

فَيإِْن لَيْم يُْسيِلْم اآْلَخيُر َوقَعَيْت اْلفُْرقَي ُ . َويَيَرَّللا اْلَحنَِفيَّي ُ : نَنَّيحُ إذَا نَْسيلََم  ُمِضِيِ الاََلالَِ  نَْشُهٍر , 

ْض لَُهَما ; أِلَنَّ اْبتِيدَاَ  ا َِْي النَِِماُح بَْينَُهَما َواَل يُتَعَرَّ ْوُج َواْمَرنَتُحُ ِمْن نَْهِل اْلِمتَاِب بَ لنَِِمياحِ ال َّ

ُ ِل فََْلَْن يَْمَْى نَْولَى , َوإِْن َكانَْت ِمْن َغْيِر نَْهِل اْلِمتَاِب فَِهَي اْمَرنَتُيحُ َ ِحيحو بَْعدَ إْساَل  ِم الرَّ

َق بَْينَُهَما , َوَك َِلَك إْن َكانَْت اْلَمْرنَةُ  ْساَلَم , فَإِْن نَْسلََمْت َوإاِلَّ فُِرِ ِهيَي َحتَّى يَْعِرَض َعلَْيَها اْمِ

ْوُج ِمْن نَْهِل اْلِمتَاِب نَْو ِمْن َغْيِر نَْهِل اْلِمتَاِب فَِهَي اْمَرنَتُحُ َحتَّيى يَْعيِرَض الَّتِي نَْسلََمْت وَ  ال َّ

َق بَْينَُهَما , َويَْستَِو  إْن َكاَن دََخَل بَِهيا نَْو لَيْم يَيْدُخْل  ْساَلَم , فَإِْن نَْسلََم َوإاِلَّ فُِرِ بَِهيا , َعلَْيِح اْمِ
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تُُهْم فِي ذَ  ِلَك َما ُرِوَ  نَنَّ ِدْهَْانَ َ اْلَمِلِك نَْسلََمْت فَأََمَر ُعَميُر رضيي هللا تعيالى عنيح نَْن َوُحجَّ

َق بَْينَُهَما , َونَنَّ ِدْهَْان ا نَْسلََم فِي َعْهِد عَ  ْساَلُم َعلَى َزْوِ َها فَإِْن نَْسلََم َوإاِلَّ فُِرِ ِليِيٍ يُْعَرَض اْمِ

ْسي َق بَْينَُهَميا , َوَهي َا اْلُحْميُم فِيَميا إذَا رضي هللا عنح فَعََرَض اْمِ اَلَم َعلَيى اْمَرنَتِيِح فَأَبَيْت فَفُيِرِ

يا إذَا اْختَلَفَيْت اليدَّاُر فَيإِنَّ اْلُحْميَم فِييِح ِخياَلفو . َوتَْفِصييُل  ْوَ اِن فِيي دَاٍر َواِحيدَةٍ , نَمَّ َكاَن ال َّ

يِ  الُيمَّ  ( 5ذَِلَك فِيي ُمْصيَ لَحِ ) اْخيتِاَلُف اليدَّاِر ف  مَّ ِْيدَ نَِمياُح َ يمِيَّْيِن ِميْن نَْهيِل ال ِِ . َوإِذَا ُع

ْسياَلَم َ يحَّ إْسياَلُمحُ ِعْنيدَ اْلَحنَِفيَّيِ  اْستِْحَسيان ا , َويُْعيَرُض َعلَيى  ِْيُل اْمِ نَْسلََم نََحدُُهَما َوُهيَو يَْع

ِْيُل , فَيإِْن نَْسيلََم فَُهَميا  ْساَلُم إْن َكياَن يَْع َعلَيى نَِماِحِهَميا , َوإِْن نَبَيى نَْن يُْسيِلَم : فَيإِْن اآْلَخِر اْمِ

ْق بَْينَُهَما َكَميا لَيْو َكانَيا بَياِلغَْيِن , وَ  ْوُج ُهَو الَِّ   نَْسلََم َواْلَمْرنَةُ ِكتَابِيَّ و لَْم يُفَرَّ إِْن َكياَن َكاَن ال َّ

ُق بَْينَُهَميا نَ  ِْيَياِس اَل يُفَيرَّ بَياَ  إنََّميا يَتََحَّْيُق ُموِ م يا ِلْلفُْرقَيِ  بِِخاَلِف ذَِليَك فَِفيي اْل يا ; أِلَنَّ اْمِ ْيض 

ْن يَُموُن ُمَخاَطم ا بِاأْلَدَاِ  , َواَلَِّ   لَْم يَْملُْغ َوإِْن َكاَن َعاقِال  فَُهَو َغْيُر ُمَخاَطيٍب بِي َِلَك , إ الَّ ِممَّ

ُق بَْينَُهَما اْستِْحَسيان ا , إْذ اأْلَْ ي ْسياَلُم إذَا نَنَّحُ يُفَرَّ ُل ِعْنيدَ اْلَحنَِفيَّيِ  : نَنَّ ُكيلَّ َميْن َ يحَّ ِمْنيحُ اْمِ

يمِيُّ  ِر السَّيمَِب اْلُموِ يِب ِلْلفُْرقَيِ  : الصَّ بَاُ  إذَا ُعِرَض َعلَْيِح , َوِعْنيدَ تََْيرُّ نَتَى بِِح َ حَّ ِمْنحُ اْمِ

ييا يَْسييتَِو  بِاْلمَيياِلغِ َكَمييا لَييْو َوَ دَتْييحُ اْمَرنَتُييحُ  ييُل َغْيييِر ُمَميِِييٍ  , َونَمَّ ْْ َمْجنُون ييا َهيي َا َويُْنتََمييُر َع

ْساَلُم َعلَى نَبََوْيِح فَأَيُُّهَما نَْسيلََم تَمِعَي حُ فَيَْمَْيى اْلَمْجنُوُن فَاَل يُْنتََمُر ِلعَدَِم نَِهايَتِِح , بَْل يُْعَرُض اْمِ

يَب الْ  ِْْضيي َعلَْييِح بِاْلفُْرقَيِ  . َوذََهيَب النَِِماُح , فَإِْن لَْم يَُميْن لَيحُ نَبو نَصَّ َْاِضيي َعْنيحُ َوِ ييًّا فَيَ

ْوَ اِن َمع يا الَمَيَت نَِماُحُهَميا إذَا َخياَل ِميْن اْلَمَوانِيجِ , فَيإِْن َسيمَ  َق اْلَماِلِميَّ ُ إلَى نَنَّحُ : إذَا نَْسلََم ال َّ

ْساَلِم نُقِرَّ َعلَى اْلِمتَابِيَِّ  ,  ْوُج إلَى اْمِ َويَُْرُّ َعلَى َغْيِرَها إذَا نَْسلََمْت بِيأاَلَِرِ  , َوإِْن  َسيمََْْت ال َّ

 ِهَي : فَإِْن َكاَن قَْمَل اليدُُّخوِل َوقَعَيْت اْلفُْرقَي ُ , َوإِْن َكياَن بَْعيدَ ُ الُيمَّ نَْسيلََم فِيي اْلِعيدَّةِ الَمَيَت َوإاِلَّ 

 بَانَْت .
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ُر لُغَي - 1  ِْ َِياٍر , اْلعُ ُِيوٍر , َونَْع يُر َعلَيى ُع ِْ َِيَرةِ نَْ يَ اٍ  , َويُْجَميُج اْلعُ    : اْلُجيْ ُ  ِميْن َع

ييُر التَِِجيياَراِت َواْلمِيَاَعيياِت .  ِْ ِل : ُع ييُر َعلَييى َمْعنَيَييْيِن : اأْلَوَّ ِْ َوفِييي ااِلْ ييِ اَلحِ يُْ لَييُق اْلعُ

ييدَقَاِت , نَْو َزَكيياةُ الْ  ييُر الصَّ ِْ ْْتََصييُر ُهنَييا َعلَييى بَْحييِث َوالثَّييانِي : ُع َخيياِرجِ ِمييْن اأْلَْرِض . َويُ

ييُر  ِْ ييُر اْلَخيياِرجِ ِمييْن اأْلَْرِض فََمَحلُّييحُ ُمْصييَ لَُح : ) َزَكيياةو ( َوُع ِْ ييا ُع ييِر التَِِجيياَرةِ . نَمَّ ِْ ُع

ِ  اْلُمعَدَّةِ ِللتَِِجارَ  مَّ ةِ إذَا اْنتََْلُوا بَِها ِمْن بَلَيٍد إلَيى التَِِجاَرةِ : ُهَو َما يُْفَرُض َعلَى نَْمَواِل نَْهِل ال ِِ

ْساَلِم .  بَلٍَد دَاِخَل بِاَلِد اْمِ

لَِ  : ن   َكاةُ ( :  -اأْلَْلفَاُظ ذَاُت الِصِ يَيادَةُ . َوِهيَي  - 2) ال َّ ْييُج َوالِ ِ َكياةُ لُغَي   : النََّمياُ  َوالرَّ ال َّ

ِجيييُب فِيييي نَْميييَواٍل َمْخُصوَ يييٍ  َعلَيييى َوْ يييٍح فِيييي ااِلْ يييِ اَلحِ : تُْ لَيييُق َعلَيييى نَدَاِ  َحيييِقٍ يَ 

ييا  -َمْخُصييوٍص , َويُْعتَمَييُر فِييي ُوُ وبِييِح اْلَحييْوُل َوالنَِِصيياُب , َوتُْ لَييُق  َعلَييى اْلَميياِل  -نَْيض 

ي َكاةُ تَِجُب فِي َماِل اْلُمْسِلِم َسَوا و نََكياَن ِللتَِِجياَرةِ نَْم َغْيِرَهيا , نَمَّ جِ . َوال َّ يُر فَياَل اْلُمَخرَّ ِْ ا اْلعُ

ِيِ . ِمِ  يَِجُب إالَّ فِي اأْلَْمَواِل التَِِجاِريَِّ  , َويُْؤَخ ُ ِمْن ال ِِ

َْْراِرِ  , تَْحيَت ُحْميِم  - 3) اْلِجْ يَ ُ ( :  -ب   اْلِجْ يَ ُ : َما لَِ َم اْلَميافَِر ِميْن َمياٍل أِلَْمنِيِح َواْسيتِ

يلَ  ْساَلِم َوَ يْونِِح . َوَوْ يحُ الِصِ يِر َواْلِجْ يَيِ  , نَنَّ ُكيالًّ ِمْنُهَميا يَِجيُب َعلَيى نَْهيِل اْمِ ِْ ِ  بَيْيَن اْلعُ

ِ  َونَْهِل اْلَحْرِب بِأََماٍن , َويُْصَرُف فِي َمَصاِرِف اْلفَْيِ  . َواْلفَْرُق بَْينَُهَميا : نَنَّ اْلِجْ يَي َ  مَّ ال ِِ
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ُر فَيُوَضُج  ِْ ا اْلعُ ُ وِس , نَمَّ َعلَى اأْلَْمَواِل التَِِجاِريَّيِ  الَّتِيي يَُميرُّ بَِهيا التَّياِ ُر تُوَضُج َعلَى الرُّ

 َعلَى اْلعَاِشِر  

اْلُخَراُج : َما ُوِضَج َعلَى ِرقَاِب اأْلَْرِض ِمْن ُحُْيوٍق تُيَؤدََّّللا َعْنَهيا ,  - 4) اْلَخَراُج ( :  -ج 

ِر َواْلَخيَراجِ : نَنَّ ُكيالًّ  ِْ لَِ  بَْيَن اْلعُ ِمْنُهَميا يَِجيُب َعلَيى َغْييِر اْلُمْسيِلِم , َويُْصيَرُف َوَوْ حُ الِصِ

يِريَّ َ ( . َواْلفَيْرُق  ِْ فِي َمَصاِرِف اْلفَيْيِ  , َوِلي َِلَك نَْطلَيَق َعلَْييِح بَْعيُض اْلفََُْهياِ  ) اْلِجْ يَي َ اْلعُ

ييرُ  ِْ ييا اْلعُ فَيُوَضييُج َعلَييى اأْلَْمييَواِل  بَْينَُهَمييا : نَنَّ اْلَخييَراَج يُوَضييُج َعلَييى َرقَمَييِ  اأْلَْرِض , نَمَّ

 التَِِجاِريَِّ  .

يُس  - 5) اْلُخُمُس ( :  -د   ا يَُخمَّ َكاِز َوَغْيِرِهَما ِممَّ اْلُخُمُس : اْسمو ِلْلَمأُْخوِذ ِمْن اْلغَنِيَمِ  َوالِرِ

ا نَ  يُر , َواْلُخُمُس يَِجُب فِي ُكِلِ َماٍل فَاَ  إلَى اْلُمْسِلِميَن َسَوا و َكاَن َعَْيار  ِْ يا اْلعُ ْو َمْنُْيوال  , نَمَّ

يُّ نَْو اْلُمْستَأَْمُن . ِمِ ُِْل بَِها التَّاِ ُر ال ِِ  فَاَل يَِجُب إالَّ فِي اأْلَْمَواِل التَِِجاِريَِّ  الَّتِي يَْنتَ

ُ تَعَيالَ  - 6هـ اْلفَْيُ  :   ُ يولُ . َوفِيي ااِلْ يِ اَلحِ : َميا َردَّ ُ هَّ ى َعلَيى نَْهيِل اْلفَْيُ  لُغَ   : الرُّ

ا بِاْلَجاَلِ  , نَْو بِاْلُمَصالََحِ  َعلَى ِ ْ يَي ٍ  يِن بِاَل قِتَاٍل , إمَّ  , ِدينِِح ِمْن نَْمَواِل َمْن َخالَفَُهْم فِي الدِِ

ُِوِر . ُِوِر ُعُمومو َوُخُصوصو , فَاْلفَْيُ  نََعمُّ ِمْن اْلعُ  نَْو َغْيِرَها . فَمَْيَن اْلفَْيِ  َواْلعُ

 ُم أَِخِذ اِلعُِشِر :ُح ِ  

ْسياَلِم , َوذَِليَك  - 7  ُر ِمْن تَِجاَرةِ َغْييِر اْلُمْسيِلِميَن ِعْنيدَ دُُخيوِلِهْم بَِهيا إلَيى دَاِر اْمِ ِْ يُْؤَخ ُ اْلعُ

 فِي اْلُجْملَِ  , َوتَْفِصيُل اْلُحْمِم َسيَأْتِي 

 أَِدلَّةُ َمِشُروِعيَِّة اِلعُِشِر :

ْ َميالِ َواْلَمْعُْيوِل . اْستَدَلَّ اْلفَُْهَ  - 8  يِر َعلَيى َغْييِر اْلُمْسيِلِم بِالسُّينَِّ  َواْمِ ِْ يُروِعيَِّ  اْلعُ ِْ اُ  ِلَم

ُِييوُر َعلَييى اْليَُهييوِد َوالنََّصيياَرَّللا , َولَييْيَس َعلَييى اْلُمْسييِلِميَن  ييا السُّيينَّ ُ , فََْْولُييحُ : } إنََّمييا اْلعُ نَمَّ

ُِييورو { فَاْلَحييِديُث يَييدُلُّ َعلَييى  َكيياةِ , َويُْؤَخيي ُ ِمييْن ُع نَنَّييحُ اَل يُْؤَخيي ُ ِمييْن اْلُمْسييِلِم َمييالو ِسييَوَّللا ال َّ

ْ َميالُ فََْيْد بَعَيَث  يا اْمِ يُر التَِِجياَراِت َكَميا تُْؤَخي ُ ِميْنُهْم اْلِجْ يَي ُ . َونَمَّ ِْ اْليَُهوِد  َوالنََّصياَرَّللا ُع

َِّاَر ِليَأْخُ  َحابَِ  رضيوان ُعَمُر ْبُن اْلَخ َّاِب رضي هللا عنح اْلعُ َر بَِمْحَضٍر ِمْن الصَّ ِْ  ُوا اْلعُ

ا اْلَمْعُْوُل فَالتَّياِ ُر الَّي ِ    هللا عليهم , َولَْم يَُخاِلْفحُ فِي ذَِلَك نََحدو , فََماَن إْ َماع ا ُسُموتِيًّا . َونَمَّ

ِْيُل بِتَِجاَرتِييِح ِمييْن بَلَيٍد إلَييى  َخييَر يَْحتَياُج إلَييى اأْلََميياِن , وَ  اْلِحَمايَيِ  ِمييْن اللُُّصييوِص َوقُ َّييالِ يَْنتَ

اتَِها التَِِجاِريَّيِ  , ْساَلِميَّ ُ تَتََمفَُّل بِتَأِْميِن ذَِلَك َعْمَر ُطُرقَِها َوَمَمرَّ يُر  ال ُُّرِق , َوالدَّْولَ ُ اْمِ ِْ فَاْلعُ

يِ  ِللدَّْولَيِ  الَِّ   يُْؤَخ ُ ِميْن التَّياِ ِر ُهيَو فِيي ُمَْابِيِل تِْليَك اْلِحَمايَيِ  , َوااِل  ْنتِفَيالِ بِياْلَمَرافِِق اْلعَامَّ

ْساَلِميَِّ  .  اْمِ

 ِحِ َمةُ َمِشُروِعيَِّة اِلعُِشِر :

ْسياَلِم , إْذ بِيدُُخوِلِهْم بَْعيدَ  - 9  ُر َوِسييلَ و ِلِهدَايَيِ  َغْييِر اْلُمْسيِلِميَن ِميْن اْلَحيْربِيِِيَن إلَيى اْمِ ِْ اْلعُ

ِر ِمْنهُ  ِْ ْسياَلِم فَييَْحِملُُهْم ذَِليَك نَْخِ  اْلعُ ْساَلِم ِللتَِِجياَرةِ يَ َِّلعُيوَن َعلَيى َمَحاِسيِن اْمِ ْم إلَى دَاِر اْمِ

ْنفَيياِق َعلَييى  ْسيياَلِميَّ ُ فِييي اْمِ ييُر َمييْوِردو َميياِليٌّ تَْسييتَِعيُن بِييِح الدَّْولَيي ُ اْمِ ِْ َعلَييى الييدُُّخوِل فِيييِح َواْلعُ

ييِ  . وَ  ييُر َوِسيييلَ و ِلِ يَييادَةِ اْلَمياِل َونََمائِييِح , إْذ نَنَّ السَّييَماَح ِلغَْيييِر اْلُمْسييِلِميَن اْلَمَصياِلحِ اْلعَامَّ ِْ اْلعُ

ييِر يُييَؤدِِ  إلَييى تَْنِميَييِ  نَْمييَواِلِهْم  ِْ ْسيياَلِم َوالتَّنَُّْييِل بِتَِجيياَراتِِهْم فِييي ُمَْابِييِل اْلعُ بِييدُُخوِل دَاِر اْمِ

ُر َوِسييلَ و َوِزيَادَتَِها , َكَما قَاَل ال ِْ دَّْهلَِو ُّ ; أِلَنَّ النُُّموَّ اَل يَتِمُّ إالَّ بِالتََّردُِّد َخاِرَج اْلمِاَلِد . َواْلعُ

ْساَلِميَِّ  َوالدَُّوِل اأْلُْخَرَّللا . قَياَل السََّرْخِسييُّ : إ نَّيا إذَا ِلِ يَادَةِ التَّمَادُِل التَِِجاِرِ ِ بَْيَن الدَّْولَِ  اْمِ

ُْْصوِد اأْلََمياِن َواتَِِصياِل التَِِجياَراِت َعاَمْلنَاهُ  ْم بِِمثِْل َما يُعَاِملُونَنَا بِِح , َكاَن ذَِلَك نَْقَرَب إلَى َم

. 
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 اأِلَِشَخاُص الَِّذيَن تُعَشَُّر أَِمَوالُُهِم : 

يِر ِميْن تَِجياَرةِ َغْييِر اْلُمْسي - 10 ِْ ُروِعيَِّ  نَْخيِ  اْلعُ ِْ ِلِميَن إذَا دََخلُيوا بَِهيا ذََهَب اْلفََُْهاُ  إلَى َم

ْساَلِم َعلَى التَّْفِصيِل اآْلتِي :  دَاَر اْمِ

اًل : اِلُمِستَأَِمنُوَن :   أَوَّ

ْْيدَُم بِياَلدَ اْلُمْسيِلِميَن ِميْن َغْييِر اْسيتِيَ اٍن لََهيا , َوَهيُؤاَلِ  نَْربَعَي ُ  - 11  اْلُمْستَأَْمُن ُهَو الَّيِ   يَ

يي ْسيياَلُم َواْلُْييْر ُن , َوَطيياِلمُو نَْقَسيياٍم : ُرُسييلو , تُجَّ ارو , َوُمْسييتَِجيُروَن َحتَّييى يُْعييَرَض  َعلَييْيِهْم اْمِ

َحاَ ٍ  ِميْن ِزيَياَرةٍ َوَغْيِرَهيا . فََميْن دََخيَل ِميْن َهيُؤاَلِ  بِتَِجياَرةٍ , فََْيْد ذََهيَب اْلفََُْهياُ  فِيي نَْخيِ  

ييِر ِمْنييحُ َميي َاِهَب : ذََهييَب اْلَحنَِفيَّيي ِْ  ُ إلَييى نَنَّييحُ إذَا دََخييَل اْلَحْربِيييُّ بَِميياِل التَِِجيياَرةِ إلَييى دَاِر اْلعُ

ْْيدَاَر َمي يُر َماِليِح إذَا بَلَيَغ اْلَمياُل نَِصياب ا , َوَهي َا إذَا لَيْم يُْعلَيْم ِم ِْ ْساَلِم بِأََمياٍن يُْؤَخي ُ ِمْنيحُ ُع ا اْمِ

ييدَاَر َمييا يَأُْخيي ْْ  ُوَن ِمنَّييا نُِخيي َ ِمييْنُهْم ِمثْلُييحُ ُمَجيياَزاة  , إالَّ إذَا ُعييِرَف يَأُْخيي ُوَن ِمنَّييا , فَييإِْن ُعِلييَم ِم

ُِ لَُهْم َما يُيمَلِِغُُهْم َميأَْمنَُهْم إْبَْيا   ِلْْلََميانِ  , َوإِْن ُعِليَم  نَْخ ُُهْم اْلُملَّ فَاَل نَأُْخ ُ ِمْنُهْم اْلُملَّ بَْل نَتُْر

وا َعلَْيييِح ; َوأِلَنَّنَييا نََحييقُّ بِاْلَمَميياِرِم , َواَل يُْؤَخيي ُ  نَنَُّهييْم اَل يَأُْخيي ُوَن ِمنَّييا اَل نَأُْخيي ُ  ِمييْنُهْم ِليَْسييتَِمرُّ

ُر ِمْن َماِل َ مِِيٍ َحْربِِيٍ إالَّ نَْن يَُمونُوا يَأُْخ ُوَن ِمْن نَْمَواِل ِ ْميَانِنَا . َوذََهيَب اْلَماِلِميَّي ُ  ِْ  اْلعُ

بَِماِل التَِِجاَرةِ إلَى بِاَلِد اْلُمْسِلِميَن بِأََمياٍن َعلَيى َشيْيٍ  يُْعِ ييِح فَإِنَّيحُ إلَى نَنَّحُ إذَا دََخَل اْلَحْربِيُّ 

ِر , َواَل يَُجيوُز نَْخي ُ َزائِيٍد َعلَْييِح , َوِعْنيدَ َعيدَِم تَْعيِييِن ُ يْ ٍ  يُْؤَخي ُ  ِْ  يَْلَ ُمحُ َولَْو نَْكثََر ِمْن اْلعُ

ُر , إالَّ نَْن يُيَؤدِِ َ  ِْ يُهوِر .  ِمْنحُ اْلعُ ِْ ْْتَِصيَر َعلَْييِح َعلَيى اْلَم َمياَم اْ تَِهيادُ ُ إلَيى نَْخيِ  نَقَيلَّ فَيَ اْمِ

يَر تَِجياَرتِِهْم نَ  ِْ َمياُم َعلَيْيِهْم نَْن يَأُْخي َ ِميْنُهْم ُع َِّافِِعيَّ ُ : إْن دََخلُوا بِأََماٍن َوَشيَرَط اْمِ ْو َوقَاَل ال

ييُرْط بَييْل َعَْييدَ لَُهييْم اأْلََميياَن َعلَييى ِدَمييائِِهْم لَييْم يَأُْخييْ  ِمييْن نَْكثَييَر نَْو نَقَييلَّ نََخيي َ ِمييْنُهْم  ِْ , َوإِْن لَييْم يَ

ييْرٍط نَْو ِطيييِب نَْنفُِسييِهْم , َوَسييَوا و َكيياَن َهييُؤاَلِ   َِ نَْمييَواِلِهْم َشييْيئ ا إْن دََخلُييوا بِييأَْمَواِلِهْم , إالَّ بِ

يييُروَن الْ  ِِِ ُسيييونَُهْم . َوذََهيييَب اْلُمْسيييتَأَْمنُوَن ِميييْن قَيييْوٍم يُعَ ُمْسيييِلِميَن إْن دََخلُيييوا بِاَلدَُهيييْم نَْو يَُخِمِ

ْسيياَلِم بِأََميياٍن َواتََّجييَر فَإِنَّييحُ يُْؤَخيي ُ ِمييْن تَِجاَرتِيي ِح اْلَحنَابِلَيي ُ إلَييى نَنَّ اْلَحْربِيييَّ إذَا دََخييَل بِيياَلدَ اْمِ

ا  ُر دَْفعَ   َواِحدَة  , َسَوا و نََكاَن َكمِير  ِْ ا نَْم نُْنثَيى , َوَسيَوا و اْلعُ ا , َوَسيَوا و نََكياَن ذََكير  نَْم َ ِغير 

َُِروا نَْمَواَل اْلُمْسِلِميَن إذَا دََخلَْت إلَْيِهْم نَْم اَل ; أِلَنَّ ُعَمَر رضيي هللا عنيح نََخي َ ِميْن نَْهيِل  نَْع

َر , َواْشتُِهَر َولَْم يُْنَمْر , َعِمَل بِِح اْلُخلَ  ِْ ُر ِمْن نَقَيلَّ اْلَحْرِب اْلعُ ِْ فَاُ  ِمْن بَْعِدِ  , َواَل يُْؤَخ ُ اْلعُ

ِر إذَا َرنَّللَا اْلَمْصلََح َ فِي ذَِلَك . ِْ َِ اْلعُ َماِم تَْر ََِرةِ دَنَانِيَر , َوذََكَر اْلُمَوفَُّق نَنَّ ِلإْلِ  ِمْن َع

ِة :  مَّ  ثَانِيًا : أَِهُل الذِِّ

ييِ  : ُهييْم َغْيييُر اْلمُ  - 12  مَّ ْسييِلِميَن ِمييْن النََّصيياَرَّللا , َواْليَُهييوِد , َواْلَمُجييوس الَّييِ يَن نَْهييُل ال ِِ

يُّ  ِمِ يِ  . َوقَيْد اْختَلَيَع اْلفََُْهياُ  فِيَميا إذَا اْنتََْيَل الي ِِ مَّ يِد ال ِِ ْْ ْسياَلِم بُِموَ يِب َع ِْيُموَن فِي دَاِر اْمِ   يُ

ِْيُل إلَيى ِمْصيَر نَْو اْلِعيَراِق بِتَِجاَرتِِح إلَى َغْيِر اْلمَلَِد الَِّ   نُقِرَّ َعلَى الْ  َِّياِمِيِ يَْنتَ ُمَْاِم فِيِح : َكال

يي ِر فِي تَِجاَرتِيِح يَُؤدِِ ِْ ِيِ إْن اتََّجَر نِْصُع اْلعُ ِمِ ِح نَْو اْلِحَجاِز . فَ ََهَب اْلَحنَِفيَّ ُ إلَى نَنَّ َعلَى ال ِِ

ة  , َكَما يَُؤدِِ  اْلُمْسِلُم َزَكاةَ  يِر فِيي ُكيِلِ َعياٍم , فَاْلُمْسيِلُم فِي اْلعَاِم َمرَّ ِْ تَِجاَرتِِح َوِهَي ُرْبيُج اْلعُ

يُّ ُهَو ِ ْ يَ ُ فِي َماِلِح  ِمِ ِر , َوقَالُوا : إنَّ َما يَْدفَعُحُ ال ِِ ِْ ْْدَاِر اْلعُ يُّ ِسيَّاِن إالَّ فِي ِم ِمِ , َكَما َوال ِِ

ى َخييَراُج نَْرِضييِح ِ ْ يَيي   , فَاْلِجْ يَيي ُ ِعْنيي دَُهْم نَْنييَوالو : ِ ْ يَيي ُ َميياٍل , َوِ ْ يَيي ُ نَْرٍض , يَُسييمَّ

َوِ ْ يَيي ُ َرنٍْس , َواَل يَْلييَ ُم ِمييْن نَْخييِ  بَْعِضييَها ُسييُْوُط بَاقِيَهييا إالَّ فِييي بَنِييي تَْغِلييَب . َوذََهييَب 

يِِيَن ِلَهي َا ااِلْنتَِْياِل ; ِمِ يَر يُْؤَخي ُ ِميْن الي ِِ ِْ أِلَنَُّهيْم ُعوِهيدُوا َعلَيى التَِِجياَرةِ  اْلَماِلِميَّي ُ إلَيى نَنَّ اْلعُ

ى َغْييِر َوتَْنِميَِ  نَْمَواِلِهْم بِآفَاقِِهْم الَّتِيي اْسيتَْوَطنُوَها , فَيإِذَا َطلَمُيوا تَْنِميَي َ نَْميَواِلِهْم بِالتَِِجياَرةِ إلَي

ْ يَِ  الَّتِي ُ وِلُحوا َعلَْيَها , َونَنَّيحُ ذَِلَك ِمْن  فَاِق اْلُمْسِلِميَن َكاَن َعلَْيِهْم فِي ذَِلَك َحقُّ َغْيِر اْلجِ 
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ييِر فِييي ال َّعَيياِم الَّييِ   يَْجِلمُونَييحُ إلَييى َممَّيي َ نَْو اْلَمِدينَييِ  ِلَحاَ ييِ  نَْهييِل  ِْ يُْؤَخيي ُ ِمييْنُهْم نِْصييُع اْلعُ

َِّييافِِعيَّ ُ إلَييى نَنَّييحُ اَل  يَِجييُب َعلَييْيِهْم َشييْي و ِسييَوَّللا  اْلَحييَرَمْيِن َوَمييا نُْلِحييَق بِِهَمييا إلَْيييِح . َوذََهييَب ال

َمياُم َعلَيْيِهْم َميَج  ْسياَلِم إالَّ إذَا َشيَرَط اْمِ اْلِجْ يَِ  إْن اتََّجُروا فِيَميا ِسيَوَّللا اْلِحَجياِز ِميْن بِياَلِد اْمِ

ي ْْ ِل َطعَياٍم نَْو نَْحيِوِ  اْلِجْ يَِ  َشْيئ ا ِمْن تَِجاَرتِِهْم , فَإِْن دََخلُوا بِياَلدَ اْلِحَجياِز فَيَْنُميُر إْن َكياَن ِلنَ

يَْحتَياُج إلَْييِح نَْهييُل اْلِحَجياِز نَِذَن لَُهييْم بِغَْييِر َشيْيٍ  َوإِْن َكيياَن ِلتَِجياَرةٍ اَل َحاَ يي َ بِأَْهيِل اْلِحَجيياِز 

ييا بَِحَسييِب َمييا يَييَرا ُ , وَ  ييتَِرَط َعلَيْيِهْم ِعَوض  ِْ َكيياَن ُعَمييُر إلَْيَهيا َكيياْلِعْ ِر لَييْم يَييأْذَْن لَُهييْم إالَّ نَْن يَ

يِر فِيي اْلَْْميحِ  ِْ َر فِيي بَْعيِض اأْلَْمتِعَيِ  َكاْلَِْ يفَيِ  , َونِْصيَع اْلعُ ِْ تَِرُط اْلعُ ِْ رضي هللا عنح يَ

ِ  . َوقَياَل اْلَحنَابِلَي ُ : َميْن يَُجيْ  ِميْن نَْهيِل  مَّ َِِّعيِر َعلَى َمْن دََخَل دَاَر اْلِحَجاِز ِمْن نَْهِل ال ِِ َوال

  ِ مَّ ِر فِي السَّنَِ  .ال ِِ ِْ  إلَى َغْيِر بَلَِدِ  , نُِخ َ ِمْنحُ نِْصُع اْلعُ

 ) تَِعِشيُر تَِجاَرِ  اِلُمِسِلِميَن   :

َكياةِ  - 13  يََرَّللا اْلفََُْهاُ  نَنَّحُ اَل يَُجيوُز نَْخي ُ َشيْيٍ  ِميْن ُعيُروِض تَِجياَرةِ اْلُمْسيِلِميَن َغْييَر ال َّ

ِر َعلَيى َغْييِر اْلُمْسيِلِميَن َشيْي و , ِلَحيِديِث : }  اْلَواِ مَِ  فِيَها , َولَْيسَ  يِر اْلُمَْيرَّ ِْ َعلَْيِهْم ِمْن اْلعُ

ُِورو { . ُِوُر َعلَى اْليَُهوِد َوالنََّصاَرَّللا , َولَْيَس َعلَى اْلُمْسِلِميَن ُع  إنََّما اْلعُ

 ُشُروُط َمِن يُِفَرُض َعلَِيِهِم اِلعُِشُر :

يِِيَن اْشتََرَط بَْعُض الْ  - 14  ِمِ ِر ِمْن نَْهِل اْلَحْرِب إذَا دََخلُوا بِأََماٍن َوِميْن الي ِِ ِْ فََُْهاِ  أِلَْخِ  اْلعُ

 ِعدَّةَ ُشُروٍط َوِهَي :

اْشيتََرَط اْلَحنِيفَي ُ اْلمُلُيوَغ , َوذََهييَب اْلَحنَابِلَي ُ إلَيى َعيدَِم اْشيتَِراِط َهيي َا  - 15) اْلمُلُيوغُ ( :  -ن  

َِّْرِط فََْالُو ا ; أِلَنَّ اأْلََحاِدييَث فِيي ال ا َكياَن نَْو َكمِيير  ُر ِمْن ُكيِلِ تَياِ ٍر , َ يِغير  ِْ ا : يُْؤَخ ُ اْلعُ

ُق بَْيَن َ ِغيٍر َوَكمِيٍر , َولَْيَس َه َا بِِجْ يَيٍ  , َوإِنََّميا ُهيَو َحيقٌّ يَْخيتَصُّ بَِمياِل  َه َا اْلمَاِب اَل تُفَِرِ

يِغيُر َواْلَممِييُر التَِِجاَرةِ , ِلتََوسُِّعِح فِ  ْساَلِم َواْنتِفَاِعِح بِالتَِِجاَرةِ بَِها , فَيَْستَِو  فِيِح الصَّ ي دَاِر اْمِ

َِّييْرِط ,  ْْتََضييى إْطيياَلِق نُُصوِ ييِهْم َعييدَُم اْشييتَِراِط َهيي َا ال َِّييافِِعيَّ ُ فَُم ييا اْلَماِلِميَّيي ُ َوال . َونَمَّ

َِّيافِِعيَِّ  َمْر ِ  ُِوُر ِعْنيدَ ال َمياُم نَْخي ََها ِميْن فَاْلعُ َِّيْرِط َوااِلتِِفَياِق , فَيإِذَا اْشيتََرَط اْمِ عَُهيا إلَيى ال

ُِوِر ِعْنيدَ اْلَماِلِميَّيِ  ااِلْنتِ  ا , َوِعلَّ ُ نَْخِ  اْلعُ اِر نُِخ َْت ِمْنُهْم , َولَْو َكاَن َماِلُمَها َ ِغير  فَيالُ التُّجَّ

ِغيِر .بِمِاَلِد اْلُمْسِلِميَن , َوِهَي ُمتََحِِْ   َْ و فِي نَْمَواِل الصَّ

ييُل ( :  -ب   ْْ ييُر ِمييْن  - 16) اْلعَ ِْ ييِر , فَيياَل يُْؤَخيي ُ اْلعُ ِْ ييَل ِلُوُ ييوِب اْلعُ ْْ اْشييتََرَط اْلَحنَِفيَّيي ُ اْلعَ

َِّييافِ  ْْتََضييى إْطيياَلِق نُُصييوِص اْلَماِلِميَّييِ  َوال ِعيَِّ  اْلَمْجنُييوِن ; أِلَنَّييحُ لَييْيَس نَْهييال  ِلْلُوُ ييوِب . َوُم

يُر ِميْن َمياِل اْلَمْجنُيوِن اْلُمعَيدِِ ِللتَِِجياَرةِ إذَ  ِْ َِّْرِط , فَيُْؤَخي ُ اْلعُ ا َواْلَحنَابِلَِ  َعدَُم اْشتَِراِط َه َا ال

َِّْخِص .  اْنتَََْل بِِح ; أِلَنَّحُ َحقٌّ يَتَعَلَُّق بِاْلَماِل َولَْيَس بِال

ْْتََضييى إْطيياَلِق ذََهييَب اْلحَ  - 17) اليي ُُّكوَرةُ ( :  -ج   َِّييافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَيي ُ , َوُهييَو ُم نَِفيَّيي ُ َوال

نُُصوِص اْلَماِلِميَِّ  , إلَى َعدَِم اْشتَِراِط ال ُُّكوَرةِ ِلَحاَ يِ  نَْميَواِل اْلَميْرنَةِ إلَيى اْلِحَمايَيِ  ; َوأِلَنَّ 

ُق بَْيَن ذََكرٍ  ِر فِيي  اأْلََحاِديَث فِي َه َا اْلمَاِب اَل تُفَِرِ ِْ َونُْنثَى . َواْشتََرَط نَبُو يَْعلَى ِلُوُ وِب اْلعُ

ُر ِميْن اْلَميْرنَةِ  ِْ يَّي   َكانَيْت نَْو َحْربِيَّي    -نَْمَواِل َغْيِر اْلُمْسِلِميَن ال ُُّكوَرةَ , فَاَل يُْؤَخ ُ اْلعُ ;  -ِذِمِ

َِّْر تَِجاَرتَُها َكاْلُمْسيِلِم  أِلَنََّها َمْحُْونَ ُ الدَِّم , َولََها اْلُمَْاُم فِي دَارِ  ْساَلِم بِغَْيِر ِ ْ يٍَ  , فَلَْم تُعَ اْمِ

قَاَمِ  بِاْلِحَجا ُ ِل ; أِلَنََّها َمْمنُوَع و  ِمْن اْمِ َُِّر َكالرَّ  ِز ., إالَّ نَْن تَُموَن تَِجاَرتَُها بِاْلِحَجاِز فَتُعَ

 اأِلَِمَواُل الَّتِي تَِخَضُف ِلِلعُِشِر :

ْيييِت َواْلُحمُييوِب  - 18  ييِ  َوال َّ َِ ييُر إالَّ فِييي اأْلَْمييَواِل اْلُمعَييدَّةِ ِللتَِِجيياَرةِ : َكاأْلَْقِم ِْ اَل يَِجييُب اْلعُ

ي ِْ َِّْخِصييَّ ُ َوَميا لَيْيَس ُمعَيدًّا ِللتَِِجياَرةِ فَياَل ُع ا اأْلَْمتِعَي ُ ال ِ  َونَْحِو ذَِلَك , نَمَّ َر َوال ََّهِب َواْلِفضَّ
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ِ ْبيِن ُعتْمَي َ  فِيِح , َرَوَّللا يُر َميَج َعْميِد هَّ ِِ يَْحيَى ْبُن  دََم َعْن السَّيائِِب ْبيِن يَِ ييدَ قَياَل : ُكْنيت نُْع

ُِوَر نَْميَواِلِهْم فِيَميا  ِ  ُع مَّ َزَماَن ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب رضي هللا عنح , َوَكاَن يَأُْخ ُ ِمْن نَْهِل ال ِِ

 اتََّجُروا فِيحِ 

 ِلعُِشِر فِي اأِلَِمَواِل التَِِّجاِريَِّة :ُشُروُط ُوُجوِا ا

ِر فِي اأْلَْمَواِل التَِِجاِريَِّ  ِعدَّةَ ُشُروٍط َوِهَي : - 19  ِْ  اْشتََرَط اْلفََُْهاُ  ِلُوُ وِب اْلعُ

يَر اَل يَِجيُب َعلَيى الي ِِ  - 20) ااِلْنتَِْاُل بَِها ( :  -ن   ِْ ِيِ فِيي ذََهَب بَْعُض اْلفََُْهاِ  إلَى نَنَّ اْلعُ ِمِ

 نَْمَواِلِح التَِِجاِريَِّ  إالَّ إذَا اْنتَََْل بَِها ِمْن بَلٍَد إلَى بَلٍَد  َخَر فِي بِاَلِد اْلُمْسِلِميَن .

ا يَْمَْى فِي نَْيِد  النَّاِس َحْوال  :  -ب   اْشيتََرَط نَبُيو َحنِيفَي َ ِلُوُ يوِب  - 21نَْن يَُموَن اْلَماُل ِممَّ

ييِر فِييي نَ  ِْ بِيييِب اْلعُ ييا يَْمَْييى فِييي نَْيييِد  النَّيياِس َحييْوال  َكييالتَّْمِر َوال َّ ْمييَواِل التَِِجيياَرةِ نَْن يَُمييوَن ِممَّ

يُر : َكاْلَخْضيَراَواِت  ِْ ا َما اَل يَْمَْى فِي نَْيِد  النَّاِس َحْوال  فَياَل يَِجيُب فِييِح اْلعُ َِِ  , َونَمَّ َواأْلَْقِم

يَمتَُها بَاِلغَ   ِللنَِِصاِب ; أِلَنَّ اْلعَاِشَر يَأُْخ ُ ِمْن َعْيِن َميا يَُميرُّ بِيِح َعلَييَّ . َواْلفَاِكَهِ  َولَْو َكانَْت قِ 

يُر فِيي ُكيِلِ َميا  ِْ َِّيْرِط , فَيَِجيُب اْلعُ اِحمَاِن ِمْن اْلَحنَِفيَِّ  إلَى َعيدَِم اْشيتَِراِط َهي َا ال َوذََهَب الصَّ

َْى فِي نَْيِد  النَّاِس نَْو اَل يَْمَْى : َكاْلَخْضيَراَواِت َواْلفََواِكيِح ; أِلَنَّ نُِعدَّ ِللتَِِجاَرةِ َسَوا و َكاَن يَمْ 

َمياِل  َهِ ِ  اأْلَْمَواَل ُمْحتَاَ  و إلَى اْلِحَمايَِ  َكغَْيِرَها ِمْن اأْلَْمَواِل التَِِجاِريَِّ  ; َوأِلَنَّ اْلُمْعتَمََر فِيي

 تُحُ َوقِيَمتُحُ اَل َعْينُحُ التَِِجاَرةِ َمْعنَا ُ َوُهَو َماِليَّ 

يِحيحِ ِميْن اْلَميْ َهِب ِلُوُ يوِب  - 22) النَِِصاُب ( :  -ج   اْشتََرَط اْلَحنَِفيَّي ُ َواْلَحنَابِلَي ُ فِيي الصَّ

َِّيْرلِ فَيا َر َوَ َب بِال ِْ َُِر النَِِصاَب ; أِلَنَّ اْلعُ ِر فِي اأْلَْمَواِل التَِِجاِريَِّ  الَّتِي تُْع ِْ ْعتُمَِر لَيحُ اْلعُ

ْْيدَاِرِ  :  فَي ََهَب اْلَحنَِفيَّي ُ َونَْحَميدُ فِيي  نَِصابو , َواْختَلَيَع اْلَْيائِلُوَن بِاْشيتَِراِط النَِِصياِب فِيي ِم

يٍ  ; أِلَنَّ  ا ِميْن ذََهيٍب نَْو ِمائَتَيا ِدْرَهيٍم ِميْن فِضَّ ُروَن ِدينَار  ِْ ْْدَاَر النَِِصاِب ِع ِرَوايٍَ  إلَى نَنَّ ِم

َكياةِ َما  َكاةِ , َويُْؤَخي ُ َعلَيى َشيَرائِِط ال َّ ِيِ ِضْعُع َما يُْؤَخ ُ ِمْن اْلُمْسِلِم ِمْن ال َّ ِمِ يُْؤَخ ُ ِمْن ال ِِ

ا ِميْن ذََهيٍب نَْو  يُروَن ِدينَيار  ِْ ْْيدَاُر نَِصياِب َزَكياةِ ُعيُروِض التَِِجياَرةِ ِع َوِمْنَها النَِِصياُب , َوِم

يا اْلَحْربِييُّ ; فَيِْلَنَّ َميا دُوَن اْلِميائَتَْيِن قَِلييلو َوُهيَو ُمْحتَياجو إلَْييِح ِمائَتَا ِدْرَهيٍم ِميْن اْلفِ  يِ  , َونَمَّ ضَّ

ِليَِصَل إلَى َمأَْمنِِح , َواْستَدَلُّوا ِل َِلَك بَِْْوِل ُعَميَر ْبيِن اْلَخ َّياِب رضيي هللا عنيح أِلَبِيي ُموَسيى 

ياِر اْلُمْسيِلِميَن , َوُخيْ  ِميْن اأْلَْشعَِرِ ِ رضي هللا عنح : " ُخْ  نَْنَت  ِمْنُهْم َكَما يَأُْخ ُوَن ِميْن تُجَّ

يا ,  يا ِدْرَهم  يِر ِميْن ُكيِلِ نَْربَِعييَن ِدْرَهم  ِْ يِر َوِميْن اْلُمْسيِلِميَن ُربُيَج اْلعُ ِْ يِ  نِْصيَع اْلعُ مَّ نَْهِل ال ِِ

ْْيدَاَر َولَْيَس فِيَما دُوَن اْلِمائَتَْيِن َشْي و . َوذََهَب اْلَحنَابِلَ   ُ فِي الصَِّحيحِ ِمْن اْلَمْ َهِب إلَيى نَنَّ ِم

يٍ  , َسيَوا و َكياَن التَّياِ ُر َحْربِيًّيا نَْو  ََِرةُ دَنَانِيَر ِمْن ذََهٍب نَْو ِمائَ ُ ِدْرَهٍم ِميْن فِضَّ النَِِصاِب َع

يًّا ; أِلَنَّ ذَِلَك اْلَمأُْخوذَ َمالو يَْملُُغ َواِ مُحُ نِْصَع ِدينَارٍ  ِريَن فِي َحيِقِ  ِذِمِ ِْ فََوَ َب اْعتِمَاُر ُ َكاْلِع

يُرونَ  ِْ ِيِ ِع ِمِ ْْيدَاَر النَِِصياِب بِالنِِْسيمَِ  ِللتَّياِ ِر الي ِِ  اْلُمْسِلِم . َوذََهَب نَْحَمدُ فِي ِرَوايٍَ  إلَى نَنَّ ِم

ََِرةُ دَنَانِيَر . َوذََهي ا ِمْن ذََهٍب , َوبِالنِِْسمَِ  ِلْلَحْربِِيِ َع َب نَبُيو اْلُحَسيْيِن اْلَحْنمَِلييُّ إلَيى نَنَّ ِدينَار 

ََِرةُ دَنَانِيَر ِمْن ذََهيٍب , َوبِالنِِْسيمَِ  ِلْلَحْربِيِيِ خَ  ِيِ َع ِمِ ْْدَاَر النَِِصاِب بِالنِِْسمَِ  ِللتَّاِ ِر ال ِِ ْمَسي ُ ِم

ِريَن فِي َحيِقِ اْلُمْسيِلِم . دَنَانِيَر ; أِلَنَّ اْلَمأُْخوذَ َمالو يَْملُُغ نِْصَع ِدينَاٍر فََوَ َب اعْ  ِْ تِمَاُر ُ َكاْلِع

يِر فِيي  ِْ َوذََهَب اْلَماِلِميَّ ُ َواْبُن َحاِمٍد ِمْن اْلَحنَابِلَيِ  إلَيى َعيدَِم اْشيتَِراِط النَِِصياِب ِلُوُ يوِب اْلعُ

يُّ نَْو اْلَحْربِيييُّ , فَيَ  ِمِ ييُر فِييي قَِليييِل اأْلَْمييَواِل اأْلَْمييَواِل التَِِجاِريَّييِ  الَّتِييي يَُمييرُّ بَِهييا اليي ِِ ِْ ِجييُب اْلعُ

َوَكثِيِرَهييا , َواْسييتَدَلُّوا بَِمييا َرَوَّللا نَبُييو ُعمَْيييٍد بَِسيينَِدِ  َعييْن نَنَييِس ْبييِن ِسيييِريَن قَيياَل : ُسيينَّ ُ ُعَميير 

ينْ  ا ِدْرَهمو , َوِممَّ ِريَن ِدْرَهم  ِْ ِ  ِمْن ُكِلِ ِع مَّ ي َ لَيحُ  رضي هللا عنح نَْن يُْؤَخ َ ِمْن نَْهِل ال ِِ اَل ِذمَّ

ِيِ نَْو اْلَحْربِيِيِ , فََوَ يبَ  ِمِ يَر َحيقٌّ َعلَيى الي ِِ ِْ ََِرةِ دََراِهَم ِدْرَهمو , َكَما اْستَدَلُّوا بِأَنَّ اْلعُ  ُكِلِ َع
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يَر ا ِْ لَّيِ   يُْؤَخي ُ فِي قَِليِلِح َوَكثِيِرِ  َكنَِصيِب اْلَماِلِك فِي نَْرِضِح الَّتِي َعاَملَحُ َعلَْيَها , َوبِأَنَّ اْلعُ

.  ِ مَّ  فَْي و بَِمْنِ لَِ  اْلِجْ يَِ  الَّتِي تُْؤَخ ُ ِمْن نَْهِل ال ِِ

ٍم   - 23) اْلفََراغُ ِمْن الدَّْيِن ( :  -د   اْشتََرَط اْلَحنَِفيَّي ُ َواْلَحنَابِلَي ُ َونَبُيو ُعمَْييٍد اْلَْاِسيُم ْبيُن َسيالَّ

ِر ِمْن التَّاِ ِر ال ِِ  ِْ ِْغُولَ   بِدَْيٍن الَمََت َعلَْيِح ; أِلَنَّحُ َحقٌّ يُْعتَمَيُر أِلَْخِ  اْلعُ ِيِ ناَلَّ تَُموَن نَْمَوالُحُ َم ِمِ

ِيِ إذَا ادََّعيى نَنَّ  ِمِ َكياةِ َواْختَلَفُيوا فِيي قَمُيوِل قَيْوِل الي ِِ  لَحُ النَِِصاُب َواْلَحْوُل فَيَْمنَعُحُ اليدَّْيُن َكال َّ

اْلَحنَِفيَّ ُ إلَى نَنَّيحُ يَْحِليُع َويَُصيدَُّق فَياَل يُْؤَخي ُ ِمْنيحُ َشيْي و ; أِلَنَّيحُ ِميْن نَْهيِل  َعلَْيِح دَْين ا : فَ ََهبَ 

ْْمَيُل قَ  ْولُيحُ دَاِرنَا فَيَُصدَُّق بِاْلَحِلِع َكَما يَُصدَُّق اْلُمْسِلُم . َوذََهَب نَْحَمدُ َونَبُو ُعمَْيٍد إلَى نَنَّيحُ اَل يُ

يتََرُط إالَّ بِمَيِِنٍَ  مِ  ِْ يا التَّياِ ُر اْلَحْربِييُّ فَياَل يُ تِِح ِمْنحُ . َونَمَّ ْن اْلُمْسِلِميَن ; أِلَنَّ اأْلَْ َل بََراَ ةُ ِذمَّ

يا فِيي اْلِمْليِك َوِمْليُك اْلَحْربِيِيِ  ْْص  َِّْرُط ; أِلَنَّ الدَّْيَن يُوِ يُب نَ يِر نَْمَواِلِح التَِِجاِريَِّ  َه َا ال ِِ  ِلتَْع

 َ  نَّ دَْينَحُ اَل ُمَ اِلَب لَحُ فِي دَاِرنَا .نَاقِصو َوأِل

 ِمِقَداُر اِلعُِشِر :

ِر بِاْختِاَلِف اأْلَْشَخاِص الَِّ يَن يَْخَضيعُوَن لَيحُ , فَُهيَو  - 24  ِْ ْْدَاُر َما يُْؤَخ ُ ِمْن اْلعُ يَْختَِلُع ِم

ال  : الْ  ِيِ يَُخاِلُع َما َعلَيى اْلَحْربِيِيِ . نَوَّ ِمِ ِيِ : َعلَى ال ِِ ِمِ ْْيدَاُر اْلَواِ يُب فِيي تَِجياَرةِ الي ِِ  - 25ِم

ِر , ِلَْْوِل ُعَمَر بْ  ِْ ِيِ ُهَو نِْصُع اْلعُ ِمِ ِن ذََهَب اْلَحنَِفيَّ ُ َواْلَحنَابِلَ ُ إلَى نَنَّ اْلَواِ َب فِي َماِل ال ِِ

يُّ نِْصيعُ  ِمِ يا يَُميرُّ بِيِح الي ِِ يِر َوَكياَن ذَِليَك بَِمْحَضيٍر  اْلَخ َّاِب رضي هللا عنح : يُْؤَخ ُ ِممَّ ِْ اْلعُ

يُر َكياِمال   ِْ ِيِ اْلعُ ِمِ َحابَِ  ِمْن َغْيِر نَِميٍر , َوذََهَب اْلَماِلِميَّ ُ إلَى نَنَّحُ يَِجُب فِي َمياِل الي ِِ  ِمْن الصَّ

َرةِ َومَ  َميِ  , فَيُْؤَخي ُ ِمْنيحُ , َويُْستَثْنَى ِمْن ذَِلَك َما يَْجِلمُحُ ِمْن َطعَاٍم إلَى اْلَمِدينَِ  اْلُمنَيوَّ مَّي َ اْلُمَمرَّ

ييِر , َواْسييتَدَلُّوا ِليي َِلَك بَِمييا َرَوَّللا َماِلييكو َعييْن السَّييائِِب ْبييِن يَِ يييدَ نَنَّييحُ قَيياَل : ُكْنييت  ِْ نِْصييُع اْلعُ

ِ ْبيِن ُعتْمَي َ ْبيِن َمْسيعُوٍد َعلَيى ُسيوِق اْلَمِدينَيِ  فِيي َزَميا ا َعاِمال  َميَج َعْميِد هَّ ِن ُعَميَر ْبيِن ُغاَلم 

ييَر . َواْختَلَييَع اْلَماِلِميَّيي ُ فِييي اْلُمييَراِد  ِْ اْلَخ َّيياِب رضييي هللا عنييح , فَُمنَّييا نَأُْخيي ُ ِمييْن النَّييمَِط اْلعُ

َر فِي اْلَميْ هَ  ْيُت , َولَِمنَّ اْلُمَْرَّ ِْيَل : اْلِحْنَ  ُ َوال َّ  بِ بِال َّعَاِم الَِّ   يَْخَضُج ِلَه َا التَّْخِفيِع , فَ

َِّافِِعيَّ ُ , َوُهَو قَيْولُ  ْْتَاِت نَْو َما يَْجِر  َمْجَرا ُ َكاْلُحمُوِب َواأْلَْدَهاِن . َوذََهَب ال  نَنَّحُ َ ِميُج اْلُم

ُِيورِ  يِ  ِميْن اْلعُ مَّ يُروِط َعلَيى نَْهيِل ال ِِ ِْ  اْبِن نَافِجٍ َواْبِن اْلَْاِسِم ِمْن اْلَماِلِميَِّ  , إلَى نَنَّ قَْدَر اْلَم

َماِم .  َمنُوطو بَِرنْ ِ اْمِ

: ِ  ثَانِيًا : اِلِمِقَداُر اِلَواِجُه فِي تَِجاَرِ  اِلَحِربِيِّ

يياِر  - 26  ذََهييَب اْلَحنَِفيَّيي ُ إلَييى نَنَّييحُ يُْؤَخيي ُ ِمييْن اْلَحْربِييِيِ  ِمثْييُل َمييا يَأُْخيي ُ ُ اْلَحْربِيُّييوَن ِمييْن تُجَّ

ييَر , َوإِْن نََخيي ُوا  اْلُمْسييِلِميَن فَييإِْن َعِلْمنَييا نَنَُّهييمْ  ِْ يياِرِهْم اْلعُ ييَر نََخييْ نَا ِمييْن تُجَّ ِْ يَأُْخيي ُوَن ِمنَّييا اْلعُ

يياِرِهْم ِمثْييَل ذَِلييَك , َواْسييتَدَلُّوا ِليي َِلَك بَِْييْوِل ُعَمييَر ْبييِن اْلَخ َّيياِب  ييِر نََخييْ نَا ِمييْن تُجَّ ِْ نِْصييَع اْلعُ

اِرنَيا ; َوأِلَنَّ رضي هللا عنح أِلَبِي ُموَسى اأْلَْشعَِرِ ِ : ُخيْ  نَ  ْنيَت ِميْنُهْم َكَميا يَأُْخي ُوَن ِميْن تُجَّ

ْسياَلِم فَيَيْدُعوُهْم ذَِليَك إلَيى  ْسياَلِم فَيَيَرْوا َمَحاِسيَن اْمِ ذَِلَك نَْدَعى لَُهيْم إلَيى اْلُمَخالََ يِ  بِيدَاِر اْمِ

ْْدَاِر َما يَأُْخ ُونَ ْساَلِم , َوفِي َحالَِ  َعدَِم اْلِعْلِم بِِم ياِرِهْم اْمِ اِر اْلُمْسِلِميَن يُْؤَخ ُ ِميْن تُجَّ حُ ِمْن تُجَّ

ْْي يِ  فِيي اْلِم مَّ اِر نَْهِل اْلَحيْرِب َونَْهيِل ال ِِ ُر . َوذََهَب اْلَماِلِميَّ ُ إلَى نَنَّحُ اَل فَْرَق بَْيَن تُجَّ ِْ دَاِر اْلعُ

وا بِتَِجيياَرةٍ َعلَييى اْلعَاِشييِر ,  ييُر ِمييْن َغْيييِر ال َّعَيياِم اْلَواِ ييِب َعلَييْيِهْم إذَا َمييرُّ ِْ فَيُْؤَخيي ُ ِمييْنُهْم اْلعُ

ِر إذَا َ لَمُوا ال َّعَاَم َوَما فِي َمْعنَا ُ إلَى َممَّ َ َواْلَمِدينَِ  , لَِمنَُّهْم نََ ياُزوا بِالنِِْسي ِْ مَِ  َونِْصُع اْلعُ

ييرِ  ِْ يياِر نَْهييِل اْلَحييْرِب نَْن يُْؤَخيي َ ِمييْنُهْم نَْكثَييُر ِمييْن اْلعُ إْن اُْشييتُِرَط ذَِلييَك َعلَييْيِهْم . َوذََهييَب  ِلتُجَّ

يِديَر اْلعُ  ْْ َِّافِِعيَّ ُ فِي اأْلََ ِحِ َوُهَو قَْوُل اْبِن نَافِجٍ َواْبِن اْلَْاِسِم ِميْن اْلَماِلِميَّيِ  إلَيى نَنَّ تَ ُِيوِر ال

مَ  ِو إلَى اْ تَِهاِد اْمِ ِْْضيي بِيِح اْلَمْصيلََح ُ الَّتِي تُْؤَخ ُ ِمْن التَّاِ ِر اْلَحْربِِيِ َمتُْرو اِم َحْسيَب َميا تَ
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يِر نَْو نَْكثَيَر ِمْنيحُ نَْو دُونَيحُ , َويَُجيوُز لَيحُ َعيدَُم نَْخي ِ  ِْ يتَِرَط نَْخي َ اْلعُ ِْ  اْلعَامَّ ُ , فَيَُجوُز لَيحُ نَْن يَ

اْلَحنَابِلَي ُ إلَيى نَنَّيحُ يَِجيُب َشْيٍ  إذَا َ لََب اْلَحْربِيُّ بَِضاَع   يَْحتَياُج إلَْيَهيا اْلُمْسيِلُموَن . َوذََهيَب 

َُِّروا نَْمَواَل اْلُمْسِلِميَن إذَا دََخلَْت إلَيْيِهْم نَْم اَل  ُر دَْفعَ   َواِحدَة  , َسَوا و َع ِْ ;  َعلَى اْلَحْربِِيِ اْلعُ

َر َواْشتُهِ  ِْ َر ذَِلَك َعْنيحُ َولَيْم أِلَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخ َّاِب رضي هللا عنح نََخ َ ِمْن نَْهِل اْلَحْرِب اْلعُ

اِشدُوَن بَْعدَ ُ .  يُْنَمْر َوَعِمَل بِِح اْلُخلَفَاُ  الرَّ

 : اِلُمدَّ ُ الَّتِي يُِجِ ُئ َعِنَها اِلعُِشرُ 

ُر بِاْختِاَلِف اأْلَْشَخاِص الَِّ يَن يَْخَضعُوَن لَحُ . - 27  ِْ  تَْختَِلُع اْلُمدَّةُ الَّتِي يُْجِ ُئ َعْنَها اْلعُ

يُّ :  -ال  نَوَّ   ِمِ ييَر اَل يُْؤَخيي ُ ِمييْن  - 28اليي ِِ ِْ َِّييافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَيي ُ إلَييى نَنَّ اْلعُ ذََهييَب اْلَحنَِفيَّيي ُ َوال

ِْيَاِس َعلَى اْلِجْ يَيِ  فَِهيَي اَل تُ  ة  َواِحدَة  , َواْستَدَلُّوا بِاْل ِ  فِي السَّنَِ  إالَّ َمرَّ مَّ اِر نَْهِل ال ِِ ْؤَخي ُ تُجَّ

ةٍ قَييْد يُييَؤدِِ  إلَييى ِميي ة  َواِحييدَة  ; َوأِلَنَّ اأْلَْخيي َ ِمييْنُهْم نَْكثَييَر ِمييْن َمييرَّ ِيِ فِييي السَّيينَِ  إالَّ َمييرَّ ِمِ ْن اليي ِِ

ِ  ُكلََّما اْختَ  مَّ اِر نَْهِل ال ِِ َر يُْؤَخ ُ ِمْن تُجَّ ِْ وا لَفُياْستِئَْصاِل اْلَماِل .  َوذََهَب اْلَماِلِميَّ ُ إلَى نَنَّ اْلعُ

ا إذَا َكياَن اْختِاَلفُيحُ ِميْن قَِ يالٍ  َر ذَِليَك ِميْنُهْم فِيي السَّينَِ  ِميَرار  إلَى  فَاِق اْلُمْسِلِميَن , َولَْو تََمرَّ

 َن بِيحِ إلَى  َخَر ; أِلَنَّ ِعلَّ َ اأْلَْخِ  ِمْنُهْم ااِلْنتِفَالُ َواْلِحَمايَ ُ َوِهَي ُمتََحَِِْْ و فِي ُكِلِ َحياٍل يَْختَِلفُيو

. 

يِد نََمياٍن  - 29الَانِي ا : اْلَحْربِييُّ :   ْْ ْسياَلِم بِعَ ذََهيَب اْلفََُْهياُ  إلَيى نَنَّ اْلَحْربِييَّ إذَا دََخيَل دَاَر اْمِ

ِْيلُّ  ة  الَانِيَي   فِيي ناَلْنَياِ  ُميدَّةِ اأْلََمياِن الَّتِيي تَ ُر َميرَّ ِْ َر تَِجاَرتِِح فَاَل يُْؤَخ ُ ِمْنحُ اْلعُ ِْ ْن  َعيَودَفََج ُع

ْساَلِم َكاْلمَلَِد اْلَواِحِد بِالنِِْسيمَِ  ِلْلَحْربِيِيِ . َكَميا ذََهمُيوا إلَيى نَنَّيحُ إذَا َعي ادَ فِيي َسنٍَ  ; أِلَنَّ بِاَلدَ اْمِ

يُر . َواْختَلَفُيوا فِيَميا إذَا لَيْم تَْنفُيْق تِجَ  ِْ َِيَر ُ نُِخي َ ِمْنيحُ اْلعُ اَرتُيحُ السَّنَِ  بَِماٍل  َخَر َغْيِر الَّيِ   َع

ة  الَانِيَي    َِيُر َميرَّ ة  نُْخَرَّللا بَِها , َهيْل تُْع ََِرَها الُمَّ َرَ َج بَِها إلَى دَاِر اْلَحْرِب الُمَّ َعادَ َمرَّ  الَّتِي َع

َِّيافِِعيَِّ  إلَيى نَنَّ اْلعُ  يَر يُْؤَخي ُ نَْم اَل ؟ فَ ََهَب اْلَحنَِفيَّ ُ َواْلَماِلِميَّ ُ َونَبُو ُعمَْيٍد َوُهَو َوْ حو ِعْندَ ال ِْ

ْسياَلِم , َسيَوا و َعيادَ بِينَْفِس اْلَمياِل نَْو بَِمياٍل  َخيَر ِسيَوا ُ ; أِلَنَّ اأْلََمياَن  ِمْنحُ ُكلََّميا دََخيَل دَاَر اْمِ

َل قَْد اْنتََهيى بِدُُخوِليِح دَاَر اْلَحيْرِب َوقَيْد َرَ يَج بِأََمياٍن َ ِدييٍد فَياَل بُيدَّ ِميْن تَْجِدييِد اْلعُ  يِر ; اأْلَوَّ ِْ

َوأِلَنَّ اأْلَْخ َ ِمْنُهْم بَْعدَ دُُخوِل دَاِر اْلَحْرِب اَل يُْفِضي إلَى اْستِئَْصاِل اْلَماِل . َوذََهَب اْلَحنَابِلَ ُ 

ييَر اَل  ِْ َِّييافِِعِيِ , إلَييى نَنَّ اْلعُ َميياِم ال َِّييافِِعيَّ ُ فِييي نََ ييِحِ اْلييَوْ َهْيِن , َوُهييَو َظيياِهُر نَييِصِ اْمِ َوال

ْسياَلِم ِعيدَّةَ يُْؤخَ  ةٍ َواِحيدَةٍ فِيي السَّينَِ  َولَيْو تَيَردَّدَ إلَيى دَاِر اْمِ  ُ ِمْن التَّاِ ِر اْلَحْربِِيِ ِسيَوَّللا َميرَّ

ةٍ فِيي السَّينَِ  َكال َّ  ِيِ ; أِلَنَّحُ َحقٌّ يُْؤَخ ُ ِمْن التَِِجاَرةِ فَاَل يُْؤَخي ُ نَْكثَيَر ِميْن َميرَّ ِمِ اٍت َكال ِِ َكياةِ َمرَّ

ُ وِس .َونِ  ِيِ َوِ ْ يَِ  الرُّ ِمِ ِر ِمْن ال ِِ ِْ  ْصِع اْلعُ

 : ) َوِقُم اِستِيفَاِه اِلعُِشِر  

ييِر  - 30  ِْ يَييَرَّللا اْلَحنَِفيَّيي ُ َواْلَحنَابِلَيي ُ , َواْبييُن َحمِيييٍب ِمييْن اْلَماِلِميَّييِ  , نَنَّ َوْقييَت اْسييتِيفَاِ  اْلعُ

ْقِلييِم بِالنِِْسمَِ  ِلْلَحْربِيِيِ ِعْنيدَ دُُخوِليِح  ِيِ ِعْنيدَ ُميُروِرِ  بِعَاِشيِر اْمِ ِمِ ْسياَلِم , َوبِالنِِْسيمَِ  ِللي ِِ دَاَر اْمِ

ِِْل إلَْيِح , َسَوا و بَاَل َميا فِيي يَيِدِ  ِميْن بَِضياَعٍ  نَْو لَيْم يَمِيْج ; أِلَنَّ اْلَميأُْخوذَ ِميْنُهْم لَيحُ َحيقُّ   اْلُمْنتَ

وِص َوقُ َّالِ ال َِّريِق . َوذََهَب اْبُن اْلَْاِسيِم ِميْن اْلَماِلِميَّيِ  إلَيى اْلُوُ وِل َواْلِحَمايَِ  ِمْن اللُّصُ 

ُِْل بِمَِضاَعتِِح ِمْن نُفٍُق إلَى  َخَر ِعْندَ  ِيِ الَِّ   يَْنتَ ِمِ ِر بِالنِِْسمَِ  ِلل ِِ ِْ بَْيجِ َميا نَنَّ َوْقَت اْستِيفَاِ  اْلعُ

مِْج َشْيئ ا لَْم يُْؤَخْ   ِمْنحُ َشْي و ; أِلَنَّ اْلَمأُْخوذَ ِمْنحُ ِلَحِقِ ااِلْنتِفَيالِ , بِيَِدِ  ِمْن بَِضاَعٍ  , فَإِذَا لَْم يَ 

َِّيافِِعيَّ ُ إلَيى نَنَّ تَحْ  ْسياَلم . َوذََهيَب ال ُر ِعْندَ دُُخوِلِح دَاَر اْمِ ِْ ا اْلَحْربِيُّ فَيُْؤَخ ُ ِمْنحُ اْلعُ ِدييدَ نَمَّ

ِْرِ  َماِم , فَإِْن اْشتََرَط نَْن يَأُْخ َ ِمْن اْلمَِضياَعِ  ,  َوْقِت اْستِيفَاِ  اْلعُ يَْختَِلُع بِاْختِاَلِف َشْرِط اْمِ

مِِ  ْساَلِم َوبِالنِِْسمَِ  ِللي ِِ ِيِ ِعْنيدَ نَْو ِعْندَ الدُُّخوِل َكاَن اْلَوْقُت بِالنِِْسمَِ  ِلْلَحْربِِيِ ِعْندَ دُُخوِل دَاِر اْمِ
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َسَوا و بَاَل نَْو لَْم يَمِْج , َوإِْن اْشتََرَط نَْن يَأُْخ َ ِمْن الََمِن َما بَياُعو ُ َكياَن َوْقيُت ُمُروِرِ  بِاْلعَاِشِر 

لَيْم ااِلْستِيفَاِ  بَْعدَ نَْن يَمِيعُوا اْلمَِضاَع َ فَإِْن َكَسدَْت َولَيْم يَمِيعُيوا لَيْم يُْؤَخيْ  ِميْنُهْم َشيْي و ; أِلَنَّيحُ 

 يَْحُصْل الثََّمُن .

 لَهُ َحىُّ اِستِيفَاِه اِلعُِشِر : َمنِ 

ي ُ َواْليُواَلةُ  - 31  ِ  الَّتِي يَتَيَولَّى نَْمَرَهيا اأْلَئِمَّ َر ِمْن اأْلَْمَواِل اْلعَامَّ ِْ  ذََهَب اْلفََُْهاُ  إلَى نَنَّ اْلعُ

َماِم َواْليُواَلةِ , فََصياَر َهي َا اْلَمياُل  ِمن يا بِ  ِرَعيايَتِِهْم َوِحَميايَتِِهْم , فَثَمَيَت ; أِلَنَّ نَْمَن ال َِّريِق بِاْمِ

ِر لَُهْم .  ِْ  َحقُّ نَْخِ  اْلعُ

 ُطُرُق اِستِيفَاِه اِلعُِشِر :

يِر فَياَل يَْعنِيي ذَِليَك نَنَّ  - 32  ِْ َماُم نَْو اْلَواِلي ُهَو َ اِحَب اْلَحِقِ فِيي اْسيتِيفَاِ  اْلعُ إذَا َكاَن اْمِ

يَل َغْييَر ُ فِيي اْسيتِيفَائَِها , َوِميْن ال ُّيُرِق ُكالًّ ِمْنُهَميا َسيُمَاِشيُر ذَِلي َك بِنَْفِسيِح , َوإِنََّميا لَيحُ نَْن يَُوِكِ

ُِييوِر , َواْلُْمَالَيي ُ ) التَّْضييِميُن ( . ال َِّريَْيي ُ  ُِييوِر اْلِعَمالَيي ُ َعلَييى اْلعُ اْلُمتَّمَعَييِ  فِييي اْسييتِيفَاِ  اْلعُ

ِْرِ  َِّيْرِعيَِّ   - 33:  اأْلُولَى : اْلِعَمالَ ُ َعلَى اْلعُ يِر ِواَليَي و ِميْن اْلِواَليَياِت ال ِْ اْلِعَمالَي ُ َعلَيى اْلعُ

يِر  ِْ يِر َوقَْمُضيحُ , َويُْ لَيُق َعلَيى َعاِميِل اْلعُ ِْ ْْتََضاَها اْسيتِيفَاُ  اْلعُ َماِم يَتِمُّ بُِم اِدَرةِ َعْن اْمِ الصَّ

َميياُم َعلَييى ييْمحُ اْمِ َِّيياِمَل ِلُربُِعييِح َونِْصييِفِح .  اْلعَاِشيُر َوُهييَو : َمييْن يُنَِصِ ييَر ال ِْ ال َِّريييِق ِليَأُْخيي َ اْلعُ

ا  ير  ِْ َر َسَوا و َكياَن اْلَميأُْخوذُ ُع ِْ َوِلْلعَاِشِر َوِظيفَتَاِن ُهَما : اْلِجمَايَ ُ َواْلِحَمايَ ُ , فَُهَو يَْجمِي اْلعُ

 اَر ِمْن اللُُّصوِص َوقُ َّالِ ال َِّريِق .لُغَِويًّا نَْو ُربُعَحُ نَْو نِْصفَحُ , َوُهَو يَْحِمي التُّجَّ 

 ُحِ ُم اِلعََمِل َعلَى اِلعُُشوِر :

يَحابَ ُ َوالتَّيابِعُوَن  - 34  يُروَعِ  الَّتِيي َعِميَل بَِهيا الصَّ ِْ يِر ِميْن اأْلَْعَمياِل اْلَم ِْ اْلعََمُل َعلَى اْلعُ

َج ِمْنَهييا يياِلُح , َوإِْن َكيياَن قَييْد تََحييرَّ ييَحابَِ  َوالتَّييابِِعيَن , فََْييْد ُرِوَ  نَنَّ  َوالسَّييلَُع الصَّ بَْعييُض الصَّ

ُعَمَر ْبَن اْلَخ َّاِب رضي هللا عنيح نََرادَ نَْن يَْسيتَْعِمَل نَنَيَس ْبيَن َماِليٍك رضيي هللا عنيح َعلَيى 

َِ َه َا اْلعََمِل , فََْاَل لَحُ : نَتَْستَْعِملُنِي َعلَى اْلَمْمِس ِمْن  َعَمِلك ؟ فََْياَل : نَ  يدَ اَل تَْرَضيى نَْن نُقَلِِ

ْسيياَلِم ِزيَييادَ ْبييَن  ُل َعاِشييٍر فِييي اْمِ ِ ؟  ييلى هللا عليييح وسييلم . َوَكيياَن نَوَّ َمييا قَلَّدَنِيييِح َرُسييوُل هَّ

َِّياِم , َونََميَر ُ نَْن  ُِيوِر اْلِعيَراِق َوال ُحدَْيٍر اأْلََسِد َّ الَِّ   بَعَثَحُ ُعَمُر رضيي هللا عنيح َعلَيى ُع

يَر , يَأْ  ِْ ِر َوِمْن نَْهِل اْلَحيْرِب اْلعُ ِْ ِ  نِْصَع اْلعُ مَّ ِر َوِمْن نَْهِل ال ِِ ِْ ُخ َ ِمْن اْلُمْسِلِميَن ُربَُج اْلعُ

 فََصاَر ذَِلَك ُسنَّ   فِي اْلُمُروِر بِأَْمَواِل التَِِجاَرةِ َخا َّ   .

 ُشُروُط اِلعَاِشِر :

ياِر نَْهيِل اْلَحيْرِب , َونَْهيِل َكانَْت ُمِهمَّ ُ اْلعَاِشِر اَل تَ  - 35  يِر ِميْن تُجَّ ِْ ْْتَِصُر َعلَى ِ مَايَِ  اْلعُ

ياِر ِميْن اللُُّصيوِص  َكياةِ َوِحَمايَيِ  التُّجَّ تَِمُل فَْضال  َعيْن ذَِليَك َعلَيى ِ مَايَيِ  ال َّ ِْ ِ  , َوإِنََّما تَ مَّ ال ِِ

ُِّيُروطِ  يتََرُط فِييِح ِميْن ال ِْ ِْيَياِم بَِهي َا اْلعََميِل , َوِميْن ذَِليَك :  َوقُ َّالِ ال َِّرييِق , فَيُ لُيحُ ِلْل َميا يَُؤِهِ

ياِر ِميْن اللُُّصيوِص  ِر , َواْلُْيْدَرةُ َعلَيى ِحَمايَيِ  التُّجَّ ِْ يَّ ُ , َواْلِعْلُم بِأَْحَماِم اْلعُ ْساَلُم , َواْلُحِرِ  اْمِ

 ( . 6ِللتَّْفِصيِل يُْنَمُر ُمْصَ لَُح : ) َعاِملو ف َوقُ َّالِ ال ُُّرِق ; أِلَنَّ اْلِجمَايَ َ بِاْلِحَمايَِ  . وَ 

 َما يَُراِعيِه اِلعَاِشُر فِي ِجبَايَِة اِلعُُشوِر : 

يَر اأْلُُميوَر التَّاِليَي َ : ن  - 36 ِْ نَْن اَل يَتَعَيدََّّللا َعلَيى  -َعلَى اْلعَاِشيِر نَْن يَُراِعيَي ِعْنيدَ نَْخيِ ِ  اْلعُ

ا يَِجُب َعلَْيِهْم , َويَِجيُب َعلَْييِح نَْن يَْمتَثِيَل َميا  النَّاِس فِيَما يُعَاِملَُهمْ  بِِح , فَاَل يَأُْخ َ ِمْنُهْم نَْكثََر ِممَّ

يِر . فَعَيْن ِزيَياِد ْبيِن ُحيدَْيٍر نَنَّيحُ َميدِ َحيْمال  َعلَيى  -نََمَر ُ بِِح اْلَحاِكُم . ب  ِْ َر نَْخ َ اْلعُ نَْن اَل يَُمِرِ

يا َرَ يَج َميرَّ َعلَْييِح  اْلفَُراِت , فََمرَّ بِحِ  َرُ لو نَْصَرانِيٌّ فَأََخ َ ِمْنيحُ , الُيمَّ اْنَ لَيَق فَمَياَل ِسيْلعَتَحُ فَلَمَّ

ُ ُل إلَ  ى فَأََرادَ نَْن يَأُْخ َ ِمْنحُ , فََْاَل : ُكلََّما َمَرْرت َعلَْيك تَأُْخ ُ ِمنِِي ؟ قَاَل : نَعَْم , فََرَحَل الرَّ
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فََوَ دَ ُ بَِممَّي َ يَْخُ يُب النَّياَس , قَياَل فَُْْليت لَيحُ : يَيا نَِمييَر اْلُميْؤِمنِيَن , إنِِيي ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب 

َرُ لو نَْصَرانِيٌّ َمَرْرت َعلَى ِزيَياِد ْبيِن ُحيدَْيٍر فَأََخي َ ِمنِِيي , الُيمَّ اْنَ لََْيْت فَمِْعيت ِسيْلعَتِي , الُيمَّ 

ة  َواِحدَة  نََرادَ نَْن يَأُْخ َ ِمنِِي , قَاَل : لَ  ْيَس لَحُ ذَِلَك , لَْيَس لَحُ َعلَْيك فِي َماِلَك فِي السَّنَِ  إالَّ َمرَّ

َِّيْيُخ النَّْصيَرانِيُّ الَّي ِ  يا الُيمَّ نَتَْيتيح , فَُْْليت : نَنَيا ال   , الُمَّ نََ َل , فََمتَيَب إلَْييِح فِيي , َوَمَمثْيُت نَيَّام 

َِّْيُخ اْلَحنِيِفييُّ قَيْد قََضيْيت َحاَ تَيَك . ج َكلَّْمتُك فِي ِزيَاٍد , فََْاَل : َونَ  نَْن يَْمتُيَب اْلعَاِشيُر  -نَا ال

يَر , فََْيْد َرَوَّللا نَبُيو يُوُسيَع فِيي ِكتَابِيِح اْلَخيَراجِ نَنَّ ُعَميَر ْبيَن َعْميِد  ِْ ِكتَاب ا ِلَمْن يَأُْخي ُ ِمْنيحُ اْلعُ

يَأُْمُر ُ بِيأَْن يَْمتُيَب ِكتَاب يا ِلَميْن  -َعلَى َمْمِس ِمْصَر  اْلعَِ يِ  َكتََب إلَى ُرَزْيِق ْبِن َحيَّاَن  َوَكانَ 

ُب يَأُْخ ُ ِمْنحُ بَِما نََخ َ ِمْنُهْم إلَى ِمثِْلَهيا فِيي اْلَحيْوِل . َوذََهيَب اْلَماِلِميَّي ُ إلَيى نَنَّ اْلعَاِشيَر اَل يَْمتُي

اِر نَْهِل اْلَحْرِب َونَ  ياِر اْلُمْسيِلِميَن ; أِلَنَّ بََراَ ة  بَِما يَأُْخ ُ ِمْن تُجَّ ِ  َكَميا يَْمتُيُب إلَيى تُجَّ مَّ ْهِل ال ِِ

ْسيياَلِم َواْخييتِاَلِف  ِر دُُخييوِل اْلَحْربِييِيِ دَاَر اْمِ ُر بِتََمييرُّ ييِر ِمييْن َغْيييِر اْلُمْسييِلِميَن يَتََمييرَّ ِْ نَْخيي َ اْلعُ

ِيِ بِتَِجاَرتِِح َعلَى اْلعَاِشِر . ِمِ  ال ِِ

َ  -د   ِفُى بِأ  ِهِل اِلعُِشِر   :) الرِِّ

َرُهْم َواَل  - 37  ِر ِعْندَ اْستِيفَائَِها ِميْنُهْم , فَياَل يُيَؤِخِ ِْ يَْنمَِغي ِلْلعَاِشِر نَْن يَُموَن َرفِيْ ا بِأَْهِل اْلعُ

ْْمََل ِمْنُهْم َما  َها , َويَ ِِ تَيَسَّيَر ِميْن اْلعَيْيِن نَْو يَْمِلَمُهْم َواَل يُتِْلَع بََضائِعَُهْم ِعْندَ ُمعَايَنَتَِها نَْو تَْفتِي

ِر ِمْن اأْلَْمَواِل التَِِجاِريَِّ  الَّتِي يَُمرُّ بَِهيا َغْييُر ا ِْ ِْيَم  . فَإِذَا نََرادَ اْلعَاِشُر اْستِيفَاَ  اْلعُ ْلُمْسيِلِم اْل

ِْيَمِ  ِعْندَ ُ ْمُهوِر الْ  فََُْهاِ  َعلَى التَّْفِصيِل التَّياِلي : فَاَل يَتَعَيَُّن ااِلْستِيفَاُ  ِمْن اْلعَْيِن , نَْو ِمْن اْل

يْلعَِ  اْليَواِردَةِ , فَيإِْن َكانَيْت َمتَاع يا نُِخي َ ِمْنيحُ  َوإِْن  قَاَل اْلَحنَِفيَّ ُ َواْلَحنَابِلَ ُ : يُْؤَخ ُ ِمْن َعْيِن الِسِ

ْْد ا نُِخ َ ِمْنحُ , َونََضياَف اْلَحنَِفيَّي ُ نَنَّ اْلَخْميَر يُْؤَخي ُ ِمي ْن قِيَمتَِهيا . َوذََهيَب بَْعيُض فََُْهياِ  َكاَن نَ

يُر  ِْ ِ  ُع مَّ ُق بَْيَن َما يَْنَِْسُم َوَما اَل يَْنَِْسُم , فَيُْؤَخ ُ ِمْن نَْهِل ال ِِ َميا يَْنَِْسيُم اْلَماِلِميَِّ  إلَى نَنَّحُ يُفَرَّ

ييا َمييا اَل يَْنَْ  ُرولِ َوالثَِِميياِر , َونَمَّ ِْيَمييِ  , َوذََهييَب , قِيَاس ييا َعلَييى َزَكيياةِ اليي ُّ ييُر اْل ِْ ِسييُم فَيُْؤَخيي ُ ُع

يا يَْنَِْسيُم نَوْ  ِْيَم َ َعلَى ُكِلِ َحاٍل , َسيَوا و َكياَن اْلَمياُل ِممَّ   َخُروَن ِمْنُهْم إلَى نَنَّ اْلعَاِشَر يَأُْخ ُ اْل

ُل َوتَْختَِلُع فَيَِجُب نَ  ا يَُماُل نَْو يُوَزُن ; أِلَنَّ اأْلَْسَواَق تَُحوَّ ْن يَأُْخي َ َمياال  تُِحيلُيحُ اأْلَْسيَواُق . ِممَّ

ييِر اْلعَييْيُن , فَيُْؤَخيي ُ ِمييْن نَْفييِس اْلَمتَييالِ ,  ِْ َِّييافِِعيَّ ُ إلَييى نَنَّ اأْلَْ ييَل فِييي اْسييتِيفَاِ  اْلعُ َوذََهييَب ال

ُِو َماُم َعلَى نَْهِل اْلعُ تَِرَط اْمِ ِْ  ِر اأْلَْخ َ ِمْن الثََّمنِ بِدَِليِل فِْعِل ُعَمَر رضي هللا عنح إالَّ نَْن يَ

 . الطَِّريقَةُ الثَّانِيَةُ اِلِستِيفَاِه اِلعُُشوِر : 

َِيِر ُّ : "  - 38اْلَْمَالَ ُ ) التَّْضِميُن (  َمْخ اْلَْمَالَ ُ لُغَي   : َمْصيدَُر قَمَيَل ) بِفَيتْحِ اْلمَياِ  ( قَياَل ال َّ

ييْيٍ  ُمَْاَطعَيي   , َوَكتَيي َِ ِْمَالَيي ُ ) بِاْلَمْسييِر ( , ُكييلُّ َمييْن تََْمَّييَل بِ َب َعلَْيييِح بِيي َِلَك اْلِمتَيياِب , فَعََملُييحُ اْل

َوِكتَابُييحُ اْلَمْمتُييوُب َعلَْيييِح ُهييَو اْلَْمَالَيي ُ ) بِيياْلفَتْحِ ( . َوفِييي ااِلْ ييِ اَلحِ : نَْن يَييْدفََج السُّييْلَ اُن نَْو  

ْْع ا نَْو بَْلييدَة  إلَييى َرُ ييٍل ُمييدَّةَ َسيينَ ُِييوِر نَْمييَواِل نَائِمُييحُ َ يي يييِح إلَْيييِح َعييْن ُع ٍ  ُمَْاَطعَيي   بَِميياٍل يَُؤدِِ

ى بِالتَّْضييِميِن نَْو ااِلْلتِييَ اِم . َوقَييْد يََْييُج فِييي  التَِِجيياَرةِ , َويَْمتُييُب َعلَْيييِح بِيي َِلَك ِكتَاب ييا , َوِهييَي تَُسييمَّ

 ُِ ُِوِر بَِهِ ِ  ال َِّريَِْ  ُظْلمو أِلَْهِل اْلعُ وِر نَْو َغمَنو ِلمَْيِت اْلَمياِل , َوِلي َِلَك َمياَل بَْعيُض ِ مَايَِ  اْلعُ

 اْلفََُْهاِ  َوِمْنُهْم اْبُن َعابِِديَن إلَى َمْنِعَها

 . ُمِسِقَطاُد اِلعُِشِر :

ُر اْلُمْستََحقُّ َعلَى نَْمَواِل التَِِجاَرةِ ِلغَْيِر اْلُمْسِلِميَن بِاأْلُُموِر التَّالِ  - 39  ِْ  يَِ  :يَْسُُْط اْلعُ

ْسيياَلِم ( :  -ن   ييَر اْلَخيياصَّ بِتَِجيياَرةِ َغْيييِر اْلُمْسييِلِميَن  - 40) اْمِ ِْ ذََهييَب اْلفََُْهيياُ  إلَييى نَنَّ اْلعُ

ْسياَلِم  ا , فَيإِذَا دََخلُيوا فِيي اْمِ ْن نَْسلََم ِمْنُهْم ; أِلَنَّ ذَِلَك إنََّما َكاَن ِلَمْونِِهْم ُكفَّيار  َسيََْط يَْسُُْط َعمَّ

 ِلَك َعْنُهْم فَلَْم يَْمَق اْلُموِ ُب ِلْْلَْخِ  .ذَ 
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َماِم لََها ( :  -ب   ُِيوِر  - 41) إْسَْاُط اْمِ َمياِم إْسيَْاُط اْلعُ ذََهَب اْلفََُْهاُ  إلَى نَنَّيحُ : يَُجيوُز ِلإْلِ

اِر الَِّ يَن يَْجِلمُوَن بََضائَِج يَْحتَاُج إلَْيَها اْلُمْسِلُمو ْييِت َوَغْييِر َعْن بَْعِض التُّجَّ َن : َكال َّعَاِم َوال َّ

ارِ  نَيا ذَِلَك . َوقَاَل اْلَحنَِفيَّ ُ : اَل نَأُْخ ُ ِمْن اْلَحْربِِيِ َشيْيئ ا إذَا َكياَن ِميْن قَيْوٍم اَل يَأُْخي ُوَن ِميْن تُجَّ

َح ا َميياِم إْسييَْاَط َشييْيئ ا , َعَمييال  بَِمْمييدَنِ اْلُمَجيياَزاةِ نَْو اْلُمعَاَملَييِ  بِاْلِمثْييِل . َوَ ييرَّ ْلَحنَابِلَيي ُ بِييأَنَّ ِلإْلِ

ِر إذَا َرنَّللَا اْلَمْصلََح َ فِي ذَِلَك . ِْ  اْلعُ

َِْ الُ َحِقِ اْلِواَليَِ  بِالنِِْسمَِ  ِلْلَحْربِِيِ ( :  -ج   نَصَّ اْلَحنَِفيَّ ُ َعلَى : نَنَّ اْلَحْربِيَّ إذَا  - 42) اْن

ْساَلِم َوَمرَّ بِالْ  عَاِشِر َولَْم يَْعلَْم بِِح َحتَّى َخيَرَج َوَعيادَ إلَيى دَاِر اْلَحيْرِب الُيمَّ َرَ يَج دََخَل دَاَر اْمِ

ُ ولِ إلَيى دَاِر  َِْ يالِ َحيِقِ اْلِواَليَيِ  َعْنيحُ بِيالرُّ ُِيُر ُ ِلَميا َمَضيى ; اِلْن ة  الَانِيَ   فَعَِلَم بِيِح لَيْم يَْع َمرَّ

ِيِ فَإِنَّ الْ  ِمِ َر اَل يَْسُُْط َعْنحُ بِعَدَِم ِعْلِم اْلعَاِشِر بِِح ِعْندَ اْلُمُرورِ اْلَحْرِب , بِِخاَلِف ال ِِ ِْ  عُ

 ) َمَصاِرُف اِلعُِشِر   :

ِ  يُْصَرُف  - 43  مَّ اِر نَْهِل اْلَحْرِب َونَْهِل ال ِِ َر اْلَمأُْخوذَ ِمْن تُجَّ ِْ ذََهَب اْلفََُْهاُ  إلَى : نَنَّ اْلعُ

 ِصيُل َمَصاِرِف اْلفَْيِ  يُْنَمُر فِي ُمْصَ لَحِ : ) فَْي و ( .فِي َمَصاِرِف اْلفَْيِ  . َوتَفْ 

ْنَسياِن َوَماِليِح بَِهيا قِيَمي و , بَِحْييُث يَِجيُب  - 4 َواْلِعْصَم ُ بِاْلَمْعنَى الثَّانِي : َوِهَي الَّتِي يَثْمُُت ِلإْلِ

يَ ُ َعلَى َمْن َهتََمَهيا , فََهيِ ِ  تَثْمُيُت  َِْصاُص نَْو الدِِ َِّيَهادَتَْيِن فََميْن نََ يَق اْل ْنَسياِن بِيالنُّْ ِق بِال ِلإْلِ

ُ َعَصيُموا  بِِهَما ُعِصَم دَُمحُ َوَمالُحُ ِلَْْوِلِح  لى هللا علييح وسيلم : } فَيإِذَا قَيالُوا  اَل إلَيحَ إالَّ هَّ

ُمْسييِلِم َحييَرامو : دَُمييحُ َوَمالُييحُ ِمنِِييي ِدَميياَ ُهْم َونَْمييَوالَُهْم { , َوقَْوِلييِح : } ُكييلُّ اْلُمْسييِلِم َعلَييى الْ 

يَييِ  . ر : ُمْصييَ لََح : )  ا َمْعُصييوَم الييدَِّم يَْضييَمُن بِيياْلََْوِد نَْو الدِِ َوِعْرُضييحُ { فََمييْن قَتَييَل ُمْسييِلم 

: }  َوَما بَْعدََها ( . َوَمْن نََخ َ َمالَحُ نَْو نَتْلَفَحُ َضِمَن , قَاَل تَعَيالَى 11قَِصاصو ( ) َوِديَاتو ف 

 7يَا نَيَُّهيا الَّيِ يَن  َمنُيوا اَل تَيأُْكلُوا نَْميَوالَُمْم بَْيينَُمْم بِاْلمَاِطيِل { . ر : ُمْصيَ لََح : ) َضيَمانو ف 

يٍ   يِد ِذمَّ ْْ ُِْن دََميحُ بِعَ ا بِأََماٍن يَْح َوَما بَْعدََها َوُمْصَ لََح : َغْصبو ( . َوتَثْمُُت َهِ ِ  اْلِعْصَم ُ نَْيض 

ِد نََميياٍن , َولَييْو فِييي  َحيياِد اْلُمْسييِلِميَن , َ يياَ  فِييي اأْلاَلَييِر : } ناََل َمييْن َظلَييَم , نَْو عَ  ْهييٍد نَْو ُمَجييرَّ

 يَيْوَم ُمعَاَهد ا نَْو اْنتَََْضحُ نَْو َكلَّفَحُ فَْوَق َطاقَتِِح نَْو نََخ َ ِمْنحُ َشْيئ ا بِغَْيِر ِطيِب نَْفٍس فَأَنَا َحِجيُجحُ 

ِْيَاَميِ  {  َميياِم اْل نُييوا َعلَييى ِدَميائِِهْم َونَْمييَواِلِهْم َونَْعَراِضييِهْم , َوَعلَييى اْمِ . فَِْلَْهييِل اْلعَْهييِد نَْن يَُؤمَّ

ا ِميْن اْلُمْسيِلِميَن , َوَغْييِرِهْم , فَياَل يُْملَُميوَن فِيي َعْهيِدِهْم  ِحَمايَتُُهْم ِمْن ُكِلِ َمْن نََرادَ بِِهْم ُسو  

ِ  ف َواَل يُْؤذَْوَن َوالتَّ  مَّ َوَما بَْعدََها ( ُمْصَ لَحِ : ) َعْهيدو  19ْفِصيُل فِي ُمْصَ لَحِ : ) نَْهُل ال ِِ

) 

================ 

ِة    مَّ ِصفَةُ َعَما ِِم أَِهِل الذِِّ
193 : 

ا لَُهْم فََمانَْت َعَمائُِم اْلَمِسيحِ  - 10 نَ َ تَْميِي   ِ  اْلعََمائَِم اْلُملَوَّ مَّ يِِيَن َزْرقَاَ  َوَعَميائُِم لَمَِس نَْهِل ال ِِ

اْليَُهوِد َ ْفَراَ  َويُْ َكُر نَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخ َّاِب رضي هللا عنح ُهَو الَّيِ   نَْليَ َمُهْم بِي َِلَك . بَْييدَ 

َم اْلُمْسِلُموَن بِاْلعََمائِِم الْ  نَِ  , َوِمْن ِ فَاِت نَنَّ َهِ ِ  التَّْعِليَماِت لَْم تَُ مَّْق بَْعدَ ذَِلَك َحْيُث تَعَمَّ ُملَوَّ

ِم , قَياَل اْبي َهيا ِميْن اْلعَ َبَيِ  , َعيدَُم إدَاَرتَِهيا تَْحيَت اْلَحنَيِك ِعْنيدَ اليتَّعَمُّ يِ  ُخلُوُّ مَّ ُن َعَمائِِم نَْهِل ال ِِ

يَُجيْ  اْلَمْسيُح َعلَْيَهيا ; قُدَاَم َ : " . . َوإِْن لَْم يَُمْن تَْحَت اْلَحنَِك ِمْنَها َشْي و , َواَل لََها ذَُؤابَ و لَْم 

"  ِ مَّ  أِلَنََّها َعلَى ِ فَِ  َعَمائِِم نَْهِل ال ِِ

 ================= 

 194 َعْنوة
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ِِيي  عنيوة  : ن   -بفتح العين  -العنوة  - 1 فيي اللِغي  : الْهير والغلمي  ه يْيال : نخي ت ال

غلم   ه وقال األزهيرِ  : قهرا  وغلم   ه وفتحت ه   الملدة عنوة  وتلك  لحا  ن  : قهرا  و

 قولهم : نخ تح عنوة  يمون غلم   ه ويمون عن تسليم وطاع  مِمن يؤخ  منح شي  .

عنيد الميالم عليى نحميام األراضيي « عنيوة » وفي اال  الح : يسيتعمل الفْهيا  كلمي  

الِتي تئول إلى المسلمين من نهيل الحيرب ه فيْسيمونها إليى نرض فتحيت عنيوة  ونرض 

 الختالف بعض نحمامهما . فتحت  لحا  ؛

ِجَماِليُّ  )عنو    :  ) اِلُحِ ُم اإِلِ

ِْتَياِل ِميْن  - 2  اَل ِخاَلَف بَْيَن اْلفََُْهاِ  فِي نَنَّ اأْلََراِضيَي الَّتِيي يَْسيتَْوِلي َعلَْيَهيا اْلُمْسيِلُموَن بِاْل

ييُل اْلِمْلِميَّيي ُ إ ِْ لَييى اْلُمْسييِلِميَن ؟ فََْيياَل اْلَحنَِفيَّيي ُ : اَل يَْمِلُمَهييا ُ ْملَييِ  اْلغَنَييائِِم " َواْختَلَفُييوا بِييَم تَْنتَ

ا ِميييْن دَاِر  ْسييياَلِم , نَْو ِحيَاَزتَِهيييا فِْعيييال  , َوَ ْعِلَهيييا ُ يييْ    يييِمِ إلَيييى دَاِر اْمِ اْلُمْسيييِلُموَن إالَّ بِالضَّ

ْساَلِم . َوقَاَل اْلَماِلِميَّ ُ َواْلَحنَابِلَي ُ : يَْمِلُمَهيا اْلُمْسي ِد اْلِحيَياَزةِ ; أِلَنََّهيا َميالو َزاَل اْمِ ِلُموَن بُِمَجيرَّ

 َعْنييحُ ِمْلييُك نَْهييِل اْلَحييْرِب بِااِلْسييتِياَلِ  َعلَْيييِح فََصيياَر َكاْلُممَيياحِ , تَْسييمُِق إلَْيييِح اْليَييدُ فَيَييتِمُّ تََملُُّمييحُ 

َْْسيُم بِإِْحَراِزِ  َوااِلْسيتِياَلِ  َعلَْييِح , ِميْن َغْييِر اْحتِيَياجٍ إلَيى حُ  ُ ْميِم َحياِكٍم َعلَيى اْلُمْعتََميِد , َواَل ت

َِّييافِِعيَّ ُ : اَل يَييتِمُّ اْنتَِْيياُل اْلِمْلِميَّييِ  بِااِلْسييتِياَلِ  , ِْيَّييِ  اْلغَنَييائِِم . َوقَيياَل ال بَييْل  َعلَييى اْلَجييْيِش َكمَ

ا فِيَمْن يَُموُن  َضا بَِها . َواْختَلَفُوا نَْيض  ِْْسَمِ  َمَج الِرِ اْلِمْلُك لَحُ بَْعدَ اْنتَِْاِلِح إلَيى اْلُمْسيِلِميَن . بِاْل

 ِ َماَم بِاْلِخيَاِر , إْن َشاَ  قََسَمَها بَْيَن اْلُمْسِلِميَن َكَميا فَعَيَل َرُسيوُل هَّ  فَ ََهَب اْلَحنَِفيَّ ُ إلَى نَنَّ اْمِ

َهيا , َوَوَضيَج َعلَيى ُرُ وِسيِهْم اْلِجْ يَي َ  لى هللا عليح وسلم بَِخْيمََر َوإِْن َشاَ  نَقَيرَّ نَْهلََهيا َعلَيْ 

يٍ  . َوقَياَل اْبيُن َعابِيِديَن :  َوَعلَى نََرِضييِهْم اْلَخيَراَج , فَتَُميوُن نَْرَض َخيَراجٍ َونَْهلَُهيا نَْهيَل ِذمَّ

ْم َوَخييَراجٍ َعلَييى قَسَّييَمَها بَييْيَن اْلَجييْيِش  إْن َشيياَ  نَْو نَقَييرَّ نَْهلََهييا َعلَْيَهييا بِِجْ يَييٍ  َعلَييى ُرُ وِسييهِ 

ُل نَْولَى ِعْندَ َحاَ ِ  اْلغَانِِميَن , َوتَْرُكَها بِيَِد نَْهِلَها ِعْندَ َعدَِم اْلَحاَ يِ  ِلتَُمي وَن نََرِضيِهْم , َواأْلَوَّ

ييُهوِر ِعْنييدَُهْم : تُْصييمُِح َهييِ ِ  اأْلَْرُض  ِْ َوْقف ييا َعلَييى ِعييدَّة  ِلْلُمْسييِلِميَن . َوقَيياَل اْلَماِلِميَّيي ُ فِييي اْلَم

َمياِم , َواَل تَُميوُن ِمْلم يا أِلََحيٍد , َويُْصيَرُف  ِد اْلِحيَاَزةِ بِاَل َحاَ ٍ  إلَى َوْقِع اْمِ اْلُمْسِلِميَن بُِمَجرَّ

َِّافِِعيَّ ُ : اْلُخُمُس ِمْن اأْلََراِضي ِلَمْن ذََكيَرتُْهْم  يَي ُ   َخَراُ َها فِي َمَصاِلحِ اْلُمْسِلِميَن . َوقَاَل ال

ِعيَوٍض اْلغَنَائِِم , َواأْلَْربَعَ ُ اأْلَْخَماُس اْلمَاقِيَ ُ ِلْلغَانَِمْيِن . فَإِْن َطابَْت بِتَْرِكَها نُفُوَس اْلغَانِِميَن بِ 

 نَْو َغْيِرِ  َوقَفََها َوِليُّ اأْلَْمِر َعلَى َمَصاِلحِ اْلُمْسِلِميَن . َوِللتَّْفِصيِل ) ر : َغنِيَم و (

================ 

 :195) َعِقُد اِلِجِ يَِة    -

يِ  َسيَوا و بِالتََّراِضيي نَْو بِياْلَْْهِر َواْلغَلَمَيِ  َوفَيتْحِ   - 13  مَّ اْلِجْ يَ ُ : اْسمو ِلَما يُْؤَخ ُ ِمْن نَْهيِل ال ِِ

ِْيَْيِ  اْلِجْ يَيِ  َهيْل ِهيَي ُعُْوبَي و نَمْ  ِعيَوضو نَْم ِ يلَ و ؟  اْلمِاَلِد َعْنيَوة  . َواْختَلَيَع اْلفََُْهياُ  فِيي َح

ٍض , َعلَيى  يا َعيْن ُمعَيوَّ ِ  ِعَوض  مَّ فَ ََهَب ُ ْمُهوُر اْلفََُْهاِ  إلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ تَِجُب َعلَى نَْهِل ال ِِ

ِض الَِّ   تَِجُب اْلِجْ يَ ُ بَداَل  َعْنحُ . َوتَْفِصيُل ذَِلَك فِي ُمْصي َ  لَحِ ِخاَلٍف بَْينَُهْم فِي ذَِلَك اْلُمعَوَّ

 ( . 19) ِ ْ يٍَ  ف 

َِ نَْسمَابو تَُؤدِِ  إلَى ُسُْوِط اْلِعَوِض بَْعدَ الُمُوتِِح , ِمْنَها َما يَِلي : َِْ اُت اْلِعَوِض : ُهنَا  ُمْس

ُِ اْلَمْعُْوِد َعلَْيِح ( :  -ن    ) َهاَل
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َِ اْلَمْعُْوِد َعلَْييِح  - 26 يُيَؤدِِ  إلَيى ُسيُْوِط َميا يَُْابِلُيحُ ِميْن ذََهَب ُ ْمُهوُر اْلفََُْهاِ  إلَى نَنَّ َهاَل

 اْلِعَوِض فِي اْلُجْملَيِ  . فَيإِذَا تَِليَع اْلَممِييُج قَْميَل اْلَْيْمِض بِآفَيٍ  َسيَماِويٍَّ  نَْو بِِفْعيِل اْلَممِييجِ اْنفََسيخَ 

ييتَِر  . ) ر : تَلَييعو ف  ِْ ْلعَييْيُن اْلُمْسييتَأَْ َرةُ ( َوإِذَا َهلََمييْت ا 9اْلمَْيييُج َوَسييََْط الييثََّمُن َعييْن اْلُم

يييا ,  ُْْصيييودَةُ ِمْنَهيييا ُكلِِيَّييي   َكاليييدَّاِر إذَا اْنَهيييدََمْت َوَ ييياَرْت نَْنَْاض  بَِحْييييُث تَفُيييوُت اْلَمنَيييافُِج اْلَم

َ اَرةِ َوَسََْ ْت اأْلُْ َرةُ . ْْدُ اْمِ ا اْنفََسَخ َع َِْضْت َوَ اَرْت نَْلَواح   َوالسَِّفينَ ُ إذَا نُ

ييِ   َخييَر نَْو قِمَلَييحُ .  - 27ْبييَراُ  : اْمِ  -ب   َِّييْخِص َحًّْييا لَييحُ فِييي ِذمَّ ْبييَراُ  : ُهييَو إْسييَْاُط ال اْمِ

ْبيَراِ  ُهيَو النَّيْدُب  ِ  , َواْلُحْمُم اْلغَاِليُب ِلإْلِ مَّ ْبَراُ  َسمَبو ِمْن نَْسمَاِب ُسُْوِط اْلِعَوِض َعْن ال ِِ فَاْمِ

 (  12. ) ر : إْبَرا و ف 

َِْصياِص  - 28اْلعَْفُو ( :  ) -ج  اْلعَْفُو َسمَبو ِمْن نَْسمَاِب ُسُْوِط اْلِعَوِض , َويَأْتِي ذَِلَك فِيي اْل

ِْ  ا لََها , فََْْد اتَّفََق اْلفََُْهيا ُ  يَ ُ َعلَى اْلَجانِي , َكاَن اْلعَْفُو ُمْس َعلَيى  َواْلِجنَايَاِت , فَإِذَا الَمَتَْت الدِِ

ِس تَْسُُْط بِعَْفِو َ ِميجِ اْلَوَرالَيِ  اْلُمْسيتَِحِِْيَن لََهيا , َوإِذَا َعفَيا بَْعُضيُهْم دُوَن اْليمَْعِض نَنَّ ِديَ َ النَّفْ 

ي ُ اآْلَخيِريَن فِيي َمياِل اْلَجيانِي إْن َكانَيْت اْلِجنَايَي ُ َعْميد ا ,  يَْسُُْط َحيقُّ َميْن َعفَيا , َوتَْمَْيى ِحصَّ

َ ييأ  . َوإِذَا َعفَييا اْلَمْجنِيييُّ َعلَْيييِح َعييْن ِديَييِ  اْلِجنَايَييِ   َعلَييى َمييا دُوَن َوَعلَييى اْلعَاقِلَييِ  إْن َكانَييْت خَ 

ْفيِو النَّْفِس ِمْن اْلَْْ جِ َوإِتاَْلِف اْلَمعَانِي تَْسُُْط ِديَتَُها ; أِلَنََّها ِمْن ُحُْوِق اْلِعمَياِد الَّتِيي تَْسيُُْط بِعَ 

 (  83ف  َمْن لَحُ َحقُّ اْلعَْفِو . ) ر : ِديَاتو 

ْساَلُم ( :  -د  ْسياَلُم َسيمَم ا ِميْن نَْسيمَاِب ُسيُْوِط اْلِعيَوِض , َوذَِليَك فِيي  - 29) اْمِ قَيْد يَُميوُن اْمِ

ْساَلِم ِمْن نَْهيِل ال ِِ  ْن دََخَل فِي اْمِ يِ  , اْلِجْ يَِ  . فََْْد اتَّفََق اْلفََُْهاُ  َعلَى نَنَّ اْلِجْ يَ َ تَْسُُْط َعمَّ مَّ

َماِن , ِلَحِديِث اْبِن َعمَّاٍس رضيي هللا عنهميا قَياَل : قَياَل فَاَل  ْْمَُل ِمْن ال َّ  يَُ الَُب بَِها فِيَما يُْستَ

َِْ اتو نُْخَرَّللا  َِ ُمْس ِ  لى هللا عليح وسلم : } لَْيَس َعلَى اْلُمْسِلِم ِ ْ يَ و { . َوُهنَا َرُسوُل هَّ

 َوَما بَْعدََها ( . 69ُمْصَ لَحِ ِ ْ يٍَ  ف  ِلْلِجْ يَِ  َسمََق تَْفِصيلَُها فِي )

 ================ 

 196ِعياد 

العيادة لغ   : الِ يارة م لْا  ه واشتهر استعمالها في زيارة المريض ه حتِى  ارت  - 1

 كأنِها مختِص  بح 

 وال يخرج المعنى اال  الحِي عن المعنى اللِغوِ  .

 ) اْلُحْمُم التَّْمِليِفيُّ ( :  

اْختَلََع اْلفََُْهاُ  فِي ُحْمِم ِعيَادَةِ اْلَمِريِض َعلَى نَْقَواٍل : فََمْ َهُب اْلُجْمُهيوِر نَنََّهيا ُسينَّ و نَْو  - 2

َن  َمْندُوبَ و , َوقَْد تَِصُل إلَى اْلُوُ وِب فِيي َحيِقِ بَْعيِض اأْلَْفيَراِد دُوَن بَْعيٍض , َوقَياَل اْبيُن َعيالَّ

َِّافِِعيَِّ  :  ِهَي ُسنَّ ُ ِكفَايٍَ  , َوقِيَل : فَيْرُض ِكفَايَيٍ  . َوذََهيَب  َخيُروَن إلَيى نَنََّهيا َواِ مَي و , ِمْن ال

ْ َماَل َعلَيى َعيدَِم اْلُوُ يوِب  َوذََهَب  َخُروَن إلَى نَنََّها َواِ مَ و َعلَى اْلِمفَايَِ  , َونَََْل النََّوِو ُّ اْمِ

ِميَّي ُ : إنََّهيا َمْندُوبَي و إذَا قَياَم بَِهيا  اْلغَْييُر , َوإاِلَّ َوَ مَيْت أِلَنََّهيا ِميْن َعلَى اأْلَْعيَياِن . َوقَياَل اْلَمالِ 

ا . اأْلُُموِر اْلَواِ مَِ  َعلَى اْلِمفَايَِ  , إالَّ َعلَى َميْن تَِجيُب نَفََْتُيحُ َعلَْييِح فَيَِجيُب ِعيَادَتُيحُ َعلَْييِح َعْين ي

ينِيَّيِ  ِلَميا  َوتُْمَر ُ ِعيَادَةُ ِذ  بِْدَع ٍ  ِدينِيٍَّ  , َوتَْحُرُم َعلَى اْلعَاِلِم ِعيَادَةُ اْلَمِريِض ِذ  اْلمِْدَعيِ  الدِِ

ييِ  بِاتِِمَاِعييِح َوُحْسييِن َطِريَْتِييِح . َوتَُجييوُز  يَتََرتَّييُب َعلَييى ِعيَادَتِييِح لَييحُ ِمييْن اْلَمفَاِسييِد َوإِْغييَراِ  اْلعَامَّ

ِحِ أِلَنَّييحُ ُمْسييِلمو , َواْلِعيَييادَةُ ِمييْن ُحُْييوِق اْلُمْسييِلِميَن . َواأْلَْ ييُل فِييي ِعيَييادَةُ اْلفَاِسييِق فِييي اأْلََ يي

ييُروِعيَِّ  ِعيَييادَةِ اْلَمييِريِض َحييِديُث : } َحييقُّ اْلُمْسييِلِم َعلَييى اْلُمْسييِلِم َخْمييسو : َردُّ السَّيياَلِم ,  ِْ َم
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ييِميُت اْلعَيياِطِس { َوَحييِديُث َوِعيَييادَةُ اْلَمييِريِض , َواتِِمَييالُ اْلَجنَييائِِ  , َوإِ َ  ِْ ابَيي ُ الييدَّْعَوةِ , َوتَ

ِ  يلى هللا علييح وسيلم بِاتِِمَيالِ اْلَجنَيائِِ  َوبِِعيَيادَةِ  اْلمََراِ  رضي هللا عنح } نََمَرنَيا َرُسيوُل هَّ

ي   إْن ُرِ يَي إْسياَلُمحُ , ِلَميا رَ  َوَّللا نَنَيسو رضيي اْلَمِريِض { . َكَما تَُجوُز ِعيَادَةُ اْلَمافِِر َخا َّ

ا ِليَُهوٍد َكياَن يَْخيدُُم النَّمِييَّ  يلى هللا علييح وسيلم , فََميِرَض فَأَتَيا ُ النَّمِييُّ  هللا عنح } نَنَّ ُغاَلم 

 لى هللا عليح وسلم يَعُودُ ُ , فََْاَل : نَْسيِلْم , فَأَْسيلََم { , َوَوَردَ } نَنَّ النَّمِييَّ  يلى هللا علييح 

ِيِ ; أِلَنَّيحُ نَيْولُ بِيِرٍ فِيي َحيِقِ نَْهيِل وسلم َعادَ يَُهوِديًّ  ِمِ ا َمِرَض بِِجَواِرِ  { . َوتَُجوُز ِعيَادَةُ الي ِِ

ِ  , َوَما نُِهينَا َعْن ذَِلَك . َوفِي ِعيَادَةِ اْلَمُجوِس قَْواَلِن . مَّ  ال ِِ

================= 

 197َغْدر

 بح غدرا  من باب ضرب .الغدر لغ   : نْض العهد وترِ الوفا  بح ه وغدر  - 1

 وال يخرج المعنى اال  الحِي عن المعنى اللِغوِ  .

 األلفاظ ذات الِصل 

 «الغَْول -ن »

ِِي  من حيث ال يحِس بح ه وكيِل ميا نخي  امنسيان مين  - 2 من معاني الغول : إهالِ ال

 حيث ال يدر  فأهلمح فهو غول ه واالسم : الغيل  .

 والغدر قد يمون سمما  للغول .

 «الخدع  -ب »

الخديع  والخدع  : إظهار امنسان خيالف ميا يخفييح ه نو هيو بمعنيى الختيل وإرادة  - 3

 الممرو  ه وما يخدل بح امنسان .

 وال يخرج المعنى اال  الحِي عن المعنى اللِغوِ  .

والخدع  نعِم من الغدر ه إذ الغدر حرام ه نِما الخدع  فتماح نحيانا  كميا فيي قوليح  يلى 

 « .الحرب خدع  » عليح وسلم :  هللا

 «الخيان  -ج »

من معاني الخيان  في اللِغ  : نْص الحيِق ونْيض العهيد وعيدم ندا  األماني  كلِهيا نو  - 4

 بعضها .

 وال يخرج المعنى اال  الحِي عن المعنى اللِغوِ  .

 « . 1ر : الخيان  ف /.» والخيان  نعِم من الغدر 

 ِليِفيُّ ( :اْلغَْدِر ) اْلُحْمُم التَّمْ 

ذََهَب اْلفََُْهاُ  إلَى تَْحِريِم اْلغَْدِر أِلَنَّيحُ ِميْن َعاَلَمياِت النِِفَياِق َوِميْن َكمَيائِِر الي ُّنُوِب , َواَل  - 5 

يِ  ; أِلَنَّ َضيَرَر َغيْدِرِ  يَتَعَيدََّّللا إلَيى َخْليقٍ   ِسيََّما إذَا َكاَن اْلغَاِدُر ِمْن نَْ َحاِب اْلِواَليَاِت اْلعَامَّ

َكثِيٍر . َوقِيَل : أِلَنَّحُ َغْيُر ُمْضَ ِرٍ إلَى اْلغَْدِر ِلُْْدَرتِيِح َعلَيى اْلَوفَياِ  . َواْسيتَدَلُّوا َعلَيى تَْحيِريِم 

 اْلغَْدِر بِأَِدلٍَّ  ِمْنَها : قولح تعالى : } َونَْوفُوا بِاْلعَْهِد إنَّ اْلعَْهدَ َكياَن َمْسيئُوال  { , َوقَيْوُل النَّمِيِيِ 

يا , َوَميْن َكانَيْت فِييِح َخْصيلَ و   لى هللا عليح وسلم : } نَْربَجو َمْن ُكنَّ فِييِح َكياَن ُمنَافِْ يا َخاِلص 

ِمْنُهنَّ َكانَْت فِيِح َخْصلَ و ِمْن النِِفَاِق َحتَّى يَيدََعَها : إذَا اُْؤتُِميَن َخياَن , إذَا َحيدََّإ َكي ََب . َوإِذَا 

ييتَّى ُ ييَوِرِ  , َسييَوا و َكيياَن َمييَج فَييْرِد َعاَهييدَ َغييدََر , َوإِذَا َخاَ يي َِ مو بِ َم فََجييَر { . َواْلغَييْدُر ُمَحييرَّ

يِيٍ نَْم ُمعَاِهيٍد .  َويَِجيُب َعلَيى اْلُمْسيِلِميَن اْلَوفَياُ   - 6اْلَجَماَعِ  , َوَسَوا و نََكاَن َمَج ُمْسِلٍم نَْم ِذِمِ
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ِ  َواْلُمعَ  مَّ ُُِروِط اْلعَْهِد َمَج نَْهِل ال ِِ اِهيِديَن , َميا لَيْم يَْنُُْضيوا اْلعَْهيدَ , ِلَْْوِليِح  يلى هللا علييح بِ

ا َ ياَ  إلَيى النَّمِيِيِ  وسلم } اْلُمْسِلُموَن َعلَى  ُشُروِطِهْم { َوأِلَنَّ نَبَا بَِصيٍر رضي هللا عنح لَمَّ

لَحُ النَّمِيُّ  لى هللا علييح  قَالَ  -َحَسَب اْلعَْهِد  - لى هللا عليح وسلم َوَ اَ  اْلُمفَّاُر فِي َطلَمِِح 

وسييلم } يَييا نَبَييا بَِصيييٍر إنَّ َهييُؤاَلِ  اْلَْييْوَم قَييْد َ ييالَُحونَا َعلَييى َمييا قَييْد َعِلْمييَت َوإِنَّييا اَل نَْغييِدُر , 

َ َ اِعلو لَك َوِلَمْن َمعَيك ِميْن اْلُمْستَْضيعَِفيَن ِميْن اْلُميْؤِمنِي يا فَاْلَحْق بَِْْوِمك . . . فَإِنَّ هَّ َن فََر  

وِم َعْهييدو ,  ييا { , َوِلَمييا ُرِوَ  ِمييْن نَنَّييحُ َكيياَن بَييْيَن ُمعَاِويَيي َ رضييي هللا عنييح َوبَييْيَن الييرُّ َوَمْخَر  

َوَكاَن يَِسيُر فِي بِاَلِدِهْم , َحتَّيى إذَا اْنََْضيى اْلعَْهيدُ نََغياَر َعلَيْيِهْم , فَيإِذَا َرُ يلو َعلَيى دَابَّيٍ  نَْو 

ُ نَْكمَُر َوفَيا و اَل َغيْدرو , فَيإِذَا ُهيَو َعْميُرو ْبيُن َعمََسي َ رضيي فََرٍس َوُهَو يَ  ُ نَْكمَُر , هَّ ُْوُل : هَّ

ِ  يلى هللا علييح وسيلم يَُْيوُل :  هللا عنح . فََسأَلَحُ ُمعَاِويَ ُ َعْن ذَِلَك فََْاَل : َسِمْعت َرُسيوَل هَّ

ُِيدَّنَّحُ َحتَّيى يَْمِضيَي نََميدُ ُ , نَْو يَْنمِي َ } َمْن َكاَن بَْينَحُ َوبَْيَن قَْوٍم َعهْ  دو , فَياَل يَُحلَّينَّ َعْهيد ا َواَل يَ

إلَْيِهْم َعلَى َسَواٍ  { قَاَل : فََرَ َج ُمعَاِويَي ُ بِالنَّياِس . َوأِلَنَّ اْلُمْسيِلِميَن إذَا َغيدَُروا َوُعِليَم ذَِليَك 

لَيى َسيَواٍ  لَيْم يَيأَْمْنُهْم نََحيدو َعلَيى َعْهيٍد َواَل ُ يْلحٍ , َويَُميوُن ذَِليَك ِمْنُهْم , َولَْم يَْنمِ ُوا بِاْلعَْهِد عَ 

ِ  اْلُمْسِلِميَن . يِن , َوُموِ م ا ِل َِمِ نَئِمَّ ا َعْن الدُُّخوِل فِي الدِِ  ُمنَفِِر 

ْسيي - 7  اَلِم بِأََميياٍن فَيَِجييُب َعلَييى َواتَّفَييَق اْلفََُْهيياُ  َعلَييى نَنَّييحُ إذَا دََخييَل َكييافِرو َحْربِيييٌّ دَاَر اْمِ

}  اْلُمْسِلِميَن اْلَوفَاُ  لَحُ َواْلَمعُّ َعْنحُ , َحتَّى تَْنتَِهَي ُمدَّةُ اأْلََماِن َويَْملَُغ َمأَْمنَيحُ , لْوليح تعيالى :

ِ الُيمَّ نَ  َِ فَأَِ ْر ُ َحتَّى يَْسَمَج َكاَلَم هَّ ِرِكيَن اْستََجاَر ِْ ْبِلْغيحُ َمأَْمنَيحُ ذَِليَك بِيأَنَُّهْم َوإِْن نََحدو ِمْن اْلُم

و يَْسيعَى  ي ُ اْلُمْسيِلِميَن َواِحيدَة قَْومو اَل يَْعلَُموَن { , َوِلَْْوِل النَّمِيِيِ  يلى هللا علييح وسيلم : } ِذمَّ

ِ َواْلَماَلئَِميِ  َوالنَّياِس نَ  ا فَعَلَْييِح لَْعنَي ُ هَّ ْْمَيُل ِمْنيحُ بَِها نَْدنَاُهْم , فََميْن نَْخفَيَر ُمْسيِلم  ْ َمِعييَن , اَل يُ

ِْيَاَمِ  َ ْرفو َواَل َعْدلو { .  يَْوَم اْل

َكَما اتَّفَُْوا َعلَى نَنَّحُ يَِجُب َعلَى  َمْن دََخَل ِمْن اْلُمْسيِلِميَن دَاَر اْلَحيْرِب بِأََمياٍن ِميْنُهْم نَْن  - 8 

ييُروط ا بِتَْرِكييِح ِخيَييانَتَُهْم , َوإِْن لَييْم اَل يَْغييِدَرُهْم َواَل يَُخييونَُهْم , أِلَنَُّهييْم إنََّمييا  ِْ نَْعَ ييْو ُ اأْلََميياَن َم

ا فِي اللَّْفِظ فَُهَو َمْعلُومو فِي اْلَمْعنَى , فَإِْن َخانَُهْم نَْو َسَرَق ِمْنُهْم نَْو اْقتَيَرضَ   يَُمْن ذَِلَك َمْ ُكور 

بَابِيِح ; أِلَنَّيحُ نََخي َ ُ َعلَيى َوْ يٍح َحيَراٍم , فَلَِ َميحُ َردُّ ُ ِمْنُهْم َشْيئ ا َوَ َب َعلَْيِح َردُّ َما نََخ َ إلَى نَرْ 

 فِيي َكَما لَْو نََخ َ َماَل ُمْسِلٍم بِغَْيِر َحِقٍ . َوقَالُوا : لَْو نَْطلََق اْلُمفَّاُر اأْلَِسييَر اْلُمْسيِلَم َعلَيى نَنَُّهيمْ 

ُض أِلَْواَلِدِهييْم َونَِسييائِِهْم نََمانِييِح , نَْو َعلَييى نَنَّييحُ فِييي نََمييانِِهْم , َحييرَ  امو َعلَْيييِح اْغتِيَييالُُهْم َوالتَّعَييرُّ

َ َم لَُهيْم َونَْمَواِلِهْم َوفَا   بَِما اْلتََ َمحُ , َوَك َا لَْو اْشتََرَّللا ِمْنُهْم َشيْيئ ا ِليَْمعَيَث إلَيْيِهْم الََمنَيحُ , نَْو اْلتَي

َِّيْرَط  -ارو َوُهَو ُمْختَي -قَْمَل ُخُروِ ِح َماال  فِدَا    فَعَلَْييِح اْلَوفَياُ  ِلْْلَِدلَّيِ  السَّيابَِِْ  , َوِليَْعتَِميدُوا ال

 فِي إْطاَلِق نَْسَرانَا بَْعدَ ذَِلَك . إالَّ نَنَّ اْلفََُْهاَ  اْختَلَفُوا فِيَميا لَيْو َشيَرُطوا َعلَْييِح : نَْن اَل يَْخيُرجَ 

ا , فَياْلُجْمُهوُر يَيَرَّللا نَنَّيحُ ِمْن دَاِرِهْم نَْو اَل يَْهُرَب إلَى دَاِر  ْساَلِم فََوافََق َعلَيى ذَِليَك ُمْختَيار  اْمِ

َِّييْرِط , بَييْل يَِجييُب َعلَْيييِح  إْن لَييْم يُْمِمْنييحُ إْظَهيياُر ِدينِييِح َوإِقَاَميي ُ َشييعَائِِرِ  لَييْم يَُجييْ  لَييحُ اْلَوفَيياُ  بِال

ْسيياَلِم إْن نَمْ  َمنَييحُ ذَِلييَك , لْولييح تعييالى : } إنَّ الَّييِ يَن تََوفَّيياُهْم اْلُخييُروُج َواْلَهييَرُب إلَييى دَاِر اْمِ

 اْلَماَلئَِم ُ َظاِلِمي نَْنفَُسُهْم قَالُوا فِيَم ُكْنيتُْم قَيالُوا ُكنَّيا ُمْستَْضيعَِفيَن فِيي اأْلَْرِض قَيالُوا نَلَيْم تَُمينْ 

ِ َواِسييعَ   فَتَُهيياِ ُروا فِيَهييا فَأُولَئِييَك َمييأَْواُهمْ  ا { . َوأِلَنَّ فِييي  نَْرُض هَّ َ َهيينَُّم َوَسيياَ ْت َمِصييير 

ا إْن نَْمَمنَحُ إقَاَم ُ َشعَائِِر ِدينِِح َوإِْظَهياُر ُ  يِن َواْلتَِ اَم َما اَل يَُجوُز . نَمَّ َِ إقَاَمِ  الدِِ فِيي  ذَِلَك تَْر

َِّْرِط , لَِمْن يُسْ  تََحبُّ لَحُ نَْن اَل يَُوفِِيَحُ . ِلئاَلَّ يُْمثَِر َسَوادَ ِديَاِر اْلُمْفِر فَاَل يَْحُرُم َعلَْيِح اْلَوفَاُ  بِال

َِّييْرِط , فَيياَل يَُجييوُز لَييحُ  اْلُمفَّيياِر . َوذََهييَب اْلَماِلِميَّيي ُ إلَييى نَنَّييحُ يَِجييُب َعلَْيييِح اْلَوفَيياُ  بِِمثْييِل َهيي َا ال

ُِيوِن : اْلَهَرُب ; أِلَنَّ ذَِلَك ِمْن اْلغَْدِر َوُهَو َحَرامو . ذََكَر ابْ  ٍف َواْبِن اْلَماِ  ُن َحمِيٍب َعْن ُمَ ِرِ
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ْساَلِم  -نَنَّ اأْلَِسيَر إذَا نَْطلََْحُ اْلعَدُوُّ َعلَى نَْن يَأْتِيَحُ بِِفدَائِِح  فَلَيحُ بَْعيُث اْلَمياِل دُوَن  -ِمْن دَاِر اْمِ

ا لَيْو ُعوِهيدَ َعلَيى نَْن يَْمعَيَث بِاْلَمياِل فَعََجيَ  ُرُ وِعِح , َوإِْن لَْم يَِجْد فِدَا   فَعَلَْيِح نَْن يَْرِ َج , نَمَّ 

َِّيْرِط ُمْمَره يا فَياَل يَِجيبُ  ا إذَا َوافََق َعلَى ِمثْيِل َهي َا ال  َعْنحُ فَْليَْجتَِهْد فِيِح نَبَد ا َواَل يَْرِ ْج . َونَمَّ

اَلِق لَيْم يَْحنَيْث بِتَْرِكيِح ِلعَيدَِم اْنِعَْياِد اْلَوفَاُ  , َسَوا و َحلََع نَْو لَْم يَْحِلْع , َحتَّى لَيْو َحلَيَع بِيال َّ 

 ( 82اْليَِميِن , َوَه َا بِاتِِفَاِق  اْلفََُْهاِ  . َوِللتَّْفِصيِل اُْنُمْر ُمْصَ لََح : ) نَْسَرَّللا ف 

=================== 

ِم  ِ َلِصُه َلِيِر اِلُمتَقَوِّ
198: 

َِّافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَ ُ :  - 13  ا نَْم قَاَل ال اَل تُْضَمُن اْلَخْمُر َواْلِخْنِ يُر , َسَوا و نََكاَن ُمتِْلفَُها ُمْسِلم 

ِيٍ إْذ اَل قِيَميي َ لََهييا , َكالييدَِّم َواْلَمْيتَييِ  َوَسييائِِر اأْلَْعيَيي يًّييا , َوَسييَوا و نََكانَييْت ِلُمْسييِلٍم نَْم ِلييِ ِمِ اِن ِذِمِ

ُسيوَل  يلى هللا علييح وسيلم النَِّجَسِ  , َوَما َحُرَم ااِلْنتِفَالُ بِ  ِح لَْم يُْضَمْن بِمَدٍَل َعْنيحُ , أِلَنَّ الرَّ

َم بَْيَج اْلَخْمِر , َونََمَر بِإَِراقَتَِها , فََما اَل يَِحيلُّ بَْيعُيحُ َواَل تََملُُّميحُ , اَل َضيَماَن فِييِح . لَِمينْ   إذَا َحرَّ

ِيِ َمييا َزالَييْت بَاقِيَيي   عِ  ِمِ ْنييدَ اْلغَاِ ييِب , يَِجييُب َردَُّهييا َعلَْيييِح ; أِلَنَّييحُ يَُْييرُّ َعلَييى َكانَييْت َخْمييُر اليي ِِ

 يَُْيرُّ ُشْربَِها . فَإِْن َغَصمََها ِمْن ُمْسِلٍم لَْم يَْلَ ْم ِعْندَ اْلَحنَابِلَِ  َردَُّها . َويَِجُب إَراقَتَُهيا , أِلَنَّيحُ اَل 

ال  ( ; أِلَنَّحُ إَعانَي و لَيحُ َعلَى اْقتِنَائَِها , َويَْحُرُم َردَُّها إلَى اْلمُ  ْسِلِم إذَا  لَْم يَُمْن َ انَِج َخِلٍ ) َخالَّ

َِّافِِعيَّ ُ فِي اأْلَْمِر , فََْالُوا : تَُردُّ اْلَخْميُر اْلُمْحتََرَمي ُ  َل ال َوِهيَي  -َعلَى َما يَْحُرُم َعلَْيِح . َوفَصَّ

اْلَمْغُصييوبَ ُ ِمييْن  -ْيييِر قَْصييِد اْلَخْمِريَّييِ  َوُهييَو اْلُمْعتََمييدُ الَّتِييي ُعِصييَرْت بَِْْصييِد اْلَخلِِيَّييِ  , نَْو بِغَ 

يَر ,  ا , فَتََخمَّ ُمْسلٍَم إلَْيِح , َواَل تَُردُّ اْلَخْمُر َغْيُر اْلُمْحتََرَمِ  , بَْل تُيَراُق . َولَيْو َغَصيَب َعِصيير 

َِّافِِعيَِّ  نَنَّ الْ  َخيلَّ ِلْلَماِليِك , َوَعلَيى اْلغَاِ يِب نَْرُش َميا نََْيَص ِميْن الُمَّ تََخلََّل , فَاأْلََ حُّ ِعْندَ ال

قِيَمِ  اْلعَِصيِر إْن َكاَن اْلَخلُّ نَْنََْص قِيَم   ِمْن اْلعَِصيِر , ِلُحُصوِلِح فِي يَِدِ  , َوقَاَل اْلَحنَابِلَ ُ : 

َمْيتَييٍ  فَدَبَغَييحُ , فَاأْلََ ييحُّ ِعْنييدَ إنَّييحُ يَِجييُب َعلَْيييِح ِمثْييُل اْلعَِصيييِر . َولَييْو َغَصييَب َشييْخصو ِ ْلييدَ 

ا نَنَّ اْلِجْلدَ ِلْلَمْغُصوِب ِمْنحُ , َكاْلَخْمِر الَّتِي تََخلَّلَْت , فَإِذَا تَِلفَيا بِيَيِدِ  َضيمِ  َِّافِِعيَِّ  نَْيض  نَُهَما . ال

ْو دَبَغَحُ ; أِلَنَّحُ اَل يَْ ُهُر بِدَْبِغِح ِعْنيدَُهْم , َوِعْندَ اْلَحنَابِلَِ  : اَل يَْلَ ُم اْلغَاِ َب َردُّ ِ ْلِد اْلَمْيتَِ  َولَ 

َواَل قِيَميي َ لَييحُ ; أِلَنَّييحُ اَل يَِصييحُّ بَْيعُييحُ . َوذََهييَب اْلَحنَِفيَّيي ُ إلَييى نَنَّييحُ اَل يَْضييَمُن اْلغَاِ ييُب َخْمييَر 

تَْهلََمحُ , نَْو َخلَّيَل اْلَخْميَر , َسيَوا و نََكياَن اْلُمْسِلِم نَْو ِخْنِ يَر ُ إذَا َغَصمَحُ َوَهلََك فِي يَِدِ  , نَْو اْسي

 ُ ٍم فِي َحِقِ اْلُمْسيِلِم , َويَِجيُب إَراقَت يًّا ; أِلَنَّ اْلَخْمَر لَْيَسْت بَِماٍل ُمتََِْوِ ا نَْم ِذِمِ َهيا اْلغَاِ ُب ُمْسِلم 

ٍم . لَِميْن لَيْو قَياَم اْلغَاِ يبُ  بِتَْخِلييِل َخْميِر اْلُمْسيِلِم , الُيمَّ اْسيتَْهلََمَها  , َوَك َا اْلِخْنِ يُر َغْييُر ُمتََْيِوِ

 ٍِ ييَماِن , َوُهيَو إتْيياَلُف َخيِلٍ َمْملُييو ا ; أِلَنَّييحُ ُوِ يدَ ِمْنييحُ َسيمَُب الضَّ يَْضيَمُن َخيالًّ ِمثْلََهييا اَل َخْمير 

ْيِر َشْيٍ  ; َوَكي َِلَك يَْضيَمُن ِلْلَمْغُصوِب ِمْنحُ , فَيَْضَمُن , َوِلَصاِحِب اْلَخْمِر نَْن يَأُْخ َ اْلَخلَّ بِغَ 

بَاغُ   فِييِح اْلغَاِ ُب ِ ْلدَ اْلَمْيتَِ  إذَا دَبَغَحُ اْلغَاِ ُب , َويَأُْخ ُ ِ ْلدَ اْلَمْيتَِ  َويَُردُّ َعلَْييِح َميا َزادَ اليدِِ

يُّ إْن دَبَغََها بَِما لَحُ قِيَم و , َوَكي َِلَك إذَا َخلَّيَل اْلَخْميَر بَِميا لَيحُ قِيَمي و  ِمِ . َويَْضيَمُن اْلُمْسيِلُم نَْو الي ِِ

ييِ  , فَيياْلَخْمرُ  مَّ ِيِ نَْو ِخْنِ يييَر ُ إذَا اْسييتَْهلََمحُ ; أِلَنَّ ُكييالًّ ِمْنُهَمييا َمييالو ِعْنييدَ نَْهييِل ال ِِ ِمِ  َخْمييَر اليي ِِ

َِّاةِ ِعْندَنَا , َونَ ْحُن نُِمْرنَيا بِتَيْرِكِهْم َوَميا يَيِدينُوَن ِعْندَُهْم َكاْلَخِلِ ِعْندَنَا , َواْلِخْنِ يُر ِعْندَُهْم َكال

وَن َعلَى بَْيِعِهَما . لَِميْن تَِجيُب َعلَيى اْلُمْسيِلِم قِيَمي ُ اْلَخْميِر اَل َردُّ ِمثِْلَهيا َوإِْن َكانَيْت  , َوبِِح يَُْرُّ

ْيييَر اْلُمْسييِلِم  يَُجييوُز لَييحُ تَْسييِليُم اْلَخْمييُر ِمييْن اْلِمثِْليَّيياِت ; أِلَنَّ اْلُمْسييِلَم َمْمنُييولو ِمييْن تََملُِّمَهييا , َوغَ 

ا اْلَمْيتَي ُ َواليدَُّم وَ  ِيٍ , اْلِمثِْل ; أِلَنَّحُ يَُجوُز لَحُ تََملُُّك اْلَخْمِر َوتَْمِليُمَها بِاْلمَْيجِ َوَغْيِرِ  . نَمَّ لَيْو ِليِ ِمِ

لَُهَمييا . فَياَل يَْضيَمنَاِن بِاْلغَْصييِب ; أِلَنَُّهَميا لَْيَسيا بَِميياٍل , َواَل يَي ِديُن نََحيدو ِمييْن نَْهيِل اأْلَْديَياِن تََموُّ
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ِْيرٌّ  َوَك َِلَك يَْضَمُن ِمْن اْلُمْسِلِم قِيَم َ َ ِليٍب َغَصمَحُ ِميْن نَْصيَرانِِيٍ , فََهلَيَك فِيي يَيِدِ  ; أِلَنَّيحُ ُم

َر , فَيإِنَُّهْم قَيالُوا : اَل تُْضيَمُن َخْميُر َعلَى ذَِلَك . َوَمْ َهُب اْلَماِلِميَّيِ  َكَميْ َهِب اْلَحنَِفيَّيِ  فِيَميا ذُِكي

اْلُمْسِلِم نَْو ِخْنِ ييُر ُ , َواَل  اَلُت اْلَماَلِهيي َواأْلَْ ينَاِم , ِلَْْوِليِح  يلى هللا علييح وسيلم : } إنَّ 

َم بَْيَج اْلَخْمِر َواْلَمْيتَِ  َواْلِخْنِ يِر َواأْلَْ ينَامِ  َ تَعَالَى َوَرُسولَحُ َحرَّ { . َوأِلَنَّيحُ اَل قِيَمي َ لََهيا ,  هَّ

ييِح َعلَْييِح ; َوأِلَنََّهيا َميالو  ِيِ ِلتَعَدِِ ِمِ  َوَما اَل قِيَم َ لَحُ اَل يُْضَمُن . لَِمْن يَْضَمُن اْلغَاِ ُب َخْميَر الي ِِ

لُونََها . َوإِذَا تََخلَّلَْت اْلَخْمُر وَ  َكانَْت ِلُمْسِلٍم , ُخيِِيَر َ ياِحمَُها ُمْحتََرمو ِعْندَ َغْيِر اْلُمْسِلِميَن يَتََموَّ

ا َخْمُر َغْيِر اْلُمْسيِلمِ  ِْيَمتَُها . نَمَّ  إذَا بَْيَن نَْخِ َها َخالًّ , نَْو ِمثِْل َعِصيِرَها إْن َعِلَم قَْدَرَها َوإاِلَّ فَ

نَْخِ  اْلَخِلِ , َعلَى اْلُمْفتَى بِيِح ِعْنيدَ  تََخلَّلَْت فَيَُخيَُّر َ اِحمَُها بَْيَن نَْخِ  قِيَمتَِها يَْوَم اْلغَْصِب , نَوْ 

ِ  ِمثْيُل اْلَماِلِميَِّ  . َوإِْن َكاَن اْلَمْغُصوُب ِ ْلدَ َمْيتٍَ  دُبَِغ نَْو لَْم يُْدبَْغ , نَْو َكْلم ا َمأْذُون يا فِيي اتَِِخياذِ 

ِْيَم َ َولَْو لَْم يَُجْ  بَْييُج اْلِجْليِد َكْلِب َ ْيٍد نَْو َماِشيٍَ  نَْو ِحَراَسٍ  فَأَتْلَفَحُ اْلغَاِ ُب , فَإِ  نَّحُ يَْغَرُم اْل

ا اْلَمْلُب َغْيُر اْلَمأْذُوِن فِيِح , فَاَل قِيَم َ لَحُ .  نَْو اْلَمْلِب , َونَمَّ

================= 
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ِمِ فِي اللُّ  - 1  يا : اْلغَنِيَم ُ َواْلَمْغنَُم َواْلغَنِيُم َواْلغُْنُم بِالضَّ َِّْيَ  ُغْنم  غَِ  : اْلفَْيُ  , يَُْاُل : َغنَِم ال

ِ  . َواْلغَنِيَمي ُ فِيي ااِلْ يِ اَلحِ : اْسيمو  فَاَز بِِح , َوَغنَِم اْلغَاِز  فِي اْلَحْرِب : َظِفَر بَِمياِل َعيدُِوِ

ا بِ  ِْيَِْ  اْلَمنَعَِ  نَْو بِداََللَتَِها , َوِهيَي ِلْلَمأُْخوِذ ِمْن نَْهِل اْلَحْرِب َعلَى َسمِيِل اْلَْْهِر َواْلغَلَمَِ  , إمَّ َح

َِّييافِِعيَِّ  : ِهييَي اْسييمو ِلْلَمييأُْخوِذ ِمييْن نَْهييِل اْلَحييْرِب  َميياِم , َوَهيي َا ِعْنييدَ اْلَحنَِفيَّييِ  . َوِعْنييدَ ال إْذُن اْمِ

ِْي َكاِب ِلَمْن َحَضَر ِمْن َغنِِيٍ َوفَ  ٍر .اْلُموَ ِع َعلَْيَها بِاْلَخْيِل َوالِرِ

ييلَِ  ( : ن   اْلفَييْيُ  : ُهييَو اْلَميياُل اْلَحاِ ييُل ِلْلُمْسييِلِميَن ِمييْن  - 2اْلفَييْيُ  .  -) اأْلَْلفَيياُظ ذَاُت الِصِ

 نَْمَواِل اْلُمفَّاِر بِغَْيِر قِتَاٍل َواَل إيَجاِف َخْيٍل َواَل ِرَكياٍب . َواْلفَيْرُق بَيْيَن اْلغَنِيَميِ  َواْلفَيْيِ  : نَنَّ 

 َ َما نُِخ َ ِمْن نَْهِل اْلَحْرِب َعْنَوة  َواْلَحْرُب قَائَِم و , َواْلفَْيُ  َميا نُِخي َ ِميْن نَْهيِل اْلَحيْرِب اْلغَنِيمَ 

يي َ فَييْرقو  َخييُر بَييْيَن اْلغَنِيَمييِ  َواْلفَييْيِ  , ُهييَو نَنَّ اْلفَييْيَ  اَل  بِغَْيييِر قِتَيياٍل َواَل إيَجيياِف َخْيييٍل . َوالَمَّ

ُس َكَما تُخَ  ُس اْلغَنِيَم ُ .يَُخمَّ  مَّ

يَمُل ُكيلَّ ِ ْ يَيٍ  ,  - 3اْلِجْ يَ ُ :  -ب   ِْ ِ  , فَُهَو َعيامٌّ يَ مَّ اْلِجْ يَ ُ : اْسمو ِلَما يُْؤَخ ُ ِمْن نَْهِل ال ِِ

ييِ  الَّييِ   مَّ ييدُ ال ِِ ْْ ييأُ  َسييَوا و نََكيياَن ُموِ مَُهييا اْلَْْهييَر َواْلغَلَمَيي َ َوفَييتَْح اأْلَْرِض َعْنييَوة  , نَْو َع َِ يَْن

 بِالتََّراِضييي َواْلغَنِيَميي ُ ُمَخاِلفَيي و ِلْلِجْ يَييِ  ; أِلَنَّ اْلِجْ يَيي َ تُْؤَخيي ُ ِمييْن َغْيييِر قِتَيياٍل , َواْلغَنِيَميي ُ اَل 

ِْتَاِل  َوالتَّْفِصيُل فِي ) ِ ْ يٍَ  ف   ( 5َو  1تَُموُن إالَّ فِي اْل

اللُّغَِ  : اْلغَنِيَمي ُ , َواْلَجْميُج نَْنفَيالو .  َوِميْن َمعَانِييِح فِيي  النَّفَُل بِالتَّْحِريِك فِي - 4النَّفَُل :  -ج  

َي نَْفييال   ِْتَيياِل , َوُسييِمِ ييا لَُهييْم َعلَييى اْل َميياُم ِلييمَْعِض اْلغُييَ اةِ تَْحِريض  ييحُ اْمِ ااِلْ ييِ اَلحِ : َمييا َخصَّ

َواْلفَْرُق بَْيَن اْلغَنِيَمِ  َوالنَّفَِل : نَنَّ النَّفَيَل يَْنفَيِردُ ِلَمْونِِح ِزيَادَة  َعلَى َما يُْسِهُم لَُهْم ِمْن اْلغَنِيَمِ  . 

يي ا بِيِح بَْعيُض اْلغَييانِِميَن ِميْن اْلغَنِيَميِ  ِزيَييادَة  َعلَيى نَْسيُهِمِهْم ِلعََمييٍل قَياُموا بِيِح نَِمايَيي   بِاْلعَيدُِوِ , نَمَّ

 اْلغَنِيَم ُ فَِلْلَجِميجِ .

ا َعلَْيِح السَّلَ  - 5السَّلَُب :  -د   ُب : َما يَأُْخ ُ ُ اْلُمَْاتُِل اْلُمْسِلُم ِمْن قَتِيِلِح اْلَمافِِر فِي اْلَحْرِب ِممَّ

ِمْن الِيَاٍب َو اَلِت َحْرٍب , َوِمْن َمْرُكوبِِح الَّيِ   يَُْاتِيُل َعلَْييِح , َوَميا َعلَْييِح ِميْن َسيْرجٍ َوِلَجياٍم . 

ا َمَج اْلَْتِيِل .َواْلفَْرُق بَْيَن السَّلَِب َواْلغَ   نِيَمِ  : نَنَّ السَّلََب يَُموُن ِزيَادَة  َعلَى َسْهِم اْلُمَْاتِِل ِممَّ

 اِلُحِ ُم التَِّ ِليِفيُّ ِلِل َنِيَمِة :
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يِ  , َوِحلَُّهيا ُمْخيتَصٌّ بَِهيا , قَياَل  يلى  - 6  ُ تَعَالَى ِلَهِ ِ  اأْلُمَّ ُروَع و نََحلََّها هَّ ِْ هللا اْلغَنِيَم ُ َم

عليح وسلم : } نُْعِ يت َخْمس يا لَيْم يُْعَ ُهينَّ نََحيدو قَْمِليي . . . { َوذََكيَر فِيَهيا : } َونُِحلَّيْت ِليي 

ِ  لى هللا عليح وسلم َخا َّ   يَْصينَُج  ْساَلِم ِلَرُسوِل هَّ ِل اْمِ اْلغَنَائُِم { َوَكانَْت اْلغَنِيَم ُ فِي نَوَّ

َِاُ  , الُمَّ  ِ  فِيَها َما يَ ِ تَعَيالَى : } َواْعلَُميوا نَنََّميا َغنِْميتُْم ِميْن َشيْيٍ  فَيأَنَّ لِلَّ نُِسيَخ ذَِليَك بَِْيْوِل هَّ

ُسييوِل َوِلييِ   اْلُْْربَييى َواْليَتَيياَمى َواْلَمَسيياِكيِن َواْبييِن السَّييمِيِل { فََجعَييَل ُخُمَسييَها  ُخُمَسييحُ َوِللرَّ

ا َعلَييى َهييِ ِ  اأْلَْسييُهِم الْ  ُْْسييوم  َ تَعَييالَى َم َخْمَسييِ  , َوَ عَييَل نَْربَعَيي َ نَْخَماِسييَها ِلْلغَييانِِميَن ; أِلَنَّ هَّ

نََضاَف اْلغَنِيَم َ إلَى اْلغَيانِِميَن فِيي قَْوِليِح : } َغنِْميتُْم { َوَ عَيَل اْلُخُميَس ِلغَْييِرِهْم , فَيدَلَّ ذَِليَك 

 َعلَى نَنَّ َسائَِرَها لَُهْم .

 أَِمَواِل اِل َنِيَمِة َوَما اَل يُِعتَبَُر :  َما يُِعتَبَُر ِمنِ 

ا  - 7اأْلَْمَواُل اْلَمْنُْولَ ُ :  -ن  يُعَدُّ ِمْن اْلغَنِيَمِ  َميا نُِخي َ ِميْن اْلَحْربِيِيِ ِميْن نَْميَواٍل َمْنُْولَيٍ  قَْهير 

ةِ اْلَجييْيِش , فَُميي ِْتَيياٍل ; أِلَنَّييحُ َمييالو نُِخيي َ فِييي دَاِر اْلَحييْرِب بُِْييوَّ لُّ َميياٍل يَِصييُل إلَييى يَييِد َ ييْيِش بِ

ي مَّ تِِهْم فَُهَو َغنِيَمي و , اَل َميا نُِخي َ  ِميْن نَْميَواِل نَْهيِل ال ِِ ِ  اْلُمْسِلِميَن فِي دَاِر اْلَحْرِب بِاْعتِمَاِر قُوَّ

يِر  ِمْن ِ ْ يٍَ  َوَخَراجٍ َونَْحِوِ  , َواَل َما َ لََوا َعْنحُ َوتََرُكو ُ فََ ع ا , َواَل َما ِْ نُِخ َ ِمْنُهْم ِمْن اْلعُ

 إذَا اتََّجُروا إلَْينَا َونَْحُو ُ .

ال   -ب   اْختَلََع اْلفََُْهياُ  فِيي  - 8َما فُتَِح َعْنَوة  :  -اأْلَْرُض : َوِهَي َعلَى الاََلالَِ  نَْضُرٍب : نَوَّ

َمياَم ُمَخيَّيرو قَْسِم اأْلَْرِض الَّتِي فُتَِحْت َعْنَوة  , نَْو َعدَِم قَْسِمَها : فَ   ََهَب نَبُيو َحنِيفَي َ إلَيى نَنَّ اْمِ

َهيا بِأَْييدِ  ِْرَّ ِْْسَمَها َعلَى اْلُمْسِلِميَن اْلُمَْاتِِليَن , نَْو يَْضِرَب َعلَى نَْهِلَها اْلَخَراَج َويُ يِهْم بَْيَن نَْن يَ

َْْسييُم , َوتَُمييوُن َوْقف ييا َعلَيي ُ َِّييافِِعيُّ إلَييى . َوذََهييَب َماِلييكو إلَييى نَنََّهييا اَل ت ى اْلُمْسييِلِميَن . َوذََهييَب ال

َْْسيُم اْلَمْنُْيوُل . َوُرِوَ  َعيْن نَْحَميدَ َميا يَُوافِيُق َرنَْ  ُكيِلٍ ِميْن نَبِيي  قَْسِمَها بَْيَن اْلُمَْاتِِليَن َكَما يُ

 ( . 26 - 25َحنِيفَ َ َوَماِلٍك . َوالتَّْفِصيُل فِي ُمْصَ لَحِ ) نَْرٍض ف 

َوَهيِ ِ  تَِصييُر َوْقف يا بِينَْفِس المُُّهيوِر َعلَْيَهيا ; أِلَنََّهيا  - 9َما َ ياَل نَْهلَُهيا َعْنَهيا َخْوف يا :  -الَانِي ا  

 لَْيَسْت َغنِيَم   , فَيَُموُن ُحْمُمَها ُحْمَم اْلفَْيِ  .

َما : نَْن يَُصيياِلَحُهْم َوُهييَو َضيْربَاِن : نََحييدُهُ  - 10َمييا ُ ييوِلُحوا َعلَْييِح ِمييْن اأْلَْرِض :  -الَاِلث يا  

َهيا َمعَُهيْم بِياْلَخَراجِ , فََهيِ ِ  اأْلَْرُض تَِصييُر َوْقف يا ِْرُّ َماُم نَْو نَائِمُحُ َعلَيى نَنَّ اأْلَْرَض لَنَيا َونُ  اْمِ

 َ ييْرُب الثَّييانِي : نَْن يَُصييالَُحوا َعلَييى نَنَّ اأْل ْرَض لَُهييْم بِيينَْفِس ِمْلِمنَييا لََهييا َكيياَلَّتِي قَْملََهييا . َوالضَّ

َويُْضَرَب َعلَْيَها َخَراجو يَُؤدُّونَحُ َعْنَها , َوَه َا اْلَخَراُج فِي ُحْمِم اْلِجْ يَِ  , َمتَى نَْسيلَُموا َسيََْط 

َما يُْؤَخ ُ ِمْن فِْديَِ  اأْلَُساَرَّللا َغنِيَم و , أِلَنَّحُ  لى  - 11اْلَماُل اْلَمأُْخوذُ بِاتِِفَاٍق :  -َعْنُهْم . ج 

ةِ اْلَجيْيِش نَْشيمَحَ هللا  عليح وسلم قَسََّم فِدَاَ  نَُساَرَّللا بَْدٍر بَْيَن اْلغَانِِميَن ; َوأِلَنَّحُ َمالو َحَصَل بُِْيوَّ

اَلحِ . َوَما نَْهيدَا ُ اْلُمفَّياُر ِليمَْعِض اْلغَيانِِميَن فِيي دَاِر اْلَحيْرِب فَُهيَو َغنِيَمي و ِلْلَجيْيِش ; أِلَنَّ  بِالِسِ

َل َخْوف ييا ِمييْن اْلَجييْيِش , فَيَُمييوُن َغنِيَميي   , َكَمييا لَييْو نََخيي َ ُ بِغَْيِرَهييا , فَلَييْو َكانَييْت اْلَهِديَّيي ُ ذَِلييَك فُِعيي

 ( . 24 - 23بِدَاِرنَا فَِهَي ِلَمْن نُْهِديَْت إلَْيِح . ) ر : ُمْصَ لَُح نَْسَرَّللا ف 

=================== 

ِضخِ    ) أَِصَحاُا الرَّ
200: 

َِ فِيييِح يُْسييَهُم لَييحُ أِلَنَّييحُ ِمييْن نَْهِلييِح , َونَنَّ َمييْن اَل اأْلَ  - 28  ِْتَيياُل َوَشيياَر ْ ييُل نَنَّ َمييْن يَْلَ ُمييحُ اْل

َمي ُروَرةِ اَل يُْسَهُم لَحُ إالَّ نَنَّحُ يَْرَضُخ لَحُ َحَسَب َما يَيَرا ُ اْمِ ِْتَاُل فِي َغْيِر َحالَِ  الضَّ اُم يَْلَ ُمحُ اْل

ا َعلَ  ِْتَاِل , َمَج إْظَهاِر اْنِحَ اِط ُرتْمَتِِح .تَْحِريض   ى اْل
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ْضخِ َمْن يَِلي : ن   مِيُّ ( :  -َونَْ َحاُب الرَّ َِّيافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَي ُ  - 29) الصَّ ذََهيَب اْلَحنَِفيَّي ُ َوال

يمِيَّ يُْرَضيُخ َواَل يُْسيَهُم لَيحُ , َواْلَماِلِميَّ ُ فِي قَْوٍل , َوالثَّيْوِر ُّ َواللَّْييُث َونَبُيو الَيْوٍر إلَيى نَنَّ  الصَّ

يْميَاُن يُْحي َْوَن ِميْن اْلغَنِيَميِ  إذَا َحَضيُروا اْلغَيْ َو {  ِلَما َرَوَّللا َسِعيدُ ْبيُن اْلُمَسييِِِب } َكياَن الِصِ

ييمِيَّ يُْسيي ييمِِيِ . َوفِييي قَييْوٍل ِعْنييدَ اْلَماِلِميَّييِ  إنَّ الصَّ َهُم لَييحُ إْن نََطيياَق َواْلَمْجنُييوُن َواْلَمْعتُييو ُ َكالصَّ

نَِ   َماُم َوقَاتََل بِاْلِفْعِل . َوإاِلَّ فَاَل , َوَظاِهُر اْلُمدَوَّ ِْتَاَل َونََ اَز ُ اْمِ َوَشَهَر ُ اْبُن َعْمِد السَّياَلِم  -اْل

ييمِِيِ ; أِلَنَّ  - ِ  ييلى هللا  نَنَّييحُ اَل يُْسييَهُم لَييحُ ُمْ لَْ ييا . َوقَيياَل اأْلَْوَزاِعيييُّ : يُْسييَهُم ِللصَّ َرُسييوَل هَّ

ْميَاِن بَِخْيمََر { . َونَْسَهَم نَئِمَّ ُ اْلُمْسِلِميَن ِلُمِلِ َمْولُيوٍد ُوِليدَ فِيي نَْرِض  عليح وسلم } نَْسَهَم ِللِصِ

قَالَيْت : اْلَحْرِب , َوَرَوَّللا اْلُجوَزَ انِيُّ بِإِْسنَاٍد َعْن اْلَوِضيِن ْبِن َعَ اٍ  قَاَل : َحدَّالَتْنِي َ يدَّتِي 

َهاِت اأْلَْواَلِد ِلَما فِي بُُ ونِِهنَّ .  ُكْنت َمَج َحمِيِب ْبِن َمْسلََم َ , َوَكاَن يُْسِهُم أِلُمَّ

َِّافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَ ُ َواْلَماِلِميَّي ُ فِيي اْلَْيْوِل اْلُمَْابِيِل  - 30) اْلَمْرنَةُ ( :  -ب    ذََهَب اْلَحنَِفيَّ ُ َوال

ِْهُ  ْضيَخ ِلْلَم وِر , َوَسِعيدُ ْبُن اْلُمَسيِِِب َوالثَّْوِر ُّ َواللَّْيُث َوإِْسَحاُق إلَيى نَنَّ اْلَميْرنَةَ تُْعَ يى الرَّ

َواَل يُْسَهُم لََها , ِلَما َوَردَ نَنَّ نَْجدَةَ ْبَن َعاِمٍر اْلَحُروِر َّ َسأََل اْبيَن َعمَّياٍس رضيي هللا عنهميا 

 ِ   يلى هللا علييح وسيلم يَْغيُ و بِالنَِِسياِ  ؟ َوَهيْل َكياَن يَْضيِرُب لَُهينَّ : } َهْل َكياَن َرُسيوُل هَّ

ييا  بَِسييْهٍم ؟ فَأََ ابَييحُ : قَييْد َكيياَن يَْغييُ و بِِهيينَّ . فَيُييدَاِويَن اْلَجْرَحييى , َويُْحيي َْيَن ِمييْن اْلغَنِيَمييِ  , َونَمَّ

َكاَن يَْرَضُخ لَُهنَّ { َوأِلَنَّ اْلَمْرنَةَ لَْيَسْت ِميْن نَْهيِل بَِسْهٍم فَلَْم يَْضِرْب لَُهنَّ َوفِي ِرَوايٍَ  : َوقَْد 

ييِمُل يُْرَضييُخ لَييحُ ِمثْييُل اْلَمييْرنَةِ َمييا لَييْم تَييمِْن  ِْ ييمِِيِ . َواْلُخْنثَييى اْلُم ِْتَيياِل . فَلَييْم يُْسييَهْم لََهييا َكالصَّ اْل

ُهوِر : َكَما ِْ اَل يُْسَهُم ِلْلَمْرنَةِ اَل يُْرَضيُخ لََهيا َولَيْو قَاتَلَيْت .  ذُُكوَرتُحُ . َوقَاَل اْلَماِلِميَّ ُ َعلَى اْلَم

َرُج ْبُن ِزيَاٍد َعْن َ دَّتِِح نَنََّها َحَضيَرْت فَيتَْح  ِْ َوقَاَل اأْلَْوَزاِعيُّ : يُْسَهُم ِلْلَمْرنَةِ ِلَما َرَوَّللا } َح

ِ  لى هللا عليح و َ ياِل { َونَْسيَهَم نَبُيو َخْيمََر قَالَْت . فَأَْسَهَم لَنَا َرُسوُل هَّ سلم َكَميا نَْسيَهَم ِللِرِ

ُموَسى فِي َغْ َوةِ تَْستَُر ِلنِْسَوةٍ َمعَيحُ , َوقَياَل نَبُيو بَْميِر ْبيُن نَبِيي َميْريََم : نَْسيَهْمَن النَِِسياَ  يَيْوَم 

. ِِ  اْليَْرُمو

َِّافِِعيَّ ُ َوالْ  - 31) اْلعَْمدُ ( .  -ح   َحنَابِلَ ُ َواْلَماِلِميَّ ُ فِي قَيْوٍل , َوَسيِعيدُ ْبيُن ذََهَب اْلَحنَِفيَّ ُ َوال

اْلُمَسيييِِِب َوالثَّييْوِر ُّ َواللَّْيييُث َوإِْسييَحاُق , إلَييى نَنَّ اْلعَمِيييدَ اَل يُْسييَهُم لَُهييْم , َولَِمييْن يُْرَضييُخ لَُهييْم 

َميياُم إذَا قَيياتَلُوا . َوُرِوَ  ذَِلييَك َعييْن اْبييِن  َعمَّيياٍس رضييي هللا عنهمييا " , َحَسييَب َمييا يَييَرا ُ اْمِ

وا بَِما َوَردَ َعْن ُعَمْيٍر َمْولَى  بِي اللَّْحِم قَاَل : } َشِهْدت َخْيمَيَر َميَج َسيادَتِي , فََملَُّميوا  َواْحتَجُّ

َِيْيٍ  ِميْن  ُخْرالِيِيِ  ِو , فَيأََمَر ِليي بِ ِ  لى هللا عليح وسيلم َوَكلَُّميو ُ نَنِِيي َمْملُيو فِي َرُسوَل هَّ

ْضيخِ ِلْلعَْميِد إْذَن السَّييِِِد , فَيُْعَ يى لَيا ْعَ ياِ  الرَّ َِّيافِِعيَّ ُ ِمِ يتَِرُط اْلَحنَِفيَّي ُ َوال ِْ حُ ْلَمتَالِ { َواَل يَ

ْضُخ إذَا َحَضَر اْلَوْقعَ َ َوإِْن لَْم يَأْذَْن َسيِِدُ ُ . َوذََهَب اْلَحنَابِلَ ُ إلَى نَنَّحُ إذَا َغَ ا اْلعَْمدُ  غَْيِر بِ الرَّ

ييُهوِر نَنَّييحُ اَل  ِْ إْذِن َسيييِِِدِ  لَييْم يُْرَضييْخ لَييحُ َواَل ِلفََرِسييِح ِلِعْصيييَانِِح . َويَييَرَّللا اْلَماِلِميَّيي ُ َعلَييى اْلَم

 يُْرَضُخ ِلْلعَمِيِد َكَما اَل يُْسَهُم لَُهْم .

يُّ ( :  -د   ِمِ َِّافِِعيَّ ُ َونَْحَمدُ  - 32) ال ِِ يَّ يُْرَضيُخ لَيحُ  ذََهَب اْلَحنَِفيَّ ُ َوال ِمِ فِي قَْوٍل إلَى نَنَّ ال ِِ

ِْتَاَل َواَل يُْسَهُم لَحُ ; أِلَنَّ السَّْهَم ِلْلغُيَ اةِ َواْلَميافُِر لَيْيَس بِغَياٍز , فَيإِنَّ اْلغَيْ َو عِ  و إذَا بَاَشَر اْل مَيادَة

ْضيُخ فَِلتَْحِريِضيِهمْ  يا الرَّ َعانَيِ  إذَا اْحتَياَج اْلُمْسيِلُموَن  َواْلَمافُِر لَْيَس ِمْن نَْهِلَهيا , َونَمَّ َعلَيى اْمِ

َميياِم لَيْم يَْسيتَِحقَّ َشيْيئ ا َعلَيي يُّ بِغَْييِر إْذِن اْمِ ِمِ َِّيافِِعيَّ ُ بِأَنَّييحُ إْن َحَضيَر الي ِِ َح ال ى إلَيْيِهْم . َوَ يرَّ

ِيِ ا ِمِ َِ , َويُْلَحييُق بِاليي ِِ َميياُم  نَيي َا ُر ُ اْمِ ييِحيحِ , بَييْل يُعَييِ ِ ُن َواْلَحْربِيييُّ إْن الصَّ ْلُمعَاَهييدُ َواْلُمييَؤمَّ

َِّيْيمَانِيُّ : لَيْو َكياَن فِي دُ ْبُن اْلَحَسيِن ال َماُم لَُهْم . َوقَاَل ُمَحمَّ ي َ اَزْت ااِلْستِعَانَ ُ بِِهْم . َونَِذَن اْمِ

َميياِم فَ  ييِ  فِييي اْلعَْسييَمِر قَييْومو ُمْسييتَأَْمنُوَن , فَييإِْن َكييانُوا دََخلُييوا بِييإِْذِن اْمِ مَّ ُهييْم بَِمْنِ لَييِ  نَْهييِل ال ِِ
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َميياِم فَيياَل  ْضييخِ َواْسييتِْحَْاِق النَّفَييِل إذَا قَيياتَلُوا , َوإِْن َكييانُوا دََخلُييوا بِغَْيييِر إْذِن اْمِ اْسييتِْحَْاِق الرَّ

ا يُِصيمُوَن ِمْن السَّلَِب َواَل ِمْن َغْيِرِ  , بَْل ذَِلَك ُكلُّحُ ِلْلمُ  ياُف َشْيَ  لَُهْم ِممَّ ْسِلِميَن , قَاَل اْلَخصَّ

َِّْرِعيَِّ  ِلَمْن ُهَو ِمْن نَْهيِل دَاِرنَيا , فَياَل يَثْمُيُت فِيي َحيِقِ  : أِلَنَّ َه َا ااِلْستِْحَْاَق ِمْن اْلَمَرافِِق ال

َماُم اْسيتَعَاَن بِِهيْم . فَمِاْسيتِعَانَتِ  ِح بِِهيْم يُْلَحُْيوَن بَِميْن َمْن لَْيَس ِمْن نَْهِل دَاِرنَا , إالَّ نَْن يَُموَن اْمِ

ِيِ اَل يُْرَضيُخ لَيحُ . َوذََهي ِمِ ا . َويََرَّللا اْلَماِلِميَّ ُ نَنَّحُ َكَما اَل يُْسيَهُم ِللي ِِ َب ُهَو ِمْن نَْهِل دَاِرنَا ُحْمم 

َميياِم بِإِْذنِيييِح , َوبَِهيي  َا قَيياَل اأْلَْوَزاِعييييُّ اْلَحنَابِلَيي ُ إلَييى نَنَّ اْلَميييافَِر يُْسييَهُم لَييحُ إذَا َغيييَ ا َمييَج اْمِ

ِ  يلى هللا  ْهيِر ُّ } نَنَّ َرُسيوَل هَّ ْهِر ُّ َوالثَّْوِر ُّ  َوإِْسَحاُق . َواْستَدَلُّوا بَِميا َرَوَّللا ال ُّ َوال ُّ

ْضيخِ السَّي ْهَم عليح وسلم اْستَعَاَن بِنَاٍس ِمْن اْليَُهوِد فِي َحْربِِح . فَأَْسَهَم لَُهيْم { . َواَل يَْملُيُغ بِالرَّ

ِيِ إذَا دَلَّ , فَيَُ ادُ َعلَى السَّْهِم ِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ  , أِلَنَّحُ َكاأْلُْ َرةِ . ِمِ  إالَّ فِي ال ِِ

=================== 

اِنِفَراُد اِلُ فَّاِر بِ َِ َوٍ  
201 : 

ْم إلَى نَنَّ َما يُِصييمُحُ قَيْومو ِميْن نَْهيِل ذََهَب اْلَحنَِفيَّ ُ َواْلَحنَابِلَ ُ فِي نََحِد ااِلْحتَِمالَْيِن ِعْندَهُ  - 36

ييِ  لَُهييْم َمنَعَيي و نُْخييِرَج ُخُمُسييحُ , َواْلمَيياقِي َغنِيَميي و بَْييينَُهْم , أِلَنَّييحُ َغنِيَميي ُ قَييْوٍم ِمييْن نَْهييِل دَارِ  مَّ  ال ِِ

ييِ  تَ  مَّ ْسيياَلِم , فَأَْشييمَحَ َغنِيَميي َ اْلُمْسييِلِميَن , إْذ إنَّ نَْهييَل ال ِِ مَييجو ِلْلُمْسييِلِميَن فِييي السُّييْمنَى ِحيييَن اْمِ

يا ,  َ اُروا ِمْن نَْهِل دَاِرنَا , فَيَُمونُوَن تَمَع يا ِلْلُمْسيِلِميَن فِيَميا يُِصييمُوَن فِيي دَاِر اْلَحيْرِب نَْيض 

َِّيافِعِ  يُس َ ِمييُج اْلُمَصياِب . َوقَياَل ال ْحيَراُز بِاْلُميِلِ , فَِلَهي َا يَُخمَّ يُس َميا َوقَْد تَيمَّ اْمِ يَّ ُ : اَل يَُخمَّ

َكياةِ . َوَميا  يُّوَن ِمْن نَْهيِل اْلَحيْرِب ; أِلَنَّ اْلُخُميَس َحيقٌّ يَِجيُب َعلَيى اْلُمْسيِلِميَن َكال َّ ِمِ نََخ َ ُ ال ِِ

ْْتََضى  َميْ َهبِ  َِّيافِِعيَِّ  ,  نََ اَب اْلُمْستَأَْمنُوَن فَُهَو لَُهْم اَل ُخُمَس فِيِح ِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ  . َوُهَو ُم ال

َكياةِ , فَياَل َمَجياَل ِلتَْخِمييِس َميا يَأُْخي ُ ُ  إْذ اْلُخُمُس ِعْندَُهْم َحقٌّ يَِجُب َعلَى اْلُمْسِلِميَن فََْْط َكال َّ

 تََل .اْلُمْستَأَْمنُوَن . َويُْؤَخ ُ ِمْن ِعمَاَراِت اْلَماِلِميَِّ  نَنَّ اْلَمافَِر اَل يُْعَ ى لَحُ َشْي و َولَْو قَا

================= 

 202 ِليلَةل 

ِمْن َمعَانِي اْلِغيلَِ  فِي اللُّغَيِ  : اْلَخِديعَي ُ . يَُْياُل : قُتِيَل فُياَلنو ِغيلَي   , نَْ  : ُخْدَعي   , َوُهيَو  - 1

اَلِم اْلعَييَرِب : نَْن يَْخدََعييحُ فَيَييْ َهَب بِييِح إلَييى َمْوِضييجٍ , فَييإِذَا َ يياَر إلَْيييِح قَتَلَييحُ . َواْلِغيلَيي ُ فِييي َكيي

ِْعُُر . َوِمْن َمعَانِي اْلِغيلَِ  فِي اللُّغَيِ  َكي َلِ  َِِّرِ َواْلَْتِْل إلَْيِح ِمْن َحْيُث اَل يَْعلَُم َواَل يَ َك إيَصاُل ال

ُ ِل َزْوَ تَحُ َوِهَي تُْرِضيُج , َوإِْرَضيالُ اْلَميْرنَةِ َولَيدََها َوِهيَي َحاِميلو . َواَل يَْخي ُرُج : َوْطُ  الرَّ

 اْلَمْعنَى ااِلْ ِ اَلِحيُّ َعْن اْلَمْعنَى اللُّغَِوِ ِ .

 يَتَعَلَُّى بِاِلِ يلَِة ِمِن أَِحَ اٍم : اِلقَتُِل ِليلَةل : َما

َِْصياُص , َسيَوا و نََكياَن  - 2  اتَّفََق اْلفََُْهاُ  فِي اْلُجْملَِ  َعلَى نَنَّ ُعُْوبَ َ اْلَْتِْل اْلعَْمِد ُعيْدَوان ا اْل

 ْلَْتُْل ِغيلَ   نَْم لَْم يَُمْن . َواْختَلَفُوا فِي بَْعِض اْلَمَسائِِل , فِيَما إذَا َكاَن اْلَْتُْل ِغيلَ   .ا

ِيِ ( :  -َوِمييْن َهييِ ِ  اْلَمَسييائِِل : ن   ِمِ َِّييافِِعيَّ ُ َواْلَحنَابِلَيي ُ إلَييى  - 3) قَتْييُل اْلُمْسييِلِم بِاليي ِِ ذََهييَب ال

ُسوِل  لى هللا عليح وسيلم } اْلَْْوِل بِأَنَّ الْ  ِيِ ُمْ لَْ ا , َواْستَدَلُّوا بَِْْوِل الرَّ ِمِ ْْتَُل بِال ِِ ُمْسِلَم اَل يُ

ُر َويُْحيمَُس , َواَل يَْملُيُغ بَِحْمِسيِح َسينَ   , َوقَيا َِّيافِِعيَّ ُ : يُعَي َّ ْْتَُل ُمْسيِلمو بَِميافٍِر { , َوقَياَل ال َل اَل يُ

ِيِ , لْوليح تعيالى : } َوَكتَْمنَيا اْلَحنَابِلَ ُ : َعلَيْ  ِمِ ْْتَُل اْلُمْسِلُم بِالي ِِ يَ ُ فََْْط . َوقَاَل اْلَحنَِفيَّ ُ : يُ ِح الدِِ

َعلَييْيِهْم فِيَهييا نَنَّ اليينَّْفَس بِييالنَّْفِس { , َوِلَمييا َرَوَّللا َ ييابِرو رضييي هللا عنييح نَنَّ النَّمِيييَّ  ييلى هللا 
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ا بِيِ مِِ  تِيِح { ; َواِلْسيتَِوائِِهَما فِيي عليح وسيلم } قَيادَ ُمْسيِلم  ِيٍ , َوقَياَل : نَنَيا نََحيقُّ َميْن َوفَّيى بِِ مَّ

ييِ  . َوقَيياَل  مَّ ييِد ال ِِ ْْ َِْصيياِص فِيييِح تَْنِفيييرو لَُهييْم َعييْن قَمُييوِل َع اْلِعْصييَمِ  اْلُمَؤبَّييدَةِ ; َوأِلَنَّ َعييدََم اْل

ْْتَيُل بِيِح ِسيَاَسي   اَل اْلَماِلِميَّ ُ : إذَا قَتَلَحُ ِغيلَ   بِأَْن َخدَ  َعحُ  َحتَّى ذََهَب بِِح إلَى َمْوِضيجٍ فََْتَلَيحُ , يُ

يَ ُ فََْْط . ْْتُْلحُ ِغيلَ   , فَعَلَْيِح الدِِ ا إذَا لَْم يَ ا , نَمَّ  قَِصا  

================= 

فِدَاُ  اأْلَِسيِر اْلُمْسِلِم , بِآاَلِت اْلَحْرِب , َواْلُمَرالِ 
203: 

َِّيافِِعيَّ ُ اْختَ  - 6  لََع اْلفََُْهاُ  فِي َ َواِز فِدَاِ  اأْلَِسييِر اْلُمْسيِلِم بِِسياَلحٍ نَْدفَعُيحُ ِلْلعَيدُِوِ . فََْياَل ال

فِي نََ ِحِ َوْ َهْيِن ِعْندَُهْم : يَُجوُز ذَِلَك . َوفِي َ َواِزِ  َوَعدَِم َ يَواِزِ  قَيْواَلِن ِعْنيدَ اْلَماِلِميَّيِ  , 

ياَلُح اِلْبِن اْلَْ  اِسِم َونَْشَهَب : فَاْلَمْنُج اِلْبِن اْلَْاِسِم , َواْلَجَواُز أِلَْشَهَب . َما لَْم يَُمْن اْلَخْييُل َوالِسِ

ا َرنْيَاِن .  َونََضي ا يَُموُن لَُهْم بِِح اْلُْْدَرةُ المَّاِهَرةُ . َوِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ  فِي ذَِلَك نَْيض  ا َكثِير  اَف نَْمر 

َِّافِ  يعُُهْم ِعيَّ ُ : َواَل يَُجوُز َردُّ نَْسِلَحتِِهْم الَّتِي اْسيتَْولَْينَا َعلَْيَهيا بَِمياٍل يَْم ُلُونَيحُ لَنَيا , أِلَنَّيا اَل نَمِيال

ا , لَِمنَّحُ يَُجوُز فِي اأْلَْوَ ِح ِعْندَُهْم ُمفَادَاةُ نَْسَرانَا بِِساَلِحِهْم الَِّ   َغنِْمنَا ُ ِميْنُهْم .  َوقَياَل ِساَلح 

َمياِم فِيدَاُ  نَْسيَرَّللا اْلُمْسيِلِميَن بَِخْميٍر َوِخْنِ ييٍر , َوَطِرييُق ذَِليَك نَْن يَيأُْمَر  اْلَماِلِميَّ ُ : يَُجيوُز ِلإْلِ

يا َعلَيْيِهْم ِميْن اْلِجْ يَي ِ  ِْيَميِ  ذَِليَك ِممَّ ِ  بِدَْفجِ ذَِليَك ِلْلعَيدُِوِ , َويَُحاِسيمَُهْم بِ مَّ َماُم نَْهَل ال ِِ  , فَيإِْن اْمِ

يُروَرةِ , َوقَيالُوا :  تَعَ ََّر ذَِلَك َ ياَز ِشيَراُ  اْلَخْميِر َواْلِخْنِ ييِر اِلْفتِيدَاِ  نَْسيَرَّللا اْلُمْسيِلِميَن ِللضَّ

ا إذَا َرُضوا بِغَْيِرِ  فَاَل يَُجوُز اْلِفدَاُ  بِِهَما .  َوَمَحلُّ ذَِلَك إْن لَْم يَْرَضْوا إالَّ بِ َِلَك , نَمَّ

=================== 

 204 فِِديَةل 

يا ُهيَو فِييِح . قَياَل  - 1  ِْ ُ بِيِح اأْلَِسييَر نَْو نَْحيَو ُ فَيَُخلُِِصيحُ ِممَّ اْلِفْديَ ُ لُغَ   : َميالو نَْو نَْحيُو ُ يَْسيتَْن

ْبَح فِييدَا   لَييحُ َوَخلَّْصيينَا ُ بِيي ِح ِمييْن اليي َّْبحِ . تَعَييالَى : } َوفَييدَْينَا ُ بِييِ ْبحٍ َعِميييٍم { , نَْ  َ عَْلنَييا اليي ِِ

حَ إلَْيِح . ا : ِهَي اْلمَدَُل الَِّ   يَتََخلَُّص بِِح اْلُمَملَُّع ِمْن َمْمُروٍ  تََو َّ  َواْ ِ اَلح 

لَِ  ( : ن   اْلِجْ يَ ُ ِهَي : اْسمو ِلْلَماِل الَّيِ   يُْؤَخي ُ ِميْن  - 2) اْلِجْ يَ ُ ( :  -) اأْلَْلفَاُظ ذَاُت الِصِ

ييِد نَْهييِل ال ِِ  ْْ ييِن ِدَمييائِِهْم , َوتُْ لَييُق اْلِجْ يَيي ُ َعلَييى اْلعَ ْْ ْسييَمانِِهْم فِييي ِديَاِرنَييا َوِحَمييايَتِِهْم َوَح ييِ  ِمِ مَّ

لَ ُ بَْيَن اْلِفْديَِ  َواْلِجْ يَِ  نَنَّ اْلِفْديَ َ نََعمُّ ِمْن اْلِجْ يَِ  . ا . َوالِصِ  نَْيض 

يَ ُ ( :  -ب   يَ ُ ِهيَي : - 3) الدِِ اْلَمياُل اْلَواِ يُب بِاْلِجنَايَيِ  َعلَيى ُحيِرٍ فِيي نَْفيٍس نَْو َغْيِرَهيا  الدِِ

 َوِهَي نََخصُّ ِمْن اْلِفْديَِ  .

الْيَم .  - 4) اْلَمفَّاَرةُ ( :  -ج   يي اْمِ ا : َميا يُغَِ ِ اْلَمفَّاَرةُ لُغَي   : السَّيتُْر َوالتَّْغِ يَي ُ , َواْ يِ اَلح 

 يَِ  .َوِهَي نََخصُّ ِمْن اْلِفدْ 

اْلُخْلُج لُغَ   : النَّْ لُ , َوِمْنحُ َخالَعَْت اْلَمْرنَةُ َزْوَ َهيا إذَا اْفتَيدَْت ِمْنيحُ بَِمياٍل .  - 5اْلُخْلُج :  -د  

ْوجِ بِلَْفِظ َطاَلٍق نَْو ُخْلجٍ , قَياَل تَعَيالَى  ُْْصوٍد ِلِجَهِ  ال َّ َِّْرلِ : فُْرقَ و بِِعَوٍض َم َواْلُخْلُج فِي ال

ِ فَاَل ُ نَاَح َعلَْيِهَما فِيَما اْفتَيدَْت بِيِح { . َواْلُخْليُج نََخيصُّ ِميْن  : } ِْيَما ُحدُودَ هَّ فَإِْن ِخْفتُْم ناَلَّ يُ

 اْلِفْديَِ  . 

 ) اِلُحِ ُم التَِّ ِليِفيُّ   :

اْرتَِمياُب  -بَاَح   بَِحَسِب َميا يَِليي :  ن يَْختَِلُع اْلُحْمُم التَّْمِليِفيُّ ِلْلِفْديَِ  ُوُ وب ا نَْو نَْدب ا نَْو إ - 6 

ْحييَراِم :  اتَّفَييَق اْلفََُْهيياُ  َعلَييى نَنَّ َمييْن فَعَييَل َشييْيئ ا ِمييْن َمْحُمييوَراِت  - 7نََحييِد َمْحُمييوَراِت اْمِ
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َهياِن َوالتََّ يُّيِب َولُيْمِس اْلَمِخيي نِْس َوقَيِصِ اأْلَْظفَياِر َوااِلدِِ ْحَراِم َكَحْليِق اليرَّ ِط نَْو نَْحيِو ذَِليَك اْمِ

 ( 148َوَ مَْت َعلَْيِح اْلِفْديَ ُ . َوِللتَّْفِصيِل اُْنُمْر ُمْصَ لََح : ) إْحَرامو ف 

================= 

) اِلفُِرقَةُ بَِسبَِه اِختِاَلِف الدَّاِر    -ز 
205: 

دَ اْخييتِاَلِف الييدَّارِ  - 11  اَل يُْعتَمَييُر َسييمَم ا ِلْلفُْرقَييِ  بَييْيَن  ذََهييَب ُ ْمُهييوُر اْلفََُْهيياِ  إلَييى نَنَّ ُمَجييرَّ

يِن . َوقَيياَل اْلَحنَِفيَّيي ُ : إنَّ اْخييتِاَلَف دَاَرْ   ْوَ ْيِن َمييا لَييْم يَْحُصييْل بَْينَُهَمييا اْخييتِاَلفو فِييي الييدِِ اليي َّ

ا ُموِ بو ِلْلفُْرقَِ  بَْينَُهَما , فَلَْو دََخَل َحْربِيٌّ  ِْيَْ   َوُحْمم  ْوَ ْيِن َح ي َ  ال َّ مَّ ْسياَلِم َوَعَْيدَ ال ِِ دَاَر اْمِ

َِ َزْوَ تَحُ فِي دَاِر اْلَحْرِب اْنفََسَخ نَِماُحُهَما , َوَكي َا اْلعَْميُس َوالتَّْفِصييُل فِيي ُمْصيَ لَحِ )  َوتََر

 ( 5اْختِاَلُف الدَّاَرْيِن ف 

===================== 

 206 فَِقيرل 

ِْيييُر فِييي اللُّغَييِ  ِضييدُّ الْ  - 1  ييُر ِضييدُّ اْلِغنَييى . َوفِييي اْلفَ ْْ غَنِييِيِ , َوُهييَو َمييْن قَييلَّ َمالُييحُ , َواْلفَ

َِّافِِعيَّ ُ , َواْلَحنَابِلَ ُ بِأَنَّحُ : َمْن اَل يَْمِلُك َشْيئ ا نَْلمَتَّ َ , نَْو يَِجدُ شَ  فَحُ ال ا ااِلْ ِ اَلحِ َعرَّ ْيئ ا يَِسيير 

فَحُ اْلَحنَِفيَّ ُ : بِأَنَّحُ َميْن يَْمِليُك دُوَن نَِصياٍب ِمْن َماٍل نَْو َكْسٍب اَل يََُْج َمْوقِع   ا ِمْن ِكفَايَتِِح . َوَعرَّ

فَيحُ اْلَماِلِميَّي ُ :  , ِمْن اْلَماِل النَّياِمي , نَْو قَيْدَر نَِصياٍب َغْييِر نَياٍم ُمْسيتَْغَرٍق فِيي َحاَ تِيِح . َوَعرَّ

 وَت َعاِمِح .بِأَنَّحُ َمْن يَْمِلُك َشْيئ ا اَل يَْمِفيِح قُ 

لَِة :   اأِلَِلفَاُأ ذَاُد الصِِّ

َِّيافِِعيَِّ  :  - 2اْلِمْسِميُن :   اْلِمْسِميُن ِعْندَ اْلَحنَِفيَِّ  , َواْلَماِلِميَِّ  : َمْن اَل  يَْمِلُك َشْيئ ا , َوِعْنيدَ ال

ِْيييَر َمييْن قَييدََر َعلَييى َميياٍل نَْو َكْسييٍب يََْييُج َمْوقِع ييا ِمييْن ِكفَايَتِييِح َواَل يَ  ْمِفيييِح , َوقَيياَل قَييْومو : إنَّ اْلفَ

َواْلِمْسِميَن ِ ْنعو َواِحدو . َوِعْندَ اْلَحنَابِلَِ  : َمْن يَِجدُ ُمْعَمَم اْلِمفَايَِ  نَْو نِْصيفََها ِميْن َكْسيٍب نَْو 

ِْيِر َواْلِمْسِميِن اْسيمو يُنْ  لَ ُ بَْينَُهَما نَنَّ ُكالًّ ِمْن اْلفَ مِيُي َعيْن اْلَحاَ يِ  , َونَنَّ ِكلَْيِهَميا َغْيِرِ  . َوالِصِ

دَقَاِت . َكاةِ َوالصَّ  ِمْن َمَصاِرِف ال َّ

 َما يَتَعَلَُّى بِاِلفَِقيِر ِمِن أَِحَ اٍم : 

َكا ُ :   اِلفَِقيُر الَِّذي تُِعَطى لَهُ ال َّ

ُُِّروُط اآْل  - 3  َكاةُ ال ِْيِر الَِّ   تُْعَ ى لَحُ ال َّ تََرُط فِي اْلفَ ِْ  تِيَ ُ :يُ

َكياةِ إلَيى َكيافٍِر بِاتِِفَياِق اْلفََُْهياِ  , ِلَحيِديِث ُمعَياٍذ رضيي  -ن   ْساَلُم : فَاَل يَُجوُز َ ْرُف ال َّ اْمِ

هللا عنح : } ُخْ َها ِمْن نَْغنِيَائِِهْم َوُردََّها فِي فََُْرائِِهْم { نََمَر علييح الصيالة والسيالم بَِوْضيجِ 

َكاةِ فِي فََُْرا يا َميا ِسيَوَّللا ال َّ ِ  َمْن يُْؤَخ ُ ِمْنُهْم , َوُهْم اْلُمْسِلُموَن , فَاَل يَُجوُز فِي َغْييِرِهْم . نَمَّ

َكيياةِ ِمييْن َ ييدَقَِ  اْلِفْ ييِر , َواْلَمفَّيياَراِت َوالنُّيي ُوِر فََْييْد اْختَلَييَع اْلفََُْهيياُ  فِييي َ ييَواِز َ ييْرفَِها  ال َّ

ِ  . فَ َهَ  مَّ يِ  , أِلَنَّ ِلفََُْراِ  نَْهِل ال ِِ مَّ َب اْلُجْمُهوُر إلَى نَنَّحُ اَل يَُجوُز َ ْرفَُها إلَى فََُْراِ  نَْهِل ال ِِ

يدُ ْبينُ  ِْيَرُهْم َكافِرو فَلَْم يَُجْ  اليدَّْفُج إلَْييِح َكفَُْيَراِ  نَْهيِل اْلَحيْرِب . َوذََهيَب نَبُيو َحنِيفَي َ . َوُمَحمَّ  فَ

َ ُسْمَحانَحُ َوتَعَيالَى قَياَل : } اْلَحَسِن إلَى َ َواِز َ ْرفَِها إ ِ  , َوقَااَل : إنَّ هَّ مَّ لَى فََُْراِ  نَْهِل ال ِِ

ا ِهَي َوإِْن تُْخفُوَها َوتُْؤتُوَهيا اْلفَُْيَراَ  فَُهيَو َخْييرو لَُميْم { , ِميْن َغْييِر  دَقَاِت فَنِِعمَّ إْن تُْمدُوا الصَّ

ِْيٍر , َوُعُمومُ  ِْيٍر َوفَ َكياةِ إلَيْيِهْم , إالَّ نَنَّيحُ  فَْصٍل بَْيَن فَ ْْتَِضيي َ يَواَز َ يْرِف ال َّ َه َا النَِّصِ يَ

يِ  ِميْن  مَّ دَقَِ  إلَيى نَْهيِل ال ِِ ِم , َوأِلَنَّ َ ْرَف الصَّ َخصَّ ِمْنحُ َزَكاةَ اْلَماِل , ِلَحِديِث ُمعَاٍذ اْلُمتََْدِِ
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ُ َعيْن الَّيِ يَن لَيْم  بَاِب إيَصاِل اْلمِِرِ إلَْيِهْم , َوَما نُِهينَا َعنْ  ذَِليَك , قَياَل تَعَيالَى : } اَل يَْنَهياُكْم هَّ

َ يُِحييبُّ  ِْْسيُ وا إلَييْيِهْم إنَّ هَّ وُهْم َوتُ يِن َولَييْم يُْخِرُ ييوُكْم ِميْن ِديَيياِرُكْم نَْن تَمَييرُّ  يَُْياتِلُوُكْم فِييي اليدِِ

ِْْسِ يَن { , َوَظاِهُر َه َا النَِّصِ َ َواُز  َ  َكاةِ إلَْيِهْم , أِلَنَّحُ بِيرٌّ بِِهيْم , إالَّ نَنَّ اْلمِيرَّ اْلُم ْرِف ال َّ

ا .   بَِ ِريِق َزَكاةِ اْلَماِل َغْيُر ُمَراٍد , ِلَحِديِث ُمعَاٍذ , فَيَْمَْى َغْيُرَها ِمْن ُطُرِق اْلمِيِرِ بِِهيْم َ يائِ  

 رو ( .َوتَْفِصيُل ذَِلَك فِي ُمْصَ لََحْي : ) َكفَّاَرةو , َونَ ْ 

ِ  لى هللا عليح وسلم نَنَّيحُ قَياَل  -ب   نَْن اَل يَُموَن ِمْن بَنِي َهاِشٍم , ِلَما ُرِوَ  َعْن َرُسوِل هَّ

ٍد , إنََّما ِهَي نَْوَساُخ النَّاِس { . دَقَ َ اَل تَْنمَِغي آِلِل ُمَحمَّ  : } إنَّ الصَّ

ا , أِلَنَّ نَفََْتَيحُ َواِ مَي و َعلَيى َسييِِِدِ  فَُهيَو َغنِييٌّ نَْن اَل يَُموَن َرقِيْ ا , َولَيْو َكياَن َسييِِ  -ج   ِْيير  دُ ُ فَ

 بِِغنَا ُ , إالَّ اْلُمَماتََب فَإِنَّحُ يُْعَ ى لَحُ .

ْنُميْر نَْن اَل يَُموَن ُمَمفِِي ا بِنَفََِْ  قَِريٍب , نَْو َزْوجٍ , َوفِي ذَِلَك ِخاَلفو ِلْلَحنَِفيَِّ  َوِللتَّْفِصيِل اُ  -د  

ييِل ,  - 4( .  16: ) َزَكيياةو ف .  ِْيييِر َوالِيَابُييحُ َوإِْن َكانَييْت ِللتََّجمُّ ييَر : َمْسييَمُن اْلفَ ْْ َواَل يَْمنَييُج اْلفَ

ِم َوَخاِدُمحُ الَِّ   يَْحتَاُج إلَْيِح , َوَمالُحُ اْلغَائُِب فِي َمْرَحلَتَْيِن , َوَكْسبو اَل يَِليُق بِِح , َوُكتُيُب اْلِعْلي

ْنَسيياِن ِمْنَهييا .  إنْ  ِزَمييِ  الَّتِييي اَل بُييدَّ ِلإْلِ َكيياَن ِمييْن نَْهِلييِح , أِلَنَّ َهييِ ِ  اأْلَْشيييَاَ  ِمييْن اْلَحييَوائِجِ الالَّ

 ُِ َكيياةُ , َويَتْييُر ِْيييرو , فَتُْعَ ييى لَييحُ ال َّ َوَطاِلييُب اْلِعْلييِم الَّييِ   يَْمنَعُييحُ اْلَمْسييُب َعييْن َطلَييِب اْلِعْلييِم فَ

َكياةُ اْلَمْسَب لِ  َغ ِلْلِعمَادَةِ َوالنََّوافِِل , فَياَل تُْعَ يى لَيحُ ال َّ تَعَدِِ  نَْفِعِح َوُعُموِمِح , بِِخاَلِف َمْن تَفَرَّ

ِلُُْصوِر نَْفِعَهيا َعلَْييِح , فَيَِجيُب َعلَْييِح ااِلْكتَِسياُب َوتَْرُكَهيا . َوتَْفِصييُل ذَِليَك فِيي ُمْصيَ لَحِ : ) 

َمانَي ُ ,  162َكياةو ف , زَ  4َطاِلُب ِعْليٍم ف  َكياةَ : ال َّ ِْييِر ِليُْعَ يى ال َّ يتََرُط فِيي اْلفَ ِْ ( . َواَل يُ

 ( . 178 - 177َواَل التَّعَفُُّع َعْن اْلَمْسأَلَِ  . َوالتَّْفِصيُل فِي ُمْصَ لَحِ : ) َزَكاةو ف 

================== 

 :207) َمَواِرُد اِلفَِيِه    -ا 

 اْلفَْيِ  : ِمْن َمَواِرِد  - 10 

 ( َما َ اَل َعْنحُ اْلُمفَّاُر َخْوف ا ِمْن اْلُمْسِلِميَن ِمْن اأْلََراِضيِ َواْلعََْاَراِت . 1) 

 ( َما تََرَكحُ اْلُمفَّاُر َوَ لَْوا َعْنحُ ِمْن اْلَمْنُْواَلِت .  2)  

َراِضيييِ الَّتِييي َملََمَهييا اْلُمْسييِلُموَن , ( َمييا نُِخيي َ ِمييْن اْلُمفَّيياِر ِمييْن َخييَراجٍ نَْو نُْ ييَرةٍ َعييْن اأْلَ  3) 

ْت بِأَْيِد  نَْ َحابَِها ِميْن نَْهي ِيٍ , نَْو َعْن اأْلََراِضيِ الَّتِي نُقِرَّ َ اَرةِ ِلُمْسِلٍم نَْو ِذِمِ ِل َودُفِعَْت بِاْمِ

ا نَْو َعْنَوة  َعلَى نَنََّها لَُهْم , َولَنَا َعلَْيَها اْلَخَراجُ  ِ  ُ ْلح  مَّ  . ال ِِ

 ( اْلِجْ يَ ُ .  4)  

 (5  .  ِ مَّ ُِوُر نَْهِل ال ِِ  ( ُع

 ( َما ُ وِلَح َعلَْيِح اْلَحْربِيُّوَن ِمْن َماٍل يَُؤدُّونَحُ إلَى اْلُمْسِلِميَن .  6) 

 ( َماُل اْلُمْرتَدِِ إْن قُتَِل نَْو َماَت . 7) 

ِيِ إْن َماَت َواَل َواِرَإ لَحُ وَ  8)   ِمِ  َما فََضَل ِمْن َماِلِح َعْن َواِرالِِح فَُهَو فَْي و . ( َماُل ال ِِ

ِْْسييِمَها  9)  َراِعيَّ ُ ِعْندَ َمْن يَيَرَّللا َعيدََم تَ ِْتَاِل َوِهَي اأْلََراِضُي الِ ِ ( اأْلََراِضُي اْلَمْغنُوَم ُ بِاْل

 ( .  6بَْيَن اْلغَانِِميَن . َوالتَّْفِصيُل فِي ُمْصَ لَحِ ) بَْيُت اْلَماِل ف 

================ 

  208لَةل قَمَا
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ييِمِ إذَا  - 1 اْلَْمَالَيي ُ بِيياْلفَتْحِ : اْلَمفَالَيي ُ َوِهييَي َمْصييدَُر قَمَييَل فاَُلن ييا : إذَا َكفَلَييحُ َويَُْيياُل : قَمُييَل بِالضَّ

ِكِ الَِّ   يُْمتَُب فِيِح الدِِ  يُن , َونَْحُو ُ . َوفِيي َ اَر قَمِيال  : نَْ  َكِفيال  , َوتُْ لَُق اْلَْمَالَ ُ َعلَى الصَّ

ْْع ا نَْو بَْلييدَة  نَْو قَْريَيي   إلَييى َرُ ييٍل ُمييدَّةَ َسيينٍَ   ااِلْ ييِ اَلحِ : نَْن يَييْدفََج السُّييْلَ اُن نَْو نَائِمُييحُ َ يي

يِح إلَْيِح َعْن َخَراجِ نَْرِضَها , َوِ ْ يَِ  ُرُ وِس نَْهِلَهيا إْن َكي انُوا نَْهيَل ُمَْاَطعَ   بَِماٍل َمْعلُوٍم يَُؤدِِ

فَيحُ اْبيُن اأْلاَلِييِر بِأَنَّيحُ : نَْن يَتََْمَّيَل بَِخيَراجٍ نَْو ِ مَايَي ٍ  , َويَْمتَُب لَحُ بِ َِلَك ِكتَاب ا . َوَعرَّ ٍ  نَْكثَيَر ِذمَّ

ا نَْعَ ى .   ِممَّ

ْقَ يييالُ ( :  يييلَِ  ( : ) اْمِ ْقَ يييالُ ِميييْن قََ يييَج لَيييحُ  - 2) اأْلَْلفَييياُظ ذَاُت الِصِ , َونَْقَ يييَج لَيييحُ ,  اْمِ

َْْ عُيحُ  ْقَ يالُ َعلَيى َميا يَ َْْ َج لَحُ فَََْ َج . َوفِي ااِلْ ِ اَلحِ : يُْ لَُق اْمِ َْْ عَحُ : َسأَلَحُ نَْن يَ َواْستَ

َماُم  لَ ُ  -نَْ  يُْعِ يِح  -اْمِ ْقَ يالِ ِمْن اأْلََراِضيِ َرقَمَ   , نَْو َمْنفَعَ   ِلَمْن يَْنتَِفُج بِِح . َوالِصِ بَْيَن اْمِ

ْقَ اَل قَْد يَُميوُن بِمَيدٍَل نَْو ِميْن َغْييِر بَيدَ  ْقَ اَل نََعمُّ ِمْن اْلَْمَالَِ  , أِلَنَّ اْمِ يا َواْلَْمَالَِ  نَنَّ اْمِ ٍل , نَمَّ

 اْلَْمَالَ ُ , فَاَل تَُموُن إالَّ بِمَدٍَل . 

ِجَماِليُّ   :  ) اِلُحِ ُم اإِلِ

ييُروَعٍ  َوبَاِطلَيي و َشييْرع ا , أِلَنَّ اْلعَاِمييَل ذََهييَب ُ ْمُهييو - 3  ِْ ُر اْلفََُْهيياِ  إلَييى نَنَّ اْلَْمَالَيي َ َغْيييُر َم

يَل , فَُهيَو َكاْلَوِكييِل الَّيِ   إذَا نَدََّّللا اأْلََمانَي َ لَييْم  ُميْؤتََمنو يَْسيتَْوفِي َميا َوَ يَب , َويُيَؤدِِ  َميا َحصَّ

َْْصان ا , َولَْم يَْمِلكْ  ْْتَِضي ااِلْقتَِصياَر َعلَْييِح  يَْضَمْن نُ ِزيَادَة  , َوَضَماُن اأْلَْمَواِل بَِْْدٍر َمْعلُوٍم يَ

فِي تََملُِّك َما َزادَ , َوُغيْرِم َميا نََْيَص , َوَهي َا ُمنَياٍف ِلَوْضيجِ اْلِعَمالَيِ  َوُحْميِم اأْلََمانَيِ  فَمََ يَل , 

ْلَخَراجِ , َواْلَحْمِل َعلَْيِهْم َما اَل يَِجُب َعلَْيِهْم , َوُظْلِمِهيْم , َوِلَما يَتََرتَُّب َعلَْيِح ِمْن َعْسِع نَْهِل ا

َونَْخييِ ِهْم بَِمييا يُْجِحييُع بِِهييْم , أِلَنَّ اْلُمتََْمِِييَل اَل يُمَيياِلي َمييا يُِصيييُب نَْهييَل اْلَخييَراجِ . َ يياَ  فِييي 

َسالَِ  الَّتِي َكتَمََها نَبُو يُوُسَع إلَى اْلَخِليفَِ   ْْمِيَل َشيْيئ ا ِميْن  السَّيَواِد الِرِ ُ ِشييِد : َرنَْييت نَْن اَل ت الرَّ

 -إذَا َكيياَن فِييي قَمَالَتِييِح فَْضييلو َعييْن اْلَخييَراجِ  -َواَل َغْيييِر السَّييَواِد ِمييْن اْلمُْلييدَاِن , فَييإِنَّ اْلُمتََْمِِييَل 

, َوَظلََمُهيْم , َونََخي َُهْم بَِميا يُْجِحيُع  َعَسَع نَْهَل اْلَخَراجِ , َوَحَمَل َعلَيْيِهْم َميا اَل يَِجيُب َعلَيْيِهمْ 

ِعيَّيِ  , َواْلُمتَ  ُِ الرَّ ا يَْدُخُل فِيِح , َوفِي ذَِلَك َونَْمثَاِلِح َخَراُب اْليمِاَلِد , َوَهياَل َْمِِيُل بِِهْم , ِليَْسلََم ِممَّ

ا , َواَل اَل يُمَاِلي بَِهاَلِكِهْم ِلَصاَلحِ نَْمِرِ  , َولَعَلَّحُ نَْن يَْستَْفِض  َل بَْعيدَ َميا يَتََْمَّيُل بِيِح فَْضيال  َكمِيير 

َِّيْمِس ,  ِعيَّيِ  , َوَضيْرٍب لَُهيْم َشيِديٍد , َوإِقَاَمتِيِح لَُهيْم فِيي ال دَّةٍ ِمْنحُ َعلَيى الرَّ ِِ يُْمِمنُحُ ذَِلَك إالَّ بِ

اْلَخَراجِ ِمْنحُ , َوَهي َا َميا اَل يَِحيلُّ ,  َوتَْعِليِق اْلِحَجاَرةِ فِي اأْلَْعنَاِق , َوَع َاٍب َعِميٍم يَنَاُل نَْهلَ 

َواَل يَْصلُُح , َواَل يََسُج , َواْلَحْمُل َعلَيى نَْهيِل اْلَخيَراجِ بَِميا اَل يَِجيُب َعلَيْيِهْم ِميْن اْلفََسياِد الَّيِ   

ُ َعي َّ َوَ يلَّ نَْن يُْؤَخي َ ِميْنُهْم الْ  ُ َعْنحُ , َوإِنََّما نََميَر هَّ عَْفيُو , َواَل يَِحيلُّ نَْن يَُملَّفُيوا فَيْوَق نََهى هَّ

َل َه َا اْلُمتََْمُِِل َعلَى نَْهِل اْلَخَراجِ  َميا لَيْيَس  َطاقَتِِهْم , َوإِنََّما نَْكَر ُ اْلَْمَالَ َ أِلَنِِي اَل  َمُن نَْن يَُحِمِ

يُروا َويَيدَُعو ُ بَِواِ ٍب َعلَْيِهْم , فَيُعَاِملَُهْم بَِما َوَ ْفت لَك , فَيَُضرَّ ذَ  بُوا َما َعمَّ ِلَك بِِهْم , فَيَُخِرِ

 َ ياَلحِ َشيْي و , إنَّ هَّ ِْيلَّ َميَج الصَّ , فَيَْنَمِسَر اْلَخَراُج , فَلَْيَس يَْمَْى َعلَى اْلفََساِد َشْي و , َولَيْن يَ

ُ َعي َّ َوَ يلَّ : } َواَل تُْفِسيدُوا  فِيي اأْلَْرِض بَْعيدَ إْ ياَلِحَها { . قَْد نََهى َعيْن اْلفََسياِد , قَياَل هَّ

ْحَمِن ْبِن ِزيَياٍد : قَياَل : قُْليت اِلْبيِن ُعَميَر  ا , فَعَْن َعْمِد الرَّ َحابَِ  نَْيض  َواْستَدَلُّوا بِآالَاٍر ِمْن الصَّ

: ذَِليَك  قَيالَ  -يَْعنِيي اْلفَْضيَل  -رضي هللا عنهما : إنَّيا نَتََْمَّيُل اأْلَْرَض فَنُِصييُب ِميْن الَِماِرَهيا 

بَا اْلعَْجاَلُن , َوُرِوَ  نَنَّ َرُ ال  َ اَ  إلَى اْبِن َعمَّاٍس رضي هللا عنهما فََْاَل : نَتََْمَُّل ِمْنيك  الِرِ

اأْلَْيلَ َ بِِمائَِ  نَْلٍع , فََضَربَحُ ِمائَ   َوَ يلَمَحُ َحيًّيا . َوَرَوَّللا نَبُيو ِهياَلٍل َعيْن اْبيِن َعمَّياٍس رضيي 

 نَنَّحُ قَاَل : اْلَْمَااَلُت َحَرامو , َوَعْن اْبِن ُعَمَر : إنََّها ِرب ا .هللا عنهما : 
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 : 209اِلقُِربَةُ فِي اِلَوِقِف 

اأْلَْ ُل فِي اْلَوْقِع نَنَّحُ ِمْن اْلَُْرِب اْلَمْندُوِب إلَْيَهيا , إْذ ُهيَو َحيْمُس اأْلَْ يِل َوالتََّصيدُُّق  - 16

ِ ْبييُن ُعَمييَر رضييي هللا تعييالى عنهمييا , قَيياَل }  بِاْلَمْنفَعَيي ِ  , َواأْلَْ ييُل فِيييِح َمييا َرَوَّللا َعْمييدُ هَّ

يا لَيْم  يا , فَيأَتَى النَّمِييَّ  يلى هللا علييح وسيلم فََْياَل : نََ يْمُت نَْرض  نََ اَب ُعَمُر بَِخْيمََر نَْرض 

؟ فََْياَل : إْن ِشيئَْت َحمَْسيَت نَْ يلََها َوتََصيدَّْقَت  نُِ ْب َماال  قَطُّ نَْنفََس ِمْنحُ فََمْيَع تَأُْمُرنِي بِيحِ 

بَِهييا فَتََصييدََّق ُعَمييُر نَنَّييحُ اَل يُمَييالُ نَْ ييلَُها َواَل يُوَهييُب , َواَل يُييوَرُإ فِييي اْلفَُْييَراِ  َواْلُْْربَييى 

ْيِع َواْبِن السَّمِيِل , اَل ُ نَاَح عَ  ِ َوالضَّ قَاِب , َوفِي َسمِيِل هَّ لَى َمْن َوِليََها نَْن يَأُْكيَل ِمْنَهيا َوالِرِ

ٍل فِيِح { . َوَوَردَ َعْن النَّمِِيِ  يلى هللا علييح وسيلم  بِاْلَمْعُروِف , نَْو يُْ ِعَم َ ِديْ ا َغْيَر ُمتََموَّ

ْنَساُن اْنََْ َج َعْنحُ َعَملُحُ إالَّ ِمْن الاََلالَيٍ  : إالَّ ِمينْ  َ يدَقٍَ  َ اِريَيٍ  , نَْو  نَنَّحُ قَاَل : } إذَا َماَت اْمِ

يدَقَ ُ اْلَجاِريَي ُ َمْحُمولَي و ِعْنيدَ اْلعُلََمياِ  َعلَي ى ِعْلٍم يُْنتَفَُج بِِح , نَْو َولٍَد َ اِلحٍ يَْدُعو لَحُ { . َوالصَّ

دَقَاِت لَْيَسْت َ اِريَ   . َواْلوَ  افِِعيُّ , فَإِنَّ َغْيَر ُ ِمْن الصَّ ْقيُع الَّيِ   يَتََرتَّيُب اْلَوْقِع َكَما قَالَحُ الرَّ

َيْت فِيييِح اْلُْْربَي ُ , َواْلُْْربَيي ُ تَتََحَّْيُق بِييأَْمَرْيِن : نََحيدُُهَما : نَْن يَْنيي ِوَ  َعلَْييِح الثَّييَواُب ُهيَو َمييا تََحَّْْ

ِ  ُسييْمَحانَحُ َوتَعَييالَى , يَُْييوُل اْبييُن َعابِييِديَن : اْلَوْقييُع  َب إلَييى هَّ َييرُّ لَييْيَس َمْوُضييوع ا بَِوْقِفييِح التَّْ

ُب بِيِح َمْوقُيوفو  َيرُّ اَلةِ َواْلَحيِجِ , بَِحْييُث اَل يَِصيحُّ ِميْن اْلَميافِِر نَْ يال  , بَيْل التَّْ ِللتَّعَمُِّد بِِح َكالصَّ

ب ي َرادَاِت : اْلَوْقيُع تََْرُّ ِ َعلَى نِيَِّ  اْلُْْربَِ  , فَُهَو بِدُونَِها ُممَاحو . َوفِي َشْرحِ ُمْنتََهيى اْمِ ا إلَيى هَّ

ِْيُع َعلَيى َغْييِرِ  تَيَودُّد ا ْنَسياَن قَيْد يَ ,  تَعَالَى إنََّما ُهَو فِي َوْقٍع يَتََرتَُّب َعلَْيِح الثََّواُب , فَيإِنَّ اْمِ

ييَ َ نَْن يُْحَجيَر َعلَ  ِْ يَ َ بَْيِعِح بَْعدَ َمْوتِِح َوإِتاَْلِف الََمنِيِح , نَْو َخ ِْ ْييِح فَيُمَياَل فِيي نَْو َعلَى نَْواَلِدِ  َخ

ِ تَ  عَيالَى . دَْينِِح , نَْو ِريَا   َونَْحَو ُ , فََه َا َوْقعو اَلِزمو اَل الََواَب فِيِح ; أِلَنَّيحُ لَيْم يَْمتَيغِ بِيِح َوْ يحَ هَّ

يِن َواْلَمَسياِ ِد َوالثَّانِي : نَْن يَُموَن اْلَمْوقُوُف َعلَْيِح ِ َهي َ بِيِرٍ َوَمْعيُروٍف , َكياْلفََُْراِ  َواْلَمَسياكِ 

بَي َ َوَغْيِر ذَِلَك , َوِل َِلَك فَإِنَّ اْلَوْقَع َعلَى اأْلَْغنِيَاِ  َ ِحيحو ِعْندَ ُ ْمُهوِر اْلفََُْهاِ  َولَِمنَّحُ اَل قُرْ 

نِيَياِ  َ يحَّ فِيِح , َ اَ  فِي ُمْغنِي اْلُمْحتَاجِ : إْن َوقََع َعلَى ِ َهٍ  اَل تَْمَهيُر فِيَهيا اْلُْْربَي ُ َكاأْلَغْ 

ا إلَى نَنَّ اْلَوْقَع تَْمِليكو . َوالثَّانِي : اَل , َواْلُمْعتََمدُ نَنَّحُ يَِصحُّ اْلَوْقُع َعلَيى  فِي اأْلََ ِحِ , نََمر 

ييتََرُط فِييي َمَحيي ِْ ييِ  َواْلفُسَّيياِق . َويَُْييوُل اْلَحْصييَمِفيُّ َواْبييُن َعابِييِديَن : يُ مَّ ِلِ اأْلَْغنِيَيياِ  َونَْهييِل ال ِِ

اْلَوْقِع نَْن يَُموَن قُْربَ   فِي ذَاتِِح , نَْ  بِأَْن يَُموَن ِمْن َحْيُث النََّمُر إلَى ذَاتِيِح َوُ يوَرتِِح قُْربَي   

َِّييْرلُ بِأَنَّييحُ لَييْو َ ييدََر ِمييْن ُمْسييِلٍم يَُمييوُن قُْربَيي   َحْمييال  َعلَييى نَنَّييحُ قََصييدَ  , َواْلُمييَرادُ نَْن يَْحُمييَم ال

  َ , َوَه َا َشْرطو فِي َوْقِع اْلُمْسِلِم .اْلُْْربَ 

=============== 

هُ ىلَِيِهِم اِلقََساَمةُ   :210َمِن تَُوجَّ

َ ياِل اأْلَْحيَراِر  - 18  يحُ إلَيى الِرِ اَل ِخاَلَف بَْيَن ُ ْمُهوِر اْلفََُْهاِ  فِيي نَنَّ نَْيَمياَن اْلََْسياَمِ  تَُو َّ

ِهَهيا اْلمَاِلِغيَن اْلعَُْاَلِ  ِمْن عَ  ْْتُوِل اْلَواِرالِيَن لَحُ , َكَما اَل ِخاَلَف بَْيينَُهْم فِيي َعيدَِم تََو ُّ يَرةِ اْلَم ِِ

ْميَاِن َواْلَمَجانِيِن . َوإِنََّما اْلِخاَلُف بَْينَُهْم فِي تَْوِ يِهَها إلَى النَِِساِ  نَْو َغْييِر اْليَواِرالِي َن إلَى الِصِ

قَ  اْلَماِلِميَّ ُ بَْيَن َكْوِن اْلَْتِْل َعْمد ا , َوبَْيَن َكْونِِح َخَ أ  , َواْشيتََرُطوا فِيي  ِمْن اْلعََصمَِ  . َوقَْد فَرَّ

ذَا اْلَْتِْل اْلعَْمِد ال ُُّكوَرةَ َواْلعُُصوبَ َ َواْلعَيدَدَ . َوَمْعنَيى ذَِليَك نَْن يَْحِليَع َوَرالَي ُ اْلَمْجنِيِيِ َعلَْييِح إ

َِْصاَص نَْو الدِِ  لُ اأْلَْيَماُن َعلَى اْلعََصمَِ  , َواَل يَْحِلُع فِيي اْلعَْميِد نَقَيلُّ ِميْن َطلَمُوا اْل يَ َ , َوتَُوزَّ

َ ياَر  َرُ لَْيِن ; أِلَنَّ النَِِساَ  اَل يَْحِلْفَن فِي اْلعَْمِد ِلعَدَِم َشَهادَتِِهنَّ فِيِح فَإِْن اْنفََرْدَن َعْن َرُ لَْينِ 
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ْْتُييوُل َكَمييْن اَل َواِرإَ  لَييحُ , فَتُييَردُّ اأْلَْيَميياُن َعلَييى اْلُمييدََّعى َعلَْيييِح . َويَْحِلييُع النَِِسيياُ  َمييَج  اْلَم

لُ اأْلَْيَمياُن َعلَيى  َ ياِل بِيِح , َوتُيَوزَّ َ اِل إذَا َكاَن اْلَْتْيُل َخَ يأ  بِِخياَلِف اْلعَْميِد , اِلْنِفيَراِد الِرِ الِرِ

و , فَإِنََّهييا تَُحلَّييُع اأْلَْيَميياَن ُكلََّهييا قَييْدِر َمييَواِريثِِهْم , فَييإِْن لَييْم يُوَ ييْد فِيي و َواِحييدَة ي اْلَخَ ييِأ إالَّ اْمييَرنَة

يَيِ  ِلتَعَي ُِّر اْلَحِليِع ِميْن ِ َهيِ  بَْييِت  يَِ  , َويَْسُُْط َما َعلَيى اْلَجيانِي ِميْن الدِِ َوتَأُْخ ُ َحمََّها ِمْن الدِِ

َعلَييى ِذ  اأْلَْكثَييِر ِمييْن اْلُمُسييوِر َولَييْو نَقَلَُّهييْم نَِصيييم ا ِمييْن اْلَميياِل . َوإِذَا ُكِسييَرْت اْليَِميييُن يُْمَمييُل 

َِيَر َوالُلُثَي اِن َغْيِرِ  , َكاْبٍن َوبِْنٍت َعلَى ااِلْبِن الاََلالَ و َوالاََلالُوَن يَِمين ا َوالُلُثو َوَعلَى اْلمِْنِت ِستَّ َ َع

َر يَِمينَِها نَْكثَيُر ِميْن َكْسيِر يَِمييِن ااِلْبيِن , َوإِْن َكانَيْت فَيُْجمَُر َكْسُر اْليَِميِن َعلَى اْلمِْنِت أِلَنَّ َكسْ 

ََِر يَِمين ا فَإِْن تََسياَوْت اْلُمُسيوُر َ مَيَر ُكيلُّ َواِحيٍد َكْسيَر ُ ,  اْلمِْنُت نَقَلَّ نَِصيم ا فَتَْحِلُع َسْمعَ َ َع

ي َِ َر َوالُلُثَياِن فَتَْمُميُل َعلَيى ُكيِلٍ , فَيَْحِليُع ُكيلٌّ ِميْنُهْم َكثاََلالَِ  بَنِيَن فَعَلَى ُكِلِ َواِحٍد ِمْنُهْم ِستَّ َ َع

نَِ  : قُْلت : َوإِنََّما يَْحِلُع ُواَلةُ اليدَِّم فِيي اْلَخَ يِأ َعلَيى قَيْدِر  ََِر يَِمين ا . َ اَ  فِي اْلُمدَوَّ َسْمعَ َ َع

ِْْسُم  النَِِسياُ  فِيي قَتْيِل اْلعَْميِد  َمَواِريثِِهْم ِمْن اْلَميِِِت فِي قَْوِل َماِلٍك , قَاَل : نَعَمْ  , قُْلت : فََهْل يُ

ِْْسُم النَِِساُ  فِي اْلَْتِْل اْلَخَ ِأ فِي قَْوِل َماِلٍك ؟ قَاَل :  فِي قَْوِل َماِلٍك ؟ قَاَل : اَل , قُْلت : فََهْل يُ

َِّييافِِعيَّ ُ : يَْحِلييُع ُكييلُّ َواِرٍإ بَيياِلغٍ َعاقِييلٍ  , َرُ ييال  َكيياَن نَْو اْمييَرنَة  فِييي دَْعييَوَّللا  نَعَييْم . َوقَيياَل ال

َوَّللا اْلََْساَمِ  بِاْلَْتِْل , َعْمد ا َكاَن نَْو َخَ أ  نَْو ِشْمحَ َعْمٍد ; أِلَنَّ اْلََْساَم َ ِعْندَُهْم يَِميينو فِيي اليدَّعْ 

َِّافِِعيُّ : فَ  َرلُ فِي َحِقِ النَِِساِ  َكَسائِِر الدََّعاَوَّللا . قَاَل ال ِْ ُ إِذَا َكاَن ِلْلَْتِيِل َواِرالَاِن فَياْمتَنََج , فَت

ِْْسَم َخْمِسيَن يَِمين ا , َويَْستَِحقُّ نَِصيمَحُ ِمي ْن نََحدُُهَما ِمْن اْلََْساَمِ  لَْم يُْمنَْج ذَِلَك اآْلَخُر ِمْن نَْن يَ

لُ اأْلَْيَماُن َعلَى اْلَوَرالَِ  بَِْْدِر ِحَصِصِهْم ِمنْ  ِ تَعَيالَى  اْلِميَراِإ , َوتَُوزَّ يَِ  َعلَى فََرائِِض هَّ الدِِ

يَ ُ , إالَّ إذَا ادََّعى نََحيدُ اْلُمْسيِلِميَن اْلَْ  ْْتُوُل بِاَل َواِرٍإ َسََْ ْت اْلََْساَم ُ َوالدِِ تْيَل . فَإِذَا َكاَن اْلَم

َماِم نَْن يَْنِصيمَحُ ِلْلَحِليِع فِيي اْلََْسياَم ِ  فِيي َهيِ ِ  اْلَحالَيِ  , َويَْسيتَِحقَّ بَْييُت  َعلَى ُمعَيٍَّن , فَإِنَّ ِلإْلِ

يَي ُِْط اْلََْسياَم َ َوالدِِ َِّافِِعيَّ ُ َعلَيى َوْ َهيْيِن , َوْ يحو يُْسي يَ َ , َوإِْن نََمَل فََْْد اْختَلََع ال  َ , اْلَماِل الدِِ

ِْيرَّ نَْو يَْحِليَع . َوقَياَل الْ  َحنَابِلَي ُ : إذَا َكياَن فِيي اأْلَْوِليَياِ  َواْلَوْ حُ اآْلَخُر يُوِ ُب َحْمَسحُ َحتَّى يُ

َ اُل َوَسََْط ُحْمُم النَِِساِ  , َوإِْن َكاَن فِيِهْم ِ يْميَانو َوِرَ يالو بَياِلغُوَن ,  نَِسا و َوِرَ الو نَْقَسَم الِرِ

ئِيُب , َوَكي َا اَل تَثْمُيُت نَْو َكاَن فِيِهْم َحاِضُروَن َوَغائِمُوَن اَل تَثْمُُت اْلََْسياَم ُ َحتَّيى يَْحُضيَر اْلغَا

ييمِيُّ ; أِلَنَّ اْلَحييقَّ اَل يَثْمُييُت إالَّ بِمَيِِنَييٍ  َكاِملَييٍ  , َواْلمَيِِنَيي ُ نَْيَميياُن اأْلَْوِليَيي اِ  ُكلِِِهييْم , َحتَّييى يَْملُييَغ الصَّ

ى نَنَّ اْلَْتْيَل إذَا َكياَن َعْميد ا اَل َواأْلَْيَماُن اَل تَْدُخلَُها النِِيَابَ ُ . َوذََهَب اْلَْاِضيي ِميْن اْلَحنَابِلَيِ  إلَي

ييِغيُر , َواَل اْلَحاِضييُر َحتَّييى يَْحُضييَر اْلغَائِييُب ; أِلَنَّ اْلَواِ ييَب  يَْحِلييُع اْلَممِيييُر َحتَّييى يَْملُييَغ الصَّ

ْْتُولِ  َِْصاُص , َوِمْن َشْرِطِح ِعْندَُهْم ُمَ الَمَ ُ َ ِميجِ نَْوِليَاِ  اْلَم يا إذَا َكياَن  بِاْلعَْمِد ُهَو اْل بِِح . نَمَّ

يِغيِر , َوُحُضيوِر  اْلَْتُْل َغْيَر َعْمٍد , فَأََ اَز قََساَم َ اْلَممِيِر اْلَحاِضيِر دُوَن اْشيتَِراِط بُلُيوغِ الصَّ

يَ ُ , فَيَْسيتَِحقُّ ُكيلٌّ ِميْنُهْم قِْسيَ حُ ِمْنَهيا .  َوَعلَيى ذَِليَك اْلغَائِِب ; أِلَنَّ َما يَِجُب بََِْساَمتِِهْم ُهَو الدِِ

لُ اأْلَْيَميياُن َكِسييَهاِم التَِّرَكييِ  , َويُْمييدَنُ  -َوُهييْم َوَرالَتُييحُ  -يَْحِلييُع نَْوِليَيياُ  اْلَمْجنِييِيِ َعلَْيييِح  َوتُييَوزَّ

ْْتُوِل إالَّ النَِِساُ  , وَ  َكي َا إذَا نََميَل بِال ُُّكوِر , َوتَُردُّ اْلََْساَم ُ َعلَى اْلُمدََّعى َعلَْيِح إْن لَْم يَُمْن ِلْلَم

يَي ُ َعلَ  يَيِ  , فَيإِْن لَيْم يَْحِليْع َوَ مَيْت الدِِ تُحُ ِمْن الدِِ ْييِح , اْلُمدَِّعي فَيَْحِلُع اْلُمدََّعى َعلَْيِح َوتَْمَرنُ ِذمَّ

يَ ُ  َعلَى بَْييِت اْلَمياِل  َوإِْن لَْم يَْحِلْع اْلُمدَُّعوَن َولَْم يَْرَضْوا بِأَْيَماِن اْلُمدََّعى  َعلَْيِهْم َوَ مَْت الدِِ

, قِيَاس ييا َعلَييى َمييْن قُتِييَل فِييي ِزَحيياٍم َولَييْم يُْعييَرْف قَاتِلُييحُ َكَْتِيييٍل فِييي ال َّييَواِف نَْو فِييي ُ ُمعَييٍ  . 

َوِليُّ َواْلَحنَِفيَّ ُ يُوِ مُوَن اْلََْسياَم َ َعلَيى اْلُميدََّعى َعلَْييِح دُوَن اْلُميدَِّعي , َوبِنَيا   َعلَْييِح يَْختَياُر اْلي

ياِلِحيَن نَ  ْو َخْمِسيَن َرُ ال  ِمْن اْلَمَحلَِّ  الَّتِي ُوِ يدَ فِيَهيا اْلَْتِييُل َويَُحلِِفُُهيْم , َولَيحُ نَْن يَْختَياَر الصَّ

ُِّييُوخِ , َويَُميوُن ااِلْختِيَياُر ِميْن نَْهيِل اْلَمَحلَّيِ   ُِّيمَّاِن َوال الَّتِيي اْلفََسَْ َ , َكَما يَِحقُّ لَحُ اْختِيَياُر ال
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يَ ُ َعلَى َعَواقِِلِهْم , نَْ  َعَواقِِل ُكيِلِ َميْن فِيي  َوايَِ  تَُموُن الدِِ ُوِ دَ فِيَها اْلَْتِيُل , َوفِي َظاِهِر الِرِ

. اْلَْيْوُل  اْلَمَحلَِّ  . َوقَْد اْختَلَفُوا َعلَى قَْولَْيِن فِيَما لَْو َخصَّ اْلَوِليُّ قَاتِال  ُمعَيَّن ا ِمْن نَْهِل اْلَمَحلَّ ِ 

ُل : يُوِ ُب اْلََْساَم َ َعلَى َخْمِسيَن ِمْن نَْهِل اْلَمَحلَِّ  ; أِلَنَّ اْلََْساَم َ اَل تَْسُُْط َعْنُهْم إذَا  لَيْم اأْلَوَّ

يَص , قَياَل السََّرْخِسييُّ : َوإِْن ادََّعيى نَْهيُل اْلَْ  تِييِل َعلَيى تَُمْن ِلْلَوِلِيِ بَيِِنَ و تُِديُن اْلَْاتَِل اْلُمَخصَّ

لَيْم  بَْعِض نَْهِل اْلَمَحلَِّ  الَِّ يَن ُوِ دَ اْلَْتِيُل بَْيَن نَْظُهيِرِهْم فََْيالُوا : قَتَلَيحُ فُياَلنو َعْميد ا نَْو َخَ يأ  ,

ا لَنَا بَِ رِ  يَ ُ ; أِلَنَُّهْم ذََكُروا َما َكاَن َمْعلُوم  ييِق المَّياِهِر , يُْمِ ْل َه َا َحَّْحُ , َوفِيِح اْلََْساَم ُ َوالدِِ

ِْيَْي   . اْلَْيْوُل الثَّيانِي : رَ  َوا ُ َوُهَو نَنَّ اْلَْاتَِل َواِحدو ِميْن نَْهيِل اْلَمَحلَّيِ  , َولَِمنَّيا اَل نَْعلَيُم ذَِليَك َح

ِِ َعيْن نَبِيي َحنِيفَي َ : نَنَّيحُ نَْسيََْط اْلََْسياَم َ َعيْن نَْهيِل اْلَمَحلَّيِ  , أِلَنَّ  دَْعيَوَّللا اْليَوِلِيِ  اْبُن اْلُممَاَر

ُف َعلَى َواِحٍد ِمْنُهْم بِعَْينِِح , يَُموُن إْبَرا   أِلَْهِل اْلَمَحلَِّ  َعْن اْلََْساَمِ  فِي اْلَْتِييِل الَّيِ   اَل يُْعيرَ 

ْم َعْن اْلََْساَمِ  َوذَِليَك قَاتِلُحُ , فَإِذَا َزَعَم اْلَوِليُّ نَنَّحُ يُْعَرُف اْلَْاتُِل ِمْنُهْم بِعَْينِِح , َ اَر ُمْمِرئ ا لَهُ 

ُ يِل , فََْيْد ناَلْمَي َت َ ِحيحو ِمْنحُ , فَإِْن نَقَاَم اْلَوِليُّ َشاِهدَْيِن ِمْن َغْيِر نَْهِل اْلَمَحلَِّ  َعلَيى ذَِليَك الرَّ

َْْضى َعلَْيِح بُِموِ مِِح , َوإِْن نَقَاَم َشاِهدَْيِن ِمنْ  ِ  , فَيُ نَْهِل اْلَمَحلَِّ  َعلَْيِح بِ َِلَك  َعلَْيِح اْلَْتَْل بِاْلُحجَّ

ِْيَيْت اْلََْسياَم ُ . َوتَْسيُْ  ْْمَُل َشَهادَتُُهَما ; أِلَنَّ نَْهَل اْلَمَحلَِّ  ُخُصومو فِي َهيِ ِ  اْلَحاِدالَيِ  َميا بَ ُ ُط اَل ت

اْلَْتَْل َعلَى َرُ ٍل  َخَر ِميْن َغْييِر  اْلََْساَم ُ َعْن اْلَمَحلَِّ  الَّتِي ُوِ دَ فِيَها اْلَْتِيُل إذَا ادََّعى اْلَوِليُّ 

ِض بَيْيَن اْلَمَحلَِّ  الَّتِي ُوِ دَ فِيَها اْلَْتِيُل , َواَل تُْسَمُج اليدَّْعَوَّللا إْن لَيْم تَُميْن ِلْليَوِلِيِ بَيِِنَي و , ِللتَّنَياقُ 

ْبييَراِ  َوااِلتَِِهيياِم , َوإِذَا اتََّهَمييْت اْلَمَحلَّيي ُ قَيياتِال  ُمعَيَّن يي ا فِيَهييا نَْو فِييي َغْيِرَهييا ُكلِِفَييْت بِإِْحَضيياِر اْمِ

يَيِ  فِي َِْصياِص فِيي اْلعَْميِد , َوالدِِ ي اْلمَيِِنَِ  , فَإِْن نَْحَضَرْت اْلمَيِِنَ َ َوَوافََق اْليَوِليُّ َحَميَم َعلَْييِح بِاْل

َعلَييى َرُ ييٍل ِمييْنُهْم نَْو ِمييْن َغْيييِرِهْم اْلَخَ ييِأ , قَيياَل اْلَماَسييانِيُّ : َولَييْو ادََّعييى نَْهييُل تِْلييَك اْلَمَحلَّييِ  

يَي ُ  َِْصياُص فِيي اْلعَْميِد , َوالدِِ ُ يِل يَِجيُب اْل تَِصحُّ دَْعَواُهْم , فَإِْن نَقَاُموا اْلمَيِِنَ َ َعلَى ذَِليَك  الرَّ

ُ ييِل , َوإِنْ  لَييْم يَُوافُِْييوُهْم فِييي  فِييي اْلَخَ ييِأ إْن َوافََُْهييْم اأْلَْوِليَيياُ  فِييي الييدَّْعَوَّللا َعلَييى ذَِلييَك الرَّ

الدَّْعَوَّللا َعلَْيِح اَل يَِجيُب َعلَْييِح َشيْي و ; أِلَنَّ اأْلَْوِليَياَ  قَيْد نَْبيَرُ و ُ َحْييُث نَْنَميُروا ُوُ يودَ اْلَْتْيِل 

ا َشْي و ; أِلَنَُّهْم ناَلْمَتُيوا اْلَْتْيَل َعلَيى غَ  ْييِرِهْم , َوإِْن لَيْم ِمْنحُ , َواَل يَِجُب َعلَى نَْهِل اْلَمَحلَِّ  نَْيض 

ُ ُل , تَِجُب اْلََْساَم ُ َعلَى نَْهيِل اْلَمَحلَّيِ  . َوإِذَا ُوِ يدَ قَتِييلو  فِيي  يَُْْم لَُهْم اْلمَيِِنَ ُ َوَحلََع ذَِلَك الرَّ

 َ يييٌّ , فَيياَل تَِجييُب اْلََْسيياَم ُ َعلَْيييِح أِل نَّ تَييْدبِيَر اْلِمْلييِك َمَحلَّييٍ  َوَكيياَن نَْهلَُهييا ُمْسييِلِميَن َوبَْييينَُهْم ِذِمِ

يُّ , أِلَنَّحُ تَيابِجو , فََمياَن ُحْمُميحُ  ِمِ ُحْميَم  َواْلُمَحافََم َ َعلَْيِح ِمْن قِمَِل اْلُمْسِلِميَن , َواَل يَُ اِحُمُهْم ال ِِ

ييِ  , فََْييْد َوَ مَييْت اْلََْسيي مَّ ييا إذَا َكيياَن اْلَْتْييُل فِييي قَْريَييٍ  أِلَْهييِل ال ِِ يَيي ُ َعلَييْيِهْم , النَِِسيياِ  , نَمَّ اَم ُ َوالدِِ

يا إذَا َكياَن َهي َا اْلَحياِدُإ فِيي َزَمانِنَيا َهي َا فَإِنََّهيا تَِجيبُ   أِلَنَُّهْم َمْسئُولُوَن َعْن تَْدبِيِر ِمْلِمِهْم . نَمَّ

ِيِ ; أِلَنَّ اْلَحنَِفيَّيي َ يُوِ مُييوَن اْلََْسيياَم َ َعلَييى َ ِميييجِ َميينْ  ِمِ فِييي اْلَمَحلَّييِ  الَّتِييي  َعلَييى اْلُمْسييِلِم َواليي ِِ

يَيي ُ َعلَييْيِهْم بِالتََّسيياِو  , إالَّ نَنَّ  يُّوَن , فَتَِجييُب اْلََْسيياَم ُ َوالدِِ ِمِ َِ فِيَهييا اْلُمْسييِلُموَن َواليي ِِ اْشييتََر

يَ ُ فِي َماِلِح إْن لَيْم  يُّ تَِجُب الدِِ ِمِ يَ َ , َوال ِِ ُل َعَواقِلُُهْم الدِِ تَُميْن لَيحُ َعاقِلَي و . َوقَيْد اْلُمْسِلِميَن تَتََحمَّ

ْْتُيوِل ِميْن قِمَيِل اْليَُهيوِد فِيي َخْيمَيَر , إْذ  ُ يِل اْلَم يِ  الرَّ ِْصَّ اْستَدَلَّ السََّرْخِسيُّ َعلَى َه َا اْلُحْمِم بِ

ُسييوَل  ييلى هللا عليييح وسييلم نَْوَ ييَب اْلََْسيياَم َ َعلَييْيِهْم , قَيياَل السََّرْخِسيييُّ : إذَا ُوِ يي دَ إنَّ الرَّ

 اْلَْتِيييُل فِييي قَْريَييٍ  نَْ ييلَُها ِلَْييْوٍم َشييتَّى , فِيييِهْم اْلُمْسييِلُم َواْلَمييافُِر , فَاْلََْسيياَم ُ َعلَييى نَْهييِل اْلَْْريَيي ِ 

ُسوَل  لى هللا عليح وسلم نَْوَ يَب اْلََْسياَم َ َعلَيى  اْلُمْسِلُم ِمْنُهْم َواْلَمافُِر فِيِح َسَوا و ; أِلَنَّ الرَّ

يَي َ , فََميا نََ ياَب اْلُمْسيِلِميَن نَْهِل الْ  َْْريَِ  ) َخْيمََر ( َوَكانُوا ِمْن اْليَُهوِد , الُمَّ يَْعِرُض َعلَْيِهْم الدِِ

ِ  , فَإِْن َكانَيْت لَُهيْم َمعَاقِيُل فَعَلَيْيِهْم َوإاِلَّ فَ  مَّ ِفيي ِمْن ذَِلَك فَعَلَى َعَواقِِلِهْم , َوَما نََ اَب نَْهَل ال ِِ

ييمِيُّ نَْمييَوالِ  ييا الصَّ ِهْم , َوتَِجييُب اْلََْسيياَم ُ َعلَييى اأْلَْحييَراِر اْلمَيياِلِغيَن ; أِلَنَُّهييْم نَْهييُل النُّْصييَرةِ , نَمَّ
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مِيَّ لَْيَس ِمْن نَْهِل النُّْصَرةِ , َوقَيْوُل اْلَمْجنُيوِن لَيْيسَ   َواْلَمْجنُوُن فَاَل قََساَم َ َعلَْيِهَما ; أِلَنَّ الصَّ

ا , فَاَل  يَيِ  إذَا َكياَن اْلَْتِييُل َ ِحيح  ُِ فِي اْلََْسياَمِ  َوالدِِ تَِر ِْ  قََساَم َ َعلَْيِهَما , َك َِلَك اْلَمْرنَةُ اَل تَ

يَ ُ َعلَى َعاقِلَتَِها إذَا َكاَن اْلَْتُْل فِي ِمْلِمَها , َوَهي َا َعي ْن فِي َغْيِر ِمْلِمَها , َوَعلَْيَها اْلََْساَم ُ َوالدِِ

يَِ  َعلَيى اْلَماِليِك  نَبِي َحنِيفَ َ  ٍد ; أِلَنََّها َمْسئُولَ و َعْن تَْدبِيِر ِمْلِمَها , أِلَنَّ َسمََب ُوُ وِب الدِِ َوُمَحمَّ

 َ يا اأْل يا اْلِمْليُك فَثَابِيتو لََهيا , َونَمَّ ْهِليَّي ُ ُهَو اْلِمْلُك َمَج نَْهِليَِّ  اْلََْساَمِ  , َوقَْد ُوِ يدَا فِيي َحَِِْهيا , نَمَّ

نَّ اْلََْساَم َ يَِمينو  َونَنََّها ِمْن نَْهيِل اْليَِمييِن , ناََل تَيَرَّللا نَنََّهيا تُْسيتَْحلَُع فِيي َسيائِِر اْلُحُْيوِق , فَِْلَ 

ييا  ييَِّْ  فِيي السَّييفَِر . نَمَّ َِ َوَمْعنَيى النُّْصييَرةِ يَُراَعيى ُوُ ييودُ ُ فِيي اْلُجْملَييِ  اَل فِيي ُكييِلِ فَيْرٍد , َكاْلَم

َوايَيِ  , ِخاَلف يا أِلَبِيي بِالنِِْسمَِ  لِ  ْلَحاِضِر َواْلغَائِِب : فَإِنَُّهْم َسيَوا و فِيي اْلََْسياَمِ  َعلَيى َظياِهِر الِرِ

يُوُسَع الَِّ   يََرَّللا نَنَّ اْلََْساَم َ َعلَى اْلَحاِضيِر فََْيْط دُوَن اْلغَائِيِب ; أِلَنَّيحُ لَيْيَس َمْسيئُوال  َعيْن 

 َ  ِغيَابِِح .تَْدبِيِر اْلَمَحلَِّ  ناَلْنَا

================= 

 :211ُحِ ُم تَِقِليِد اِلَ افِِر 

يتَِرُطَها اْلفََُْهياُ  فِييَمْن يَُْلَّيدُ اْلََْضياَ  , فَياَل يَُجيوُز  - 22  ِْ ُِّيُروِط الَّتِيي يَ ْساَلُم ُهَو نََحدُ ال اْمِ

ُ ِلْلَميافِ  ِريَن َعلَيى اْلُميْؤِمنِيَن َسيمِيال  { , َسيَوا و تَْوِليَ ُ اْلَمافِِر لْوليح تعيالى : } َولَيْن يَْجعَيَل هَّ

ِليي ْْ دَ ُ اْلََْضياَ  نََكانَْت تَْوِليَتُحُ ِلْلََْضاِ  بَْيَن اْلُمْسِلِميَن نَْم بَْيَن نَْهِل ِدينِِح , لَِمنَّ نَبَا َحنِيفَ َ نََ اَز تَ

ِ  بَعْ  مَّ يا َ ياَزْت ِواَليَيتُُهْم بَْيَن نَْهِل ِدينِِح , ِلَجَواِز َشَهادَةِ نَْهِل ال ِِ ِضِهْم َعلَى بَْعٍض ; َوأِلَنَّحُ لَمَّ

يْربِينِيُّ :  ِِِ ِلييِدِهْم قَياَل ال ْْ ا بِاْلعُْرِف اْلَجاِر  فِي تَ فِي اْلَمنَاِكحِ َ اَزْت فِي اأْلَْحَماِم . َواْعتِمَار 

يِ  َعلَي مَّ ا َ َريَاُن اْلعَادَةِ بِنَْصِب َحاِكٍم ِمْن نَْهِل ال ِِ ويَيانِيُّ : إنََّميا نَمَّ ْيِهْم فََْياَل اْلَمياَوْرِد ُّ  َوالرُّ

ِلييدُ ُحْميٍم َوقََضياٍ  , َواَل يَْليَ ُمُهْم ُحْمُميحُ بِإِْلَ اِميِح بَيْل بِياْلتَِ اِمِهمْ  ْْ  ِهَي َزَعاَمي و َوِريَاَسي و , اَل تَ

 َواَل يُْلَ ُموَن بِالتََّحاُكِم ِعْندَ ُ .

================ 

 :212تَِقِليِد اِلقََضاِه  ِواَليَةُ 

َمياُم نَْو نَائِمُيحُ ;  - 23  ِلييِد اْلََْضياِ  ُهيَو اْمِ ْْ اَل ِخاَلَف بَْيَن اْلفََُْهاِ  فِي نَنَّ الَِّ   يَْمِلُك ِواَليَ َ تَ

ِْْد  ِ  فَاَل يَُجوُز إالَّ ِمْن ِ َهتِِح َكعَ َمياَم أِلَنَّ ِواَليَ َ اْلََْضاِ  ِمْن اْلَمَصاِلحِ اْلعَامَّ ِ  ; َوأِلَنَّ اْمِ مَّ ال ِِ

َض إلَيى َماِم نَْن يُفَيِوِ  َ اِحُب اأْلَْمِر َوالنَّْهيِ , فَاَل يُْفتَاُت َعلَْيِح فِيَما ُهَو نََحقُّ بِِح , َويَُجوُز ِلإْلِ

َماُم فِي ذَِلَك اْختِيَاُر نَْفِسي َضحُ اْمِ ِح َواَل َواِليِدِ  َوَولَيِدِ  , َشْخٍص تَْوِليَ َ اْلَُْضاةِ , َولَْيَس ِلَمْن فَوَّ

ْذِن َميَج نَْهِليَّتَِهيا .  َوإِذَا َوقِيَل : يَُجوُز إذَا َكانَا َ اِلَحْيِن ِلْلِواَليَِ  أِلَنَُّهَما يَْدُخاَلِن فِي ُعُموِم اْمِ

َلُّدُ ِمْنحُ , نَْو تَعَ ََّر اْلُوُ وُل إلَ  ْييِح فََْيْد اْختَلَيَع اْلفََُْهياُ  فِيي لَْم يَُمْن ُسْلَ انو َواَل َمْن يَُجوُز التَّْ

َِّفُْيوا َعلَيى َواِحيٍد ِميْنُهْم يَْجعَلُو نَيحُ ذَِلَك , فَ ََهَب اْلَحنَِفيَّ ُ إلَى نَنَّيحُ يَِجيُب َعلَيى نَْهيِل اْلمَلَيِد نَْن يَت

ِْْضي بَْينَُهْم . َويََرَّللا  اْلَماِلِميَّ ُ نَنَّحُ إذَا تَعَ ََّر ُوُ يودُ َواِلي ا فَيَُولِِي قَاِضي ا , نَْو يَُموُن ُهَو الَِّ   يَ

نْ ِ َونَْهيِل اْلِعْليِم َواْلَمْعِرفَيِ  َوالْ  ْْدُ التَّْوِليَيِ  ِميْن ذَِو  اليرَّ َماِم نَْو ااِلتَِِصاُل بِِح , يَتِمُّ َع عَدَالَيِ  اْمِ

ْْدُُهمْ  يُروَرةِ الدَّاِعيَيِ  إلَْييِح  ِلَرُ ٍل ِمْنُهْم َكُملَْت فِيِح ُشُروُط اْلََْضاِ  , َويَُموُن َع نِيَابَ   َعْنحُ ِللضَّ

َِّييافِِعيَّ ُ : إذَا َخيياَل اْلمَلَييدُ ِمييْن قَيياٍض , فََْلَّييدَ نَْهلُييحُ َعلَييى نَْنفُِسييِهْم قَاِضييي ا ِمييْنُهْم َكيياَن  . َوقَيياَل ال

ِليييدُُهْم لَييحُ بَيياِطال  إْن َكيياَن فِييي اْلعَْصييِر إَمييامو , َويَُجييوُز فِييي َهيي ِ  ْْ ِ  اْلَحالَييِ  نَْن يَْنُمييَر بَْييينَُهْم تَ

ا  -ُمتََوِسِ  ا َمَج التََّراِضي  َوإِْن َخاَل اْلعَْصُر ِمْن إَماٍم فَإِْن َكاَن يُْرَ يى نَْن يَتََجيدَّدَ  -اَل ُمْلَ م 
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ِْْليدُ اْلَْاِضي بَاِطال  , َوإِْن لَْم يُْرَج تَْجِديدُ  إَمياٍم قَِرييٍب َونَْمَمينَُهْم  إَمامو بَْعدَ َزَماٍن قَِريٍب َكاَن تَ

ِلييدُُهمْ  ْْ ِْْليدُُهْم ِلْلَْاِضي بَياِطال  , َويَُميوَن تَ  نَْن يَتََحاَكُموا إلَى قَاِضي نَْقَرِب اْلمِاَلِد إلَْيِهْم َكاَن تَ

ِليِد َ ِميُج نَْهِل ااِلْختِيَاِر ِمْنُهْم , َونَ  ْْ ا إذَا اْ تََمَج َعلَى التَّ ِْْويَي ُ ِلْلَْاِضي َ ائِ   ْمَمنَُهْم نَْصيُر ُ َوتَ

َضيا يَِدِ  إذَا لَْم يُْمِمْنُهْم التََّحاُكُم إلَى َغْيِرِ  , فَإِْن قَلَّدَ ُ بَْعُضيُهْم نُِميَر فِيي بَياقِيِهْم إْن َظَهيَر الرِِ 

ِْْليدُ َوَ اُروا َكاْلُمْجتَِمِعيَن َعلَْيِح , َوإِْن َظَهَر ِمْنُهْم اْمِ  ِْْليدُ , فَيإِْن ِمْنُهْم َ حَّ التَّ ْنَماُر بََ َل التَّ

ِلييدُ ُ فِيي ذَِليَك اْلَجانِي ْْ ِليِدِ  نََحدُ اْلَجيانِمَْيِن دُوَن اآْلَخيِر َ يحَّ تَ ْْ َ ِب َكاَن ِلْلمَلَِد َ انِمَاِن فََرِضَي بِت

ْت ِواَليَتُيحُ نَفَي َْت َوبََ َل فِي اْلَجانِِب اآْلَخيِر أِلَنَّ تََميُّيَ  اْلَجيانِمَْيِن َكتََميُّيِ  اْلمَلَيدَيْ  ِن , فَيإِذَا َ يحَّ

ا اِلْنِعَْاِد ِواَليَتِِح . َوذََهَب اْلَحنَابِلَ ُ إلَيى نَنَّيحُ إذَا َخياَل اْلمَلَيدُ  ِميْن   نَْحَماُمحُ َولَِ َمْت َطْوع ا َوَ ْمر 

َمياُم َمْفُْيود ا َ يحَّ َونَفَي َْت  قَاٍض , فَياْ تََمَج نَْهيُل اْلمَلَيِد َوقَلَّيدُوا قَاِضيي ا َعلَيْيِهْم , فَيإِْن َكيانَ  اْمِ

 َهي َا نَْحَماُمحُ َعلَْيِهْم , َوإِْن َكاَن َمْوُ ود ا لَْم يَِصحَّ , فَإِْن لَْم يَُمْن فَتََجدَّدَ بَْعدَ ذَِليَك , لَيْم يَْسيتَِدمْ 

ِح . َوإِذَا نََرادَ َوِلييُّ اأْلَْميِر تَْوِليَي َ اْلَْاِضي النََّمَر إالَّ بَْعدَ إْذنِِح , َواَل يُْنَْْض َما تََْدََّم ِمْن ُحْمِمي

قَاٍض فَإِْن َكاَن لَحُ ِخْمَرةو بِالنَّياِس َويَْعيِرُف َميْن يَْصيلُُح ِلْلََْضياِ  َوالَّ ُ , َوإِْن لَيْم يَْعيِرْف ذَِليَك 

ذَا َعييَرَف َعدَالَتَييحُ َوالَّ ُ , َسييأََل نَْهييَل اْلَمْعِرفَييِ  بِالنَّيياِس , َواْستَْرَشييدَُهْم َعلَييى َمييْن يَْصييلُُح , فَييإِ 

َِاَوَرةِ نَْهيلِ  ِ , َوالتَّثَمُِّت فِي اْلََْضاِ  َوُم َْْوَّللا هَّ  اْلِعْليِم َويَْمتُُب لَحُ َعْهد ا بَِما َوالَّ ُ يَأُْمُر ُ فِيِح بِتَ

َِّيَهادَاِت , َوتَعَاُهيِد اْليَتَياَمى ُِّيُهوِد َوتَأُْميْل ال , َوِحْفيِظ نَْميَواِلِهْم َونَْميَواِل  , َوتََصيفُّحِ نَْحيَواِل ال

يا يُْحتَياُج إلَيى ُمَراَعاتِيِح ; أِلَنَّ النَّمِييَّ  يلى هللا علييح وسيلم َكتَيَب  اْلُوقُوِف , َوَغْيِر ذَِليَك ِممَّ

تَْوِليَتِيِح ِلعَْمِرو ْبِن َحْ ٍم ِحيَن بَعَثَحُ إلَى اْليََمِن , َوَكتََب ُعَمُر إلَى نَبِي ُموَسيى اأْلَْشيعَِرِ ِ فِيي 

 اْلََْضاَ  .

================= 

ِة اِلقَاَلنَِس  مَّ ُحِ ُم لُِبِس أَِهِل الذِِّ
213: 

ِ  نَنَُّهْم يُْلَ ُموَن بِلُْمٍس يَُميُِِ ُهْم َعيْن اْلُمْسيِلِميَن , أِلَنَّ ُعَميَر رضيي  - 4  مَّ ِمْن نَْحَماِم نَْهِل ال ِِ

يَحابَِ  , فَيإِذَا لَمُِسيوا اْلَْاَلنِيَس هللا تعالى عنح َ الََحُهْم َعلَيى تَْغيِيي ِر ِزيِِِهيْم بَِمْحَضيٍر ِميْن الصَّ

وَن يَِجُب نَْن تَُموَن ُمَخاِلفَ   ِلْلَْاَلنِِس الَّتِيي يَْلمَُسيَها اْلُمْسيِلُموَن َوذَِليَك بِتَْميِيِ َهيا بِعَاَلَميٍ  يُْعَرفُي

يغَاِر , َوإِنََّميا تَُميوُن َطِويلَي   بَِها . قَاَل اْبُن َعابِِديَن : يُْمنَُج نَْهُل ال ِِ  ِ  ِمْن لُْمِس اْلَْاَلنِيِس الِصِ مَّ

ِمْن ِكْربَاَس َمْصيمُوَغ   بِالسَّيَواِد َمْضيَربَ   ُممَ َّنَي   َوَهي َا فِيي اْلعَاَلَميِ  نَْولَيى . َوقَيْد ذََكيَر نَبُيو 

ِس ال َِّويلَِ  اْلَمْضَربَِ  َونَنَّ ُعَمَر رضيي هللا يُوُسَع فِي ِكتَاِب اْلَخَراجِ بِإِْلَ اِمِهْم لُْمَس اْلَْاَلنِ 

ييَراِز ُّ : إْن لَمُِسيوا  ِِِ تعالى عنح َكاَن يَأُْمُر بِ َِلَك , نَْ  تَُموُن َعاَلَم   يُْعَرفُوَن بَِها . َوقَياَل ال

ْحَمِن ْبيُن اْلَْاَلنَِس َ عَلُوا . فِيَها ِخَرق ا ِليَتََميَُّ وا َعْن قَاَلنِيِس اْلُمْسيِلِميَن  , ِلَميا َرَوَّللا َعْميدُ اليرَّ

يمَّحَ بِِهيْم فِيي  َِ َ َِيَرَط نَْن اَل تَت َِّياِم فَ َغْنٍم فِي اْلِمتَاِب الَِّ   َكتَمَحُ ِلعَُمَر ِحيَن َ الََح نََصياَرَّللا ال

 ُ . َوقَياَل اْلَماِلِميَّي ُ : َشْيٍ  ِميْن ِلمَاِسيِهْم ِميْن قَلَْنُسيَوةٍ َواَل ِعَماَميٍ  .  َوبِِمثْيِل ذَِليَك قَياَل اْلَحنَابِلَي

 يُْلَ ُموَن بِلُْمٍس يَُميُِِ ُهْم .

=============== 

 : 214طرق توفير ال فاية

 تتعدِد طرق توفير المفاي  على النِحو التِالي : 

كا  : -أ   توفير ال فاية عن طريى ال ِّ
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ابا   ياز ميج ذهب الحنفيِ  إلى نِن الفْير يع ى نقِل من النِصاب , فيإذا نع يي نصي - 20

المراه  عند  مهور الحنفيِ  , وقال زفير : ال يجيوز إع ياُؤ  نصيابا  , ألِن الغنيى قيارن 

 األدا  فمأِن األدا  حصل للغنى وهو ال يجوز . 

واسييتثنى الحنفيِيي  ميين ذلييك  يياحب العيييال بحيييث لييو فييِرق عليييهم ال يخييص كييال  ميينهم 

 نصابا  وك لك المديون 

ِِيافعيِ  كيالغ الِي والمغيوِ  إليى ننِيح يع يى وذهب المالميِ  ونحمد في  روايٍ  , وبعض ال

مييا يمفيييح مييدِة سيينٍ  ولييو كييان نكثيير ميين النِصيياب , ألِن الِ كيياة تتمييِرر كييِل سيينٍ  فيحصييل 

كيان يحيمس ألهليح قيوت » كفايتح منهيا سين   بسين  , وألِن النِميِي  يلى هللا علييح وسيلم : 

 « . سنتهم 

ِِييافعيِ  ونحمييد فييي رو ونبييو عمييٍد إلييى نِن الفْييير يع ييى  -وهييي الميي هب  -اييٍ  وذهيب ال

كفاي  العمر الغالب بحيث يخرج من الفْر إليى ندنيى مراتيب الغنيى وال ير يج إليى نخي  

 الِ كاة مِرة  نخرَّللا . 

 توفير ال فاية عن طريى بيم المال : -ا 

تهييا نو لعييدم ذهييب الفْهييا  إلييى نِن الفْييرا  الِيي ين ال يع ييون ميين الِ كيياة لعييدم كفاي - 21

 تحْق شروط استحْاقهم لها كفْرا  نهل ال ِِم  يصرف لهم من بيت المال . 

 توفير ال فاية عن طريى توأيف الضِّرا ه على األلنياه : -ج 

ذهب الفْها  إلى نِن لإلمام فرض ضرائب على الْادرين لو و  المصالح العاِمي   - 22

 ولسدِ حا ات المسلمين .  

ق العلميا  عليى ننِيح إذا ن ليت بالمسيلمين حا ي  بعيد ندا  الِ كياة فإنِيح قال الْرطمي : اتِفي

 يجب  رف المال إليها . 

================= 

 :215  ا  المافر في اآلخرة والدنيا 

  ا  المافر في اآلخرة الخلود في النِار لْول ِه تعيالى : } َوالَّيِ يَن َكفَيُروا َوَكي َّبُوا  - 6

 َك نَْ َحاُب النَّاِر َخاِلِديَن فِيَها َوبِئَْس اْلَمِصيُر { .  بِآيَاتِنَا نُْولَئِ 

ونِما في الدنيا فيختلع حمم المافر في حال  العهد عنح فيي غيير حالي  العهيد : ففيي غيير 

حال  العهد يجوز قتل المْاتلين مين المفِيار , ألِن كيِل مين يْاتيل يجيوز قتليح . ) ر : نهيل 

 ( . 11الحرب ف 

ل النِسا  والِصميان والمجانين والخنثى المِيمل باتِفياق الفْهيا  , وكي لك ال وال يجوز قت

 يجوز قتل الِيوخ عند  مهور الفْها  . 

و ِرح الحنابل  بأِن الفالح الِ   ال يْاتل ال ينمغي نِن يْتيل لميا رو  عين عمير رضيي 

 حرب . هللا عنح ننِح قال : اتِْوا ِه في الفالحين الِ ين ال ينصمون لمم ال

 ( .  29وقال األوزاعي : ال يْتل الحِراإ إذا علم ننِح ليس من المْاتل  .) ر :  هاد ف 

ونِما في حال  العهد فيعصيم دم الميافر وماليح بتفصييل فيي مصي لحات : ) نهيل ال ِِمي  ,  

 مستأمن , هدن  ( . 

================= 

 :216ن اح المسلم كافر ً ون اح ال افر مسلمةً 
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م على المسلم نن يت ِوج مِمن ال كتاب لها من المفِيار لْيول ِه تعيالى : } َوالَ يحر - 21

ِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ { وه ا باتِفاق .  ِْ  تَنِمُحواْ اْلُم

 قال ابن قدام  : ال خالف بين نهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم . 

إِن ازدواج الميافرة والمخال ي  والعلِ  في تحريم نماح المِركات كما يْيول الماسياني : 

 معها مج قيام العداوة الدِينيِ  ال يحصل السمن والمودِة الِتي هي قوام مْا د النِماح . 

ويجوز للمسلم زواج الحرائر من نسا  نهل المتاب وهم اليهيود والنِصيارَّللا لْيول  - 22

ِمن قَيْمِلُمْم { , وألِن الِصيحاب  رضيي  ِه تعالى : } َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّ يَن نُوتُواْ اْلِمتَابَ 

هللا تعييالى عيينهم ت ِو ييوا ميين نهييل ال ِِميي  فتيي ِوج عثمييان رضييي هللا عنييح نائليي  بنييت 

الفرافص  الملميِ  وهي نصرانيِ  ونسلمت عنيد  , وتي ِوج ح يفي  رضيي هللا تعيالى عنيح 

ا , ألنِهيا  منيت بمتيب بيهوديِ  من نهل المدائن . وإنِما  از نماح المتابيِ  لر يا  إسيالمه

األنميا  والرسل في الجمل  . ومج الحمم بجواز نماح المتابيِ  , فإنِح يمر  الِ واج منهيا , 

ألنِح ال يؤمن نن يميل إليها فتفتنيح عين اليدِين , نو يتيولِى نهيل دينهيا , فيإن كانيت حربيِي   

نهيل الحيرب , وألنِيح ال فالمراهي  نشد , ألنِيح ال تيؤمن الفتني  نيضيا  , وألنِيح يمثير سيواد 

 يؤمن نن يسمى ولد  منها فيسترق . 

وقييد قييال عميير بيين الخِ يياب رضييي هللا عنييح للِيي ين ت ِو ييوا ميين نسييا  نهييل المتيياب : 

طلِْوهِن ف لِْوهِن إال ح يفي  رضيي هللا عنيح ه فْيال ليح عمير : طلِْهيا قيال : تِيهد ننِهيا 

حيرام ؟ قيال : هيي خميرة ه قيال : قيد حرام ؟ قال : هي خمرة طلِْها ه قال : تِيهد ننِهيا 

علمت ننِها خمرة ولمنِهيا ليي حيالل ه فلِميا كيان بعيد طلِْهيا ه فْييل ليح : نال طلِْتهيا حيين 

 نمرِ عمر ؟ قال : كرهت نن يرَّللا النِاس ننِي ركمت نمرا  ال ينمغي لي . 

وهييو وقييد كيير  ذلييك نيضييا  مالييك ألنِهييا تتغيي َّللِا بييالخمر والخن ييير , وتغيي ِ  ولييد  بهمييا , 

يْمِلهييا ويضييا عها وليييس لييح منعهييا ميين ذلييك التِغيي ِ  , ولييو تضييِرر برائحتييح , وال ميين 

ال ِهاب للمنيس  , وقد تموت وهي حامل فتيدفن فيي مْميرة المفِيار وهيي حفيرة مين حفير 

 النِار . 

ييِرِكينَ  - 23 ِِ  وال يجييوز للمييافر نِن يتيي ِوج مسييلم   لْييول ِه تعييالى : } َوالَ تُنِمُحييواْ اْلُم

َحتَّى يُْؤِمنُيواْ { , وألِن فيي نمياح المؤمني  الميافر خيوف وقيول المؤمني  فيي المفير , ألِن 

الِ وج يدعوها إلى دينح , والنِسا  في العادات يتمعن الِر يال فيميا ييؤالرون مين األفعيال 

ويْلِدنهم فيي اليدِين , وقيد وقعيت امشيارة إليى ذليك فيي  خير اآليي  بْوليح عيِ  و يِل : } 

َك يَْدُعوَن إِلَى النَّاِر { ألنِهم يدعون المؤمنات إلى المفر , والدعا  إلى المفير دعيا  نُْولَـئِ 

إلى النِار , ألِن المفر يو ب النِار , فمان نمياح الميافر المسيلم  سيمما  داعييا  إليى الحيرام 

فميان حراميا  , والينِص وإن ورد فيي المِيركين لميين العلِي  وهيي اليدعا  إليى النِيار تعييم 

 رة ن مج , فيعم الحمم بعموم العلِ  . المف

 واختلف الفقهاه في زواج المسلم من المجوسيِّة باعتبار شبهها بأهل ال تاا .  - 24

 كما اختلفوا في الِ واج من الِسامرة والِصابئ  . 

 واختلفوا فيما إذا كان نحد نبوِ  المافرة كتابيا  واآلخر والنيا  . 

فانتْلت إليى دييٍن  خير مين نهيل المتياب , نو مين غيير نهيل  وك لك فيما إذا ت ِوج كتابيِ   

 المتاب . وينمر تفصيل ذلك في : ) نماح ( . 
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=============== 

 :217رابعاً : المستحى لإلطعام 

 اشترط الفْها  في المحِل المنصرف إليح الِ عام شروطا  منها :  - 80

ر نفْتيح , كاأل يول والفيرول , نن ال يمون من تصرف إليح المفِارة مِمن يل م الممفِي -ن 

ألِن الْصد إشعار الممفِر بألٍم حين يخرج    ا  من مالح كفِارة  عن ال ِنب الِي   ارتمميح 

 , وه ا المعنى ال يتحِْق إذا نطعم من تل مح نفْتح . 

نن يمونوا مسلمين , فال يجوز عند الجمهور إطعام المافر من المفِيارات ذِمييا  كيان  -ب 

ون از نبو حنيف  ومحِمد إع ا  فْرا  نهل ال ِِم  من المفِارات , لعموم قوليح  نو حربيا  ,

ََِرةِ َمَساِكيَن { , من غير تفرقٍ  بين المؤمن وغير  .   تعالى : } فََمفَّاَرتُحُ إِْطعَاُم َع

 نن ال يمون هاشميا  , ألِن ِه تعالى  عل لهم ما يمفيهم من خمس الغنائم .  -ج 

 التِّ فير بال سو  : ما يشترط في

ميا  -على اختالفهم فيي بعضيها  -اشترط الفْها  للتِمفير بالمسوة شروطا  مجملها  - 81

 يلي : 

 نن تمون المسوة على سميل التِمليك .  -ن 

نن تمون المسوة بحيث يممن االنتفال بها , فلو كان الثِوب قديما  نو  دييدا  رقيْيا  ال  -ب 

  ينتفج بح فإنِح ال يج ئ .

نن تمييون مِمييا يسييِمى كسييوة  , فتجيي ئ المييال ة والجمِيي  والْميييص ونحييو ذلييك , وال  -ج 

تج ئ العمام  وال الِسراويل عليى الِصيحيح عنيد الحنفيِي  , وكي لك المالميِي  والحنابلي  , 

ِِييافعيِ  الِيي ين ن ييازوا  ألِن البسييها ال يسييِمى ممتسيييا  عرفييا  بييل يسييِمى عريانييا  خالفييا  لل

 ام  والِسراويل , ألنِح يْج عليها اسم المسوة . المسوة بالعم

 نن يع ى للمرنة الوبا  ساترا  وخمارا  يج ئها نن تصلِي فيح .  -د 

================ 

 :218كنوز الجاهليِّة  -ا 

ي لق ا  الح كنوز الجاهليِ  على ما ينتسب إليى ميا قميل ظهيور امسيالم , سيوا   - 5

ن شيئا  عن الدِين مِمن عاشوا في فترات الرسيل , نو انتسب إلى قوٍم نهل  هٍل ال يعرفو

انتسب إلى قيوٍم مين اليهيود نو النِصيارَّللا , ويتْيِيد هي ا النِيول مين المنيوز بمْتضيى هي ا 

 الو ع بمونح دفين غير مسلٍم وال ذِمِيٍ . 

وعلى الِرغم من إشارة نكثر الفْها  إلى ه ا النِول مين المنيوز بأنِيح دفيين الجاهليِي  فيإِن 

ا ال يعني اشتراط كونح مدفونا  في باطن األرض لترتب األحميام الفْهيِي  الخاِ ي  بيح ه 

, إذ ي كر نكثر الِِراح فيما نِص علييح الدسيوقي نِن ميا و يد فيوق األرض مين نميوالهم 

فهو ركاز , ونِن التِْييد بالدِفن ألنِح شأن الجاهليِ  في الغالب , ومج ذلك فْيد ذكير بعيض 

لييدِفن العتمييار  ميين الِركيياز حْيْيي   , ولميين غييير المييدفون ميين األمييوال العلمييا  اشييتراط ا

يلتحق بالمدفون قياسا  عليح , يدل على ه ا الِرن  ما  ا  في حاشي  الدسوقِي : نِن غيير 

 المدفون ليس بركاٍز وإن كان فيح الخمس قياسا  عليح . 
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ِِافعيِ  : ال بدِ نن يمون المو يود ميدفونا  , فليو و يد   ظياهرا  وعليم نِن الِسييل نو وقال ال

الِسمج نو نحو ذلك نظهر  فركاز , نو علم ننِح كيان ظياهرا  فلْ ي  , فيإن شيِك كيان لْ ي   

 كما لو تردِد في كونح ضرب الجاهليِ  نو امسالم , قالح الماوردِ  . 

وقد ورد في سنِ  النِميِي  يلى هللا علييح وسيلم امشيارة إليى هي ا النِيول مين المنيوز بهي ا 

نِن » اال يي الح الِيي   اتِمعييح الفْهييا  فيمييا بعييد , فعيين عمييد ِه بيين عمييرو بيين العيياص : 

ر ال  من م ين  سأل رسول ِه  يلى هللا علييح وسيلم فْيال : ييا رسيول ِه المني  نجيد  

فييي الخييرب وفييي اآلرام ه فْييال رسييول ِه  ييلى هللا عليييح وسييلم : فيييح وفييي الِركيياز 

 « .  الخمس 

في التحاق ما يمتِيع مين األميوال بمنيوز الجاهليِي  نن يعليم ننِهيا مين دفينهم , والِضابط 

ولم تدخل في ملك نحٍد من المسلمين وال من نهل ال ِِم  , وإنِما يمن ذلك ظنيا  غالميا  بيأن 

تمون عليح عالماتهم نو نْوشهم نو ن  شيٍ   خر ييدل علييهم ,  يا  فيي المغنيي اعتميار 

ترَّللا عليح عالماتهم كأسما  مليوكهم و يورهم و يلمهم و يور  المن  دفنا   اهليا  بأن

 ن نامهم ونحو ذلك . 

وميين هيي   العالمييات فيمييا نييِص عليييح الييمعض نن يو ييد فييي قمييورهم , نو نن يو ييد فييي 

 قالعهم وخرائمهم . 

وحمم ه ا المن  و وب الخمس فيح باتِفاق الفْها  إذا توافرت شروطح للنِِص عليى هي ا 

 الو وب . 

  ن  المشتبه األصل :ال -ج 

وهو النِول الثِالث من المنوز فهي الِتي ال نعرف حْيْتها , بيأن ال يو يد عليهيا نالير  - 6

م لْا  كتمٍر و نيٍ  وحلِيٍ , نو كان عليهيا نالير ال يمِيع عين ن يلها , كميا إذا كانيت نْيدا  

 يضرب مثلح في الجاهليِ  وامسالم . 

حْيْي  المني  مين المميان الِي   و يد فييح , كميا إذا وإنِما يصدق ه ا إذا لم يممين معرفي  

و د في قريٍ  لم يسمنها مسلم فإنِح يعد  اهليا  , وإذا كان المسيلمون هيم الِي ين اخت وهيا 

ا إسالميا  .   ولم يسمنها  اهلي فإِن المو ود يعد كن  

  واختلييع الفْهييا  فييي حمييم هيي ا المنيي  , فألحْييح الحنفيِيي  فييي ظيياهر الميي هب والمالميِيي

ِِافعيِ  بمنوز الجاهليِ  فيع ى حمم الِركاز .   والحنابل  وهو قول عند ال

ِِافعيِ  في األ ِح بالمنوز امسالميِ  فيع ى حمم اللْ   .   ونلحْح بعض الحنفيِ  وال

 ثانياً : تقسيم ال ن  الجاهليِّ بالنِّظر ىلى الدِّار الِّتي وجد فيها :

وا د فيي دار امسيالم , وبيين ذليك الِي   يو يد فيي يفِرق الفْها  بين المن  الِ   يجد  ال

 دار الحرب , وفيما يلي بيان ه ا التِْسيم . 

ل : ال ن  الِّذي يوجد في دار اإلسالم :  النِّوع األوِّ

تختلع نحمام المنوز الِتي تو د في دار امسالم تمعا  الخيتالف ملميِي  األرض الِتيي  - 7

ع النِمير الفْهيي إليى ميا يو يد مين هي   المنيوز و دت فيها وسميل ه   الملميِ  , ويختل

ٍِ , نو فييي نرٍض ملمهييا  يياحمها  فييي نرٍض ال مالييك لهييا , نو فييي طريييٍق غييير مسييلو

بِراٍ  نو بميراٍإ , نو فيي نرٍض ملمهيا  ياحمها بامحييا  , عليى التِفصييل التِيالي بيين 

 ه   األنوال : 
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   يو يد فيي ميواٍت نو فيي نرٍض ال ذهب  مهور الفْها  إلى نِن المني  الجياهلِي الِي -ن 

يعلم لها مالك مثل األرض الِتي تو د فيها  الار الملك كاألبني  الْديم  والتليول و يدران 

الجاهليِ  وقميورهم ه فهي ا فييح الخميس وليو و يد  فيي هي   األرض عليى و ههيا نو فيي 

ٍِ نو فييي قريييٍ  خييراٍب فهييو كيي لك فييي الحمييم , لمييا روَّللا عمييرو بيي ن طريييٍق غييير مسييلو

سئل رسول ِه  لى هللا عليح وسيلم عين اللْ ي  فْيال » شعيٍب عن نبيح عن  دِ  قال : 

: ما كان في طريٍق مأتِيٍ نو في قريٍ  عامرةٍ فعِرفها سن   ه فيإن  يا   ياحمها وإال فليك 

 « .   ه وما لم يمن في طريٍق مأتِيٍ وال في قريٍ  عامرةٍ ففيح وفي الِركاز الخمس 

 و د في بالد امسالم في نرٍض غير مملوكٍ  ألحٍد كالجمال والمفاوز . ومنح ك لك ما ي

ِِييافعيِ  : يملييك الوا ييد الِركيياز وتل مييح الِ كيياة فيييح إذا و ييد  فييي مييواٍت نو فييي  وقييال ال

 خرائب نهل الجاهليِ  نو قالعهم نو قمورهم . 

اٍ  نو مييراٍإ ونِما ما يو د من المنوز فيي نرٍض نو داٍر يملمهيا الوا يد نفسيح بِير -ب 

نو همييٍ  فاالتِفيياق علييى و ييوب الخمييس باعتمييار  كييان مييال المفييرة اسييتولى عليييح علييى 

 طريق الْهر فيخِمس . 

ونِما األربع  األخماس الماقي  فهي لصاحب الخِ   عند نبي حنيف  ومحِمٍد إن كان حيا  , 

ورالتيح تميون  وإن كان ميِت ا فلورالتح إن عرفوا , وإن كان ال يعيرف  ياحب الخِ ي  وال

 ألقصى مالٍك لْلرض نو لورالتح . 

 وقال نبو يوسع : نربع  نخماسح للوا د . 

وذهب نبو حنيف  ومحِمد إلى نِن ملميِ  األخماس األربع  فيي المني  المو يود فيي نرٍض 

مملوكٍ  للوا د نو غير  ليست للوا د وال لماليك األرض , وإنِميا ير يج هي ا المليك إليى 

ل الِ   انتْلت إلييح ملميِي  األرض بميا فيهيا بعيد تْسييم امميام لهيا عْيب المختِط لح  األوِ 

فتحها على نيد  الجييش المسيلم , ويعيِرف المرغينياني المخيتِط ليح بأنِيح هيو الِي   ملِميح 

اممام ه   المْع  نِول الفتح , ويعِْب المميال عليى هي ا بْوليح : ال نْيول إِن امميام يملِيك 

  , بييل يملِمييح المْعيي  ويْييِرر يييد  فيهييا ويْ ييج م احميي  سييائر المخييتِط لييح المنيي  بالْسييم

الغانمين فيها , وإذا  ار مستوليا  عليها نقوَّللا االستيال ات , وهو بييد خصيوص المليك 

الِسابْ  فيملك بها ما في الماطن مين الميال الممياح , لالتِفياق عليى نِن الغيانمين ليم يعتمير 

ال لو يب  يرفح إلييهم نو إليى ذراريِهيم , فيإن لهم ملك في ه ا المن  بعد االخت اط , وإ

لم يصر مماحيا   -ن  المن   -لم يعرفوا وضج في بيت المال والالزم منتٍع , الِم إذا ملمح 

فال يدخل في بيج األرض , فال يملمح مِتر  األرض كاليدِرة فيي ب ين الِسيمم  يملمهيا 

يملمهيا مِيتر  الِسيمم  الِصائد لسيمق ييد الخصيوص إليى الِسيمم  حيال إباحتهيا , اليِم ال 

 النتفا  امباح  , وما ذكر في الِسمم  من امطالق ظاهر الِرواي  . 

نِما إن لم يعرف ه ا المختط لح وال ورالتح فإنِما يسيتحق المني  نقصيى ماليٍك يعيرف فيي   

امسالم , وهيو اختييار الِسرخسيِي , خالفيا  ألبيي اليسير المي دوِ  الِي   اختيار اسيتحْاق 

للمن  , يْول الِسرخسي : إن كيان المخيتط ليح باقييا  نو واراليح دفيج إلييح , وإال بيت المال 

فهو ألقصى مالٍك يعرف له   المْع  في امسالم , وه ا قول نبي حنيفي  ومحِميٍد , ولعيِل 

نبا اليسر قد نمر إلى تع ر التِعرف عليى المخيتِط ليح فيي عصير  فأو يب مليك األربعي  

 األخماس لميت المال . 
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المالميِ  : إن ملِميت األرض بيإرٍإ فأربعي  األخمياس الماقيي  لمالمهيا , وإن ملِميت وقال 

بِييراٍ  نو همييٍ  فهييي للمييائج األ ييلِي نو الواهييب إن علييم وإال فلْ يي  , وقيييل لمالمهييا فييي 

 الحال . 

وقييالوا : إِن ملييك مييا يو ييد ميين المنييوز فييي نرٍض مملوكييٍ  بِييراٍ  نو مييا يِييمهح يخييتص 

حمما  وهو الجيش الِ   فتحها عنيح , فييدفج المياقي لمين و يد مينهم , بمالك تلك األرض 

فإن لم يو د الجييش فلواراليح إن و يد , فيإن انْيرض اليوارإ فْيال سيحنون : إنِيح لْ ي  

فيجييوز التِصييدق بييح عيين نربابييح ويُعمييل فيييح مييا يعمييل فييي اللْ يي  , وقييال بعضييهم : إذا 

مير , ألنِيح ميال  هليت نربابيح , وهي ا انْرض الوارإ حِل محلِح بييت الميال مين نِول األ

ِِيارح , وكيان ماليك يْيول : كيل كنيٍ  و يد مين دفين  هو المعتمد وهو ما مِى علييح   ال

الجاهليِ  في بالد قوٍم  الحوا عليها فأرا  ألهل تلك الدِار الِ ين  الحوا عليها , ولييس 

ك اليمالد هو لمين ن يابح , وميا ن ييب فيي نرض العتيق فيأرا  لجماعي  مسيلمي نهيل تلي

الِيي ين افتتحوهييا , وليييس هييو لميين ن ييابح دونهييم , ألِن مييا فييي داخلهييا بمن ليي  مييا فييي 

 خار ها فهو لجميج نهل تلك المالد , ويخِمس . 

ِِافعيِ  : إذا كان الِركاز في نرٍض انتْلت إليى وا يد  مين غيير  ليم يحيِل للوا يد  وقال ال

الِي   قمليح إن ليم يدعيح , اليِم  نخ   , بيل يل ميح عرضيح عليى مين مليك األرض عنيح , اليمِ 

 هم ا حتِى ينتهي إلى المحيي . 

وذهب الحنابل  في األ ِح إلى نِن األربع  األخمياس لوا يدها ألنِهيا ميال كيافٍر ممهيوٍر 

عليح في امسالم , فمان لمن ظهر عليح كالغنائم , وه ا قد ظهر عليح فو ب نن يملمح , 

قملح إن اعترف بح , وإن ليم يعتيرف بيح فهيي للِي    وفي روايٍ  الانيٍ  للحنابل  هي للمالك

قملييح كيي لك إلييى نِول مالييٍك , فييإن لييم يعييرف لييح نِول مالييٍك فهييو كالمييال الِضييائج الِيي   ال 

 يعرف لح مالك .  

ما يو د من المن  في بالد امسالم في نرٍض ملمهيا  ياحمها بامحييا  فييخِمس ميا    -ج 

 بع  الماقي  . يو د , ويستحق المحيي األخماس األر

ونِص الحنابل  على نِن المن  للوا د إن و د  فيي نرٍض ملمهيا بامحييا  نو انتْليت إلييح 

 بميراٍإ نو بيجٍ نو غير ذلك . 

ما يو د من المن  في بالد امسالم في نرٍض موقوفٍ  فالمن  لمين فيي ييد  األرض ,  -د 

 ك ا ذكر  المغو  

ي في دار الحرا :النِّوع الثِّاني : ال نوز الِّتي يجده  ا المسلم أو الذِّمِّ

فِصل الفْها  ننوال ما يجد  المسلم نو ال ِِمي من كنوٍز في دار الحيرب عليى النِحيو  - 8

 التِالي : 

فْال المالميِ  والحنابل  : هو كموات دار امسالم فيح الخمس لعموم قولح  لى هللا علييح 

 « .  وفي الِركاز الخمس » وسلم : 

: إذا و ييد المنيي  فييي نرٍض ليسييت بمملوكييٍ  ألحييٍد فييي دار الحييرب فهييو  وقييال الحنفيِيي 

للوا ييد , وال يخِمييس , ألنِييح مييال نخيي   ال عيين طريييق الْهيير والغلميي  النعييدام غلميي  نهييل 

امسالم على ذلك الموضج فلم يمن غنيم   , وال خمس فيح , ويمون المل لح , ألنِح ممياح 

حِيش , وسوا  دخل بأماٍن نو بغير نمياٍن , ألِن استولى عليح بنفسح فيملمح كالح ب وال

 حمم األمان يمهر في المملوِ ال في المماح . 
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ِِافعيِ  فْالوا : إذا و د  في دار الحرب في مواٍت ال ي بون عنيح فهيو كميوات  وفِصل ال

 « . وفي الِركاز الخمس » دار امسالم فيح الخمس , لعموم قولح  لى هللا عليح وسلم : 

  في مواٍت في دار الحرب ي بون عنح ذبِهم عن العمران فالِصيحيح ننِيح ركياز وإن و د

 كالِ   ال ي بون عنح لعموم الحديث . 

 نِما إن و د المن  في نرٍض مملوكٍ  ألهل ه   الدِار فيفِرق الفْها  بين حالين :  - 9

ليس لح خيانتهم فيي نِولهما : نن يدخل بأماٍن فال يحل لح نخ  المن  ال بْتاٍل وال غير  , و

نمتعتهم , فإن نخي   ل ميح رد  , قيال الحنفيِي  : وييرد  إليى  ياحب األرض , وإال ملميح 

ملما  خميثا  , لتممن خمث الخيان  فيح فسميلح التِصيدق بيح , وليو باعيح يجيوز بيعيح لمين ال 

ي يييب للمِييتر  , بخييالف بيييج المِييترَّللا شييرا   فاسييدا  , ويعييد سييارقا  إن نخيي   خفييي   , 

 مختلسا  إن نخ    هارا  . و

والثِاني : نن يمون قد دخل بغير نمياٍن فيحيل للوا يد نن يأخي  ميا يمفير بيح مين كنيوزهم 

وال شي  فيح عند الحنفيِ  إن كان نخ   بغير قتياٍل , نِميا إن كيان نخي   عليى سيميل الْهير 

مين  والغلم  بْتاٍل وحرٍب كما لو دخل  ماع  ممتنعون فيي دار الحيرب فمفيروا بِيي ٍ 

 كنوزهم يجب فيح الخمس ه لمونح غنيم   لحصول األخ  عن طريق الْهر والغلم  . 

ٍِ لهم نمير : إن نخي  بْهيٍر وقتياٍل فهيو غنيمي   ِِافعيِ  : إن و د في موضجٍ مملو وقال ال

كأخ  نموالهم ونْودهم مين بييوتهم فيميون خمسيح ألهيل خميس الغنيمي  ونربعي  نخماسيح 

تاٍل وال قهيٍر فهيو فيي  ومسيتحْح نهيل الفيي  , كي ا ذكير  إميام لوا د  , وإذا نخ  بغير ق

 الحرمين . 

 مل يِّة ال ن  : 

تناول الفْها  نحمام ملميِ  المن  مين حييث طميعي  ملميِي  الخميس وسيمب ملميِي  األربعي  

 نخماس الماقي  والعالق  بين ملميِ  األرض وملميِ  المنوز الِتي تو د فيها .

 ملميِ  الخمس : -ن 

 يميِ  فْها  الحنفيِ  بين نوعين من الحْوق :  - 10

نِولهمييا : الحْييوق المتعلِْيي  ب ِميي  نحييٍد ميين العميياد , كييدين الْييرض فييي ذِميي  المْتييرض , 

والثِمن في ذِم  المِتر  , واأل رة في ذِم  المسيتأ ر , وقيمي  المغصيوب نو مثليح فيي 

 ذِم    الغا ب , والمهر والنِفْ  في ذِم  الِ وج . 

ثِيياني : الحْييوق الْائميي  بنفسييها المتعلِْيي  باألشيييا  ذاتهييا ال فييي ذِميي  نحييٍد , وهييي الِتييي ال

ِِيريع  بأنِهيا حْيوق قائمي  بنفسيها ال تجيب فيي ذِمي  نحيٍد كخميس الغنيائم  عِرفها  در ال

والمعييادن , فييالخمس فيهمييا مفييروض علييى عييين الغنييائم والمعييادن قمييل االسييتيال  نو 

ص الغيانم نو الوا يد للمعيدن . وقيد نيِص الحنفيِي  عليى نِن المِيع , دون نميٍر إليى شيخ

الخمس للفْرا  , والوا د   منهم , واألربع  األخماس للوا د إذا ليم تمليغ ميائتي درهيٍم , 

 فإن بلغت لم يج  لح األخ  من الخمس . 

قال الِسرخسي : من ن اب كن ا  نو معيدنا  وسيعح نن يتصيدِق بخمسيح عليى المسياكين , 

ج اممام على ذلك نمضى لح ما  نج , ألِن الخمس حق الفْرا  وقد نو لح إلى   فإذا اطل

 مستحِْح . 

وقال الماساني : يجيوز دفيج الخميس إليى الواليدين والموليودين إذا كيانوا فْيرا  بخيالف 

الِ كيياة والعِيير , ويجييوز للوا ييد نن يصييرفح فييي مصييالحح إذا كييان محتا ييا  وال تغنيييح 
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ي  بأن كانت تْيل عين الميائتين , نِميا إذا بلغيت األخمياس األربعي  األربع  األخماس الماق

الميائتين فليييس للوا ييد األخيي  ميين الخمييس لغنيا  , وال يْييال ينمغييي نال يجييب الخمييس مييج 

 الفْر كاللْ   , ألنِا نْول إِن النِِص عام فيتناولح . 

س الغنيائم وقال المالميِ  : خمس الِركاز مصرفح ليس كمصيرف الِ كياة وإنِميا هيو كخمي

يحل لْلغنيا  وغيرهم , ويجب الخميس فيي الِركياز وليو كيان الوا يد عميدا  نو كيافرا  نو 

 ييميا  نو مييدينا  , وإن احتيياج إلييى كمييير عمييٍل فييي تخليصييح وإخرا ييح ميين األرض ففيييح 

الِ كياة ربييج العِير , وال يِييترط لو ييوب الِ كياة بلييوغ النِصيياب وال غيير  ميين شييروط 

 الِ كاة . 

 ِِ افعيِ  : في الِركاز الخمس يصرف مصرف الِ كياة عليى المِيهور , ألنِيح حيق وقال ال

وا ب في المستفاد من األرض , فأشمح الوا يب فيي اليِ رل والثِميار , وال بيدِ نن يميون 

 الوا د نهال  للِ كاة . 

والثِاني : ننِح يصرف ألهل الخمس , ألنِح مال  اهلي حصل الِمفر بح من غيير إيجياف 

كاٍب , فمان كالفي  , وعلييح فيجيب عليى المماتيب والميافر مين غيير احتيياجٍ خيٍل وال ر

والنِْد ن  ال ِهب والفِض  وإن ليم يمين مضيروبا   -ولو بالِضِم  -لنيٍِ  . وشرطح النِصاب 

على الم هب , ألنِح مال مستفاد من األرض فاختِص بميا تجيب فييح الِ كياة قيدرا  ونوعيا  

 ترطان للخمر الماِر , وال يِترط الحول بال خالٍف . كالمعدن . والثِاني : ال يِ

والم هب عنيد الحنابلي  : نِن الخميس يميون مصيرفح مصيرف الفيي  , اختيار  ابين نبيي 

موسى والْاضي وابن عْيٍل , ويجب الخمس على كِل من و د  مين مسيلٍم وذِميِيٍ وحيِرٍ 

د لييح إذا كييان عمييدا  فهييو وعمييٍد ومماتييٍب وكميييٍر و ييغيٍر وعاقييٍل ومجنييوٍن , إال نِن الوا يي

 لسيِد  , وإن كان  ميا  نو مجنونا  فهو لهما ويخرج عنهما وليهما . 

وفي رواييٍ  عين نحميد : ننِيح زكياة ,  ي م بيح الخرقيي , وإن تصيدِق بيح عليى المسياكين 

ن  ن  ألِن علِي بن نبي طاليٍب رضيي هللا عنيح نمير  ياحب المني  نن يتصيدِق بيح عليى 

 ن الخمس زكاة  فال تجب على من ليس من نهلها . المساكين .  وإذا كا

 مل يِّة األخماس األربعة : -ا 

 يملك وا د المن  ما يمْى منح بعد  رف الخمس بالِروط التِالي  :  - 11

نِوال  : نن يمييون الوا ييد مسييلما  نو ذِميييا  , فييإن كييان حربيييا  اشييترط سييمق إذن اممييام لييح 

تْيِد حْح في المن  باتِفاقح مج اممام , وقد نِص فْهيا  بالعمل في التِنْيب عن المنوز , وي

الميي هب الحنفييِي علييى نِن الحربييِي إذا عمييل فييي المفيياوز بييإذن اممييام علييى شييرٍط فلييح 

 المِروط . 

الانيا  : نن يمون المن  من دفين الجاهليِ  لم يدخل في ملك مسلٍم وال ذِمِيٍ وإال نخ  المني  

 حمم اللْ   

المنييي  فيييي نرٍض غيييير مملوكيييٍ  ألحيييٍد كالجميييال والمفييياوز وال يييرق  الالثيييا  : نن يو يييد

 المهجورة الِتي ال يأتيها المسلمون وال نهل ال ِِم  . 

ِِافعيِ  على نِن الوا يد يمليك الِركياز , ألنِيح كسيب ليح فيملميح باالكتسياب , وإذا  ونِص ال

 ملمح و مت الِ كاة فيح وهي الخمس ألنِح من نهلها . 

  ن  الموجود في أرٍض مملوكٍة ل ير معيٍِّن :مل يِّة ال -ج 
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قال الحنفيِ  : إذا و د المن  في نرٍض مملوكٍ  فإِميا نن تميون مملوكي   لغيير معييٍِن  - 12

نو مملوك   لمعييٍِن , واألراضيي المملوكي  لغيير معييٍِن هيي الِتيي  ليت إليى المسيلمين بيال 

لى بيت المال لموت الماليك مين غيير قتاٍل وال إيجاف خيٍل وال ركاٍب , وك ا الِتي  لت إ

وارٍإ , كميا  يِرح بييح بعيض الفْهيا  فيمييا يتعلِيق بأراضيي مصيير , وتنتْيل ملميِي  هيي ا 

النِيول مين األرضيين إليى بييت المييال وتصيير نميالِ دوليٍ  , فيملمهيا  مييج المسييلمين , 

ضيي نن واعتمرها بعض الفْها   وقفا  , وحمم ما يو د من كنٍ  في ه ا النِيول مين األرا

ييي هب خمسييح لميييت المييال نِمييا الميياقي وهييو األربعيي  األخميياس فالْييياس نن ييي هب إلييى 

الوا د عليى مي هب نبيي يوسيع  والحنابلي  , نو إليى المخيتِط ليح األِول إن عيرف , وإال 

فلميت المال نو للجيش وورالتح عند الْائلين بح حسمما يأتي تفصيلح , وفي ه ا ي كر ابين 

مم ما و د في نرٍض مملوكٍ  لغيير معييٍِن , اليِم يْيول : والِي   يمهير عابدين ننِح لم ير ح

وهيو  مييج  -لي نِن المِل لميت المال , نِما الخمس فماهر , ونِما المياقي فلو يود الماليك 

فيأخي   وكييلهم وهيو السيل ان. وهيو مي هب المالميِي  بنيا   عليى ن يلهم فيي  -المسيلمين 

لِ كاة إلى مالك األرض , ويفِسر الخرشيي هي ا  رف الماقي بعد الخمس نو دفج نسم  ا

األ ل بْولح : باقي الِركاز سوا  و ب فيح الخمس نو الِ كاة , وهو األربعي  األخمياس 

في األِول والمياقي بعيد ربيج العِير فيي الثِياني لماليك األرض , ونراد بالماليك حْيْي   نو 

ِ ا , فيإِن األرض ال تملِيك ل لجييش , ألنِهيا بمجيِرد االسيتيال  حمما  , بدليل قولح : ولو  ي

تصير وقفا  , فإن لم يو د فهو مال  هليت نربابيح , قيال م يِرف وابين الما ِيون وابين 

نيييافجٍ : لوا يييد  , وحميييى ابييين شييياٍس عييين سيييحنوٍن ننِيييح كاللْ ييي  , ومفييياد  نِن األربعييي  

 األخماس ت هب إلى مالك األرض , سوا  كان معيِنا  نو غير معيٍِن . 

 نوز اإلسالميِّة :مل يِّة ال 

تأخ  ه   المنوز حميم اللْ ي  فيي المي اهب المختلفي  , ألنِهيا ميال مسيلٍم ال يعيرف  - 13

علييى التِعيييين , ميين حيييث و ييوب االلتْيياط , والتِعريييع ومدِتييح والتِملييك واالنتفييال بهييا , 

 وضمانها بعد التِصدق , وما إلى ذلك . ) ر : لْ   ( . 

 مسا ل فقهيِّة خاصِّة بال ن  :

 حمم التِنْيب عن المنوز : -ن 

بحث الفْها  المسلمون حمم التِنْيب عن المنوز ولم يروا حرمتح فيما نصوا عليح  - 14

ِِييريع  الخمييس فيمييا خييرج منهييا , مِمييا يييدل بو ييح االقتضييا  علييى حييِل  , ميجيياب ال

اسييتخرا ح و ييواز المحييث عنييح , ومييا رو  عيينهم ميين المراهيي  نو الحرميي  فإنِمييا هييو 

 خيير , ميين ذلييك نِن مالميا  قييد كيير  الحفيير فييي الْميور ولييو كانييت لمييوتى الجاهليِيي   لمعنيى  

تعميما  لحرم  الميوت , ففيي المدِوني  : قيال ماليك : نكير  حفير قميور الجاهليِي  والِ ليب 

كميا  -فيها ولست نرا  حراما  , فميا نييل فيهيا مين نميوال الجاهليِي  ففييح الخميس , وذليك 

مخاللح  بالمرو ة , وخوف مصادف  قمر  يالحٍ مين نميِيٍ نو  - ا  في حاشي  الدسوقِي 

ولِيٍ , واعلم نِن مثل قمر الجاهلِي في كراه  الحفر أل ل نخ  ما فيح مين الميال قمير مين 

ال يعرف هل هو من المسيلمين نو المفِيار , وكي ا قميور نهيل ال ِِمي  , ن  المفِيار تحْيْيا  , 

م ميا و يد فيهيا حميم اللْ ي  , وقيد خيالع نشيهب ونِما نمش قمور المسلمين فحرام , وحم

في ه ا , ورنَّللا  واز نمش قمر الجاهلِي ونخ  ما فيح من ماٍل وعرٍض , وفيح الخميس , 

 وهو م هب األحناف , فعندهم ننِح ال بأس بنمش قمور المفِار طلما  للمال . 
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ح عند األحنياف وال يِترط إذن اممام في التِنْيب عن المنوز والمعادن ليأخ  الوا د حِْ 

, ففي الِسير : ننِح إن ن اب ال ِِمي نو العمد نو المماتيب نو الِصيمي نو الميرنة معيدنا  فيي 

دار امسالم نو ركازا  خِمس ما ن اب , وكانت المْيِ  لمين ن يابح , إن كيان ذليك بغيير 

فيإنِهم  إذن اممام , ألِن هؤال  يثمت لهم في الغنيم  حق وإن ن ابوها بغير إذن امميام ,

لو غ وا مج عسمٍر من المسلمين بغير إذن اممام رضخ لهيم مين الغنيمي  , فمي لك الميت 

 لهم حق فيما ن ابوا في دار امسالم . 

ِِيرط , فميل  ولو نذن اممام ألحٍد في استخراج المعادن نو المنوز على شرٍط ل م ه ا ال

ِِيريع  , فيمي ا ال يصيادم نصيا  وال ن يال  شيٍ  قدِر  اممام  ار كالِ   ظهر تْيدير  بال

ِِرعيِ  , ول ا ال يجوز لإلمام االتِفاق على إسْاط شيٍ  من الخمس الِ    من األ ول ال

ِِييارل لحييِظ الفْييرا  , فلييو نِن مسييلما  حييرا  نو عمييدا  نو مماتمييا  نو امييرنة  نذن لييح  نو مييح ال

ميا ن ياب مين  اممام في طلب المنوز والمعادن من ال ِهب والفِض  وغير ذلك على ننِ 

ذلك فهو لح ال خمس فيح فأ ياب مياال  كثييرا  مين المعيادن فلييس ينمغيي لإلميام نن يسيلِم 

ذلك لح إن كان موسرا  , ألِن ما يصاب من الِركاز والمعدن هيو غنيمي  , والخميس حيق 

الفْرا  في الغنيم  , وال يجوز لح نن يم ل حِق الفْرا  , فإن كان الِي   ن يابح محتا يا  

دين كثير ال يصير غنيا  باألربع  األخماس فيرنَّللا امميام نن يسيلِم ذليك الخميس ليح عليح 

 از , ألِن الخمس حق الفْرا  , ه ا الِ   ن ابح فْير , فْد  رف الحيِق إليى مسيتحِْح 

فيجييوز , والييدِليل عليييح مييا رو  عيين علييِيٍ رضييي هللا عنييح ننِييح قييال ليي لك الِر ييل الِيي   

في نرٍض خربٍ  فالخمس لنا ونربع  نخماسح لك ه اليِم قيال : ن اب الِركاز : إن و دتها 

وسنتمها لك , وإنِما قال ذلك ألنِح ر   نهال  للِصدق  , ولو اشترط الِ يادة على الخمس لم 

ِِرط , ففي الِسير المميير نِن امميام إذا نذن لمسيلٍم نو ذِميِيٍ فيي طليب المنيوز  يج  ه ا ال

سلمين النِصع فأ اب كن ا  نو نميواال  مين المعيادن , والمعادن على نِن لح النِصع وللم

فإِن اممام يأخ  منح الخمس وما بْي فهو لمن ن ابح , وهي ا ألِن اسيتحْاقح بام ياب  ال 

ِِرط .  ِِرط , ول ا ال يعتمر ال  بال

يِّ والمستأمن لل نوز :  احتفار الذِّمِّ

ممام الستحْاق المليك . ال ِِمي كالمسلم في إيجاب الخمس وفي عدم اشتراط إذن ا - 15

ِِيماني : وما ن اب ال ِِمي من ركاٍز في دار امسالم نو معدٍن ذهٍب نو فِضٍ  نو  يْول ال

ر اٍص نو زئمٍق فهو والمسلم فيح سوا  , يخِميس ميا ن ياب وميا بْيي فهيو ليح , سيوا  

ان كيان بيإذن امميام نو بغييير إذن امميام , ألنِيح ميين نهيل دارنيا ويجيير  علييح حممنيا فميي

ِِيييماني : إذا دخييل الحربييي دار امسييالم  بمن ليي  المسييلم نِمييا الحربييي المسييتأمن فْييال ال

بأمييياٍن فأ ييياب ركيييازا  نو معيييدنا  , فاسيييتخرج منيييح ذهميييا  نو ورقيييا  نو حدييييدا  فيييإِن إميييام 

المسلمين يأخ   منح كلِح , وال يمون ليح شيي  , ألِن هي ا غنيمي  , فيإِن المسيلمين نو فيوا 

نال ترَّللا نِن المسلم لو كان هيو الِي   ن ياب يخِميس والمياقي ليح , وليو ليم  عليها الخيل ,

يميين غنيميي   لمييان ال خمييس فيييح , والحربييي ال حييِق لييح فييي غنييائم المسييلمين , فييإن كييان 

الحربي المستأمن استأذن إمام المسلمين في طلب ذلك والعمل فيح حتِى يستخر ح فيأذن 

ن اب وكان ما بْيي للحربيِي المسيتأمن , ألِن لح في ذلك , فعمل فأ اب شيئا  خِمس ما 

الحربِي المستأمن لو قاتل المِركين بإذن اممام  ار لح في الغنيم  نصيب , حتِيى ننِيح 

 يرضخ لح كما يرضخ لل ِِمِي . 
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وقييال : لييو نِن الحربييِي المسييتأمن اسييتأذن اممييام فييي طلييب المنييوز والمعييادن , فييأذن لييح 

ا يصييب النِصيع وليح النِصيع , فعميل عليى هي ا فأ ياب اممام عليى نِن للمسيلمين مِمي

ركازا  معيدنا  فيإِن امميام يأخي  نصيع ميا ن ياب والحربيي نصيفح , وذليك ألِن الحربيِي 

المستأمن إنِما يستحق من الِركياز الِي   ن يابح فيي دار امسيالم ميا اسيتحْح بِيرط إذن 

ِِيرط ه وامميام اممام , فإنِح لو ن ابح بعد إذن اممام نخي  منيح , وإذا كيا ن اسيتحْاقح بال

 شرط لح النِصع فال يستحق نكثر من النِصع . 

الِم اممام يأخي  خميس ميا ن ياب الحربيي مين النِصيع الِي   نخي   مين الحربيِي فيجعليح 

للفْييرا  , ويجعييل النِصييع للمْاتليي  , وذلييك ألِن إذن اممييام يصيييِر مييا ن ييابح الحربييي 

 غنيم   يجب فيها الخمس . 

يِّ بدار الحرا :لحوق الذِّ   مِّ

ينتْض عهد ال ِِمي  بلحيوق الي ِِمِي بيدار الحيرب , ألنِيح  يار بلحوقيح دار الحيرب  - 11

 42حربا  علينا , فيخلو عْد ال ِِم  عن الفائدة , وهو دفج شِر  عنِا . ) ر : نهل ال ِِمي  ف 

. ) 

=============== 

 :219النِّهي عن ألفاٍأ معيِّنٍة  -ز 

عض األلفياظ لمْا يد شيرعيٍِ  كْوليح تعيالى : } الَ تَُْولُيواْ َراِعنَيا ورد النِهي عن ب - 13

 َوقُولُواْ انُمْرنَا { 

وميين ذلييك النِهييي عيين تسييمي  العنييب بالمرميي  , و ييالة المغييرب بالعتميي  ه والنِهييي عيين 

نلفاظ سالم الجاهليِ  عيم  يماحا  ومسيا   , والنِهيي عين ابتيدا  نهيل ال ِِمي  بألفياظ الِسيالم 

 بالمؤمنين ه ونحو ذلك . وتنمر تفصيالت ذلك في مص لحاتها . الخاِ  

================ 

 :220الح م بإسالم اللِّقي  أو كفره 

اختلع الفْها  في األ ل الِ   يحمم بح على اللِْيط من حييث امسيالم نو المفير ,  - 10

نو دار هل يمون األ ل في ذلك هيو اليدِار الِتيي و يد فيهيا مين حييث كونهيا دار إسيالٍم 

 كفٍر نو نِن األ ل في ذلك هو حال الوا د من كونح مسلما  نو غير مسلٍم ؟  

ِِافعيِ  والحنابل  إلى نِن المعتمر في ذلك هيو اليدِار الِتيي يو يد فيهيا اللِْييط فيإن  ف هب ال

كانت الدِار دار إسالٍم حمم بإسالمح تمعا  لليدِار الِتيي و يد فيهيا , واليدِار الِتيي تعتمير دار 

 الٍم عندهم هي : إس

دار يسييمنها المسييلمون ولييو كييان فيهييا نهييل ذِمييٍ  تغليمييا  لإلسييالم ولميياهر الييدِار وألِن  -ن 

 امسالم يعلو وال يعلى عليح . 

 دار فتحها المسلمون وقمل ملمها نقروها بيد المفِار  لحا  .  -ب 

 دار فتحها المسلمون وملموها عنوة  ونقروا نهلها عليها بج ي  .  -ج 

 دار كان المسلمون يسمنونها الِم ن الهم المفِار عنها .  -د 

ففي ه   األمياكن يعتمير اللِْييط الِي   يو يد فيهيا مسيلما  لمين بِيرط نن يو يد بهيا مسيلم 

 يممن نن يمون اللِْيط منح ألنِح يحتمل نن يمون ل لك المسلم تغليما  لإلسالم . 

                                                 
 (12965/ ص  2)ج  -كامل   45-1الموسوع  الفْهي - 219
 (13000/ ص  2)ج  -كامل   45-1الموسوع  الفْهي  - 220

This file was downloaded from QuranicThought.com



 362 

كفِارا  فهيو كيافر كميا إذا و يد بيدار كفِياٍر فإن لم يمن فيها مسلم , بل كان  ميج من فيها 

لم يسمنها مسلم يحتمل إلحاقح بح , فإن كانت الدِار دار كفٍر وكيان فيهيا مسيلمون كتِجيار 

ِِافعيِ  وفي احتماٍل للحنابل  نِن اللِْيط فيهيا يعتمير مسيلما   ونسرَّللا فأ ح الو هين عند ال

ِِافع يِ  واالحتمال اآلخر للحنابل  يحميم بمفير  تغليما   لإلسالم , وفي الو ح الثِاني عند ال

 تغليما  للدِار واألكثر . 

 وعند الحنفيِ  ال يخلو حال اللِْيط من نموٍر نربعٍ  : 

نن يجد  مسلم في مصٍر من نمصار المسلمين نو في قريٍ  من قراهم , فإنِيح فيي هي    -ن 

 مْابر المسلمين .  الحال  يحمم بإسالمح حتِى لو مات يغِسل ويصلِى عليح ويدفن في

نن يجييد  ذِمييي فييي بيعييٍ  نو كنيسييٍ  نو فييي قريييٍ  ليييس فيهييا مسييلم فإنِييح يمييون ذِميييا   -ب 

 تحميما  للِماهر . 

نن يجد  مسلم في بيعٍ  نو كنيسٍ  نو في قريٍ  مين قيرَّللا نهيل ال ِِمي  فإنِيح يميون ذِمييا    -ج 

 نيضا  . 

نو فيي قرييٍ  مين قيراهم فإنِيح يميون نن يجد  ذِميي فيي مصيٍر مين نمصيار المسيلمين  -د 

مسلما  . ك ا ذكر في كتاب اللِْيط من األ يل واعتمير المميان , وروَّللا ابين سيماع  عين 

محِمييٍد ننِييح اعتميير حييال الوا ييد ميين كونييح مسييلما  نو ذِميييا  , وفييي كتيياب الييدِعوَّللا اعتميير 

حيح روايي  امسالم إلى نيِهما نسيب إليى الوا يد نو إليى المميان , قيال الماسياني : والِصي

ألِن المو يود  -ن  كتاب اللِْيط , وقيد  يِرح بيح فيي العنايي  عليى الهدايي   -ه ا المتاب 

في ممياٍن هيو فيي نييد  نهيل امسيالم وتصيرفهم فيي نييديهم , واللِْييط الِي   هيو فيي ييد 

المسلم وتصرفح يميون مسيلما  ظياهرا  , والمو يود فيي المميان الِي   هيو فيي نييد  نهيل 

رفهم فييي نيييديهم , واللِْيييط الِيي   هييو فييي يييد اليي ِِمِي وتصييرفح يمييون ذِميييا  ال ِِميي  , وتصيي

 ظاهرا  فمان اعتمار الممان نولى . 

وفي بعض الِروايات يعتمر الِ   والعالم  ,  يا  فيي فيتح الْيدير وفيي كفايي  الميهْيِي : 

ِسييَماُهْم { , } يُْعيَرُف قيل يعتمر بالِسيما والِ ِ  ألنِح حِج  , قيال ِه تعيالى : } تَْعيِرفُُهم بِ 

 اْلُمْجِرُموَن بِِسيَماُهْم { . 

وقييال المالميِيي  : إذا و ييد اللِْيييط فييي بييالد المسييلمين فإنِييح يحمييم بإسييالمح , ألنِييح األ ييل 

والغالب وسوا  التْ ح مسلم نو كافر , وإذا و د في قريٍ  ليس فيها من المسلمين سيوَّللا 

نيضييا  تغليمييا  لإلسييالم بِييرط نن يمييون الِيي   التْ ييح  بيتييين نو الالالييٍ  فإنِييح يحمييم بإسييالمح

مسييلم , فييإن التْ ييح ذِمييي فإنِييح يحمييم بمفيير  علييى المِييهور , ومْابييل المِييهور مييا قالييح 

 نشهب وهو ننِح يحمم بإسالمح م لْا  ن  سوا  التْ ح مسلم نو كافر . 

ِِييرِ فإنِييح يحمييم بمفيير  سييوا  التْ ييح مسييلم نو كييافر  تغليمييا  للييدِار وإذا و ييد فييي قييرَّللا ال

والحمم للغالب وهو قول ابين الْاسيم , ونِميا نشيهب فيْيول : إن التْ يح مسيلم فهيو مسيلم 

 تغليما  لحمم امسالم ألنِح يعلو وال يعلى عليح . 

================= 

يِّ  حرمة مال المسلم والذِّمِّ
221: 
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مح وال االسيتيال  اتِفق الفْها  على حرم  مال المسلم وال ِِمِي , وننِح ال يجوز غص - 14

عليح , وال نكلح بأِ  شمٍل كيان وإن كيان قلييال  , لْوليح تعيالى : } يَيا نَيَُّهيا الَّيِ يَن  َمنُيواْ الَ 

نُمْم { .  تَأُْكلُواْ نَْمَوالَُمْم بَْينَُمْم بِاْلمَاِطِل إاِلَّ نَن تَُموَن تَِجاَرة  َعن تََراٍض ِمِ

دما كم ونميوالمم ونعراضيمم حيرام علييمم كحرمي  إِن » وقولح عليح الِصالة والِسالم : 

 « .يوممم ه ا في بلدكم ه ا في شهركم ه ا 

نال من ظلم معاهدا  نو انتْصح حِْح نو كلِفح فوق طاقتح نو نخ  منح شييئا  بغيير » وقولح : 

 « .  طيب نفٍس منح , فأنا حجيجح يوم الْيام  

 بعدها ( .  وما 7غصب ف  20وللتِفصيل : ) ر : نهل ال ِِم  ف 

================= 

 222 َمُجوس

ِِمس والْمر والنِار . - 1  المجوس : فرق  من المفرة يعمدون ال

 وال يخرج المعنى اال  الحي عن المعنى اللغوِ  .

لة ة : :  األلفاأ ذاد الصِّ  أهل الذِّمِّ

هييا    ذِميي  المسييلمين واحييدة يسييعى ب» ال ِِميي  : األمييان لْولييح  ييلى هللا عليييح وسييلم :  - 2

 « .  ندناهم 

وال ِِم  نيضا  الِضمان والعهد ه وعهد ال ِِم  : إقرار بعض المفِار على كفر  بِرط بي ل 

 الج ي  ه ونهل ال ِِم  من نهل العهد . 

 والمجوسي يمون من نهل ال ِِم  إن عْد  مج اممام نو نائمح عْد ال ِِم  . 

 األح ام المتعلِّقة بالمجوس :

  ني  المجوسِي :

ذهب المالميِ  إلى ننِح يجب غسل  ني  المجوسِي ألنِهم يأكلون الميت  فيال يْيِرب لهيم  - 2

سئل رسول ِه  لى هللا علييح وسيلم » طعام ه وحِجتهم حديث نبي العلم  الخِنِي قال : 

 « .  عن قدور المجوس فْال : ننْوها غسال  واطمخوا فيها 

 ذبيح  المجوسِي :

يحييي  المجوسيييِي عنيييد  مهيييور الفْهيييا  الحنفيِييي  والمالميِييي  ال يحيييل للمسيييلم نكيييل ذب - 4

ِِييافعيِ  والحنابليي  ه وهييو قييول ابيين مسييعوٍد وابيين عمِيياٍس وعلييِيٍ و ييابٍر ونبييو بييردة  وال

وسعيد بن المسيِب وعمرم  والحسن بن محِمٍد وع اٍ  ومجاهيٍد وابين نبيي ليليى وسيعيد 

 بن  ميٍر ومِرة الهم انِي وال هرِ  رضي هللا عنهم .

واحتجوا بمفهوم قولح تعالى : } َوَطعَاُم الَِّ يَن نُوتُواْ اْلِمتَاَب ِحيلٌّ لَُّميْم { ألِن إباحي  طعيام 

 نهل المتاب للمسلمين يْتضي تحريم طعام غيرهم من المفِار . 

 « . ال تؤكل ذبيح  المجوسِي » وما رو  نِن رسول ِه  لى هللا عليح وسلم قال : 

» مٍن األسيدِ  قيال : قيال رسيول ِه  يلى هللا علييح وسيلم : وما رو  عين قييس بين سي

إنِميم ني لتم بفيارس ميين النِيمط ه فيإذا اشييتريتم لحميا  ه فيإن كييان مين يهيودِ ٍ نو نصييرانِيٍ 

 « .  فملوا ه وإن كانت ذبيح  مجوسِيٍ فال تأكلوا 
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نوا بهيم سي» وخالع نبو الوٍر ونباح ذبيح  المجوس محتجا  بْولح  لى هللا عليح وسيلم : 

ه وميين حيييث المعْييول فْلنِهييم يْييرون علييى الج ييي  كمييا يْيير ألهييل « سيينِ  نهييل المتيياب 

 المتاب فيْاسون عليهم في حِل ذبائحهم . 

 صيد المجوسيِّ وحده أو باالشتراْ مف المسلم :

  يد المجوسِي وحد  : -ن 

يد  بالنِسيم  إذا  اد المجوسي وحد  بسهمح نو كلمح فإِن العلما  اختلفوا في حمم   - 5

 للمسلم على قولين : 

الْول األِول : ذهب عاِم  نهل العلم إلى الْول بتحيريم  ييد المجوسيِي عليى المسيلم إذا 

 كان الِصيد مِما لح زكاة نِما ما ليست لح زكاة كالِسمك والجراد فإنِهم قالوا : بحلِح . 

بحِل ذبيحتح ودليلح هو ميا الْول الثِاني : ذهب نبو الوٍر إلى حِل  يد المجوسِي كما قال 

 سمق في قولح في ذبيحتح . 

 صيد المجوسيِّ مشتركاً مف المسلم : -ا 

ذهب الفْها  إلى ننِح إذا اشترِ مجوسي مج من هو نهيل للِصييد فيإِن الِصييد حيرام  - 6

 ال يؤكل ه وذلك لْاعدة تغليب  انب الحرم  على  انب الحِل . 

 وما بعدها ( .  40ف  -والتِفصيل في مص لح : )  يد 

 ن اح المجوسيِّ :

 زواج المسلم بالمجوسيِ  : -ن 

ذهب  مهور العلما  إلى حرم  زواج المسلم من المجوسيِ  واسيتدلوا بْوليح تعيالى  - 7

يِرَكٍ  َولَيْو نَْعَجمَيتْ  ِْ ن مُّ ْؤِمنَ و َخْيرو ِمِ ِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ َوألََم و مُّ ِْ ُمْم { :   } َوالَ تَنِمُحواْ اْلُم

 . 

 وبْولـح تعالى : } َوال تُْمِسُموا بِِعَصِم اْلَمَوافِِر { .

وذهب نبو الوٍر إلى حِل نماح المسلم بالمجوسيِ  ه وقال ابن الِْصيار مين المالميِي  : قيال 

 بعض ن حابنا : يجب على نحد الْولين نِن لهم كتابا  نن تجوز مناكحتهم . 

ن نهل المتاب وقد قيال ِه تعيالى : } اْليَيْوَم نُِحيلَّ واحتجوا بأِن المجوس لهم كتاب فهم م

لَُمُم ال َّيِِمَاُت َوَطعَياُم الَّيِ يَن نُوتُيواْ اْلِمتَياَب ِحيلٌّ لَُّميْم َوَطعَياُمُمْم ِحيلُّ لَُّهيْم َواْلُمْحَصينَاُت ِميَن 

 ُمْم { . اْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّ يَن نُوتُواْ اْلِمتَاَب ِمن قَْملِ 

 زواج المجوسيِّ بالمسلمة : -ا 

يِرِكيَن  - 8 ِِ يحرم بام مال زواج المجوسيِي بالمسيلم  لْوليح تعيالى : } َوالَ تُنِمُحيواْ اْلُم

ٍِ َولَيْو نَْعَجيمَُمْم نُْولَيـئَِك يَيْدُعوَن إِلَيى النَّياِر َوِهُ  يِر ِْ ين مُّ يْؤِمنو َخْييرو ِمِ  َحتَّى يُْؤِمنُواْ َولَعَْمدو مُّ

 يَْدُعَو إِلَى اْلَجنَِّ  َواْلَمْغِفَرةِ بِإِْذنِِح { .  

يِرَكاِت {  ِْ وه ا الحمم ال استثنا  فيح بخالف ما قملح في قوليح تعيالى : } َوالَ تَنِمُحيواْ اْلُم

 حيث استثني منح نهل المتاب . 

 ىسالم زوجة المجوسيِّ : -ج 

لعلميا  فيي ذليك عليى نقيواٍل . إذا نسلمت زو   المجوسِي قمل زو ها فْيد اختليع ا - 9

 ( .  6والتِفصيل في : ) إسالم ف 

 تشبيه المسلم زوجته بالمجوسيِّة :
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إذا ظاهر الِ وج المسلم من امرنتح فِمِهها بالمجوسييِ  فْيد اختلفيت نقيوال الفْهيا   - 10

 في حمم ه ا الِمهار على األقوال اآلتي  : 

ِِيافعيِ  وروايي  عين نحميد وو يح الْول األِول : ليس ذلك بمهيار وهيو قيول الحنف يِي  وال

ه ا الْول ننِها غير محِرمٍ  على التِأبيد فليم تِيمح األِم فيال يميون ظهيارا  وبْيياس حرمي  

 وطئها على حرم  وط  الحائض والمحرم  . 

 الْول الثِاني : هو ظهار وهو م هب الحنابل  وقول لمعض المالميِ  . 

شمِح الِ و   بمهر المجوسيِ  وهي مين المحِرميات مؤقِتيا   الْول الثِالث : للمالميِ  ننِح إنِ 

فهو كناي  ظاهرة في الِمهار إن نوا  يْمل قوليح فيي الفتيوَّللا والْضيا  وإن شيمِح الِ و ي  

بالمجوسييِ  دون كلميي  الِمهير فإنِييح إن نيوَّللا الِمهييار قمييل قوليح فييي الفتيوَّللا ه وو ييح هيي ا 

 يد فال يمون اللِفظ  ريحا  في الِمهار . الْول نِن المجوسيِ  ليست محِرم   على التِأب

 ولِما كان يْصد بح الِمهار كان كناي   فيح . 

 أهار المجوسيِّ :

 إذا ظاهر المجوسي من زو تح فْد اختلع نهل العلم في ذلك على قولين :  - 11

 الْول األِول : ال يصح ظهار  وهو قول الحنفيِ  والمالميِ  وحِجتهم : 

َهاتِِهْم { .  قولح تعالى : } -ن  ا ُهنَّ نُمَّ ن نَِِسائِِهم مَّ  الَِّ يَن يَُماِهُروَن ِمنُمم ِمِ

وو يييح االسييييتدالل نِن ِه تعييييالى قييييال : } ِميييينُمم { فالخ يييياب للمييييؤمنين فيييييدل علييييى 

 اختصاص الِمهار بالمسلمين . 

يس مين   المجوسي ليس نهال  للمفِارة فال يصح ظهار  ألنِها تفتْير إليى النِيِي  وهيو لي -ب 

 نهلها .  

ِِافعيِ  والحنابل  وحِجتهم :   الْول الثِاني : يصح ظهار المجوسِي وهو قول ال

 قول ِه تعالى : } َوالَِّ يَن يَُماِهُروَن ِمن نَِِسائِِهْم الُمَّ يَعُودُوَن ِلَما قَالُوا فَتَْحِريُر { .  -ن 

 ضا  فصِح ظهار  . وو ح الداِلل  نِن اآلي  عاِم  فيدخل فيها المافر ني

 الِمهار لفظ يْتضي التِحريم فيصح من المجوسِي كما يصح منح الِ الق .  -ب 

 المفِارة فيها شائم  غرامٍ  فيصح منح امعتاق .  -ج 

 وصيِّة المجوسيِّ والوصيِّة له :

تأخ  كل من و يِ  المجوسِي والو يِ  لح حمم و يِ  المافر والو يِ  ليح وذليك  - 12

 والتِفصيل في مص لح : ) و يِ  ( . في الجمل  

 وقع المجوسِي :

يصح وقع المجوسِي ما دام بالغا  عاقال  نهال  للتِمرل إذا كان الموقوف عليح قربي    - 13

 عند المسلمين وعند المجوس . 

نما إذا كان الوقع على معصيٍ  عند المسلمين وعند المجيوس فيإِن الوقيع يميون بياطال  

 تِفصيل في : ) وقع ( . وه ا في الجمل  وال

 توارث المجوسيِّ والمسلم :

ذهب  مهور الفْها  إلى نِن المجوسِي ال يرإ المسلم وال يرالح المسلم ألنِح كيافر  - 14

« . ال يرإ المسلم الميافر وال ييرإ الميافر المسيلم » لْول النِمِي  لى هللا عليح وسلم : 

 ( .  20 28والتِفصيل في مص لح : )   ي  ف 

 صاص بين المجوسِي وغير  :الْ
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المجوسي كافر وحممح في الْصاص حمم المافر وهو مختلع فييح فيي الْصياص  - 15

 وما بعدها (  13لح نو منح والتِفصيل في : ) قصاص ف 

 دية المجوسيِّ :

اختلع الفْها  في دي  المجوسيِي الي ِِمِي نو المسيتأمن عليى تفصييٍل ينمير فيي : )  - 16

 (  32ديات ف 

 المجوسيِّ القضاه : تولية

اتِفق الفْها  على نِن المجوسِي ال يتولِى الْضيا  عليى المسيلم ألِن الْضيا  واليي   - 17

لْوليح تعيالى : } َولَين يَْجعَيَل ِهُ  -وال والي  لمافر عليى  مسيلٍم  -بل من نعمم الواليات 

 ِلْلَمافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسمِيال  { . 

وسييِي الْضييا  علييى المجوسييِي فيياختلع فيهييا الفْهييا  والتِفصيييل فييي ونِمييا تولييي  المج

 ( .  22مص لح :  ) قضا  ف 

 قضاه القاضي المسلم بين المجوس :

اختلع الفْها  في و يوب قضيا  الْاضيي المسيلم بيين المجيوس إذا ترافعيوا إلينيا  - 18

 وكانوا نهل ذِمٍ  نو عدم و وبح :

المجيوس وهيم مين نهيل ال ِِمي  إليى امميام لييس ليح نن ف هب الحنفيِي  إليى ننِيح إذا تحياكم 

يعييرض عيينهم ونصييوا علييى نِن المسييلمين ونهييل ال ِِميي  سييوا  فييي عْييود المعييامالت 

 والتِجارات والحدود إال ننِهم ال ير مون ألنِهم غير محصنين . 

واختلع الحنفيِ  في مناكحاتهم ه فْال نبو حنيف  : هم مْرون عليى نحميامهم ال يعتيرض 

 يهم فيها إال نن يرضوا بأحمامنا . عل

وقييال محِمييد : إذا رضييي نحييدهما حمييال  ميعييا  علييى نحمامنييا وإن نبييى اآلخيير إال فييي 

النِماح بغير شهوٍد خاِ ٍ  ه وقيال نبيو يوسيع : يحمليون عليى نحمامنيا وإن نبيوا إال فيي 

 النِماح بغير شهوٍد نجي   إذا تراضوا بها . 

لخصيوم  بيين ذِميِيين خيِير الْاضيي فيي الحميم بيينهم وبحميم وقال المالميِي  : إذا كانيت ا

 امسالم في الممالم من الغصب والتِعدِ  و حد الحْوق . 

وإن تخا موا فيي غيير ذليك ردوا إليى نهيل ديينهم إال نن يرضيوا بحميم امسيالم ه وإن 

 كانت الخصوم  بين مسلٍم وذِمِيٍ و ب على الْاضي الحمم بينهما . 

ِِافعيِ  : لو ترافج إلينا مجوسيي ذِميي نو معاهيد نو مسيتأمن ومسيلم يجيب الحميم  وقال ال

بينهمييا بِييرعنا ق عييا  طالمييا  كييان المسييلم نو م لوبييا  ألنِييح يجييب رفييج الملييم عيين المسييلم 

والمسييلم ال يمميين رفعييح إلييى حيياكم نهييل ال ِِميي  وال تركهمييا متنييازعين ه فرددنييا ميين مييج 

 م يعلو وال يعلى عليح . المسلم إلى حاكم المسلمين ألِن امسال

ولو ترافج مجوسيِان ذِميِان ولم نِترط في عْد ال ِِمي  لهميا التي ام نحمامنيا و يب علينيا 

 الحمم بينهما في األظهر لْولح تعالى : } َونَِن اْحُمم بَْينَُهم بَِما نَنَ َل ِهُ { . 

هم كالمسييلمين ه وألنِييح يجييب علييى اممييام منييج الملييم عيين نهييل ال ِِميي  فو ييب الحمييم بييين

والثِاني : وهو مْابل األظهر ال يجب على الْاضي الحمم بل يتخيِر لْيول ِه تعيالى : } 

َِ فَاْحُمم بَْينَُهم نَْو نَْعِرْض َعْنُهْم { .   فَإِن َ آُؤو

نما لو ترافج إلينا مجوسيِان شرط في عْيد ال ِِمي  لهميا التي ام نحمامنيا فإنِيح يجيب الحميم 

ِِرط . بينهما   ما    عمال  بال
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وإن ترافييج إلينييا ذِميِييان اختلفييت ملِتهمييا ونحييدهما مجوسييي فيجييب كيي لك علييى الْاضييي 

 المسلم الحمم بينهما   ما  ألِن كال  منهما ال يرضى ملِ  اآلخر . 

ِِربيني الخ يب وغير  ما لو ترافج إلينا نهل ال ِِمي  فيي شيرب الخمير فيإنِهم  واستثنى ال

 ممنا ألنِهم ال يعتْدون تحريمح . ال يحدون وإن رضوا بح

وقييال الحنابليي  : إذا تحيياكم إلينييا نهييل ال ِِميي  ن  وميينهم المجييوس اليي ِِميون إذا اسييتعدَّللا 

بعضهم على بعٍض فالحاكم مخيِر بين إحضارهم والحمم بينهم وبين تركهم سوا  كيانوا 

 من نهل ديٍن واحٍد نو من نهل ندياٍن . 

ييي   ننِييح يجييب الحمييم بييينهم وإن تحيياكم مسييلم وذِمييي           وحمييى نبييو الخِ يياب عيين نحمييد روا

و ب الحمم بينهما بغير خالٍف ألنِح يجب دفج المليم كيل واحيٍد منهميا عين  -مجوسي  -

  احمح . 

 شهاد  المجوسيِّ على المسلم :

ال خالف بين العلما  في  واز شهادة المسيلم عليى المجوسيِي وغيير  مين المفِيار  - 19

 نهل للوالي  على المجوسِي .  ألِن المسلم

وال خالف بين العلما  نيضا  في عدم  واز شهادة المجوسِي على المسيلم ال فيي حضيٍر 

 وال سفٍر وال و يٍِ  وال غيرها . 

نُمْم { والمجوسي ليس منِا وليس عدال  فال تجيوز  لْولـح تعالى : } َونَْشِهدُوا ذََوْ  َعْدٍل ِمِ

 ( .  5ف  -مر شهادة شهادتح على المسلم . ) وان

ة للمجوسيِّ :  عقد الذِّمِّ

إذا دعي المجوسي إلى امسالم فأبى الِم دعي إلى الج ي  فْملهيا عْيدت لهيم ال ِِمي   - 20

. ونخ  الج ي  من المجوسِي الابت بام مال فإِن الِصحاب  ن معوا عليى ذليك وعميل بيح 

 يْول نهل العلم .  الخلفا  الِراشدون ومن بعدهم من غير نميٍر وال مخالٍع وبح

« . سينوا بهيم سينِ  نهيل المتياب » وذلك لما رو  نِن النِمِي  لى هللا علييح وسيلم قيال : 

 ( .  29 - 28والتِفصيل في مص لح : )   ي  ف 

=============== 

 :223شهاد  مدمن الخمر 

 ذهب الفْها  إلى ننِح ال تْمل شهادة شارب الخمر وشارب كِل مسمٍر . - 4

نفيِيي  عييدم قمييول شييهادة شييارب الخميير بمييا إذا نراد امدمييان فييي النِيِيي  , يعنييي وقيِييد الح

يِرب ومن نيِتح نن يِرب بعد ذلك إذا و د  , قيال الِسرخسيِي : ويِيترط ميج امدميان 

نن يمهر ذلك للنِاس نو يخرج سمران فيسخر منح الِصميان , حتِى إِن شرب الخمير فيي 

ِِهادة وإن كان كمييرة  الِسِر ال يسْط العدال  , فإِن الم تِهم بِرب الخمر في بيتح مْمول ال

, و ا  في الفتاوَّللا الهنديِ  نْال  عن المحيط : قال في األ ل : وال تجيوز شيهادة ميدمن 

 السمر ونراد بح في سائر األشرب  . 

 ثياا مدمن الخمر من حيث الطِّهار  والنِّجاسة :

ِِيافعيِ  عليى ا - 5 لْيول اليِرا ح المختيار والحنابلي  إليى نِن ذهب الحنفيِ  في األ ِح وال

ليم  -كما قال  ياحب الهدايي   -الياب مدمني الخمر طاهرة وال تمر  الِصالة فيها , ألنِح 

يمر  من الياب نهل ال ِِم  إال الِسراويل مج استحاللهم الخمر فه ا نولى , وقال في الفيتح 
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في اليياب الفسيْ  ألنِهيم ال يتِْيون : تمر  الِصالة  -مِايخ الحنفيِ   -: قال بعض المِايخ 

ِِييافعيِ  بنجاسيي  الييياب مييدمني الخميير  الخمييور , وقييال  ماعييات ميين الخراسييانيين ميين ال

 والِْصابين وشمههم مِمن يخالط النِجاس  وال يتصِون منها . 

وقييال المالميِيي  : الييياب شييارب الخميير ميين المسييلمين ال تجييوز الِصييالة فيهييا عنييد تحْييق 

, ال إن شِك في نجاستها فإنِيح تجيوز الِصيالة فيهيا تْيديما  لْل يل عليى النِجاس  نو ظنِها 

 الغالب . 

 أكل األفيون للمدمن عليه :

قال ابن عابدين : سئل ابن حجٍر المِمي عِمن ابتلي بأكيل نحيو األفييون , و يار إن  - 6

  لم يأكل منح هلك , فأ اب : إن علم ذلك ق عا  حِل لح , بل و يب الضي رار  إليى إبْيا

روحح كالميت  للمض ِر , ويجب عليح التِدريج في تنْيصح شيئا  فِيئا  حتِيى يي ول توليج 

المعدة بح من غير نن تِيعر , فيإن تيرِ ذليك فهيو  اليم فاسيق , اليِم نْيل ابين عابيدين عين 

 الخير الِرملِي قولح : وقواعدنا ال تخالفح .

================ 

 :224المرور على العاشر 

ِِيارين للجمايي  مِمين يمير علييهم ينصب اممام  - 13 على المعابر في طيرق األسيفار ع

بييأموال التِجييارة ميين المسييلمين ونهييل ال ِِميي  ونهييل الحييرب إذا نتييوا بييأموالهم إلييى بييالد 

امسالم , فيأخ  من نهل امسالم ما يجب عليهم من زكاة , ويأخ  من نهل ال ِِمي  نصيع 

 العِر , ويأخ  من نهل الحرب العِر . 

 وما بعدها ( .  13, وعِر ف /  155فصيل في مص لح ) زكاة ف / والتِ 

================ 

 225ُمِستأِمن *

المسييتأمن فييي اللغيي  بمسيير الميييم الثِانييي  اسييم فاعييل ن  : الِ الييب لْلمييان , ويصييح  - 1

بالفتح اسم مفعول والِسين والتِا  للِصيرورة , ن   ار مؤامنا  , يْال : اسيتأمنح : طليب 

 مان, واستأمن إليح : دخل في نمانح . منح األ

 وفي اال  الح : المستأمن : من يدخل إقليم غير  بأمان مسلما  كان نم حربيا  . 

 األلفاظ ذات الِصل  :

 ال ِِمي :  -ن 

ال ِِمي في اللغ  : المعاهد الِ   نع يي عهيدا  ييأمن بيح عليى ماليح وعرضيح ودينيح ,  - 2

 معنى العهد . وال ِِمي نسم  إلى ال ِِم  , ب

وال ِِمي في اال  الح هو المعاهد كل المفِار ألنِح نومن على مالح ودمح ودينح بالج يي  

 . والِصل  بين المستأمن وال ِِمِي : نِن األمان للمستأمن مؤقِت ولل ِِمِي مؤبِد . 

 الحربي :  -ب 

بييالد  الحربييي منسييوب إلييى الحييرب , وهييي المْاتليي  والمنازليي  , ودار الحييرب : - 3

 األعدا  , ونهلها : حربي وحربيون . 

 والِصل  بينهما التِماين . 
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 ما يتعلِق بالمستأمن من نحمام :

 يتعلِق بالمستأمن نحمام منها : 

  أمان المستأمن

 مشروعيِّة األمان والح مة فيها : -أ 

ييَن اْلمُ  - 4 ييِرِكيَن األ ييل فييي مِييروعيِ  نمييان المسييتأمن قولييح تعييالى : } َوإِْن نََحييدو ِمِ ِْ

َِ فَأَِ ْر ُ َحتَّى يَْسَمَج َكالََم ِهِ الُمَّ نَْبِلْغحُ َمأَْمنَحُ { , وقوليح علييح الِصيالة والِسيالم :  اْستََجاَر

 « .  ذِم  المسلمين واحدة يسعى بها ندناهم » 

ونِمييا الحمميي  فييي مِييروعيِتح كمييا نييِص عليهييا النِييوو  قييد تْتضييي المصييلح  األمييان 

فر إلى امسالم نو إراح  الجييش نو ترتييب نميرهم نو للحا ي  إليى دخيول الستمال   الما

 المفِار نو لمميدة وغيرها . 

 حمم طلب األمان نو إع ائح للمستأمن : -ب 

 إع ا  األمان للمستأمن نو طلمح لْلمان مماح وقد يمون حراما  نو ممروها  .  - 5

نم الميال , فيحيرم عليى المسيلمين وباألمان يثمت للمستأمن األمن عن الْتيل والِسيمي وغي

 قتل ر الهم وسمي نسائهم وذراريِهم واغتنام نموالهم . 

 من يحِق لح إع ا  األمان للمستأمن : -ج 

 األمان إِما نن يمون من اممام نو نائمح نو من األمير , نو من  حاد المسلمين وعاِمتهم . 

 أمان اإلمام أو نا به : -أوالً 

فْهيا  فيي ننِيح يصيح نميان امميام نو نائميح لجمييج المفِيار و حيادهم , ال خالف بين ال - 6

ألِن واليتييح عاِميي  علييى المسييلمين , فيجييوز لييح نن يع ييي المفِييار األمييان علييى ننفسييهم 

 ونموالهم لمصلح  اقتضتح تعود على المسلمين , ال لغير مصلح  . 

 أمان األمير : -ثانياً 

األمير ألهل بلدة  عل بإزائهم , ن  : ولي قتيالهم  نِص الحنابل  على ننِح يصح نمان - 7

, ألِن لح الوالي  عليهم فْيط , ونِميا فيي حيِق غييرهم فهيو كآحياد الِرعيِي  المسيلمين , ألِن 

 واليتح على قتال نولئك دون غيرهم . 

عيِّة : -ثالثاً   أمان آحاد الرِّ

ِِييافعيِ  فييي األ ييِح والحنابليي  إلييى ننِييح  - 8 يصييح نمييان  حيياد الِرعيِيي  ذهييب المالميِيي  وال

بِييروطح, لواحييد وعِييرة , وقافليي  وحصيين  ييغيرين عرفييا  كمائيي  فأقييِل : ألِن عميير 

رضي ِه تعالى عنح ن از نمان العمد ألهل الحصن , وال يصح نمان نحد الِرعيِ  ألهيل 

بلدة كميرة , وال رستاق , وال  مج كميير , ألنِيح يفضيي إليى تع ييل الجهياد , واالفتييات 

 اممام .  على

قيييال المالميِييي  : إن نمييين غيييير امميييام إقليميييا  ن  عيييددا  غيييير محصيييور , نو نمييين عيييددا  

 محصورا  بعد فتح الملد , نمر اممام في ذلك فإن كان  وابا  نبْا  وإاِل ردِ  . 

وقال النِوو  : وضاب ح : نِن ال ينسدِ باب الجهاد في تلك النِاحي  فإذا تأتِى الجهاد بغيير 

لميين نميين , نفيي  األمييان , ألِن الجهيياد شييعار  الييدِين , وهييو ميين نعمييم مماسييب تعييرض 

ِِافعيِ  : ال يجيوز نميان واحيد ألهيل قريي  وإن قيِل عيدد  المسلمين. وفي مْابل األ ِح لل

 من فيها . 
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وذهب الحنفيِ  إلى ننِح يصح األميان مين الواحيد سيوا  نمين  ماعي   كثييرة  نو قليلي   , نو 

 , وعمارة فتح الْدير : نو نهل حصن نو مدين  .  نهل مصر نو قري 

 ما يترتِّه على ىعطاه األمان : -د 

ذهب  مهيور الفْهيا  إليى ننِيح إذا وقيج األميان مين امميام نو مين غيير  بِيروطح ,  - 9

و ب على المسلمين  ميعا  الوفيا  بيح , فيال يجيوز قيتلهم , وال نسيرهم , وال نخي  شيي  

 هم , لعصمتهم , وال نذيِتهم بغير و ٍح شرعِيٍ . من مالهم , وال التِعرض ل

ِِيافعيِ   ونِما سراي  حمم األمان إلى غير المؤِمن من نهل ومال : فْد نِص الحنابلي  , وال

في مْابل األ ِح على ننِح إذا نمن من يصح نمانح سرَّللا األمان إلى من معيح مين نهيل , 

دِ ونحيو  , مِميا يْتضيي تخصيصيح وما معح من مال , إاِل نن يْول مؤِمنح : نِمنتك وحي

 باألمان , فيختص بح . 

ه ا بالنِسم  ألهلح ومالح في دار امسالم , ونِما من كان منهم في دار الحرب فال يسير  

ِِافعيِ  .   إليح األمان   ما  عند ال

ِِافعيِ  في األ ِح إلى ننِح ال يسر  األمان إلى من معح من نهل وميا معيح مين  وذهب ال

ِِرط , لْصور اللِفظ عن العموم .  مال إاِل   بال

ِِييافعيِ  فْييالوا : المييراد بمييا معييح ميين مالييح غييير المحتيياج إليييح مييدِة نمانييح , نِمييا  وزاد ال

المحتيياج إليييح فيييدخل ولييو بييال شييرٍط , وميين ذلييك مييا يسييتعملح فييي حرفتييح ميين اآلالت , 

اممام دخل ما معيح بيال  ومركوبح إن لم يستعن عنح , ه ا إذا نِمنح غير اممام , فإن نِمنح

شييرٍط , وال يييدخل مييا خلِفييح بييدار الحييرب إاِل بِييرط ميين اممييام , نِمييا إذا كييان األمييان 

للحربِي بدارهم : فما كان من نهلح ومالح بدارهم دخيال وليو بيال شيرٍط إن نِمنيح امميام , 

فيرق فيي وإن نِمنح غير  لم ييدخل نهليح وال ميا ال يحتياج إلييح مين ماليح إاِل بِيرط , وال 

 ذلك بين ما معح من مالح نو مال غير  . 

 ما ينعقد به األمان : -هـ 

ذهب الفْها  إلى نِن األمان ينعْد بمِل لفظ يفييد الغيرض , وهيو اللِفيظ اليدِال عليى  - 10

األمييان نحييو قييول المْاتييل مييثال  :  منييتمم , نو ننييتم   منييون , نو نع يييتمم األمييان , ومييا 

 يجر  ه ا المجرَّللا . 

د الحصمفِي من الحنفيِ  : وإن كان المفِار ال يعرفونيح , بعيد معرفي  المسيلمين كيون وزا

 ذلك اللِفظ نمانا  بِرط سمال المفِار ذلك من المسلمين , فال نمان لو كان بالمعد منهم . 

كما ذهموا إلى ننِح يجوز األمان بأِ  لغ  كان , بالِصريح من اللِفيظ كْوليح : ن رتيك , نو 

 ننت  من وبالمناي  : كْولح : ننت على ما تحب , نو كن كيع شئت ونحو  .   منتك , نو

ِِربينِي الخ يب اشتراط النِيِ  في المناي  .  ِِافعيِ  كالِرملِي وال  وزاد بعض ال

ِِييربيني  ويجييوز األمييان بالمتابيي  ألاليير فيييح عيين عميير رضييي ِه تعييالى عنييح , وقييال ال

 نِها كناي  . الخ يب : وال بدِ فيها من النِيِ  أل

ِِربيني : سوا  كان الِرسول مسلما   كما يجوز بالِرسال  : ألنِها نقوَّللا من المتاب  , قال ال

نم كافرا  , ألِن بنا  الماب على التِوسع  فيي حْين اليدِم , وكي لك بإشيارة مفهمي  وليو مين 

ى الِسيما  ناطٍق : لْول عمر رضي ِه تعالى عنح : وِه لو نِن نحدكم نشيار بأ يمعح إلي

ٍِ فن ل بأمانيح فْتليح لْتلتيح بيح , وألِن الحا ي  داعيي  إليى امشيارة ألِن الغاليب  إلى مِر

 فيهم عدم فهم كالم المسلمين , وك ا العمس . 
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فلو نشار مسلم لمافر فمِن ننِح نِمنح , فأنمر المسلم ننِح نِمنح بها , فالْول قولح , ألنِح نعليم 

لحق بمأمنح , وإن مات المِير قمل نن يميِن الحال فال نميان بمراد  , ولمن ال يغتال بل ي

 , وال اغتيال فيملغ المأمن 

ويصح إيجاب األمان منِج ا  كْولح : ننيت  مين  , ومعلِْيا  بِيرط , كْوليح : مين فعيل كي ا 

مين دخيل دار نبيي سيفيان » فهو  من , لْول النِمِي  لِى ِه عليح وسيلِم ييوم فيتح مِمي  : 

  « .فهو  من

ِِييافعيِ  فْييال : إِن اممييام  ونِمييا الْمييول فييال يِييترط , وهييو مييا  ييِرح بييح الملْينييي ميين ال

ِِييافعِي لييم يعتميير الْمييول وقييال : وهييو مييا عليييح الِسييلع والخلييع ألِن بنييا  الميياب علييى  ال

التِوسع  , فيمفي السموت , ولمين يِيترط ميج السيموت ميا يِيعر بيالْمول , وهيو الميع 

 ح الماوردِ  , وتمفي إشارة مفهم  للْمول ولو من ناطق . عن الْتال كما  ِرح ب

ِِربيني : إِن محِل الخالف في اعتميار الْميول : إذا ليم يسيمق منيح اسيتيجاب , فيإن  قال ال

 سمق منح لم يحتج للْمول   ما  . 

 شرط ىعطاه األمان للمستأمن : -و 

ولو لم تمهر المصلح   ذهب  مهور الفْها  إلى نِن شرط األمان انتفا  الِضرر , - 11

 . وقال الحنفيِ  : يِترط في األمان نن تمون فيح مصلح  ظاهرة للمسلمين . 

 ( .  6والتِفصيل في ) نمان ف / 

ن : -ز   شروط المؤمِِّ

ن شروط على النِحو التِالي :   للمؤِمِ

ِِرط األِول : امسالم :  ال

مسلم فال يصح من كافر , وزاد اتِفق الفْها  على ننِح يِترط نن يمون األمان من  - 12

الماساني : وإن كان يْاتل مج المسلمين , ألنِح متِهم في حِق المسيلمين فيال تيؤمن خيانتيح 

, وألنِييح إذا كييان متِهمييا  فييال يييدر  ننِييح بنييى نمانييح علييى مراعيياة مصييلح  المسييلمين ميين 

ِِك في و ود شيرط الِصيحِ    , فيال يصيح التِفرق عن حال الِْوة والِضعع نم ال , فيْج ال

ِِِك , ونصوا على ننِح ال يجوز نمان غير المسيلم وليو كيان ذِمييا  , واسيتدلوا بْوليح  مج ال

وو يح االسيتدالل « , ذِم  المسلمين واحدة يسيعى بهيا ندنياهم » عليح الِصالة والِسالم : 

كفير   نِن النِمِي  لِى ِه عليح وسلِم  عل ال ِِمي  للمسيلمين , فيال تحصيل لغييرهم , وألنِ 

يحملح على سو  الِمِن , وألنِح متِهم على امسيالم ونهليح , فأشيمح الحربيِي , وألنِيح كيافر 

سيوا  كيان اآلمير  -فال والي  لح عليى المسيلمين . وزاد الحنفيِي  : إاِل إذا نمير  بيح مسيلم 

قيد  بأن قال المسلم للي ِِمِي :  مينهم , فْيال الي ِِمي : -نمير العسمر نو ر ال  من المسلمين 

 منِييتمم , ألِن نمييان اليي ِِمِي إنِمييا ال يصييح لتهميي  ميلييح إليييهم , وتيي ول التهميي  إذا نميير  بييح 

مسلم , وك لك إذا قال ال ِِمي : إِن فالنا  المسلم قد  مينمم , ألنِيح  يار مالميا  لْلميان بهي ا 

 األمر , فيمون فيح بمن ل  مسلم  خر . 

ِِرط الثِاني : العْل :  ال

ها  على ننِح ال يجيوز نميان المجنيون ألِن العْيل شيرط نهليِي  التِصيرف , اتِفق الفْ - 13

 وألِن كالمح غير معتمر فال يثمت بح حمم .  

ِِرط الثِالث : الملوغ :  ال
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ال خيالف بيين الفْهييا  فيي ننِيح ال يصييح نميان الِ فيل وكيي لك الِصيمي المراهييق إذا  - 14

 كان ال يعْل امسالم قياسا  على المجنون . 

ا إن كييان مميِيي ا  يعْييل امسييالم , ولمنِييح كييان محجييورا  عيين الْتييال , فيي هب  مهييور ونِميي

الحنفيِيي  والحنابليي  فييي و ييٍح إلييى ننِييح ال يصييح نمانييح ; ألِن ميين شييرط  ييِح  األمييان نن 

يمون بالمسلمين ضعع , وبيالمفر قيِوة , وهي   حالي  خفيِي  وال يوقيع عليهيا إاِل بالتِأميل 

من الِصمِي , والشتغالح باللهو واللِعب , وألنح ال يملك العْيود ,  والنِمر , وال يو د ذلك

واألمان عْد , ومن ال يملك نن يعْد في حيِق نفسيح , ففيي حيِق غيير  نوليى , وألِن قوليح 

 غير معتمر ك القح وعتاقح . 

وقال الحنابل  في و ٍح  خر ومحِمد : يصح , ألِن نهليِ  األمان ممنيِ  على نهليِي  اميميان 

 , والِصمي المميِ  الِ   يعْل امسالم من نهل اميمان , فيمون من نهل األمان كالمالغ . 

وإن كان مأذونا  في الْتال فاأل ح ننِح يصح باالتِفياق بيين الحنفيِي  , ألنِيح تصيرف دائير 

 بين النِفج والِضرر , فيملمح الِصمي المأذون . 

يل : يجوز ويمضي وقيل : ال يجوز ابتيدا   , وعند المالميِ  في الِصمِي المميِ  خالف , ق

 ويخيِر فيح اممام إن وقج : إن شا  نمضا  , وإن شا  ردِ  . 

ِِافعيِ  : ال يصح نمان الِصمِي وفي الِصمِي المميِ  و حو كتدبير  .   وقال ال

ومن زال عْلح بنوم نو سمر نو إغما  , فْد نِص الحنابل  على ننِح في حمم الِصمِي غير 

مميِ  , ألنِهم ال يعرفون المصلح  من غيرها , وألِن كالمهم غير معتمير فيال يثميت بيح ال

ِِرط الِرابج : االختيار :  حمم . ال

نِص  مهور الفْها  على ننِح ال يصح األمان من ممرٍ  ألنِح قول نكر  علييح بغيير  - 15

, فلم يصِح كامقرار .   حِقٍ

ِِرط الخامس : عدم الخوف من المفرة   :ال

ِِافعيِ  في مْابيل األ يِح إليى ننِيح يصيح نميان األسيير  - 16 ذهب المالميِ  والحنابل  وال

إذا عْد  غير ممر  , لدخولح في عميوم الخمير , وألنِيح مسيلم مملِيع مختيار فأشيمح غيير 

 األسير , قال ابن قدام  : وك لك يصح نمان  األ ير , والتِا ر في دار الحرب .

ِِافعيِ  فيي األ ِِيربيني الخ ييب : محيل ويرَّللا ال  يِح عيدم  يواز نميان األسيير , قيال ال

الخييالف فييي األسييير المْيِييد والمحمييوس وإن لييم يميين ممرهييا  , ألنِييح مْهييور بأيييديهم ال 

يعرف و ح المصلح  , وألن وضج األمان نن يأمن المؤِمن , وليس األسير  منيا  , ونِميا 

 ن الخروج منها فيصح نمانح . نسير الدِار , وهو الم لق بدار المفر الممنول م

وذهب الحنفيِ  إلى ننِح ال يجوز نمان من كان مْهورا  عند المفِار كاألسير والتِا ر فييهم 

, ومن نسلم عندهم وهو فيهم , ألنِهيم مْهيورون عنيدهم , فيال يمونيون مين نهيل المييان , 

يييح , فيعييرَّللا وال يخييافهم المفِييار , واألمييان يخييتص بمحييِل الخييوف , وألنِهييم يجمييرون عل

األمان عين المصيلح  , وألنِيح ليو انفيتح هي ا المياب النسيدِ بياب الفيتح , ألنِهيم كلِميا اشيتدِ 

 األمر عليهم , ال يخلون عن نسير نو تا ر فيتخلِصون بح , وفيح ضرر ظاهر . 

قال ابن عابدين : نْل في المحير عين الي ِخيرة ننِيح ال يصيح نميان األسيير فيي حيِق بياقي 

ى كان لهم نن يغيروا عليهم , نِما في حِْح هو فصحيح , قيال ابين عابيدين : المسلمين حتِ 

 والِماهر نِن التِا ر المستأمن ك لك . 

 نمان العمد والمرنة والمريض : -ح 
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 اختلف الفقهاه في أمان العبد والمرأ  والمريض على التِّفصيل اآلتي : 

 العمد : -نوال  

وز نميان العمييد , واسييتدلوا بْولييح عليييح الِصييالة ذهيب  مهييور الفْهييا  إلييى ننِييح يجيي - 17

وفِسيير  محِمييد بالعمييد , ولْييول « , ذِميي  المسييلمين واحييدة يسييعى بهييا ندنيياهم » والِسييالم: 

عمر بن الخِ اب رضي ِه تعالى عنح : العمد المسلم ر ل من المسلمين ذِمتح ذِميتهم " 

 مانح كالحِر . وفي رواي  يجوز نمانح " , وألنِح مسلم مملِع , فصِح ن

 وزاد النِوو  : يصح نمان العمد المسلم وإن كان سيِد  كافرا  . 

وفي قول للمالميِي  ننِيح ال يجيوز نميان العميد ابتيدا   وإذا نِمين فيخيِير امميام بيين إمضيائح 

وردِ  .  وقال نبو حنيف  ونبو يوسع في رواي  : ال يصح نمان العمد المحجيور علييح إاِل 

  في الْتال , ألنِح محجور عن الْتال فال يصح نمانح , ألنِهم ال يخافونيح نن يأذن لح موال

فلم يالق األمان محلِح , بخالف المأذون لح في الْتال ; ألِن الخوف منيح متحِْيق , وألنِيح 

 مجلوب من دار المفر, فال يؤمن نِن ينمر لهم تْديم مصلحتهم . 

 المرنة : -الانيا  

ليي  إلييى نِن اليي كورة ليسييت بِييرط لصييِح  األمييان , فيصييح ذهييب الفْهييا  فييي الجم - 18

قيد ن رنيا مين ن يرت ييا نِم هيانٍي »نمان المرنة , واستدلوا بْولح  لِى ِه عليح وسيلِم : 

نِن زينييب ابنيي  رسييول ِه  ييلِى ِه » ولمييا رو  : «إنِمييا يجييير علييى المسييلمين ندنيياهم 

نِمنيت زو هيا نبيا العياص بين الِربييج عليح وسيلِم رضيي ِه عنهيا وزو ي  نبيي العياص 

وألِن المييرنة ال تعجي  عيين الوقييوف « , ون ياز رسييول ِه  يلِى ِه عليييح وسييلِم نمانهيا 

 على حال الِْوة والِضعع . 

وفي قول المالميِ  ننِح ال يجوز نمان المرنة ابتدا   , فإن نِمنيت نمير امميام فيي ذليك فيإن 

 شا  نبْا  وإن شا  ردَّ  . 

 النِوو  على ننِح في  واز عْد المرنة استْالال  و هان .  ونصِ 

ِِربيني الخ يب : نر حهما الجواز كما   م بح الماوردِ  .   وقال ال

 الالثا  المريض :

ِِييافعيِ  إلييى ننِييح ال يِييترط لصييِح  األمييان الِسييالم  عيين العمييى  - 19 ذهييب الحنفيِيي  وال

ن والميريض ميا دام سيليم العْيل , ألِن والِ مان  والمرض , فيصح نمان األعميى واليِ م

األ ييل فييي  ييِح  األمييان  ييدور  عيين رن ٍ ونميير فييي األحييوال الخفيِيي  ميين الِضييعع 

 والِْوة , وه   العوارض ال تْدح فيح . 

ِِرط : -ط   األمان على ال

ذهب الفْها  إلى ننِيح إذا حا ير المسيلمون حصينا  فنياداهم ر يل وقيال : نِمنيوني  - 20

ن ,  از نِن يع و  نمانا  , لما رو  نِن زياد بن لميد لِما حا ير النِجيير , نفتح لمم الحص

قال األشعث بين قييس : نع يوني األميان لعِيرة نفيتح لميم الحصين ففعليوا , فيإن نشيمل 

فيإن عيرف  ياحب األميان  -وادِعا  كل واحيد مين نهيل الحصين  -الِ   نع ي األمان 

ِمن , ليم يجي  قتيل واحيد مينهم , ألِن عمل على ذلك وإن لم يعيرف  ياحب األميان الميؤ

كِل واحد منهم يحتمل  دقح وقد اشتمح المماح بالمحِرم فيما ال ضرورة إليح فحِرم الميِل 

 , كما لو اشتمهت ميِت  بم ِكاة ونحوها . 
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ِِرط فلهم ضرب عنْح كما إذا قال الِر يل : كيِع عنِيي حتِيى ندليك عليى  وإذا لم يوِف ال

لِهم فامتنج من الداِلل  نو خيانهم , فامميام إن شيا  قتليح وإن شيا  ك ا , فمعث معح قوم ليد

 علح فيئا , ألِن إع ا  األمان لح كان بِرط , ولم يو د , وألنِح كيان ممياح اليدِم , وعلِيق 

ِِرط , بْي حل دمح على ما كان .   حرم  دمح بالداِلل  وترِ الخيان  , فإن انعدم ال

 مدِة األمان : -  

ِِافعيِ  على نِن مدِة امقام  في دار امسيالم للمسيتأمن ال نِص الح - 21 نفيِ  وفي قول لل

تملييغ سيين   , وقييال الحنفيِيي  : يجييوز التِوقيييت مييا دون الِسيين  كِييهر نو شييهرين , لميين ال 

ينمغييي نن يلحييق المسييتأمن ضييرر وعسيير بتْصييير المييدِة  ييدا  , خصو ييا  إذا كييان لييح 

 ة نطول . معامالت يحتاج في اقتضائها إلى مدِ 

 وقال الحنابل  : يِترط نن ال ت يد مدِة األمان على عِر سنين . 

ِِافعيِ  يجب نن ال ت يد مدِة األمان على نربع  نشهر , فيإن زاد عليهيا ب يل فيي  وعند ال

 ( .  12الِ ائد. وتفصيل ذلك في مص لح ) نهل ال ِِم  ف / 

 ما ينتقض به األمان : -ْ 

 ينتْض األمان بأمور هي : 

 نْض اممام : -نِوال  

ذهب الفْها  إلى نِن اممام لو رنَّللا المصلح  في نمي  األميان وكيان بْياُؤ  شيرا  ليح  - 22

للمصييلح  ,  -مييج ننِيح يتضيِمن تييرِ الْتيال المفيروض  -نِن ينْضيح , ألِن  يواز األميان 

ى َسَواٍ  { لمين فإذا  ارت المصلح  في النِْض نْضح , لْولح تعالى : } فَانمِْ  إِلَْيِهْم َعلَ 

ينمغييي نن يخمييرهم بييالنِْض وإعييادتهم إلييى مييا كييانوا عليييح قمييل األمييان , الييِم يْيياتلهم لييئاِل 

 يمون من المسلمين غدر في العهد . 

 رد المستأمن لْلمان : -الانيا  

إذا  ا  نهل الحصن باألمان إلى اممام فنْضح , ففي ه   الحال  ينمغي لإلميام نن  - 23

 سالم , فإن نبوا فإلى ال ِِم  , فإن نبوا ردِهم إلى مأمنهم , الِم قاتلهم . يدعوهم إلى ام

قال النِوو  : إِن المستأمن إذا نمي  العهيد , و يب تمليغيح الميأمن , وال يتعيِرض لميا معيح 

 بال خالف . 

 مضي مدِة األمان : -الالثا  

علييوم ميين غييير ينْضييي األمييان بمضييِي الوقييت إذا كييان األمييان مؤقِتييا  إلييى وقييت م - 24

 الحا   إلى النِْض . 

 عودة المستأمن إلى دار الحرب : -رابعا  

نِص  مهور الفْها  على نِن نمان المسيتأمن ينيتْض فيي نفسيح دون ماليح بيالعودة  - 25

إلييى المفِييار , ولييو إلييى غييير دار  مسييتوطنا  نو محاربييا  , ونِمييا إن عيياد إلييى دار الحييرب 

   يْضيها , الِم يعود إلى دار امسالم فهو على نمانح . لتجارة , نو متنِ ها  نو لحا 

 ارتماب الخيان  : -خامسا  

 ِرح الحنابل  بأِن من  ا نا بأمان , فخاننا , كان ناقضا  ألمانح لمنافاة الخيان  ليح  - 26

 , وألنِح ال يصلح في ديننا الغدر . 

 ما يترتِّه على رجوع المستأمن ىلى دار الحرا : -ل 
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ِِافعيِ  في الِصحيح ذه - 27 إليى نِن  -وهيو ميا يفهيم مين كيالم الحنفيِي   -ب الحنابل  وال

 من دخل دار الحرب مستوطنا  , بْي األمان في مالح , وإن ب ل في نفسح . 

واستدِل الحنابل  ل لك بْولهم : ألنِح بدخوليح دار امسيالم بأميان الميت األميان لماليح الِي   

دخوليح دار الحيرب بْيي فيي ماليح , الختصياص المم يل كان معح , فإذا ب ل في نفسح ب

 بنفسح , فيختص الم الن بح . 

ِِافعيِ  كما نْليح النِيوو  عين ابين الحيدِاد : للمسيتأمن نن ييدخل دار امسيالم مين  وزاد ال

غير تجديد نمان لتحصيل ذلك المال , والدخول للمال يؤِمنح كالدخول لرسيال  , وسيمال 

ينمغي نن يعِجل في تحصيل غرضح , وك ا ال يميِرر العيود ألخي   كالم ِه تعالى , ولمن

ق ع  من المال في كِل مِرة , فإن خالع تعِرض للْتل واألسر , وقال غير ابن الحيدِاد : 

 ليس لح  الدخول , ألِن الموت األمان في المال ال يو ب الموتح في النِفس . 

 ن طلمح  احمح بعث إليح . ويترتِب على عدم ب الن األمان في مالح ننِح إ - 28

 وإن تصِرف فيح بميج نو هم  نو غيرهما  ِح تصرفح . 

وإن مات في دار الحرب انتْل إلى وارالح مج بْا  األمان فيح كميا نيِص علييح الحنابلي  , 

ِِييافعيِ  قياسييا  علييى سييائر الحْييوق ميين الييِرهن والِييفع  , وبييح قييال  وهييو األظهيير عنييد ال

 الحنفيِ  كما يأتي . 

ِِافعيِ  في قول : يم ل األمان في الحال في ه   الحال  ويمون فيئا  لميت الميال ,  وقال ال

ألنِح قد  ار لواراليح , وليم يعْيد فييح نمانيا  , فو يب نن يم يل فييح كسيائر نمواليح , وألِن 

 األمان يثمت في المال تمعا  . 

ِِافعيِ  .   وإن لم يمن لح وارإ ,  ار فيئا  كما قال الحنابل  وال

ِِافعيِ  في بْا  األمان في مالح قول الالث : وهو ننِيح إذا ليم يتعيِرض لْلميان فيي  وعند ال

 مالح حصل األمان فيح تمعا  , فيم ل فيح تمعا  , وإن ذكر  في األمان لم يم ل . 

ِِافعيِ  على ننِح ال يسمي نوالد  , فإذا بلغوا وقملوا الج يي   - 29 ونِما األوالد فْد نِص ال

 وإاِل بلغوا المأمن . تركوا , 

نِما إن نسر , بأن و د  مسلم فأسر  , نو غلب المسلمون عليى نهيل دار الحيرب ,  - 30

فأخ و  نو قتلو  , وكان لح دين على مسلم نو ذِمِيٍ نو وديع  عنيدهما , فْيد نيِص الحنفيِي  

د مين علييح على ننِح يسْط دينح , ألِن إالمات اليد على الدِين بالم الم  , وقيد سيْ ت , ويي

الدِين نسمق إليح من ييد العاِمي  , فيخيتص بيح فيسيْط , وال طرييق لجعليح فيئيا  ألنِيح الِي   

 يؤخ  قهرا  , وال يتصِور ذلك في الدِين . 

وك لك الحمم لو نسلم إلى مسلم دراهم على شي  , وما غصب منح ون رة عيين نِ رهيا 

 , وكل ذلك لسمق اليد . 

م نو ذِمِيٍ نو غيرهما , وميا عنيد شيريمح ومضياربح وميا فيي ونِما وديعتح عند مسل - 31

بيتييح فييي دار امسييالم فيصييير فيئييا  عنييد الحنفيِيي  ; ألِن الوديعيي  فييي يييد  تْييديرا  , ألِن يييد 

 المودل كيد  فيصير فيئا  تمعا  لنفسح , وك لك ما عند شريمح ومضاربح وما في بيتح . 

نبي يوسيع للميرتهن بدينيح , وعنيد محِميد يميال واختلع الحنفيِ  في الِرهن : فعند  - 32

ويستوفى دينح , والِ يادة في  للمسلمين , قال ابن عابدين : وينمغيي تير يح قيول محِميد 

 , ألِن ما زاد على قدر الدِين في حمم الوديع  .  
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وإن مات نو قتل بال غلم  عليح , فمالح من الْرض والوديع  لورالتيح ألِن نفسيح ليم  - 33

وم   فم ا مالح , كما لو ظهر عليح فهرب فمالح لح , وك ا دينح حيال حياتيح قميل تصر مغن

 األسر . 

 ما يجوز للمستأمن حمله في الرجوع ىلى دار الحرا : -م 

نييِص الحنفيِيي  علييى ننِييح ال يمِميين المسييتأمن إذا نراد الر ييول إلييى دار الحييرب نن  - 34

هم يتِْوون بح على المسلمين , وال يجيوز يحمل معح سالحا  اشترا  من دار امسالم , ألنِ 

إع ا  األمان لح ليمتسب بح ما يميون قيِوة  ألهيل الحيرب عليى قتيال المسيلمين , وليح نن 

 يخرج بالِ   دخل بح . 

ِِابا  نو رمحا  ميثال  ال يمِمين منيح , وكي ا ليو اشيترَّللا  فإن بال سيفح واشترَّللا بح قوسا  نو ن

 ل نو دونح مِمن منح . سيفا  نحسن منح , فإن كان مثل األوِ 

 الدخول ىلى دار اإلسالم ب ير أمان :

 يختلع حمم من دخل دار امسالم بغير نمان باختالف األحوال على النِحو التِالي : 

 ادِعا  كونح رسوال  : -ن 

من دخل دار امسالم وقال : ننا رسول الملك إلى الخليف  , لم يصيدِق كميا  يِرح  - 35

ل  إاِل إذا نخرج كتابا  يِمح نن يمون كتاب ملمهم , فهو  من حتِيى يملِيغ بح الحنفيِ  والحناب

رسالتح وير ج , ألِن الِرسول  من كما  يرَّللا بيح الِرسيم  اهليِي   وإسيالما  , وألِن الْتيال 

نو الصلح ال يتم إاِل بالرسل , فال بدِ من نمان الِرسيول ليتوِ يل إليى ميا هيو المْصيود , 

نخييرج ولييم يعلييم ننِييح كتيياب ملمهييم , فهييو ومييا معييح فييي  , ألِن وإن لييم يخييرج كتابييا  نو 

 المتاب قد يفتعل . 

ِِافعيِ  : يصدِق سوا  كان معح كتاب نم ال , وال يتعِرض ليح الحتميال ميا يدِعييح  وقال ال

. وذكر الروياني تفصيال  في الِرسول فْال : وما نشتهر نِن الِرسول  من هو فيي رسيال  

من هدن  وغيرها , فإن كان رسوال  في وعيد وتهدييد , فيال نميان فيها مصلح  للمسلمين 

لييح , ويتخيِيير اممييام فيييح بييين الخصييال األربييج كأسييير , ن  : الْتييل , نو االسييترقاق , نو 

ِِافعيِ  األِول .   المن عليح , نو المفاداة بمال نو نفس , إاِل نِن المعتمد عند ال

 ادِعا  كونح تا را  : -ب 

الحربي دارنا وقال : إنِح تيا ر وقيال : ظننيت ننِميم ال تعرضيون لتيا ر , لو دخل  - 36

والحال ننِح تا ر , فنِص المالميِ  على ننِح يْمل منيح , وييرد  إليى مأمنيح , وكي لك الحميم 

إذا نخيي  بأرضييهم , نو بييين نرض العييدِو ونرضيينا , وادِعييى التِجييارة , نو قييال :  ئييت 

 نطلب األمان , حيث يرد لمأمنح . 

ِِافعيِ  : قصد التِجارة ال يفيد األمان , ولمن ليو رنَّللا امميام مصيلح   فيي دخيول  وقال ال

 التِجار, فْال : من دخل تا را  فهو  من ,  از , ومثل ه ا األمان ال يصح من اآلحاد . 

وك لك لو قيال : ظننيت نِن قصيد التِجيارة يفييد األميان فيال نالير لمنِيح , وليو سيمج مسيلما  

خل تا را  فهو  من , فدخل وقال : ظننت  ِحتح , فاأل ح ننِح يْمل قوليح , يْول : من د

وال يغتال . وقال الحنابل  : لو دخل وادِعى ننِح تا ر وكان معح متال يميعيح , قميل منيح , 

إن  دِقتح عادة , كدخول تجارتهم إلينا ونحو  , ألِن ما ادِعيا  مممين , فيميون شيمه   فيي 

عيي ِر إقاميي  الميِنيي  علييى ذلييك , فييال يتعييِرض لييح , ولجريييان العييادة در  الْتييل , وألنِييح يت
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ِِرط , وإن لم يو د معح متال , وانتفت العادة , لم يْمل قوليح , ألِن التِجيارة ال  مجرَّللا ال

 تحصل بغير مال , ويجب بْاُؤ  على ما كان عليح من عدم العصم  . 

نا  : -ج   ادِعا  كونح مؤمَّ

: نِمنني مسلم , فْد نِص الحنفيِ  والحنابل  فيي و يٍح عليى ننِيح من دخل دارنا وقال  - 37

ال يصدِق , ألِن حِق المسلمين قد المت فيح حين تمِمنوا منح من غير نمان ظاهر لح , فيال 

يصدِق في إب ال حِْهم , ولمن إن قال مسلم : ننا نِمنتح قمل قولح , ألنِح يملك نن يؤِمنيح , 

 ال : حممت لفالن على فالن . فْمل قولح فيح كالحاكم إذا ق

ِِيافعيِ  فيي األ يِح والحنابلي  فيي و يٍح  خير إليى ننِيح يصيدِق بيال بيِني  , تغليميا   وذهب ال

لحْن دمح, فال يتعِرض لح , الحتمال كونح  ادقا  فيميا يدِعييح ألِن الِمياهر ننِيح ال ييدخل 

ِِافعيِ  : ي الب بميِن  م  ممانها غالما  . بغير نمان , وفي مْابل األ ِح عند ال

 ن اح المسلم بالمستأمنة :

 ييِرح الحنفيِيي  بييأِن الحربيِيي  المسييتأمن  إذا ت ِو ييت مسييلما  نو ذِميييا  فْييد توِطنييت  - 38

 و ارت ذِميِ   . 

 ( .  13وتفصيل ذلك في ) نهل ال ِِم  ف / 

 ما يترتِب للمستأمن  على النِماح من حْوٍق :

المسيتأمن  المتابيِي  كمسيلم  فيي نفْي  وقسيم وطيالٍق  ذهب الفْها  إليى نِن الِ و ي  - 39

 وغير  ذلك إذا كان الِ وج مسلما  , الشتراكهما في الِ و يِ  . 

والتِفصيييل فييي مصيي لحات : ) نميياح , ومهيير , وقسييم بييين الِ و ييات , وكفيير , ونفْيي  , 

 وظهار , ولعان , وعدِة , وحضان  , وإحصان ( . 

 الختالف الدِّار : التِّفريى بين المستأمن وزوجته

ذهييب الفْهييا  إلييى نِن الحربييِي إذا خييرج إلينييا مسييتأمنا  , نو المسييلم إذا دخييل دار  - 40

الحييرب بأمييان لييم تْييج الفرقيي  بينييح وبييين امرنتييح , ألِن اخييتالف الييدِار عمييارة عيين تميياين 

, الواليات وذلك ال يو ب ارتفال النِماح , وألِن الحربِي المستأمن من نهل دار الحرب 

وإنِما دخل دار امسالم على سميل العاري  لْضا  بعض حا اتح ال للتِوطن . والتِفصييل 

 ( .  5في : ) اختالف الدِار ف / 

 التِّوارث بين المستأمنين وبينهم وبين ليرهم :

ذهييب الفْهييا  إلييى ننِييح يثمييت التِييوارإ بييين مسييتأمنين فييي دارنييا إن كانييا ميين دار  - 41

مستأمن في دارنا وحربِيٍ في دارهم , التِحياد اليدِار بينهميا حمميا  واحدة , كما يثمت بين 

 , ه ا في الجمل  . 

 ( .  3والتِفصيل في مص لح ) اختالف الدِار ف / 

 المعامالد الماليِّة للمستأمن :

نِص الحنفيِ  على نِن المستأمن في دار امسالم كال ِِمِي إاِل فيي و يوب الْصياص  - 42

عْوبات غير ما فيح حِق العمد , وفيي نخي  العاشير منيح العِير , ألنِيح , وعدم مؤاخ تح بال

الت م نحمام امسالم نو نل م بها من غير الت اميح , ممميان إ يرا  األحميام علييح ميا دام 

في دار امسالم , فيل مح ما يل م ال ِِمِي في معامالتح مج اآلخرين , وعلى ه ا فيال يحيل 

سلم المستأمن في دار الحرب فإِن لح نخ  مالهم برضياهم نخ  مالح بعْد فاسد بخالف الم

ولو بربا نو قمار ألِن مالهم مماح لنا إاِل نِن الغدر حرام , وما نخي  برضياهم لييس غيدرا  
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ِِيريع   من المستأمن بخالف المستأمن منهم في دارنا , ألِن دارنا محيل إ يرا  نحميام ال

من إاِل ما يحل من العْود مج المسيلمين وال , فال يحل لمسلم في دارنا نن يعْد مج المستأ

 يجوز نن يؤخ  منح شي  ال يل مح شرعا  وإن  رت بح العادة . 

 قصاص المستأمن بقتل المسلم وع سه :

ال خالف بين الفْها  فيي ننِيح يْتيل المسيتأمن بْتيل المسيلم , وكي لك بْتيل الي ِِمِي ,  - 43

 .  ولو مج اختالف نديانهم , ألِن المفر يجمعهم

 واختلفوا في قصاص المسلم وال ِِمِي بْتل المستأمن : 

ِِافعيِ  والحنابلي  إليى ننِيح ال يْتيل المسيلم بالمسيتأمن , ألِن األعليى ال  ف هب المالميِ  وال

 « .  ال يْتل مسلم بمافر » يْتل باألدنى ولْولح  لِى ِه عليح وسلِم : 

 يْتل المستأمن بْتل المستأمن وال ِِمِي .  ويْتل ال ِِمي والمستأمن بْتل المستأمن , كما

وذهب الحنفيِ  في ظاهر الِرواي  إلى ننِح ال قصاص على مسلم نو ذِميِيٍ بْتيل مسيتأمن , 

ألنِهم اشترطوا في الْصاص نن يمون المْتول في حِق الْاتل محْون الدِم على التِأبييد , 

انيح فْيط , وألنِيح مين دار نهيل والمستأمن عصمتح مؤقِت  , ألنِح مصون الدِم فيي حيال نم

الحرب حمما  , لْصيد  االنتْيال إليهيا , فيال يممين المسياواة بينيح وبيين مين هيو مين نهيل 

 دارنا في العصم  , والْصاص يعتمد المساواة , ولمن عليح دي  . 

ورو  عن نبي يوسع ننِح يْتل المسيلم بالمسيتأمن , واسيتدِل بْوليح تعيالى : } َوإِْن نََحيدو 

َن  َِ فَأَِ ْر ُ َحتَّى يَْسَمَج َكالََم ِهِ الُمَّ نَْبِلْغحُ َمأَْمنَحُ { . ِمِ ِرِكيَن اْستََجاَر ِْ  اْلُم

ونِص الحنفيِ  على نِن المستأمن يْتل بْتل مستأمن  خر قياسا  , وو يح الْيياس المسياواة 

ع ميح عليى  بين المستأمنين من حيث حْن الدِم , وال يْتل استحسانا  , لْيام الممييح وهيو

 المحارب  بالعود . 

 قال الماساني : وروَّللا ابن سماع  عن محِمد : ننِح ال يْتل . 

هيي ا فييي اليينِفس , ونِمييا الجناييي  علييى مييا دون اليينِفس فاختلفييت  را  الفْهييا  فييي اشييتراط 

 ( .  7التِمافؤ في الدِين وتفصيلح ينمر في مص لح )  ناي  على ما دون النِفس ف / 

 :دية المستأمن 

ال خالف بين الفْها  في و وب الدِي  بْتل المستأمن , واختلفوا في مْدارها عليى  - 44

 النِحو التالي : 

ف هب المالميِي  والحنابلي  إليى نِن ديي  المتيابِي المعاهيد نصيع ديي  الحيِر المسيلم , وديي  

المجوسِي المانمائ  درهم , وك لك دي   راح نهل المتياب عليى النِصيع مين ديي   يراح 

 لمسلمين . ا

 والِصحيح عند الحنفيِ  نِن المستأمن والمسلم في الدِي  سوا  . 

ِِافعيِ  : دي  المستأمن المتيابِي الليث ديي  المسيلم نفسيا  وغيرهيا , وديي  المسيتأمن  وقال ال

 الوالنِي والمجوسِي وعابد الْمر والِ نديق اللثا عِر دي  المسلم ه ا في ال كور . 

ال خالف بين الفْهيا  فيي نن دييتهِن نصيع ديي  الي كور مينهم . نما المستأمنات امناإ ف

 ( .  32والتِفصيل في مص لح ) ديات ف / 

ونِما من لم تملغح الدِعوة وكان مستأمنا , فْيال المهيوتي مين الحنابلي  : إن ديتيح ديي  نهيل 

ح دينح, ألنيح محْيون اليدِم , فيإن ليم يعيرف دينيح فممجوسيِي , ألنِيح اليْيين , وميا زاد عليي

 مِموِ فيح . 
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 زنا المستأمن وزنا المسلم بالمستأمنة :

اختلع الفْها  في و وب الحدِ عليى المسيتأمن إذا زنيى بالمسيلم  نو ال ِِميِي  عليى  - 45

 نقوال: 

ِِيافعيِ  فيي  ف هب المالميِ  والحنابل  , ونبيو حنيفي  ومحِميد , ونبيو يوسيع فيي قيول , وال

 ا زنى . المِهور إلى ننح ال يحد المستأمن إذ

ونضاف المالميِي  : إذا كانيت المسيلم  طائعي   فإنيح يعاقيب عْوبي   شيديدة  وتحيد المسيلم  

 وإن استمر  المسلم  فإنح يْتل لنْضح العهد . 

 وقال الحنابل  : ال يحد ألنح يجب نن يْتل لنْض العهد , وال يجب مج الْتل حد سوا  . 

ِِافعيِ  في و ٍح  خر , ونبو يوسع في  قول : يْام عليح الحد .  وقال ال

ونِمييا إذا زنييى المسييلم بالمسييتأمن  فْييد نييص  مهييور الحنفيِيي  علييى ننييح يحييد المسييلم دون 

المستأمن  ألن تع ر إقام  الحدِ على المستأمن  ليس للِمه  فال يمنج إقامتح عليى الِر يل 

/  , وذهب نبو يوسع إلى ننح تحيد المسيتأمن  نيضيا . والتِفصييل فيي مصي لح ) زنيا ف

28  . ) 

 قذف المستأمن للمسلم :

لييو دخييل حربييي دارنييا بأمييان فْيي ف مسييلما   لييم يحييد فييي قييول نبييي حنيفيي  األِول ,  - 46

 وذهب الصاحمان نبو يوسع ومحِمد وهو قول  خر ألبي حنيف  إلى ننح يحد . 

 ( .  15والتِفصيل في ) ق ف ف / 

 سرقة المستأمن مال المسلم وع سه :

إلى ننح يِترط مقام  حدِ الِسرق  توافر شروٍط منها : كون الِسيارق  ذهب الفْها  - 47

 ملت ما نحمام امسالم . 

وعلى ه ا فإن سرق المستأمن من مستأمن  خر ماال ال يْيام علييح الحيد لعيدم التي ام نِ ٍ 

منهمييا نحمييام امسييالم , ونِمييا إن سييرق ميين مسييلم نو ذِمييِيٍ ففييي إقاميي  الحييدِ عليييح نقييوال 

 ( .  12ينمر في مص لح ) سرق  ف / مختلف  

ِِيافعيِ  , ألن فيي  -عيدا زفير  -فإن سرق المسلم مال المستأمن فال يحد عند الحنفيِي   وال

 مالح شمه  امباح  . 

وذهب المالميِ  والحنابل  وزفر من الحنفيِي  إليى ننيح يْيام علييح الحيد ألن ميال المسيتأمن 

 ( .  25معصوم . والتِفصيل في مص لح ) سرق  ف / 

 النِّظر في قضايا المستأمنين :

ال خالف بين الفْها  في ننِح لو ترافيج إلينيا مسيلم ومسيتأمن برضياهما , نو رضيا  - 48

نحدهما في نماح نو غير  و ب الحمم بينهميا بِيرعنا , طالميا  كيان المسيلم نو م لوبيا  , 

ِِافعيِ  والحنابل  بْولهم : ألنِح يجب رفج المل م عين المسيلم , والمسيلم ال واستدِل ل لك ال

يممن رفعح إلى حاكم نهل ال ِِم  , وال يممن تركهما متنيازعين , فرددنيا مين ميج المسيلم 

إلييى حيياكم المسييلمين ألِن امسييالم يعلييو وال يعلييى عليييح , وألِن فييي تييرِ ام ابيي  إليييح 

يِيي  تضييييعا  للحييِق . واختلفييوا فيمييا إذا كييان طرفييا الييدِعوَّللا غييير مسييلمين فيي هب المالم

ِِافعيِ  إلى ننِح إن تحاكم إلينا مستأمنان , نو استعدَّللا بعضهم عليى بعيض  والحنابل  , وال

َِ فَياْحُمم بَْيينَُهم نَْو  خيِر الحاكم بين الحمم وتركح , واسيتدلوا بْوليح تعيالى : } فَيإِن َ يآُؤو

 نَْعِرْض َعْنُهْم { . 
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ِِافعيِ  بأن تتِفق ملِتاهما كنصيرانيِين ميثال  ,  وقال مالك : وترِ ذلك نحب إلى , وقيِد  ال

ويِييترط عنييد الحنابليي  اتِفاقهمييا , فييإن نبييى نحييدهما , لييم يحمييم لعييدم الت امهمييا حممنييا , 

ِِعمِي والحسن وإبراهيم .   ورو  التِخيير عن النِخعِي , وال

ِْْسيِط وإذا حمم فال يحمم إاِل بحمم امسالم , لْولح تعالى : } َوإِْن َحَمْمَت فَياْحُمم بَْيينَ ُهْم بِاْل

{ . وإن لم يتحاكموا إلينا ليس للحاكم نن يتِمج شيئا  من نمورهم وال يدعوهم إلى  حممنيا 

 . } َِ  , لماهر اآلي  : } فَإِن َ آُؤو

ِِييافعيِ  فييي قييول إلييى نِن علييى الحيياكم نن يحمييم بييينهم , وال يِييترط  وذهييب الحنفيِيي  وال

هللا عنيح , وع يا  الخراسيانِي , وعمرمي  ترافج الخصمين , وبح قال ابن عمِاس رضيي 

 ومجاهد , وال هر  . 

غير نِن نبا حنيف  قال فيي نمياح المحيارم والجميج بيين خميس نسيوة واألختيين : يِيترط 

ِِرط وهو مجيئهم , فيال  مجيئهم للحمم عليهم , فإذا  ا  نحدهما دون اآلخر , لم يو د ال

صيمين , بيل يمفيي لو يوب الحميم بينهميا يحمم بينهم. وقال محِمد : ال يِترط ترافج الخ

نن يرفييج نحييدهما الييدِعوَّللا إلييى الْاضييي المسييلم , ألنِييح لِمييا رفييج نحييدهما الييدِعوَّللا , فْييد 

رضي بحمم امسالم , فيل م إ را  حمم امسالم فيي حِْيح , فيتعيدَّللِا إليى اآلخير كميا إذا 

 نسلِم نحدهما . 

اسيدة ن يال  , ويفيِرق الحياكم بينهميا وقال نبو يوسع : ال يِترط التِرافج في األنمح  الف

إذا علم ذلك , سوا  ترافعا نو لم يترافعا , نو رفيج نحيدهما دون اآلخير , لْوليح تعيالى } 

َّمِيْج نَْهيَوا ُهْم { , وو يح االسيتدالل نِن األمير م ليق  َونَِن اْحُمم بَْيينَُهم بَِميا نَنيَ َل ِهُ َوالَ تَت

 عن شرط المرافع . 

 لى المستأمن وع سه :شهاد  المسلم ع

ال خالف بين الفْها  في  واز شهادة المسلم على غيير المسيلم , سيوا  المسيتأمن  - 49

وغير  , لما رو  عن نبي هريرة رضي ِه عنح نِن النِميِي  يلِى ِه علييح وسيلِم قيال : 

ِه  وألنِ « , ال تجوز شهادة ملِ  على ملِ  إاِل نِمتي تجيوز شيهادتهم عليى مين سيواهم » 

تعالى نالمت للمؤمنين شهادة  على النِاس بْولح عِ  و ِل : } لِِتَُمونُواْ ُشيَهدَا  َعلَيى النَّياِس 

 { , ولِما قملت شهادة المسلم على المسلم , فعلى المافر نولى 

 كما ننِح ال خالف بين الفْها  في عدم  واز شهادة المافر على المسلم . 

 ( .  20ف /  وينمر في ذلك مص لح ) شهادة 

 شهاد  ال فِّار بعضهم على بعض :

اختلع الفْها  في  يواز شيهادة المفِيار بعضيهم عليى بعيض فْيال الجمهيور بعيدم  - 50

 الجواز.  وذهب الحنفيِ  إلى الجواز , وذلك على التِفصيل اآلتي : 

 شهادة ال ِِمِي على المسلمين : -ن 

ِِيهادة كحمييم اليي ِِمِي مييج  األ يل عنييد الحنفيِيي  نِن حمييم المسيتأمن مييج - 51 اليي ِِمِي فييي ال

المسلم , وعليح فتْمل شهادة ال ِِمِي على المستأمن , ألِن ال ِِمِي نعلى حاال  من المسيتأمن 

, ألنِح قَمِل خلع امسالم وهو الج ي  , فهو نقيرب إليى امسيالم منيح , وألِن الي ِِمِي بعْيد 

 تأمن . ال ِِم   ار كالمسلم في قمول شهادتح على المس

 شهادة المستأمن على ال ِِمِي : -ب 
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بنا   على األ ل الم كور ال تْمل شيهادة المسيتأمن عليى الي ِِمِي , وألنِيح ال واليي   - 52

لح عليح , ألِن ال ِِمِي من نهل دارنا بخالف المستأمن , ألنِح ليس من دار امسيالم حْيْي   

 من المستأمن . , وإنِح فيها  ورة  , فمان ال ِِمي نعلى حاال  

 شهادة المستأمن على مستأمن  خر : -ج 

تْمل شهادة المستأمنين بعضيهم عليى بعيض إذا كيانوا مين نهيل دار واحيدة , ونِميا  - 53

 إن كانوا من دارين مختلفين فال تْمل . 

 ىسالم المستأمن في دارنا :

فيي دار الحيرب  نِص الحنفيِ  على ننِح إذا دخل الحربيي دارنيا بأميان , وليح اميرنة - 54

ونوالد  غار وكمار , ومال نودل بعضح ذِميا  , وبعضح مسيلما  وبعضيح حربييا  , فأسيلم 

 في دارنا , الِم ظهر على دار الحرب فهو في  . 

نما المرنة واألوالد الممار فلمونهم حربيِين كميارا  , وليسيوا بأتميال للِي   خيرج , وكي لك 

 ح   ُؤها . ما في ب ن المرنة لو كانت حامال  ألنِ 

ونِما األوالد الِصغار , فْلِن الِصغير إنِما يصير مسلما  تمعا  مسالم نبيح إذا كان فيي ييد  

, وتحييت واليتييح , وال يتحِْييق ذلييك مييج تميياين الييدِارين , ونِمييا نموالييح فْلنِهييا ال تصييير 

 محرزة  محراز نفسح بامسالم الختالف الدِارين , فيمْى المل فيئا  وغنيم   . 

ونِميييا ليييو دخيييل ميييج امرنتيييح ومعهميييا نوالد  يييغار , فأسيييلم نحيييدهما , نو  يييار ذِمييييا  , 

 فالِصغار تمج لح , بخالف الممار ولو إناالا  , النتها  التِمعيِ  بالملوغ عن عْل .  

ولو نسلِم ولح نوالد  غار في دارهم لم يتمعو  إاِل إذا خر وا إلى دارنا قمل موت نبييهم 

 . 

 دارنا : مود المستأمن في

لو مات المستأمن في دارنا ولح ورال  في بالد  , ومال في دارنا , فاختلع الفْها   - 55

 في تركتح على النِحو التِالي : 

نِص الحنفيِ  على ننِح ليس عليى امميام إرسيال ميال المسيتأمن المتيوفِى إليى ورالتيح إليى 

ونقيياموا الميِنيي  علييى ننِهييم دار الحييرب , بييل يسييلِمح إليييهم إذا  ييا وا إلييى دار امسييالم , 

ورالتح ; ألِن حمم األمان باٍق في مالح , فيرد عليى ورالتيح مين بعيد  , قيالوا : وتْميل بيِني  

نهيل ال ِِميي  هنييا استحسييانا  , ألِن ننسييابهم فييي دار الحييرب ال يعرفهييا المسييلمون , فصييار 

و الميت ننِيح كتابيح , كِهادة النِسا  فيما ال يِ لج عليح الِر يال , وال يْميل كتياب ملمهيم ولي

 ألِن شهادتح وحد  ال تْمل , فمتابتح باألولى . 

ن عنيدنا فماليح لواراليح إن كيان  وذهب المالميِ  كما قيال اليدِردير إليى ننِيح إن ميات الميؤمَّ

وإاِل يمن معح واراليح نرسيل الميال لواراليح  -دخل على التِجهي  نم ال  -معح وارالح عندنا 

جهيي  لْضيا  مصيالحح مين تجيارة نو غيرهيا , ال عليى بأرضهم إن دخل عندنا على التِ 

امقام  عندنا , ولم ت يل إقامتيح عنيدنا , وإاِل بيأن دخيل عليى امقامي  نو عليى التِجهيي  , 

 ولمن طالت إقامتح عندنا ففي  محلح بيت مال المسلمين . 

ت عنيدنا قال الِصاو  : نشار المصنِع , " الدِردير " إلى الحال  األولى بْولح : وإن ميا

فمالح لوارالح . . إلخ , وليم يسيتوف األحيوال األربعي  , ونحين نميِنهيا فنْيول : نميا الحالي  

الثِاني  : وهي ميا إذا ميات فيي بليد  وكيان ليح عنيدنا نحيو وديعي  , فإنِهيا ترسيل لواراليح , 

ونِما الحال  الثِالث  : وهي نسير  وقتليح , فماليح لمين نسير  وقتليح حييث حيارب فأسير  اليِم 
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, ونِما الحال  الِرابعي  : وهيي ميا إذا قتيل فيي معركي  بينيح وبيين المسيلمين مين غيير  قتل

نسيير , فييي مالييح قييوالن , قيييل : يرسييل لوارالييح , وقيييل : فييي  , ومحلهمييا إذا دخييل علييى 

التِجهي  , نو كانت العادة ذلك ولم ت ل إقامتح , فإن طالت إقامتح وقتيل فيي معركي  بينيح 

 ولو وديع   فيئا  قوال  واحدا  .  وبين المسلمين كان مالح

ِِافعيِ  لو مات المستأمن في دار امسالم فالم هب الْ ج بيردِ الميال إليى واراليح  وعند ال

 , ألنِح مات , واألمان باٍق في نفسح فم ا في مالح ,  وفي قول عندهم : يمون فيئا  . 

هد , بل لرسيال  نو قالوا : وفي حممح لو خرج المستأمن إلى دار الحرب غير ناقض للع

 تجارة ومات هناِ , فهو كموتح في دار امسالم . 

وعند الحنابل  يمعث مال المسيتأمن إليى ملمهيم , يْيول ابين قدامي  : وقيد نيِص نحميد فيي 

رواي  األالرم فيمن دخل إلينا بأمان , فْتل ننِيح يمعيث بديتيح إليى ملمهيم حتِيى ييدفعها إليى 

 الورال  . 

 :أخذ العشر من المستأمن 

ذهب الفْها  في الجمل  إلى نِن المستأمن إذا دخل دار امسيالم بتجيارة يؤخي  منيح  - 56

 عِر تجارتح نو نكثر نو نقِل على اختالف األقوال بين الم اهب . 

واختلفوا نيضا  في شروط نخ  العِر من المستأمن مين المليوغ والعْيل والي كورة . كميا 

جارتيح والميدِة الِتيي يجي ئ عنهيا العِير , ووقيت ننِهم اختلفوا في المْدار الوا يب فيي ت

(  30,  29,  26,  17,  16 15,  11استيفائح . والتِفصييل فيي مصي لح ) عِير ف / 

 . 

 ما يرضخ للمستأمن من مال ال نيمة :

ذهب  مهور الفْها  إلى ننِح لو باشر المسيتأمن الْتيال بيإذن امميام , فهيو بمن لي   - 57

 الِرضخ .  نهل ال ِِم  في استحْاق

 وقال المالميِ  : ال يرضخ للمستأمن كما ال يسهم لل ِِمِي . 

 ( .  3والتِفصيل في مص لح ) غنيم  ف / 

 ما يستحقِّه للمستأمن من ال ن  والمعدن :

إذا و د المستأمن في دارنيا كني ا  نو معيدنا  فْيد نيِص الحنفيِي  عليى ننِيح يؤخي  منيح  - 58

م  , وال حِق ألهل الحرب في غنائم المسيلمين رضيخا  وال كلح , ألِن ه ا في معنى الغني

 سهما  . 

وإن عمييل فييي المعييدن بييإذن اممييام , نخيي  منييح الخمييس , ومييا بْييي فهييو لييح , ألِن اممييام 

شييرط لييح ذلييك لمصييلح  , فعليييح الوفييا  بمييا شييرط , كمييا لييو اسييتعان بهييم فييي قتييال نهييل 

 الحرب فرضخ لهم, فه ا مثلح . 

ٍ :تحول المستأمن ىل يِّ  ى ذمِّ

ذهب  مهور الفْها  إلى نِن المستأمن يصير ذِميا  بأن يممث المدِة المضيروب  ليح  - 59

, نو بأن يِتر  نرض خراج ووضيج علييح الخيراج , نو بيأن تتي ِوج الميرنة المسيتأمن  

مسلما  , نو ذِميا  , ألنِها الت مت المْا  تمعا  للِ وج . وينمير تفصييل ذليك فيي مصي لح ) 

 ( .   15 - 12ِم  ف / نهل ال ِ 

 استئمان المسلم :

This file was downloaded from QuranicThought.com



 383 

إذا دخل المسلم دار المفِيار بأميان  يار مسيتأمنا  كميا نيِص علييح  مهيور الفْهيا   - 60

 ويترتِب على استئمانح نحمام على النِحو التِالي : 

 حرم  خيان  المفِار والغدر بهم : -ن 

دخييل دار المفِييار بأمييان  نييِص  مهييور الفْهييا  علييى ننِييح تحييرم علييى المسييلم الِيي   - 61

خيانتهم, فال يحل لح نن يتعِرض لِي  من نموالهم ودمائهم وفرو هم , لْولح  يلِى ِه 

وألنِح باالستئمان ضمن لهم نن ال يتعيِرض « , المسلمون على شروطهم » عليح وسلِم: 

فيظ , بهم , وإنِما نع و  األميان بِيرط عيدم خييانتهم , وإن ليم يمين ذليك مي كورا  فيي اللِ 

 فهو معلوم في المعنى , وال يصلح في ديننا الغدر . 

واستثنى الحنفيِ  حال  ما إذا غدر بالمسلم ملمهم , فأخي  نمواليح نو حمسيح , نو فعيل غيير 

 الملك ذلك بعلمح ولم يمنعح , ألنِهم هم الِ ين نْضوا العهد . 

م شيييئا  , فيينِص فييإن خييان المسييلم المسييتأمن المفِييار , نو سييرق ميينهم , نو اقتييرض ميينه

ِِافعيِ  والحنابل  على ننِح يجب عليح رد ما نخ  إلى نربابح , فيإن  يا  نربابيح إليى دار  ال

امسالم بأمان نو إيمان ردِ  عليهم , وإاِل بعث بح إليهم ألنِح نخي   عليى و يٍح حيرم علييح 

هيم إذا نخ   فل مح رد ما نخ  , كما ليو نخي   مين ميال مسيلم , وألنِيح لييس ليح التِعيرض ل

 دخل بأمان . 

وقال الحنفيِ  : إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان ونخرج إلينا شيئا   ملميح ملميا  حراميا  , 

 ألنِح ملمح بالغدر , فيتصدِق بح و وبا  , ولو لم يخر ح ردِ  عليهم . 

 معامالت المستأمن المسلم الماليِ  : -ب 

بي المسلم المستأمن دينا  بمييج نو قيرض نِص  مهور الحنفيِ  على ننِح لو ندِان حر - 62

, نو ندِان هو حربيا  , نو غصب نحدهما  ياحمح مياال  , اليِم خيرج المسيلم إلينيا واسيتأمن 

 الحربي فخرج إلينا مستأمنا  , لم يْض لواحد منهما على  احمح بِي  . 

ى واحييد نمييا امدانيي  : فييْلِن الْضييا  يعتمييد الوالييي  , وال والييي  وقييت امدانيي  ن ييال  عليي

منهما , إذ ال قدرة للْاضي فييح عليى مين هيو فيي دار الحيرب , وال وقيت الْضيا  عليى 

المستأمن , ألنِح ما الت م نحمام امسالم فيما مضى من  نفعالح وإنِما الت مح فيما يسيتْمل 

 . 

ونِما ننِح ال يْضي بالغصب لمِل منهما فْلِن المال المغصوب  ار ملما  للِي   غصيمح , 

ان الغا ب كافرا  في دار الحرب نو مسلما  مستأمنا  واستولى علييح , لمصيادفتح سوا  ك

 ماال  مماحا  غير معصوم , فصار كامدان  . 

وقال نبو يوسع يْضي بالدِين على المسلم دون الغصب ألنِح الت م نحمام امسالم حيث 

فتيى بيردِ المغصيوب كان . قال الحصمفِي نْيال  عين الِ يلعيِي , والمميال ابين الهميام : وي

 والدِين ديان   ال قضا   , ألنِح غدر . 

ِِافعيِ  والحنابل  يجب رد ما نخ  إلى نربابح .   وعند ال

 قتال المسلم المستأمن في دار الحرا : -ج 

نِص الحنفيِ  عليى ننِيح ليو نغيار قيوم مين نهيل الحيرب عليى نهيل اليدِار الِتيي فيهيا  - 63

قتال هُؤال  المفِار إاِل إن خاف على نفسح , ألِن الْتيال لِميا المسلم المستأمن , ال يحل لح 

كييان تعريضييا  لنفسييح علييى الهييالِ ال يحييل إاِل ليي لك , نو معييال  كلميي  ِه , وهييو إذا لييم 

 يخع على نفسح , ليس قتالح لهُؤال  إاِل إعال   للمفر 
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مسييلمين , ولييو نغييار نهييل الحييرب الِيي ين فيييهم مسييلمون مسييتأمنون علييى طائفيي  ميين ال

فأسيييروا ذراريِهيييم , فميييروا بهيييم عليييى نولئيييك المسيييتأمنين , و يييب علييييهم نن ينْضيييوا 

عهييودهم , ويْيياتلوهم إذا كييانوا يْييدرون عليييح , ألنِهييم ال يملمييون رقييابهم فتْريييرهم فييي 

نيديهم تْرير على الملم , ولم يضمن المسلمون المستأمنون ذلك لهم , بخيالف األميوال 

 حراز وقد ضمنوا لهم نن ال يتعِرضوا ألموالهم . , ألنِهم ملموها بام

 وك لك لو كان المأخوذ ذرارِ  الخوارج , ألنِهم مسلمون . 

 قتل المستأمن المسلم مسلماً آخر في دار الحرا : -د 

نِص الحنفيِ  على ننِيح إذا دخيل مسيلمان دار الحيرب بأميان فْتيل نحيدهما  ياحمح  - 64

الدِي  في مالح في الْتل العمد , نما الْصياص فيسيْط ألنِيح ال عمدا  نو خ أ  , فعلى الْاتل 

يممن استيفاُؤ  إاِل بمنج , وال منع  دون امميام و ماعي  المسيلمين , وليم يو يد ذليك فيي 

دار الحرب, فال فائيدة فيي الو يوب فيسيْط الْصياص وتجيب الدِيي  , ونِميا و وبهيا فيي 

 مالح فْلِن العواقل ال تعْل العمد .  

ْتييل الخ ييأ تجييب الدِييي  فييي مالييح والمفِييارة , نمييا الدِييي  فييْلِن العصييم  الثِابتيي  , وفييي ال

بامحراز بيدار امسيالم ال تم يل بعيارض اليدخول إليى دار الحيرب باألميان , ونِميا فيي 

مالح فلتع ر الِصيان  على العاقل  مج تماين الدِارين , ونِما و وب المفِارة فإلطالق قوليح 

ْؤِمنَييٍ  { بييال تْييييد بييدار امسييالم نو تعييالى : } َوَميين قَ  تَييَل ُمْؤِمن ييا َخَ ئ ييا فَتَْحِريييُر َرقَمَييٍ  مُّ

 الحرب . 

ِِيافعيِ  عليى ننِيح إذا كيان المسيلمون مسيتأمنين فيي دار الحيرب , فْتيل بعضيهم  ونِص ال

بعضا  , نو ق ف بعضهم بعضا  , نو زنوا بغيير حربيِي  , فعلييهم فيي هي ا كلِيح الحميم كميا 

ليييهم لييو فعلييو  فييي بييالد امسييالم , وال تسييْط دار الحييرب عيينهم فرضييا  كمييا ال يمييون ع

تسْط عنهم  وما  وال  الة  وال زكاة  , والحدود فرض عليهم كما ه   فيرض علييهم , 

 وإنِما يسْط عنهم حد الِ نا لو زنى بحربيِ  إذا ادِعى الِمه  . 

================== 

 :226دخول ال افر المسجد الحرام 

ِِيماني إلى نِن المافر ليس ليح دخيول  - 16 ِِافعيِ  والحنابل  ومحِمد بن الحسن ال ذهب ال

ييِرُكوَن نََجييسو فَييالَ  ِْ المسييجد الحييرام بحييال لْولييح تعييالى : } يَييا نَيَُّهييا الَّييِ يَن  َمنُييواْ إِنََّمييا اْلُم

َْْربُواْ اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِهْم َهـ َا { .   يَ

من ه ا ما ذهب إليح المالميِ  إذ ننِهم ييرون نِن الميافر يمنيج مين دخيول المسيجد ويْرب 

م لْا  وإن نذن لح مسلم ما لم تدل ضرورة لدخوليح كعميارة , وقيالوا : إِن اآليي  : } فَيالَ 

َْْربُواْ اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِهْم َهيـ َا { عاِمي  فيي سيائر المِيركين وسيائر المسيا د  , يَ

وب لك كتب عمر بن عمد الع ي  إلى عِماليح , وني ل فيي كتابيح بهي   اآليي  , ويؤيِيد ذليك 

ُ نَن تُْرفَييَج َويُييْ َكَر فِيَهييا اْسييُمحُ { , ودخييول المفِييار فيهييا  قولييح تعييالى } فِييي بُيُييوٍت نَِذَن هَّ

 مناقض لترفيعها . 

 حرام وسائر المسا د .و ِرح الحنفيِ  بأنِح ال بأس بدخول نهل ال ِِم  المسجد ال

================== 

 :227سادساً : مصافحة ال افر 
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ذهب الحنفيِ  والحنابل  إلى الْيول بمراهي  مصيافح  المسيلم للميافر إاِل نِن الحنفيِي   - 10

اسييتثنوا مصييافح  المسييلم  ييار  النِصييرانِي إذا ر ييج بعييد الغيميي  وكييان يتييأذَّللِا بتييرِ 

لْييوا الْييول بالمراهيي  , بنييا   علييى مييا رو  نِن اممييام المصييافح  , ونِمييا الحنابليي  فْييد نط

 نحمد سئل عن مصافح  نهل ال ِِم  فْال : ال يعجمني . 

ِِيارل طليب  وذهب المالميِ  إلى عدم  واز مصافح  المسلم الميافر وال الممتيال , ألِن ال

ِِارل .   هجرهما ومجانمتهما , وفي المصافح  و ل مناف لما طلمح ال

================= 

 :228مضاربة لير المسلم 

 اختلع الفْها  في مضارب  غير المسلم :  - 11

 ف هب الحنفيِ  والحنابل  إلى  واز مضارب  غير المسلم في الجمل  . 

قال الماساني : وال يِترط إسالم رِب المال نو المضارب , فتصح المضارب  بيين نهيل 

, حتِى لو دخل حربي دار امسيالم بأميان  ال ِِم  وبين المسلم وال ِِمِي والحربِي المستأمن

, فييدفج مالييح إلييى مسييلٍم مضييارب   , نو دفييج إليييح مسييلم مالييح مضييارب   فهييو  ييائ  , ألِن 

المسيتأمن فيي دارنييا بمن لي  اليي ِِمِي , والمضيارب  ميج اليي ِِمِي  يائ ة فميي لك ميج الحربييِي 

 المستأمن . 

فعميل بالميال فهيو  يائ  , ألنِيح فإن كان المضارب هو المسلم فدخل دار الحيرب بأميان 

 دخل دار رِب المال , فلم يو د بينهما اختالف الدِارين , فصار كأنِهما في داٍر واحدةٍ . 

وإن كان المضارب هو الحربي فر ج إلى دار  : فإن كيان بغيير إذن رِب الميال ب ليت 

بينهميا  المضارب  , وإن كان بإذنح في لك  يائ  ويميون عليى المضيارب  , ويميون اليِربح

على ما شرطا إن ر ج إلى دار امسالم مسلما  نو معاهدا  نو بأمان استحسانا  , والْيياس 

 نن تم ل المضارب  . 

و ح االستحسان : ننِح لِما خرج بأمر رِب المال  ار كيأِن رِب الميال دخيل معيح , وليو 

, بخالف  دخل رب المال معح إلى دار الحرب لم تم ل المضارب  , فم ا إذا دخل بأمر 

ما إذا دخل بغير نمر  , ألنِح لِما لم يأذن لح بالدخول انْ ج حمم رِب المال عنح , فصيار 

 تصرفح لنفسح فملك األمر بح . 

وو ح الْياس : ننِح لِما عاد إلى دار الحرب ب ل نمانح وعاد إلى حمم الحيرب كميا كيان 

ييح فْيد تعيدَّللِا بالتِصيرف , فم ل نمر رِب الميال عنيد اخيتالف اليدِارين , فيإذا تصيِرف ف

 فملك ما تصِرف فيح .  

وقييال ابيين قداميي  : ونِمييا المجوسييي فييإِن نحمييد كيير  مِيياركتح ومعاملتييح قييال : مييا نحييب 

 مخال تح ومعاملتح , ألنِح يستحل ما ال يستحل غير  . 

ِِافعيِ  والمالميِ  في المي هب في هموا إليى نِن مضيارب  غيير المسيلم نو مِياركتح  ونِما ال

 ه  , وعند المالميِ  قول بحرم  مضارب  المسلم لل ِِمِي .ممرو

وقال مالك : ال نحب للِر ل نن يْارض ر يال  إال ر يال  يعيرف الحيرام والحيالل , وإن 

 كان ر ال  مسلما  فال نحب لح نن يْارض من يستحل شيئا  من الحرام .

 ================= 
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َمعَابِد
229 

 التِعريع

 وهو ممان العمادة ومحلها . -بفتح الما   -مج معمٍَد المعابد في اللغ    - 1

يْيال : عميد ِه عميادة  وعموديِي   : انْياد ليح وخضييج  -بفيتح الميا   -والعميادة مصيدر عمَيد 

 وذِل , والمتعمِد : ممان التِعمد .

 وال يخرج المعنى اال  الحي عن المعنى اللغوِ  .

 األلفاظ ذات الِصل 

 «المسجد»

    مفعل بمسر العين : اسم لممان السجود , وبالفتح اسم للمصدر .المسجد لغ - 2

 عليت ليي » والمسجد شرعا  : كل موضجٍ مين األرض , لْوليح  يلِى ِه علييح وسيلِم : 

 وخِصصح العرف بالممان المهيِأ للِصلوات الخمس .« , األرض مسجدا  وطهورا  

 ق .والِصل  بين المسجد والمعابد العموم والخصوص الم ل

 :230أقسام المعابد 

 ممان عمادة المسلمين هو المسجد والجامج والمصلِى والِ اوي  . 

 ( .  4 - 1وتفصيل نحمام ذلك في مص لح : ) مسجد ف 

 ونِما ممان عمادة غير المسلمين فلح نقسام وتسميات مختلف  على النِحو التِالي : 

 المنيس  : -ن 

ليى متعمِيد اليهيود , وت ليق نيضيا  عليى متعمِيد ت لق المنيس  عنيد بعيض اللغيويِين ع - 3

 النِصارَّللا , وهي معِرب  . 

ونِص بعض الفْها  كْاضي زاد  وغير  على نِن المنيس  اسم لمعمد اليهود والنِصيارَّللا 

م لْا  في األ ل , اليِم غليب اسيتعمال المنيسي  لمعميد اليهيود , قيال ابين عابيدين : ونهيل 

 . مصر ي لْون المنيس  على متعمِدهما 

ونورد المركتي نو ها  نربعي   فْيال : المنيسي  : متعمِيد اليهيود نو النِصيارَّللا , نو المفِيار , 

 نو موضج  الة اليهود فْط . 

ِِافعيِ  على نِن المنيس  متعمِد النِصارَّللا .   ونِص زكريِا األنصار  من ال

 .  وقال الدسوقِي : المنيس  : متعمِد المفِار , سوا  كانت بيع   نو بيت نارٍ 

 الميع  : -ب 

مثييل سييدرةٍ وسييدٍر , وهييي  -بمسيير المييا   -مفييرد  معييح بِيييج  -بمسيير المييا   -المِيعيي   - 4

 متعمِد النِصارَّللا , وزاد الفخر الِرازِ  فْال : وهي الِتي يمنونها في الملد . 

وقال قاضي زاد  من الحنفيِي  : إِن الميعي  اسيم لمعميد اليهيود م لْيا  , اليِم غليب اسيتعمال 

 يع  لمعمد النِصارَّللا . الم

وقال ابن الْيِم : إِن نهل اللغ  والتِفسير على نِن الميع  معمد النِصارَّللا إال ما حمينا  عين 

 ابن عمِاٍس رضي ِه عنهما ننِح قال : الميج مسا د اليهود .  

 الِصومع  : -ج 

                                                 
229 - 
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ل عين النِياس قال ابن عابدين : الِصومع  بيت يمنى برنس طويٍل ليتعمِد فيح باالنْ ا - 5

, وذكر الفخر الِرازِ  : نِن الِصوامج للنِصارَّللا وهي الِتي بنوها في الِصيحار  , وقييل 

 : الِصوامج للِصابئين . 

 الدِير : -د 

الدِير مْيام الرهميان والِراهميات مين النِصيارَّللا , ويجتمعيون فييح للِرهمانيِي  والتِفيرد  - 6

 ولٍ  . عن النِاس , ويجمج على ديورةٍ مثل : بعٍل وبع

ِِام يخصون الدِير بمعمد النِصارَّللا .   قال ابن عابدين : ونهل مصر وال

 الفُُهر : -هـ 

الفهر بضِم الفا  والها   مج , ومفردها فُْهر , لليهود خاِ    , وهيو بييت الميدراس  - 7

الِ   يتدارسون فيح العلم , وفيح قول ننيٍس رضيي ِه تعيالى عنيح : وكيأنِهم اليهيود حيين 

 ا من فهرهم . خر و

 الِصلوات : -و 

الِصيييلوات كنيييائس اليهيييود , قيييال الِ ِ ييياج وهيييي بالعمريِييي  "  يييلوتا " , وقييييل :  - 8

 للنِصارَّللا , وقيل : للِصابئين . 

 بيت النِار والنِاووس : -ز 

 بيت النِار : هو موضج عمادة المجوس .  - 9

, نو  ييندوق مين خِييٍب نو  ونِميا النِيياووس فْيال اللغويييون : النِياووس مْييابر النِصيارَّللا

 نحو  يضج فيح النِصارَّللا  ثِ  الميِت . 

وقييال ابيين الْيييِم : النِيياووس للمجييوس كالمنيسيي  للنِصييارَّللا , وهييو ميين خصييائص دييينهم 

 الماطل . 

 األح ام المتعلِّقة بالمعابد :

 ال يفِرق الفْها  بين المنيس  والميع  , والِصومع  , وبيت النِيار , واليدِير وغيرهيا - 10

فييي  األحمييام , واأل ييل فييي هيي ا مييا ورد فييي كتيياب عميير رضييي ِه عنييح لِمييا  ييالح 

ِِام كتب إلييهم كتابيا  : " إنِهيم ال يمنيون فيي بالدهيم وال فيميا حولهيا دييرا  وال  نصارَّللا ال

 كنيس   وال  ومع  راهٍب . . . " . 

ر سيوا  كيان كنيسي   وقال الدسوقِي في كراه  الِصالة فيها : وتمر  الِصالة بمتعمِد المفِيا

 نو بيع   , نو بيت ناٍر . 

وقال المهيوتي وابين قدامي  فيي الوقيع : وال يصيح الوقيع عليى كنيائس , وبييوت نياٍر , 

 وبيجٍ و وامج , وديورةٍ ومصالحها . 

ونيِص ابين الْييِم بعيد ذكيير  مييج ننيوال المعابيد عليى نِن : حمييم هي   األممني  كلِهيا حمييم 

 ح عليها . المنيس  , وينمغي التِنمي

 وتفصيل األحمام المتعلِْ  بالمعابد على النِحو التِالي : 

 ىحداث المعابد في أمصار المسلمين :

يختلع حمم إحداإ المعابد في نمصار المسيلمين بياختالف األمصيار عليى النِحيو  - 11

 ما اختِ ح المسلمون كالموف  والمصيرة , فيال يجيوز فيهيا إحيداإ كنيسيٍ  وال -التِالي : ن 

 بيعٍ  وال مجتمجٍ لصالتهم وال  ومعٍ  بإ مال نهل العلم . 
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ما فتحيح المسيلمون عنيوة  , فيال يجيوز فييح إحيداإ شييٍ  باالتِفياق ألنِيح  يار ملميا   -ب 

 للمسلمين , واختلفوا في هدم ما كان فيح كما يأتي فيما بعد . 

لخيراج لنيا  ياز ما فتحح المسلمون  لحا  : فإن  الحوهم عليى نِن األرض لهيم وا -ج 

امحداإ عند  مهيور الفْهيا  , وإن  يالحوهم عليى نِن اليدِار لنيا وييؤدون الج يي  فيال 

يجييوز امحييداإ إال إذا شييرطوا ذلييك , وإن وقييج الصييلح م لْييا  ال يجييوز امحييداإ عنييد 

 ( .  25 - 24 مهور الفْها  . والتِفصيل في مص لح : ) نهل ال ِِم  ف 

 هدم المعابد القديمة :

المراد من المعابد الْديم  ميا كانيت قميل فيتح امميام بليد المفِيار ومصيالحتهم عليى  - 12

إقرارهم على بلدهم وعلى ديينهم , وال يِيترط نن تميون فيي زمين الِصيحاب  رضيي ِه 

 تعالى عنهم نو التِابعين ال محال  

 ويختلع حمم المعابد الْديم  باختالف مواقعها على النِحو التِالي : 

 لمعابد الْديم  في المدن الِتي نحدالها المسلمون :ا -ن 

ذهب الحنفيِ  إلى نِن المييج والمنيائس الْديمي  فيي الِسيواد والْيرَّللا ال يتعيِرض لهيا  - 13

وال يهدم شي  منها , قال الممال بن الهمام : إِن الميج والمنائس في الِسواد ال تهدم عليى 

كيالم محِميٍد , في كر فيي العِير والخيراج : الِروايات كلِها , ونِما فيي األمصيار فياختلع 

تهدم الْديم  , وذكر في ام ارة : ال تهيدم ه وعميل النِياس عليى هي ا , فإنِيا رنينيا كثييرا  

منها توالت عليها نئِم  ونزمان وهي باقي  لم يأمر إمام بهدمها , فمان متواراليا  مين عهيد 

 الِصحاب  رضي ِه تعالى عنهم . 

بِريِي   فيهيا ديير نو كنيسي  فوقيج داخيل السيور ينمغيي نن ال يهيدم ,  وعلى ه ا لو مِصيرنا

ألنِح كان مستحْا  لْلمان قمل وضج السور , فيحميل ميا فيي  يوف الْياهرة مين المنيائس 

على ذلك ألنِها كانت فضا   فأدار العميديون عليها السور , الِم فيهيا اآلن كنيائس , ويمعيد 

هيارا  فيي  يوف الميدن امسيالميِ  , فالِمياهر ننِهيا من إمام تمميين المفِيار مين إحيداالها  

كانت في الِضواحي , فأدير السور عليها فأحاط بها , وعليى هي ا فالمنيائس الموضيوع  

كلها ينمغي نن ال تهدم , ألنِها إن كانت في  -غير   يرة العرب  -اآلن في دار امسالم 

ين فتحوا المديني  علميوا بهيا ونبْوهيا نمصاٍر قديمٍ  , فال شِك نِن الِصحاب  نو التِابعين ح

, وبعد ذلك ينمر فإن كانت الملدة فتحيت عنيوة  حممنيا بأنِهيا بْوهيا مسياكن ال معابيد فيال 

تهدم , ولمن يمنعون من اال تمال فيهيا للتِْيرب , وإن عيرف ننِهيا فتحيت  يلحا  حممنيا 

  بأنِهم نقروها معابد فال يمنعون من اال تمال فيها بل من امظهار .

وقييال المالميِيي  : إِن المنييائس الْديميي  تتييرِ ألهييل ال ِِميي  فيمييا اختِ ييح المسييلمون فسييمنو  

 معهم , وقال عمد الملك : ال يجوز امحداإ م لْا  وال يترِ لهم كنيس   . 

ِِافعيِ  إلى نِن الِ   يو د في المالد الِتي نحدالها المسلمون مين المييج والمنيائس  وذهب ال

ل ن ييلح ال ييينْض الحتمييال ننِهييا كانييت قرييي   نو بريِيي   فاتِصييل بهييا وبيييوت النِييار و هيي

عمران ميا نحيدإ منِيا , بخيالف ميا  ليو عليم إحيداإ شييٍ  منهيا بعيد بنائهيا فإنِيح يل منيا 

هدمح إذا بني   للتِعمد , وإن بني لن ول الماِرة : فإن كان لعموم النِاس  از , وكي لك إذا 

 ابن الِصمِاغ .  كان ألهل ال ِِم  فْط كما   م بح
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وقال الحنابل  : المنائس الِتي فيي اليمالد الِتيي مِصيرها المسيلمون ونحيدالت بعيد تمصيير 

المسييلمين لهييا تيي ال , ومييا كييان مو ييودا  بفييالة ميين األرض الييِم مصيير المسييلمون حولهييا 

 المصر فه   ال ت ال . 

 المعابد الْديم  فيما فتح عنوة  : -ب 

ِِيافعيِ  فيي مْابيل األ يِح إليى نِن ذهب المالميِ  وهو و يح  - 14 عنيد الحنابلي  وقيول لل

 المعابد الْديم  فيما فتح عنوة  ال يجب هدمح . 

ِِافعيِ  في األ ِح وهو و ح عند الحنابل  إلى ننِح يجب هدمح .   وذهب ال

وقال الحنفيِ  : ال تهدم ولمن تمْى بأيديهم مساكن , ويمنعون من اال تميال فيهيا للتِْيرب 

 . 

 المعابد الْديم  فيما فتح  لحا  : -ج 

 األراضي المفتوحة صلحاً ثالثة أنواعٍ :  - 15

النِول األِول : نن يصالحهم اممام على نن تمون األرض لنا فالحمم في المييج والمنيائس 

 على ما يْج عليح الصلح . 

 ييا  , النِيول الثِيياني : نن يصيالحهم اممييام عليى نن تمييون األرض لهيم ويييؤدوا عنهيا خرا

 فه ا مِما ال يتعِرض للمعابد الْديم  فيها دون خالٍف . 

ِِيافعيِ  فيي مْابيل األ يِح , والحنابلي  ,  النِول الثِالث : نن يْج الصيلح م لْيا  : في هب ال

وهو المفهوم من كالم الحنفيِ  والمالميِ  إلى ننِح ال يتعِرض للْديم  وهي ا لحيا تهم إليهيا 

 ِِ  افعيِ  . في عمادتهم كما علِلح ال

ِِافعيِ  في األ ِح إلى ننِها ال تمْى , ألِن إطالق اللِفظ يْتضي ضيرورة  مييج  وذهب ال

 الملد لنا . 

 ىعاد  المنهدم :

ِِافعيِ  على األ يِح وهيو روايي  عين نحميد إليى ننِيح إذا انهيدمت   - 16 ذهب الحنفيِ  وال

ألِن األبنييي  ال تمْييى دائمييا  , ولِمييا  فلليي ِِميِين إعادتهييا , -الِتييي نقييِر نهلهييا عليهييا  -المنيسيي  

نقِرهم اممام على إبْائها قميل المهيور علييهم و يالحهم علييح فْيد عهيد إلييهم امعيادة , 

وألِن ذلك ليس بإحداإ , والميراد بامعيادة نن تميون مين غيير زييادةٍ عليى المنيا  األِول 

, وال ما كان باآل ِر بيالحجر كما نِص عليح الحنفيِ  ن  : ال يمنون ما كان باللِمن باآل ِر 

 وال ما كان بالجريد وخِب النِخل بالنِْى والِساج , وال بياضا  لم يمن . 

قيالوا : ولإلميام نن يخِربهييا إذا وقيع علييى بيعيٍ   ديييدةٍ , نو بنيي منهييا فيوق مييا كيان فييي 

 الْديم , وك ا ما زاد في عمارتها العتيْ  . 

ذليك مين غيير توسييجٍ عليى خِ تهيا , كميا نيِص علييح وإذا  از لهم إعادة بنائها فإِن لهيم 

ِِافعيِ  في الِصحيح من الم هب , ألِن الِ يادة في حمم كنيسيٍ  محداليٍ  متِصيلٍ  بياألولى  ال

, وقيل : المراد بامعادة امعادة لميا تهيدِم منهيا ال بيآالت  دييدةٍ , والميراد بالمهيدم كميا 

دم , وليس ميا هدميح امميام , ألِن فيي إعادتهيا ذكر  ابن عابدين نْال  عن األشما  : ما انه

بعييد هييدم المسييلمين اسييتخفافا  بهييم وبامسييالم , وإخمييادا  لهييم وكسييرا  لِييوكتهم , ونصييرا  

للمفيير ونهلييح , وألِن فيييح افتياتييا  علييى اممييام فيليي م فاعلييح التِع ييير , وبخييالف مييا إذا 

 هدموها بأنفسهم فإنِها  تعاد . 
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ِِيافعيِ  إليى ننِيح لييس لهيم ذليك ,  وذهب الحنابل  , واال  خر  وابن نبي هريرة من ال

 وعلِلح الحنابل  فْالوا : ألنِح كمنا  كنيسٍ  في دار امسالم . 

 ترميم المعابد :

ِِافعيِ  والحنابل  وبعض المالميِ  إلى ننِح ال يمنيج نهيل ال ِِمي  مين  - 17 ذهب الحنفيِ  وال

وها الِتي نقيِر نهلهيا عليهيا وإ يالحها , ألِن المنيج رِم ما تِعِث من المنائس والميج ونح

 من ذلك يفضي إلى خرابها وذهابها , فجرَّللا مجرَّللا هدمها . 

ِِافعيِ  في و ٍح : بأنِح يجب إخفا  العمارة ألِن إظهارهيا زيني  تِيمح االسيتحداإ  وزاد ال

دِاخل . والو ييح الثِيياني وهييو األ ييح ننِييح ال يجييب إخفييا  العمييارة فيجييوز ت يينهييا ميين اليي

ميا فيتح  -والخارج .  والمعتميد عنيد المالميِي  ننِهيم يمنعيون مين رِم المنهيدم فيي العنيوِ  

 وفي الصلحِي عند بعضهم .  -عنوة  

 نقل المعبد من م اٍن ىلى آخر :

اختلع الفْها  في نْيل المعميد مين ممياٍن إليى ممياٍن  خير عليى نقيواٍل عليى النِحيو  - 18

ننِييح ليييس ألهييل ال ِِميي  نن يحِولييوا معابييدهم ميين موضييجٍ إلييى التِييالي : ذهييب الحنفيِيي  إلييى 

 موضجٍ  خر , ألِن التِحويل من موضجٍ إلى موضجٍ  خر في حمم إحداإ كنيسٍ  نخرَّللا . 

 وقال المالميِ  : الِماهر ننِهم لو شرطوا النِْل في العْد يجوز وإال فال . 

يْيال : إن منعنيا إعيادة المنيسي  إذا  وفِصل ابن الْيِم المالم عليح فْال : والِ   يتوِ يح نن

انهييدمت , منعنييا نْلهييا ب ريييق األولييى , فإنِهييا إذا لييم تعييد إلييى ممانهييا الِيي   كانييت عليييح 

فميع تنِأ في غير  ؟ وإن  ِوزنا إعادتها فمان نْلها من ذليك المميان ن يلح للمسيلمين 

ئ  بيال رييٍب , فيإِن , لمونهم ينْلونها إلى موضجٍ خفِيٍ ال يجاور  مسيلم , ونحيو ذليك  يا

هيي ا مصييلح  ظيياهرة لإلسييالم والمسييلمين فييال معنييى للتِوقييع فيييح , ونِمييا إن كييان النِْييل 

لمجييِرد منفعييتهم , وليييس للمسييلمين فيييح منفعيي  فهيي ا ال يجييوز , ألنِييح إشييغال رقميي  نرض 

 امسالم بجعلها دار كفٍر , فهو كما لو نرادوا  علها خِمارة  نو بيت فسٍق 

مفِار عين محلِيتهم ونخلوهيا إليى محلِيٍ  نخيرَّللا فيأرادوا نْيل المنيسي  إليى تليك فلو انتْل ال

 المحلِ  , وإع ا  الْديم  للمسلمين فهو على ه ا الحمم . 

وقال المالميِ  : إذا نْل اممام النِصارَّللا المعاهدين من ممانهم إلى ممياٍن  خير يمياح لهيم 

 في

 منعون من ضرب النِواقيس فيها .ه   الحال  بنيان بيعٍ  واحدةٍ مقام  شرعهم وي

 اعتقاد ال نيسة بيم  ِّ واعتقاد زيارتها قربةً :

ِِيخ تْي الدِين من الحنابل  على نِن من اعتْد نِن المنائس بييوت ِه نو ننِيح  - 19 نِص ال

يعمد فيها , نو ننِح يحب ذلك ويرضا  فهو كافر ألنِح يتضِمن اعتْاد  ِح  ديينهم , وذليك   

نو نعانهم على فتح المنائس وإقام  ديينهم , واعتْيد ذليك قربي   نو طاعي   , وكي لك كفر , 

 من اعتْد نِن زيارة نهل ال ِِم  كنائسهم قرب   إلى ِه فهو مرتد . 

 الصِّال  في معابد ال فِّار :

نِص  مهور الفْها  على ننِح تمير  الِصيالة فيي معابيد المفِيار إذا دخلهيا مختيارا  ,  - 20

 إن دخلها مض را  فال كراه  . نِما 

وقال الحنابل  : تجوز الِصالة فيها من غير كراهٍ  على الِصيحيح مين المي هب , ورو  

عن نحمد تمر  , وفي روايٍ  نخرَّللا عنيح ميج الصيور , وقيال الماسياني مين الحنفيِي  : ال 
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لمين يمنج المسلم نن يصلِي فيي المنيسي  مين غيير  ماعيٍ  , ألنِيح لييس فييح تهياون بالمسي

 وال استخفاف بهم . 

 ( . 12, دخول ف  105والتِفصيل في مص لح : )  الة ف 

 الن ول في ال نا س :

نِص بعض الفْها  على ننِيح يسيتحب لإلميام نن يِيترط عليى نهيل ال ِِمي  فيي عْيد  - 21

ِِام عليى ذليك , فْيد ورد فيي  الصلح من ل الِضيفان من كنيسٍ  , كما  الح عمر نهل ال

نمنج كنائسنا من المسلمين نن ين لوها في اللِيل والنِهار ونن نوِسيج نبوابهيا   لحح : وال

 للماِرة وابن الِسميل وال نؤو  فيها وال في منازلنا  اسوسا  . 

 دخول المسلم معابد ال فِّار :

 اختلع الفْها  في  واز دخول المسلم معابد المفِار على نقواٍل :  - 22

ِِياطين , ال من  ذهب الحنفيِ  إلى ننِح يمر  للمسلم دخول الميع  والمنيس  , ألنِح مجمج ال

 حيث إنِح ليس لح حق الدخول . 

ِِافعيِ  نِن للمسلم دخول بيعٍ  وكنيسٍ  ونحوهما .   ويرَّللا المالميِ  والحنابل  وبعض ال

ِِافعيِ  في رن ٍ  خر : إنِح ال يجوز للمسلم دخولها إال بإذنهم .   وقال بعض ال

 ( .  12في مص لح : ) دخول ف والتِفصيل 

 اإلذن في دخول ال نيسة واإلعانة عليه :

ِِييافعيِ  والحنابليي  إلييى نِن للييِ وج منييج زو تييح ال ِِميِيي  ميين دخييول المنيسيي    - 23 ذهييب ال

 ونحوها . 

 وو ح ذلك عند الحنابل  : نن ال يعينها على نسماب المفر وشعائر  وال يأذن لها فيح . 

ِِييافعيِ  : بأنِييح إذا كييان لييح منييج المسييلم  ميين إتيييان المسييا د فمنييج ال ِِميِيي  ميين  وعلِلييح ال

 المنيس  نولى . 

وعند المالميِ  قوالن كما ذكرهما الحِ اب : قال في المدِون  : ليس ليح منعهيا مين ذليك , 

 وفي كتاب ابن المِواز : لح منعها من المنيس  إال في الفرض . 

الحنابليي  علييى ننِييح إن سييألت الخييروج إلييى نعيييادهم  ونِمييا الجارييي  النِصييرانيِ  فْييد نييصِ 

 وكنائسهم و موعهم ال يأذن لها في ذلك . 

ونِص المالميِ  على نِن المسلم ال يمنيج مماتميح النِصيرانِي مين إتييان المنيسي  , ألِن ذليك 

 دينهم , إذ ال تحجير لح عليح . 

عي  ال ينمغيي للمسيلم نن يدلِيح ونِص الحنفيِ  على ننِح لو سأل ذِمي مسلما  على طرييق المي

على ذلك , ألنِح إعان  على المعصي  , ونيضا  : مسلم لح نم ذِميِ  نو نب ذِمي ليس ليح نن 

 يْود  إلى الميع  , ولح نن يْود  من الميع  إلى المن ل . 

يِّين في المعابد :  مالعنة الذِّمِّ

كنيسيتها , واليهوديِيي  فييي    ذهيب المالميِيي  إلييى ننِيح يجييب نن يمييون لعيان ال ِِميِيي  فييي - 24

 بيعتها , والمجوسيِ  في بيت النِار . 

ِِافعيِ  وهو الم هب عند الحنابلي  باسيتحماب لعيان الِ و ي  المتابيِي  فيي المنيسي   وقال ال

وحيييث تعِمييم , وإذا كييان الِ و ييان كتييابيِين العيين الحيياكم بينهمييا فييي المنيسيي  وحيييث 

 يعِممان . 

 : يستحب التِغليظ بالممان .  وقال الْاضي من الحنابل 
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 ونِما الحنفيِ  : فال يتأتِى ذلك عندهم ألنِهم يِترطون امسالم في اللِعان . 

 وما بعدها ( .   32والتِفصيل في مص لح : ) لعان ف 

 وقوع اسم البيم على المعابد :

ِِيافعيِ  عليى ننِيح إن حليع شيخص ال ييدخل بيتيا  فيدخل كنيسي    - 25 نو  نِص الحنفيِ  وال

بيعيي   ال يحنييث , وهييو المفهييوم ميين كييالم المالميِيي  , لعييدم إطييالق اسييم الميييت عرفييا  ألِن 

 الميت اسم لما يمات فيح , ونعدِ للميتوت  وه ا المعنى معدوم في المنيس  . 

 بيف عرصة كنيسٍة :

قال ابن شاٍس من المالميِ  : لو بال نسْع المنيس  عر    مين المنيسي  نو حائ يا   - 26

از ذلك إن كان الملد  لحا  , ولم يج  إن كان الملد عنوة  , ألنِهيا وقيع بيالفتح , وعلِليح  

ابييين رشيييٍد فْيييال : ألنِيييح ال يجيييوز لهيييم بييييج نرض العنيييوة , ألِن  ميعهيييا فيييي  لِل عليييى 

 المسلمين : المنائس وغيرها . 

يسي  نو ونِما نرض الصلح فاختلع قول ابن الْاسم في نرض المنيس  تمون عر   المن

ِِيرا  , فأ ياز شيرا  ذليك  حائ ا  فيميج ذلك نسْع نهل تلك الملدة هل للِر ل نن يتعِمد ال

 في سمال عيسى , ومنعح في سمال ن مغ . 

 بيف أرٍض أو داٍر لتتِّخذ كنيسةً :

 نِص  مهور الفْها  على ننِح يمنج المسلم من بيج نرٍض نو داٍر لتتِخ  كنيس   :  - 27

ن اشتروا دورا  في مصٍر من نمصيار المسيلمين فيأرادوا نن يتِخي وا دارا  قال الحنفيِ  : إ

 منها كنيس   نو بيع   نو بيت ناٍر في ذلك لصلواتهم منعوا عن ذلك . 

وقال المالميِ  : يمنج ن  يحرم بيج نرٍض لتتِخ  كنيسي   ون مير المِيتر  مين غيير فسيخٍ 

 للميج على إخرا ح من ملمح بميج نو نحو  . 

لخييالل عيين المييروذِ  نِن نبييا عمييد ِه سييئل عيين ر ييٍل بييال دار  ميين ذِمييِيٍ وفيهييا روَّللا ا

محاريب فاستعمم ذلك وقال : نصراني ؟ ! ! ال تمال ه يضرب فيهيا النِياقوس وينصيب 

 فيها الصلمان ؟ وقال : ال تمال من المافر وشدِد في ذلك . 

ار  وقيد  يا  نصيراني فأرغميح  وعن نبي الحارإ نِن نبا عمد ِه سئل عن الِر ل يميج د

وزاد  في المن الدِار , ترَّللا نن يميج منح وهو نصراني نو يهود  نو مجوسيي , قيال : ال 

 نرَّللا لح ذلك , قال : وال نرَّللا نن يميج دار  من كافٍر يمفر فيها بالِل تعالى . 

ة داراً التِّخاذها كنيسةً :  استئجار أهل الذِّمِّ

ارا  علييى ننِييح سيييتِخ ها كنيسيي   فييالجمهور علييى نِن إذا اشييترَّللا نو اسييتأ ر ذِمييي د - 28

ام ارة فاسدة , نِما إذا اسيتأ رها للسيمنى اليِم اتِخي ها معميدا  فام يارة  يحيح  , ولمين 

 ( .  98والتِفصيل في : ) إ ارة ف  للمسلمين عاِم   منعح حسم   

ي بيته كنيسةً في حياته :  جعل الذِّمِّ

عل ذِمي دار  بيع   نو كنيسي   نو بييت نياٍر فيي  يِحتح , نِص الحنفيِ  على ننِح لو   - 29

فمات فهو ميراإ اتِفاقا  بين اممام و احميح واختلفوا في التِخيريج : فعنيد  ألنِيح كوقيع 

لم يسِجل , والمراد ننِح يورإ كالوقع , وليس المراد ننِح إذا سيِجل لي م كيالوقع , ونِميا 

 عندهما فْلنِح معصي  . 

 ل نيسة :عمل المسلم في ا
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ذهب  مهور الفْها  إليى ننِيح ال يجيوز للمسيلم نن يعميل ألهيل ال ِِمي  فيي المنيسي   - 30

نِجارا  نو بنا   نو غير ذلك , ألنِح إعان  على المعصي  , ومن خصيائص ديينهم الماطيل , 

وألنِح إ ارة تتضِمن تعميم ديينهم وشيعائرهم , وزاد المالميِي  بأنِيح ييؤدِب المسيلم إال نِن 

ت ر بجهال  . وذهب الحنفيِ  إلى ننِح لو   ر نفسح ليعمل في المنيس  ويعمرهيا ال بيأس يع

 بح ألنِح ال معصي  في عين العمل . 

 ضرا النِّاقوس في المعابد :

ذهب الفْها  إلى ننِح يمنج نهل ال ِِم  من إظهار ضرب النِواقيس في معابيدهم فيي  - 31

 ا في  وف المنائس , واختلفوا في التِفا يل : الجمل  , وننِح ال بأس بإخفائها وضربه

فْييال الحنفيِيي  : لييو ضييربوا النِيياقوس فييي  ييوف كنائسييهم الْديميي  لييم يتعييِرض ليي لك ألِن 

ِِعائر لم يتحِْيق , فيإن ضيربوا بيح خار يا  منهيا ليم يمِمنيوا لميا فييح مين إظهيار  إظهار ال

ِِييعائر , وال يمنعييون ميين ضييرب النِيياقوس فييي قريييٍ  نو موضييجٍ  ليييس ميين نمصييار  ال

المسييلمين , ولييو كييان فيييح عييدد كثييير ميين نهييل امسييالم , وإنِمييا يميير  ذلييك فييي نمصييار 

 المسلمين وهي الِتي تْام فيها الجمج واألعياد والحدود . 

 وك لك الحمم في إظهار  ليمهم , لو فعلوا ذلك في كنائسهم ال يتعِرض لهم . 

 لنِواقيس فيها . وقال المالميِ  : يمنج نهل ال ِِم  من ضرب ا

 قال ابن   ِ ٍ : عليهم إخفا  نواقيسهم . 

ِِافعيِ  يمنعون من ضرب النِاقوس في المنيس  , وقيل : ال يمنعيون تمعيا  لمنيسي   وقال ال

, قييال النِييوو  : وهيي ا الخييالف فييي كنيسيي  بلييٍد  ييالحناهم علييى نِن نرضييح لنييا , فييإن 

قال : وقال إمام الحرمين : ونِما نياقوس  الحناهم على نِن األرض لهم فال منج ق عا  , 

المجوس فلست نرَّللا فيح ما يو ب المنج , وإنِما هو محِوط وبيوت يجمج فيهيا المجيوس 

ِِعار .    يفهم , وليس كالميج والمنائس فإنِها تتعلِق بال

وذهب الحنابل  إلى ننِح يل م نهل ال ِِم  المع عن إظهار ضرب النِواقيس , سوا  شيرط 

 لم يِرط . عليهم نو 

 ون ازوا الِضرب الخفيع في  وف المنائس . 

 الوقف على المعابد :

 اختلع الفْها  في الوقع على المعابد على نقواٍل كما يلي :  - 32

ذهب الحنفيِ  إلى ننِح ال يصح وقع المسلم على بيعٍ  لعدم كونح قرب   فيي ذاتيح , وكي لك 

 .  ال يصح وقع ال ِِمِي لعدم كونح قرب   عندنا

قال ابن عابدين نْال  عن الفتح : ه ا إذا لم يجعل  خير  للفْيرا  , فليو وقيع الي ِِمي عليى 

بيعٍ  مثال  فإذا خربت تمون للفْيرا  , كيان للفْيرا  ابتيدا   , وليو ليم يجعيل  خير  للفْيرا  

 كان ميراالا  عنح , كما نِص عليح الخِصاف ولم يحك فيح خالفا  . 

 ال  نقواٍل : واختلع المالميِ  على الال

ففي المعتمد عندهم ال يجيوز وقيع الي ِِمِي عليى المنيسي  م لْيا  , سيوا  كيان لعمِادهيا نو  

 لمرِمتها , وسوا  كان الواقع مسلما  نو كافرا  . 

وفِصل ابن رشٍد فْال : إِن وقع الميافر عليى المنيسي  باطيل ألنِيح معصيي  , نِميا الوقيع 

 ى الِ ين فيها فالوقع  حيح معمول بح . على مرِمتها نو على الجرحى نو المرض
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وهنياِ قيول الالييث قيال بيح عييياض وهيو : نِن الوقييع عليى المنيسي  م لْييا   يحيح غييير 

الزٍم , سوا  نشهدوا على ذلك نم ال , وسوا  خرج الموقوف من تحيت ييد الواقيع نم ال 

 . 

ِِافعيِ  إلى ننِح ال يصح الوقع على المنائس الِتي للتِعمد , و لو كيان الوقيع مين   وذهب ال

ذِمييِيٍ , وسييوا  فيييح إنِييا  المنييائس وترميمهييا , منعنييا التِييرميم نو لييم نمنعييح , ألنِييح إعانيي  

عليى المعصيي  , وكي لك ال يجييوز الوقيع عليى حصيرها , نو الوقييود بهيا نو عليى ذِمييِيٍ 

 خادٍم لمنيس  للتِعمد . 

 وٍم يسمنونها . ويجوز الوقع على كنيسٍ  تن لها الماِرة , نو موقوف  على ق

وقيييال الحنابلييي  : ال يصيييح الوقيييع عليييى كنيييائس وبييييوت نييياٍر , و يييوامج , ودييييورةٍ 

ومصالحها كْناديلهيا وفرشيها ووقودهيا وسيدنتها , ألنِيح معوني  عليى معصييٍ  وليو كيان 

الوقع من ذِمِيٍ . ويصح الوقع على من ين لها من ماِرٍ ومجتاٍز بها فْيط , ألِن الوقيع 

 مْع  , والِصدق  عليهم  ائ ة . عليهم ال على ال

 الوصيِّة لبناه المعابد وتعميرها :

اختلع الفْها  في  واز الو يِ  لمنا  المنيس  نو تعميرها نو نحوهما على نقيواٍل  - 33

 كما يلي : 

ذهب الحنفيِ  إلى ننِح إذا نو ى ال ِِمي نن تمنى دار  بيع   نو كنيسي   فيإذا كانيت الو ييِ  

معلومين يحصى عيددهم فهيو  يائ  مين الثليث اتِفاقيا  بيينهم , ألِن الو ييِ  لمعيِنين ن  : 

فيهييا معنييى االسييتخالف ومعنييى التِمليييك , ولليي ِِمِي والييي  ذلييك فييأممن تصييحيحح علييى 

اعتمار المعنيين , ولمن ال يل مهم  علها كنيس   ويجعل تمليما  , ولهم نن يصينعوا بيح ميا 

 شا وا . 

مسِمين  ِحت الو يِ  عنيد نبيي حنيفي  , ألنِهيم يتركيون وميا  ونِما إن نو ى لْوم غير 

يدينون , فتصح ألِن ه ا قرب  في اعتْادهم , وال يصح عند الِصاحمين , ألنِيح معصيي  , 

 والو يِ  بالمعا ي ال تصح لما في تنفي ها من تْريرها . 

المصيير فييال  وهيي ا الخييالف فيمييا إذا نو ييى بمنييا  بيعييٍ  نو كنيسييٍ  فييي الْييرَّللا , فأِمييا فييي

 يجوز باالتِفاق بينهم , ألنِهم ال يمِمنون من إحداإ ذلك في األمصار . 

وقال المالميِ  : إن نو ى نصراني بمالح لمنيس  وال وارإ لح دفيج الثليث إليى األسيْع 

 يجعلح حيث ذكر  , والثلثان للمسلمين .  

ِِافعيِ  والحنابل  إلى ننِح ال تصح الو يِ  لمنيس  وال لحصيرها , وال لْناديلهيا  وذهب ال

ونحو  , وال لميت ناٍر وال لميع  وال  ومعٍ  وال لدير وال م الحها وشيغلها وخيدمتها 

, وال لعمارتها ولو من ذِمِيٍ , ألِن ذلك إعان  عليى معصييٍ  , وألِن المْصيود مين شيرل 

الو يييِ  تييدارِ مييا فييات فييي حييال الحييياة ميين امحسييان , فييال يجييوز نن تمييون فييي  هيي  

 معصيٍ  . 

ِِافعيِ  عيدم  يواز الو ييِ  بميا إذا كانيت المنيسي  للتِعميد فيهيا , بخيالف المنيسي   وقيِد ال

الِتييي تن لهييا الميياِرة نو موقوفيي   علييى قييوٍم يسييمنونها , نو  عييل كرا هييا للنِصييارَّللا نو 

للمسييلمين  ييازت الو يييِ  , ألنِييح ليييس فييي بنيييان المنيسيي  معصييي  إال نن تتِخيي  لمصييلِى 

ِِرِ . النِصار  َّللا الِ ين ا تماعهم فيها على ال
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قال النِوو  : وعدوا من الو يِ  بالمعصيي  ميا إذا نو يى ليدهن سيراج المنيسي  , لمين 

ِِيخ نبو حامٍد : المنج بما إذا قصيد تعمييم المنيسي  , نِميا إذا قصيد تعمييم المْيميين  قيِد ال

 ل ال ِِم  . نو المجاورين بضوئها فالو يِ   ائ ة , كما لو نو ى بِي  أله

 ح م المعابد بعد انتقاض العهد :

قال ابن الْيِم : متى انتْض عهد نهل ال ِِم   ياز نخي  كنيائس الصيلح مينهم فضيال   - 34

عن كنائس العنوة , كما نخ  النِميي  يلِى ِه علييح وسيلِم ميا كيان لْريمي  والنِضيير لِميا 

ب األ يلِي , ولي لك ليو انْيرض نْضوا العهد , فإِن ناقض العهد نسون حاال  مين المحيار

نهييل مصييٍر ميين األمصييار ولييم يمييق ميين دخييل فييي عهييدهم فإنِييح يصييير  ميييج عْييارهم 

 ومنْولهم من المعابد وغيرها فيئا  للمسلمين . 

================= 

 :231المفارقة في النِّ اح 

 تْج المفارق  في النِماح ألسماب منها : 

الً : الجمف بين أكثر من أربف زوجادٍ   : أوِّ

ال يجوز للمسلم الحِر نن يجمج بين نكثر من نربيج زو ياٍت فيي وقيٍت واحيٍد لْيول  - 16

َن النَِِسا  َمثْنَى َوالاُلََإ َوُربَاَل { , فيإذا نسيلم الميافر  ِه تعالى : } فَانِمُحواْ َما َطاَب لَُمم ِمِ

ربييج , وتحتيح نكثيير ميين نربيج زو يياٍت نسييلمن معيح و ييب عليييح مفارقي  مييا زاد علييى األ

 وه ا باتِفاق الفْها  . 

نِن غيالن بن سيلم  نسيلم وعنيد  تسيج » واستدلوا على ذلك بما روا  عمد ِه بن عمر : 

 « .   نسوةٍ فأمر رسول ِه  لى هللا عليح وسلم نن يختار منهِن نربعا  

 وتختلع كيفيِ  المفارق  بين من كان كافرا  وكان في عصمتح نكثر من نربج زو ياٍت اليمِ 

نسلم ونسلمن معح , وبين المسيلم الِي   يجميج فيي عصيمتح نكثير مين نربيج زو ياٍت فيي 

وقٍت واحٍد . فمن كان كافرا  ونسلم وفي عصمتح نكثير مين نربيج زو ياٍت ونسيلمن معيح 

ِِييافعيِ  والحنابليي  ومحِمييد ميين الحنفيِيي  إلييى ننِييح ال يِييترط فيييمن  فْييد ذهييب المالميِيي  وال

ب عْيودهِن فسيوا  تي ِو هِن فيي عْيٍد واحيٍد نو عْيوٍد متفِرقيٍ  يفارقهِن نو يختارهِن ترتي

وسوا  كان مين فيارقهِن نو اختيارهِن نوائيل فيي العْيد نو نواخير , وو يح ذليك كميا قيال 

ِِيافعي والْرافيي نِن النِميِي  يلى هللا علييح وسيلم نمير مين نسيلم عليى نكثير مين  اممام ال

م وليم يستفصيل عين كيفيِي  نميياحهِن , نربيجٍ نن يفيارق ميا زاد عليى األربيج ونطلييق الحمي

وترِ االستفصال في حماي  األحوال مج قيام االحتمال منِ ل من لي  العميوم فيي المْيال 

 ولوال نِن الحمم يعم الحالين لما نطلق ذلك . 

ِِيافعي عين نوفيل بين معاويي  قيال :  نسيلمت وتحتيي خميس نسيوةٍ فسيألت » وقد روَّللا ال

ل : فييارق واحييدة  ونمسييك نربعييا  ه فعمييدت إلييى نقييدمهِن النِمييِي  ييلى هللا عليييح وسييلم فْييا

 « . عند  عاقٍر من  ستِين سن   ففارقتها 

وقال نبو حنيف  ونبو يوسع : لو ت ِوج كافر بخمس نسوةٍ اليِم نسيلم , فيإن كيان تي ِو هِن 

في عْدةٍ واحيدةٍ فيِرق بينيح وبيينهِن  ميعيا  , وإن كيان تي ِو هِن فيي عْيوٍد متفِرقيٍ   يِح 

األربج وب ل نماح الخامس  ه ألِن الجمج محِرم على المسلم والمافر  ميعيا  ه ألِن نماح 

 حرمتح المتت لمعنى معْوٍل وهو خوف الجور في إيفا  حْوقهِن . 
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وه ا المعنى ال يو يب الفصيل بيين المسيلم والميافر إال ننِيح ال يتعيِرض ألهيل ال ِِمي  ميج 

تثنى  من عهيودهم وقيد نهينيا عين التِعيرض قيام الحرم  ه ألِن ذلك ديانتهم وهو غير مس

لهم عن مثلح بعد إع ا  ال ِِم  وليس لنا التِعرض ألهل الحرب فإذا نسلم فْد زال المانج 

, فال يمِمن من استيفا  الجمج بعد امسالم بين نكثر من نربجٍ , فيإذا كيان تي ِوج الخميس 

ذ ليسيت إحيداهِن بيأولى مين في عْدةٍ واحدةٍ فْيد حصيل نمياح كيِل واحيدةٍ مينهِن  ميعيا  إ

األخرَّللا والجمج محِرم وقد زال المانج من التِعرض فيال بيدِ مين االعتيراض بيالتِفريق , 

فأِما إن كان ت ِو هِن على التِرتيب في عْوٍد متفِرقٍ  فنماح األربيج مينهِن وقيج  يحيحا  

الخامسيي  ألِن الحييِر يملييك التِيي وج بييأربج نسييوةٍ مسييلما  كييان نو كييافرا  ولييم يصييِح نميياح 

 لحصولح  معا  فيفِرق بينهما بعد   امسالم . 

وإذا ت ِوج الحربي بأربج نسوةٍ الِم ُسيمي هيو وُسيمِين معيح فعنيد نبيي حنيفي  ونبيي يوسيع 

يفِرق بينح وبيين الميِل سيوا  تي ِو هِن فيي عْيدةٍ واحيدةٍ نو فيي عْيٍد متفِرقيٍ  , ألِن نمياح 

لنِمياح , والحير يمليك التِي وج بيأربج نسيوةٍ األربج وقج  حيحا  , ألنِح كيان حيرا  وقيت  ا

مسلما  كان نو كافرا  إال ننِح تع ِر االستيفا  بعد االسترقاق لحصول الجمج مين العميد فيي 

حال المْا  بين نكثر مين االنتيين , والعميد ال يمليك االسيتيفا  فيْيج  معيا  بيين الميِل ففيِرق 

تين فأرضيعتهما اميرنة ب يل نماحهيا بينح وبين المِل وال يخيِر فيح كميا إذا تي ِوج رضييع

وال يخيِر ك ا ه ا , وعند محِمٍد يخيِر فيح فيختار االنتين منهِن كميا يخيِير الحير فيي نربيج 

 نسوةٍ من نسائح ويفارق الماقي . 

ويوِضح ابين قدامي   يف  المفارقي  فيْيول : إن قيال لِميا زاد عليى األربيج فسيخت  - 17

طلِق إحداهِن كيان اختييارا  لهيا ألِن الِ يالق ال يميون  نماحهِن كان اختيارا  لْلربج , وإن

إال في زو ٍ  , وإن قال : قد فارقت هؤال  نو اخترت فراق هؤال  , فإن لم ينو الِ يالق 

اختيير ميينهِن نربعييا  » كييان اختيييارا  لغيييرهِن لْييول النِمييِي  ييلى هللا عليييح وسييلم لغيييالن : 

فراق  ريحا  فيح كما كان لفيظ الِ يالق وه ا يْتضي نن يمون لفظ ال« وفارق سائرهِن 

فعمييدت إلييى نقييدمهِن  ييحم   »  ييريحا  فيييح , وكيي ا فييي حييديث فيييروز الييدِيلمِي قييال : 

وهيي ا الموضييج نخييص بهيي ا اللِفييظ فيجييب نن يتخِصييص فيييح بالفسييخ , وإن « , ففارقتهييا 

عنيد  نوَّللا بح الِ الق كيان اختييارا  لهيِن دون غييرهِن , وذكير الْاضيي مين الحنابلي  فييح

 امطالق و هين : 

نحدهما : ننِح يميون اختييارا  للمفارقيات , ألِن لفيظ الفيراق  يريح فيي الِ يالق قيال ابين 

 قدام  : واألولى ما ذكرنا  . 

وقال ابن قدام  : إذا نسلم الميافر وتحتيح نكثير مين نربيج زو ياٍت قيد دخيل بهيِن فأسيلمن 

ا  مينهِن ليم ي يأ واحيدة  مين المختيارات معح وكِن المانيا  فاختار نربعا  مينهِن وفيارق نربعي

حتِى تنْضي عدِة المفارقات لئال يمون واطئيا  ألكثير مين نربيجٍ , فيإن كيِن خمسيا  ففيارق 

إحداهِن فلح وط  الالٍإ من المختارات وال ي أ الِرابع  حتِيى تنْضيي عيدِة مين فارقهيا , 

سيمعا  ففيارق الالاليا  فليح  فإن كِن ستا  ففارق االنتين فلح وط  االنتين من المختارات فإن كنِ 

وط  واحدةٍ من المختارات وال ي أ الماقيات حتِى تنْضي عدِة المفارقات فملِما انْضت 

عدِة واحدةٍ من المفارقات فلح وط  واحيدةٍ مين المختيارات , وميا سيمق إنِميا هيو بالنِسيم  

 للمافر الِ   نسلم على نكثر من نربج نسوةٍ .  
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ن نكثر من نربج نسوةٍ فيي عصيمتح فيي وقيٍت واحيٍد فيإِن الحميم نِما المسلم الِ   يجمج بي

 يختلع بين ما إذا كان ت ِو هِن بعْد واحٍد وما إذا كان ت ِو هِن بعْود متفِرقٍ  . 

فإذا كان ت ِو هِن بعْد واحٍد فال بدِ من مفارق   ميعهِن وه ا باتِفاق الفْهيا  ألِن النِمياح 

 ماح واحدةٍ بأولى من األخرَّللا فم ل الجميج . يم ل في  ميعهِن , إذ ليس إب ال ن

وك لك الحمم لو كانت العْود متفِرق   و هل ترتيمها وليم ييدر نِ  واحيدةٍ هيي الخامسي  , 

 فأِما إن كانت العْود مترتِم   فاألخيرة هي الِتي يجب مفارقتها وه ا باتِفاق ك لك .

 ================= 

 232 ُمُ وس

في اللغ  : النِْص والملم , ودراهم كانيت  -ون ل الممس المموس :  مج ممٍس ه  - 1

تؤخ  مين بيائعي الِسيلج فيي األسيواق فيي الجاهليِي  , نو درهيم كيان يأخي   المصيدِق بعيد 

 فراغح من الِصدق  .

 على الِضريم  يأخ ها المِماس مِمن يدخل الملد من التِجار . -ك لك  -وي لق الممس 

ِِار .وقال ابن عابدين : الممس ما يأخ     الع

ِِيار  والماكس : هو الِ   يأخ  مين نميوال النِياس شييئا  مرتِميا  فيي الغاليب , ويْيال ليح الع

 ألنِح يأخ  العِور في كثيٍر من المالد .

 وال يخرج المعنى اال  الحي عن المعنى اللغوِ  .

 األلفاظ ذات الِصل 

 «العِور -ن »

 ِرة ن  ا  .العِور :  مج عٍِر , وهو لغ   الج   من ع - 2

 وفي اال  الح ي لق على معنيين :

 األِول : عِر التِجارات والمياعات .

 واآلخر : عِر الِصدقات نو زكاة الخارج من األرض .

 «الجماي  -ب »

 الجماي  في اللغ  : الجمج يْال  ما المال والخراج :  معح . - 3

 والجماي  في اال  الح :  مج الخراج والمال .

المميوس والجمايي  هيي نِن الجمايي  نعيم ألِن الجمايي  تِيمل  ميج الميال مين والِصل  بين 

 زكاةٍ نو  دقاٍت نو غير ذلك .

 «الِضرائب -ج »

 الِضرائب  مج ضريمٍ  , وهي الِتي تؤخ  في األر اد والج ي  ونحوها . - 4

 وهي نيضا  : ما يأخ   الماكس .

 والِصل  بينهما نِن الِضريم  نعم .

 «الخراج - 5»

 الخراج هو : ما يحصل من غلِ  األرض . - 5

نِما في اال  الح فهو كما قال الماوردِ  ميا وضيج عليى رقياب األرضيين مين حْيوٍق 

 تؤدَّللِا عنها .
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والِصييل  بييين الخييراج والممييوس نِن كييال  منهمييا يوضييج فييي بيييت المييال لإلنفيياق علييى 

, نِميا المميس  مصالح المسلمين , ويفترقان فيي نِن الخيراج يوضيج عليى رقياب األرض

 فيوضج على الِسلج المعدِة للتِجارة .

 «الح م التِّ ليفي»

 من المموس ما هو م موم ومنهي عنح ومنها ما هو غير ذلك .  - 6

فالمموس الم موم  والمنهي عنها هي غير نصع العِر الِ   فرضيح عمير رضيي ِه 

علييى نمييوال نهييل  عنييح علييى تجييارة نهييل ال ِِميي  , وكيي لك هييي غييير العِيير الِيي   ضييربح

الحرب بمحضر من الِصحاب  رضوان ِه تعالى عليهم ولم ينمر  عليح نحد مينهم فميان 

 إ ماعا  سموتيا  . 

نصيوص  -وهي غير ما سيمق ذكير   -وقد وردت في المموس الم موم  والمنهِي عنها 

سيول تحِرمها وتغلِظ نمرها منها ما رو  عن عْم  بن عامٍر رضي ِه عنح ننِح سيمج ر

 « .   ال يدخل الجنِ   احب ممٍس » ِه  لِى ِه عليح وسلِم يْول : 

قال المغوِ  : يرييد بصياحب المميس الِي   يأخي  مين التِجيار إذا ميروا علييح ممسيا  باسيم 

العِر ن  الِ كاة , وقال الحافظ المن ر  : نِما اآلن فيإنِهم يأخي ون ممسيا  باسيم العِير , 

, بل شي  يأخ ونح حراما  وسحتا  , ويأكلونح في ب ونهم نيارا  , وممسا   خر ليس لح اسم 

 حِجتهم فيح داحض  عند ربِهم , وعليهم غضب ولهم ع اب شديد .

 الشِّهاد  على الم وس :

ِِهادة عليى المميوس أل يل ردِ الحْيوق إليى نربابهيا ه كميا يجيوز كتابتهيا  - 10 تجوز ال

داِلني يحييى بين سيعيٍد عين زرييق بين حمِيان حتِى ال يتمِرر نخ ها : يْول نبو يوسع : ح

وكان على ممس مصر ف كر نِن عمر بن عمد الع ي  رضي ِه تعالى عنح كتيب إلييح : 

نن انمر من مِر عليك من المسلمين فخ  مِما ظهر من نميوالهم العيين , ومِميا ظهير مين 

غ عِييرين التِجييارات ميين كييِل نربعييين دينييارا  دينييارا  ومييا نْييص فمحسيياب ذلييك حتِييى يمليي

دينارا  فإن نْصت تليك اليدِنانير فيدعها وال تأخي  منهيا شييئا  , وإذا ميِر علييك نهيل ال ِِمي  

فخ  مِما يديرون من تجاراتهم مين كيِل عِيرين دينيارا  دينيارا  فميا نْيص فمحسياب ذليك 

حتِى تملغ عِرة دنانير الِم دعها فيال تأخي  منهيا شييئا  , واكتيب لهيم كتابيا  بميا تأخي  مينهم 

 مثلها من الحول . إلى

================ 

ة المن ر في دار اإلسالم  ىأهار أهل الذِّمِّ
233: 

يتضِمن عْد ال ِِم  شروطا  يل م نهل ال ِِم  االلت ام بها ومنها عيدم إظهيار المنمير  - 13

 ( . 9. وللتِفصيل ننمر مص لح ) نهل ال ِِم  ف / 

================== 

ة المن ر في»  234«دار اإلسالم ىأهار أهل الذِّمِّ

يتضِمن عْد ال ِِم  شروطا  يل م نهل ال ِِم  االلت ام بها ومنها عيدم إظهيار المنمير  - 13

 « . 9نهل ال ِِم  ف / » . وللتِفصيل ننمر مص لح 

============ 
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 235نقض

النْض لغ  إفسياد ميا نبرمتيح مين عْيد نو بنيا  نو غيير  ه يْيال نْضيت الحميل نْضيا  -1

 يْال نْضت ما نبرمح إذا نب لتح ه فالنْض ضد امبرام .حللت برمح ه ومنح 

 وال يخرج استعمال الفْها  له ا اللفظ عن المعنى اللغو  .

والنْض باعتمار  من قوادح العل  هو إبدا  الو ع الميدعى عليتيح بيدون و يود الحميم 

 في  ورة يعمر عنح بتخصيص الو ع .

 ثانيا نقض العهود

 نْض الهدن  -ن

 اننْض األم -ب

 نْض عْد ال م  -ج

 الانيا نْض العهود 

 نْض العهود يِمل نْض الهدن  ه ونْض األمان ه ونْض عْد ال م  .

 نْض الهدن  -ن

إذا تعاهد المسلمون مج غير المسلمين على ترِ الْتال ه فإنيح يجيب عليى المسيلمين  -8

 َمْسئُوال  { الوفا  بح ه قال تعالى } َونَْوفُوا بِاْلعَْهِد إِنَّ اْلعَْهدَ َكانَ 

 وتنْض الهدن  بأمور منها

نْض اممام إن علق بْا ها بمِيئتح نو مِيئ  غير  ه وه ا عنيد الِيافعي  والحنابلي  ه  -

 وعند الحنفي  إذا رنَّللا في نْضها مصلح  للمسلمين .

 دور خيان  من المفار المهادنين كْتل مسلم وقتال مسلمين بيال شيمه  ونخي  نميوالهم  -

 س ينْل نخمار المسلمين ومواضج الضعع فيهم ألهل الحرب .وإيوا   اسو

 نْض من عْد لهم بصريح الْول نو داللتح . -

 والتفصيل في مص لح ) هدن  ( .

 نْض األمان -ب

إذا نمن اممام نو مسلم بالغ حر من عام  المسلمين حربييا نو عيددا محصيورين مين  -9

لخمر ) ذمي  المسيلمين واحيدة يسيعى  نهل الحرب فليس لإلمام وال نحد من الناس نْضح

بها ندناهم ه فمن نخفر مسلما فعليح لعني  هللا والمالئمي  والنياس ن معيين ( إال نن يخياف 

اممام خيان  منهم ه ألن األمان الزم من  ه  المسلمين و ائ  من  هي  غيير المسيلمين 

اهرة فليح خييانتهم بأميارات ظي 152 41ه فلهم نن ينْضو  وقت ميا شيا وا ه فيإن خياف 

نم   عند الجمهور . وقال الحنفي  إن لإلمام نْض األمان متى شيا  وإن ليم يصيدر مينهم 

 ما يخالع عْد األمان ولم تمهر منهم نماراتها .

 نْض عْد ال م  -ج

 ينتْض عْد ال م  بأمور منها -10

 لحوق ال مي بدار الحرب ه نو الت لج على عورات المسلمين .

 ( . 42هل ال م  ف والتفصيل في مص لح ) ن

============= 

 236الج ية -و
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تفرض الج ي  على ر ال نهل ال م  ه فهي عليى الغنيي المانيي  ونربعيون درهميا  - 14

في السن  ه وعلى المتوسط نربع  وعِرون درهما ه وعليى الفْيير االنيا عِير درهميا ه 

 ( . 44وه ا عند الحنفي  ه وعند غيرهم خالف وتفصيل ينمر في )   ي  ف 

============ 

 237 ن اح ال فار

 اختلع الفْها  في حمم نماح المفار غير المرتدين . - 162

 -الحنفي  والِافعي  على الصحيح والحنابل  وقول عند المالميي   -ف هب  مهور الفْها  

إلى نن نماح المفار غير المرتدين بعضهم لمعض  حيحه لْول هللا ع  و يل } وقاليت 

  تعالى امرنتح ولو كان نماحهم فاسدا لم تمن امرنتح حْيْ .امرنة فرعون { سماها هللا

ولْول هللا ع  و يل } وامرنتيح حمالي  الح يب { سيماها هللا تعيالى امرنتيحه وليو كانيت 

ننمحتهم فاسدة لم تمين امرنتيح حْيْي ه وألن النمياح سين   دم علييح الصيالة والسيالم فهيم 

ح وسلم ) "خر ت من نماح غير سيفاح على شريعتح في ذلكه وقال النمي  لى هللا علي

" ( وألن الْول بفسياد ننمحيتهم ييؤد  إليى نمير قمييحه وهيو ال عين فيي نسيب كثيير مين 

األنميا  عليهم الصالة والسالمه ألن كثيرا منهم ولد من نبيوين كيافرين وميا نفضيى إليى 

 قميح المت فساد  .

رائعهمه ألن المفر كليح قال الحنفي  يجوز نماح نهل ال م  بعضهم لمعض وإن اختلفت ش

فيميا نني ل  -سمحانح وتعالى عميا يْوليون عليوا كمييرا  -مل  واحدةه إذ هو تم يب الرب 

عليى رسييلح  ييلوات هللا وسيالمح عليييهمه وقييال هللا عي  و ييل } لمييم ديينمم ولييي دييين { 

واختالفهم في شرائعهم بمن ل  اختالف كل فريق منهم فيما بيينهم فيي بعيض شيرائعهمه 

 بعضهم لمعض ك ا ه ا . 320 41منج  واز نماح وذا ال ي

فهو  ائ  بين نهيل  -وهو ال   استجمج شرائط الجواز  -وكل نماح  از بين المسلمين 

ال م ه ونما ما فسيد بيين المسيلمين مين األنمحي  فإنهيا منْسيم  فيي حْهيم منهيا ميا يصيح 

 ومنها ما يفسد.

ر كيل نمياح فسيد فيي حيق المسيلمين قال الماساني وه ا قولح ن حابنا الثالال ه وقيال زفي

فسد في حق نهل ال م  حتى لو نظهروا النمياح بغيير شيهود يعتيرض علييهمه ويحمليون 

على نحمامناه وإن لم يرفعوا إليناه وك ا إذا نسلموا يفرق بينهما عنيد ه وعنيدنا ال يفيرق 

 بينهما وإن تحاكما إلينا نو نسلماه بل يْران عليح.

نننا نمرنا بتركهم وما يدينون إال ما استثنى من عْودهم كال نياه و ح قول األئم  الثالال  

 وه ا غير مستثنى فيصح في حْهم.

 وو ح قولح زفر ننهم لما قملوا عْد ال م  فْد الت موا نحمامناه ورضوا بها .

وقييال الِييافعي  لييو طلييق المييافر زو تييح الالالييا الييم نسييلما ميين غييير محلييل لييم تحييل بييح إال 

 عتمر حمم امسالمه نما إذا تحللت في المفر فيمفي في الحل .بمحلله ألنا إنما ن

وقال الحنابل  حمم نماح المفار كنماح المسلمين فيميا يجيب بيح ويترتيب علييحه مين نحيو 

نفْ ه وقسمه ومهره و يح  إييال ه ووقيول طيالق وخليجه وإباحي  ل و ي  نول إذا كيان 

ئهيياه ألن المفييار مخيياطمون األول طلْهييا الالالييا وكييان الثيياني وطئهيياه وإحصييان إذا وط

                                                                                                                                             
 (3/ ص  78)ج  -كامل   45-1الموسوع  الفْهي  - 236
 (45/ ص  81)ج  -كامل   45-1الموسوع  الفْهي  - 237

This file was downloaded from QuranicThought.com



 401 

بفرول الِريع ه فيحرم علييهم مين المحيارم ميا يحيرم عليى المسيلمينه وليو طليق كيافر 

زو تح الالالا الم ت و ها قمل وط  زوج  خر لها لم يْيرا علييح ليو نسيلما نو ترافعيا إلينياه 

وإن طلْها نقل من الالإ الم نسلمها فهي عند  على ما بْى من طالقهياه لمين يْير المفيار 

على ننمح  محرم  ما اعتْدوا حلها ولم يترافعوا إليناه ألن ما ال يعتْدون حلح ليس مين 

 دينهمه فال يْرون عليح كال نا والسرق .

فإن نتانا المفار قمل عْد النماح بيينهم عْيدنا  عليى حممنيا كأنمحي  المسيلمينه وإن نتونيا 

نتعيرض لميفيي  العْيده بعد  مسلمين نو غير مسيلمينه نو نسيلم ال و يان عليى نمياح ليم 

فإن كانت المرنة تماح للي وج عنيد امتييان إلينيا نقيرا عليى نماحهمياه وإن كانيت ال تمياح 

ك ات محرم نو في عدة نو حملىه نو كان النماح ُشِرط فيح الخيار م لْا نو ميدة  هعندئ  

يمنيج فيرق بينهميا؛ ألنيح حيال  -لم تمض نو استخدام نماح م لْتح الالال ا ولو معتْيدا حلهيا

 من ابتدا  العْده فمنج استدامتحه كنماح ذوات المحارم .

وذهب المالمي  في المِيهور عنيدهم إليى نن ننمحي  المفيار فاسيدة وليو اسيتوفت شيروط 

اه وقيل  يحيح ه وفصيل بعضيهم فْيالوا  الصح  في الصورة النتفا  كون ال وج مسلم 

الجهيل تحميل عليى  إن استوفت شروط الصح  كانت  حيح  وإال كانيت فاسيدةه وعنيد

الفساد ألنح الغالبه واستُمهر ه ا الْوله وكون إسالم ال وج شيرطا فيي  يح  النمياح 

 محلح إذا كانت ال و   مسلم .

ميج ننيا ال نتعيرض لهيمه  -والْول بأن ننمحتهم فاسدة م لْياه نو ميا ليم تسيتوف الِيروط

فائدتيح ننيح  -ا معياويْرون عليها إن نسلم الي وجه نو نسيلمت ونسيلم فيي عيدتهاه نو نسيلم

على الْول بفساد ننمحتهم م لْا ال يجوز لنيا توليهياه وعليى الْيول بالتفصييل يجيوز لنيا 

 توليها إن كانت مستوفي  لِروط الصح .

ا بيينهم فهيو  يائ  إذا نسيلموا علييح وكيان الي وج قيد  وكل نماح يميون فيي الِيرِ  يائ  

 يس كنماح نهل امسالمدخل ب و تح وال يفرق بينهماه ألن نماح نهل الِرِ ل

وفي قول عند الِافعي  نن نماح المفار موقوفه إن نسلموا وقيرروا علييح تمينيا  يحتحه 

 وإن لمن يْرروا تمينا فساد  .

============ 

 238 نَِ ث

النمييث لغيي  مصييدر نمييث يْييال نمييث العهييد والحمييل ينمثييح نمثييا نْضييحه ونمييث الر ييل  -ا

ل تعيالى } َوإِْن نََمثُيوا نَْيَميانَُهْم ِميْن بَْعيِد َعْهيِدِهْم العهد نمثا من بياب قتيل نْضيح ونمي  ه قيا

 َوَطعَنُوا فِي ِدينُِمْم فََْاتِلُوا نَئِمَّ َ اْلُمْفِر إِنَُّهْم اَل نَْيَماَن لَُهْم لَعَلَُّهْم يَْنتَُهوَن {

والنمث نْض ما تعْد  وتصلحح مين بيعي  وغيرهيا. والنميث فيي اال ي الح هيو نْيض 

 عْود العهود وال

 األلفاظ ذات الصل 

 النْض -ن

 النم  -ب

 الغدر -ج

 العهد -د
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 األلفاظ ذات الصل  

 النْض -ن

النْض لغ  من نْضيتُّ الحميل نْضيا حلليت برَميحه ومنيح يْيال نْضيت ميا نبرميح إذا  -2

نب لتييحه واليينْض إفسيياد مييا نبرمييت ميين عْييد نو بنييا  نو غيرهمييا . وال يخييرج المعنييى 

 للغو .اال  الحي عن المعنى ا

والعالق  بين النمث والنْض نن النْض نعمه ألنح ي لق على إب يال المميرم مين عْيد نو 

بنا  نو غيرهماه نما النمث فإنح ي لق على العْد فْطه ولي ا كيان كيل نميث نْضيا ولييس 

 كل نْض نمثا .

 النم  -ب

 النميي  لغيي  مصييدر نميي ه يْييال نم تييح نميي ا ميين بيياب ضييرب نلْيتييح فهييو منمييوذه و ييمي -3

 منموذ م روحه ومنح سمي النمي ه ألنح ينم  ن  يترِ حتى يِتده ونم ت العهد نْضتح .

 وال يخرج المعنى اال  الحي عن المعنى اللغو .

 والعالق  بين النمث والنم  نن النم  نعم من النمثه فمل نمث نم  وليس كل نم  نمثا .

 الغدر -ج

من باب ضيرب نْيض عهيد ه  357 42الغدر لغ  مصدر غدره يْال غدر بح غدرا  -4

فالغييدر ضييد الوفييا  بالعهييد . وال يخييرج المعنييى اال يي الحي عيين المعنييى اللغييو . 

 والعالق  بين النمث والغدر نن كال منهما فيح نْض للعهد وعدم الوفا  بح.

 العهد -د

العهييد لغيي  الو ييي ه وال ميي ه واألمييانه والموالييقه واليمييين يحلييع بهييا الر ييل . وال  -5

عنى اال  الحي عن المعنى اللغو . والعالقي  بيين النميث والعهيد نن النميث يخرج الم

 ال يتحْق إال إذا سمق بعهده ألن محل النمث هو المعهود عليح.

 األحمام المتعلْ  بالنمث

 الح م الت ليفي للن ث -أ

ْم َوَطعَنُيوا فِيي النمث محرم شرعا لْوليح تعيالى } َوإِْن نََمثُيوا نَْيَميانَُهْم ِميْن بَْعيِد َعْهيِدهِ  -6

يي َ اْلُمْفييِر إِنَُّهييْم اَل نَْيَميياَن لَُهييْم لَعَلَُّهييْم يَْنتَُهييوَن { ولْولييح تعييالى } الَّييِ يَن  ِدييينُِمْم فََْيياتِلُوا نَئِمَّ

ُ بِييِح نَْن يُوَ ييَل َويُْفِسييدُونَ  َْْ عُييوَن َمييا نََمييَر هَّ ِ ِمييْن بَْعييِد ِميثَاقِييِح َويَ فِييي  يَْنُُْضييوَن َعْهييدَ هَّ

َ يَيدُ  اأْلَْرِض نُولَئَِك ُهُم اْلَخاِسُروَن { ولْولح تعالى } إِنَّ الَّيِ يَن يُمَايِعُونَيَك إِنََّميا يُمَيايِعُوَن هَّ

َ فََسي ِ فَْوَق نَْيِديِهْم فََمْن نََمَث فَإِنََّما يَْنُمُث َعلَى نَْفِسِح َوَميْن نَْوفَيى بَِميا َعاَهيدَ َعلَْييحُ هَّ تِيِح يُؤْ هَّ

ا { ولْولح  لى هللا عليح وسلم " ) ال إيمان لمن ال نمان  لح وال دين لمين ال  ا َعِميم  نَْ ر 

عهد لح ( " ه وقولح  لى هللا عليح وسلم " ) من نع يى بيعي  اليم نمثهيا لْيي هللا وليسيت 

خيالل مين كين فييح كيان  358 42معح يمينح ( " ه وقولح  لى هللا عليح وسلم " ) نربج 

ا خالصاه من إذا حدإ ك به وإذا وعد نخلعه وإذا عاهد غدره وإذا خا م فجره منافْ

ومن كانت فيح خصل  منهن كانت فيح خصل  من النفاق حتى يدعها ( " . وتفصيل ذليك 

 (. 6ه عهد ف  13ه بيع  ف  6ه  5في مص لح ) غدر ف 

 الح م الوضعي للن ث -ا

تركيح ومين ذليك قوليح تعيالى } َوإِْن نََمثُيوا نمث العهد  علح الِارل سمما لنم  العهد و -7

ي َ اْلُمْفيِر إِنَُّهيْم اَل نَْيَمياَن لَُهيْم  لَعَلَُّهيْم نَْيَمانَُهْم ِميْن بَْعيِد َعْهيِدِهْم َوَطعَنُيوا فِيي ِديينُِمْم فََْياتِلُوا نَئِمَّ
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ْتيال يَْنتَُهوَن { فنمث العهد من  انب المِركين وال عن في الدين  علها الِارل سيمما ل

نئم  المفر ونم  عهدهم. ه ا وقد  عل الِارل الحميم مجرد الخوف من نمث العهيد مين 

يا تََخيافَنَّ ِميْن قَيْوٍم ِخيَانَي     انب غير المسلمين سمما في نم  عهدهم في قوليح تعيالى } َوإِمَّ

َ اَل يُِحبُّ اْلَخائِنِيَن { انمر  (. 12ه 11) خيان  ف  فَاْنمِْ  إِلَْيِهْم َعلَى َسَواٍ  إِنَّ هَّ

وقييد اختلييع الفْهييا  فييي بييد  قتييال غييير المسييلمين قمييل إعالمهييم بيينْض العهييده كمييا  -8

اختلفوا في الحميم إذا نْيض المعاهيدون مين نهيل الهدني  العهيده وكي ا نْيض نهيل ال مي  

 عهدهم.

ه هدني   8ه نْيض ف  6ه غيدر ف  44ينمر تفصيل ذلك في مص لح ) نهيل ال مي  ف 

.) 

================ 

 239ويشترط في وزير التنفيذ شروط خاصة ، تتعلى بعمله ، 

ن ـ الثْي  يِييترط فيي وزييير التنفيي  نن يمييون موالوقيا  ه بحيييث تْميل روايتييح ؛ ألن   وهيي

ميالِ نميير  إخمييار الجنييد والرعايييا بمييا ينفيي   اممييام ه وهيي ا يسييتدعي الييورل واألخييالق 

 الفاضل  .

 ما اؤتمن عليح ه وال يغش فيما استنصح فيح .ب ـ األمان  وذلك حتى ال يخون في

  ـ ـ  دق اللهج  حتى يوالق بخمر  فيما يؤديح ه ويعمل على قولح فيما ينهيح .

 د ـ قل  ال مج حتى ال يرتِي فيما يلي ه وال ينخدل فيتساهل في عملح .

حنا  هـ ـ المسالم  وعدم العداوة والِحنا  ه فيسلم فيما بينح وبين الناس مين عيداوة وشي

 ؛ ألن العداوة تصدُّ عن التنا ع ه وتمنج من التعاطع .

و ـ ال كر وعدم النسيان ه ليمون ذَُكورا  لما يؤديح إليى الخليفي  ه وميا يؤدييح عنيح ه ألنيح 

شاهد لح وعليح ز ـ ال كا  والف ن  والمياس  ؛ ألنيح ينْيل األخميار واألعميا  واألعميال ه 

ه فال يؤتى عن غفل  وذهول ه وال تدلس عليح األميور  فيحتاج إلى إدراِ معانيها لينْلها

فتِتمح ه وال تمِو  عليح فتلتمس ه فال يصح مج اشتماهها عي م ه وال يصيلح ميج التماسيها 

ح م ه ومن لم يمن ف نا  لم يوالق بفهمح لما يؤديح ه وال يؤمن خ يؤ  فيميا يملغيح ويؤدييح 

. 

عيين الحيق إليى الماطيل ه ويتييدلس  ح ـ نن ال يميون مين نهييل األهيوا  ه فيخر يح الهيوَّللا

عليييح المحييق ميين المم ييل ؛ ألن الهييوَّللا خييادل األلميياب ه و ييارف لييح عيين الصييواب ه 

 ول لك قال رسول هللا  لى هللا عليح وسلم " ) حمِك الِي  يُعمي ه ويُصم ( " .

ط ـ الحنم  والتجرب  والخمرة وه ا الِيرط إذا كيان وزيير التنفيي  مِياورا  فيي اليرن  ه 

يحتاج إلى الحنم  والتجرب  التي تو ل إلى  يح  اليرن  و يواب التيدبير ه فيإن فإنح 

فييي التجييارب خمييرة بعواقييب األمييور ه فييإن لييم يِييارِ فييي الييرن  لييم يحييتج إلييى هيي ا 

 الو ع ه وإن كان يمتسمح مج كثرة الممارس  .

  ـ اليي كورة يِييترط فييي وزييير التنفييي  نن يمييون ر ييال  ه وال يصييح نن تْييوم بييوزارة 

لميا تضيمنتح معنيى الوالييات المصيروف  عين  -وإن كيان خمرهيا مْميوال   -لتنفي  اميرنة ا

النسا  ه لْول النمي  لى هللا عليح وسلم " ) ميا نفليح قيوم ولِيوا نميرهم اميرنة ( " وألن 
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فيها من طلب الرن  والمات الع م ميا تضيعع عنيح النسيا  ه ومين المهيور فيي مماشيرة 

 األمور ما هو عليهن محمور .

ِ ـ امسييالم وهي ا شييرط مختلييع فييح ه فأ يياز المياورد  ونبييو يعلييى تعييين اليي مي فييي 

وزارة التنفي  دون وزارة التفويض ه فْاال ويجوز نن يمون ه ا اليوزير مين نهيل ال مي  

ه وإن لم يج  نن يمون وزير التفويض منهم ؛ ألن وزير التنفي  يتصرف فيي حيدود ميا 

اليي   يفييوض لييح نن  134 43مييس وزييير التفييويض نميير بتنفييي   ميين اممييام ه علييى ع

يتصرف وفق ا تهاد  ومِيئتح ه ونْيل نبيو يعليى عين الخَرقيي فْيال وذكير الخرقيي ميا 

يدل على ننح يجوز نن يمون وزير التنفي  مين نهيل ال مي  ؛ ألنيح ن ياز إع يا هم  ي  ا  

عليى  يواز  من ال كاة إن كانوا من العياملين فيهيا ه فيع يوا بحيق ميا عمليوا ه مميا ييدل

 واليتهم وعمالتهم .

وخالفهم الجويني وقيال فيإن الثْي  ال بيد مين رعايتهيا ه ولييس الي مي موالوقيا  فيي نفعاليح 

ونقوالح وتصاريع نحوالح ه وروايتح مردودة ه وك لك شهادتح عليى المسيلمين ه فمييع 

 يْمل قولح فيما يسند  ويع و  إلى إمام المسلمين .

تعالى } ال تتخ وا ب ان  من دونمم ال يألونمم خمياال  { وقوليح واستدل الجويني بْول هللا 

تعيييالى } ال تتخييي وا اليهيييود والنصيييارَّللا نولييييا  { وقوليييح تعيييالى } ال تتخييي وا عيييدو  

وعدوكم نوليا  { وقولح  لى هللا عليح وسلم " ) ننا بر   مين كيل مسيلم ميج مِيرِ ه 

عنيح اشيتد نميير  عليى نبيي  ال تترا َّللا ناراهما ( " ه ونن عمير بين الخ ياب رضيي هللا

 موسى األشعر  لما اتخ  كاتما  نصرانيا  .

قال نبو يعلى ورو  عن نحمد ما يدل على المنج ؛ ألنح قيال فيي روايي  نبيي طاليب وقيد 

سئل نستعمل اليهود  والنصراني في نعمال المسيلمين مثيل الخيراج ؟ فْيال ال يسيتعان 

 بهم في شي  .

يمون مجتهدا  فيي األحميام ؛ ألنيح لييس ليح افتتياح نمير ه  وال يِترط في وزير التنفي  نن

وإنما هو بمن ل  السيفير فيي كيل قضيي  بيين امميام والرعيي  ه وإن كيان امميام يسيتعين 

 برنيح فيما يْج ه فهو مجرد مستِار مملغ ه وليس لح شي  من الوالي  .

ز ليح نن يحميم بيين وال يِترط في وزيير التنفيي  العليم باألحميام الِيرعي  ؛ ألنيح ال يجيو

الناس ه وال يفصل في الدعاوَّللا التي تحتاج إلى علم ه وإنميا يْتصير نمير  عليى األدا  

 إلى الخليف  ه واألدا  عنح .

============= 

 240 الوصية لجهة عامة

اتفييق الفْهييا  علييى  ييح  الو ييي  ميين مسييلم لجهيي  عاميي  كعمييارة مسييجد إنِييا   -32

ا ألنها قرب .  وترميم 

 سجد المدرس  والرباط المسمل والخانْا  والْن رة والسْاي .وفي معنى الم

ونص المالمي  والِافعي  والحنابل  على الصيحيح مين المي هب عليى ننيح ال يِيترط فيي 

  ح  الو ي  الْرب ه فيجوز الو ي  لجه  عام  مماح  كالو ي  لْلغنيا  مثال  .

  فيي المي هب ( إليى نن و يي  كما ذهب الفْها  )الحنفي  والمالميي  والِيافعي  والحنابلي

 المسلم لمنا  كنيس  نو بيع  ال تجوز ألنها معصي .
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 وفصل الحنفي  في و ي  ال مي بثلث مالح للمنيس  نو للميع  وقالوا 243 43

لو نو ى ال مي بثليث ماليح للميعي  نو للمنيسي  نن ينفيق عليهيا فيي إ يالحها نو نو يى 

للميع  نو لميت النار ذبيحي   ياز فيي قيول نبيي لميت النار نو نو ى بأن ي بح لعيدهم نو 

 حنيف  رحمح هللا وعند الصاحمين ال يجوز.

و مل  المالم في و يايا نهيل ال مي  ننهيا ال تخليوا إميا نن يميون المو يى بيح نميرا هيو 

ا هييو  ا هيو قربيي  عنيدنا ال عنييدهم وإمييا نن يميون نميير  قربي  عنييدنا وعنيدهم نو يمييون نميير 

 قرب  عندهم ال عندنا.

إن كان المو ى بح شيئ ا هو قرب  عندنا وعندهم بأن نو ى بثلث ماليح نن يتصيدق بيح ف

علييى فْييرا  المسييلمين نو علييى فْييرا  نهييل ال ميي  نو بعتييق الرقيياب نو بعمييارة المسييجد 

 األقصى ونحو ذلك  از في قولهم  ميع ا ألن ه ا مما يتْرب بح المسلمون ونهل ال م .

ليس بْرب  عندهم بأن نو يى بيأن يحيج عنيح نو نو يى وإن كان شيئ ا هو قرب  عندنا و

نن يمني مسجد ا للمسلمين ولم يمين ال يجوز في قيولهم  ميع يا ألنهيم ال يتْربيون بيح فيميا 

 بينهم فمان مسته ئ ا في و يتح والو ي  يم لها اله ل.

وإن كان شيئ ا هو قرب  عندهم ال عنيدنا بيأن نو يى بيأرض ليح تمنيى بيعي  نو كنيسي  نو 

ت نار نو بعمارة الميع  نو المنيسي  نو بييت النيار نو بالي بح لعييدهم نو للميعي  نو لمييت بي

النييار ذبيحيي  فهييو علييى االخييتالف اليي   ذكرنييا نن عنييد نبييي حنيفيي  رحمييح هللا يجييوزه 

 وعندهما ال يجوز.

و ح قولهما نن الو يي  بهي   األشييا  و يي  بميا هيو معصيي  والو يي  بالمعا يي ال 

ل نبي حنيف  رحمح هللا نن المعتمر فيي و ييتهم ميا هيو قربي  عنيدهم ال تصحه وو ح قو

ما هو قرب  حْيْ  ألنهم ليسوا من نهيل الْربي  الحْيْيي  ولهي ا ليو نو يى بميا هيو قربي  

عنييدنا وليييس بْربيي  عنييدهم لييم تجيي  و يييتح كييالحج وبنييا  المسييجد للمسييلمين فييدل نن 

نن ال نتعرض لهيم فيميا ييدينون كميا ال  المعتمر ما هو قرب  عندهم وقد و د ولمنا نمرنا

 نتعرض لهم في عمادة الصليب وبيج الخمر والخن ير فيما بينهم.

============== 

 الوصية ل ير المسلم

ال يِترط إسالم المو ى لح لصح  الو يي  ليح فيي الجملي  فتجيوز الو يي  لغيير  -42

بييه والمرتيد ونفصيل المسلم في الجمل  وغيير المسيلم يِيمل الي ميه والمسيتأمن والحر

 نحمام كل فيما يلي

 الو ي  لل مي -ن

ا  -43 ا نم كيافر  اتفق الفْها  على ننح تصيح الو يي  للي مي سيوا  نكيان المو يي مسيلم 

ْعُروف ييا{ قييال محمييد بيين الحنفييي  وع ييا   لْييول هللا تعييالى }إاِلَّ نَن تَْفعَلُييوا إِلَييى نَْوِليَييائُِمم مَّ

 لليهود .وقتادة إن ذلك هو و ي  المسلم 

 وروَّللا نن  في  رضي هللا عنها نو ت البن نخيها بألع دينار وكان يهودي ا.

واشييترط الحنابليي  لصييح  الو ييي  لليي مي نن يمييون معين ييا نمييا غييير المعييين كيياليهود 

 والنصارَّللا ونحوهم فال تصح الو ي  لهم.

هي ا  ولم يِترط الحنفي  والِافعي  والحنابل  في قول نْليح ابين منصيور لصيح  الو يي 

 الِرط فتصح الو ي  لعام  النصارَّللا نو لعام  نهل ال م  نو نحوهم.
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وقيد ابن رشد  واز الو ي  بمونها ذات سمب من  وار نو قراب  نو يد سمْت لهيم فيإن 

 لم تمن ذات سمب فالو ي  لل مي محمورة.

============ 

ِساَلمِ  تََوطُُّن اِلَحِربِيَِّة بَِداِر اإِلِ
241 

ْساَلِم : تََوطُُّن اْلحَ  -ح َ يْت  -19ْربِيَِّ  بِدَاِر اْمِ ْسياَلِم بِأََمياٍن َوتََ وَّ إِذَا دََخلَِت اْلَحْربِيَّ ُ دَاَر اْمِ

ْوجِ؛ أِلَنََّهيا اَل تَْخيُرُج إاِلَّ  يَّي  ه فَياْلَمْرنَةُ بِالسُّييْمنَى تَابِعَي و ِللي َّ يِيٍ تَِصييُر ِذِمِ بِإِْذنِييِحه بُِمْسيِلٍم نَْو ِذِمِ

يَّي   ]فََجعَلَ  ْساَلِم َعلَى التَّأْبِيِد فََصياَرْت ِذِمِ [ . )ر: نَْهيَل 319ْت نَْفَسَها تَابِعَ   ِلَمْن ُهَو بِدَاِر اْمِ

ِ  ف مَّ  (38ه ُمْستَأَْمن ف13ال ِِ

============= 

ِكُن الثَّاِلُث : اِلَمِوقُوُف َعلَِيِه  الرُّ
242: 

تِيييي تَْنتَِفيييُج بِييياْلَمْوقُوِف َسيييَوا و نََكانَيييِت اْلِجَهييي ُ ُمعَيَّنَييي   اْلَمْوقُييوُف َعلَْييييِح ُهيييَو اْلِجَهييي ُ الَّ  -36 

تََرُط فِيِح َما يَأْتِي : ِْ َِْخٍص ُمعَيٍَّن نَْو َكانَْت َغْيَر ُمعَيَّنٍَ  َكاْلفََُْراِ  َواْلَمَساِكيِن . َويُ  َك

ُل : َكْوُن اْلَمْوقُوِف َعلَْيِح ِ َه َ بَِرٍ وَ  6 َِّْرُط اأْلَوَّ ْربَ ٍ ال ُِ  ِق

ُل: : َكيْوُن اْلَمْوقُييوِف َعلَْييِح ِ َهيي َ بِيِرٍ َوقُْربَيٍ  :   َِّيْرُط اأْلَوَّ ييتََرُط نَْن تَُميوَن اْلِجَهيي ُ  -38ال ِْ يُ

ا نَْم >  يًّيا أِلَنَّ  140اْلَمْوقُوُف َعلَْيَها ِ َه َ بِِرٍ َوقُْربٍَ  َسَوا و نََكاَن اْلَمْوقُوُف َعلَْيِح ُمْسِلم  < ذِمِ

يَّ َمْوِضُج قُْربٍَ  َوِلَه َا يَُجوُز التََّصيدُُّق َعلَْييِح ]ال ِِ  ه ) ه َوقَيْد ُرِوَ  نَنَّ َ يِفيَّ َ بِْنيَت ُحيَيِيٍ   ِمِ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َوقَفَْت َعلَى نَخٍ لََها يَُهوِدِ ٍ  ِ َ لَّى هَّ .) . َوإِذَا َكياَن اأْلَْ يُل   َزْوَج َرُسوِل هَّ

َِّيييافِِعيَّ َ فِيييي اأْلََ يييِحِ لَيييْم فِيييي اْلَموْ  قُيييوِف َعلَْييييِح نَْن يَُميييوَن ِ َهييي َ قُْربَيييٍ  إاِلَّ نَنَّ اْلَماِلِميَّييي َ َوال

ْييِح ه قَيالُوا : أِلَنَّ اْلَوْقيَع فِيي َحيدِِ ذَاتِيِح قُْربَي و  َِ تَِرُطوا ُظُهوَر اْلُْْربَيِ  فِيي اْلَمْوقُيوِف َعلَّ ِْ يَ

اْلَوْقُع َعلَى اأْلَْغنِيَياِ  ه ِخاَلف يا ِلْلَحنَِفيَّيِ  الَّيِ يَن اَل يُِجييُ وَن اْلَوْقيَع َعلَيى  َوِلَه َا َ اِز ِعْندَُهمُ 

َِ : إاِلَّ نَْن يُْجعَيَل ا ْلَوْقيُع اأْلَْغنِيَاِ  َوْحدَُهْم ؛ أِلَنَّحُ اَل يُْعتَمَُر قُْربَ   فِي نََمِرِهْم ه قَياَل اْلَحنَِفيَّي ُ

َعلَييى اْلفَُْييَراِ  فَيَُجييوُز ه َكَمييا اَل يَِصييحُّ ِعْنييدَ اْلَحنَابِلَييِ  اْلَوْقييُع َعلَييى َطائِفَييِ  بَْعييدَ اأْلَْغنِيَيياِ  

ا إِلَييى  َِّييافِِعيَِّ  اَل يَُجييوُز اْلَوْقييُع َعلَييى اأْلَْغنِيَيياِ  نََميير  َِ اأْلََ ييِحِ ِعْنييدَ ال اأْلَْغنِيَيياِ  ه َوُمَْابِييُل

ِِ نَْن يَُموَن اْلَمْوقُوُف َعلَْيِح ِ َه َ قُْربٍَ    اْشتَِراِط ُظُهوِر قَْصدَ اْلُْْربَِ   ا اِلْشتَِراِط .) . َونََمر 

فَاَل يَُجوُز نَْن يَُموَن اْلَمْوقُوُف َعلَْيِح ِ َه َ َمْعِصيٍَ  : َكاْلَوْقِع َعلَى اْلَمنَيائِِس َواْلمِيَيجِ َوبُيُيوِت 

يِيٍ ؛ أِلَنَّيحُ َمْعِصييَ و  َوإَِعانَي و لَُهيْم َعلَيى إِْظَهياِر اْلُمْفيِر ؛ أِلَنَّ اْلُْْربَي َ تَتََحَّْيُق  النَّاِر َولَْو ِمْن ِذِمِ

َِ ه قَيا َِِّريعَِ  َوبَِمْونَِها قُْربَ   فِي نََمِر اْلَواقِِع َكَما يَُْيوُل اْلَحنَِفيَّي ُ َل بَِمْونَِها قُْربَ   فِي نََمِر ال

ِيِ نَنْ  ِمِ يَُمييوَن قُْربَي   ِعْنيدَنَا َوِعْنييدَُهْم َكياْلَوْقِع َعلَيى اْلفَُْييَراِ   اْبيُن َعابِيِديَن : َشييْرُط َوْقيِع الي ِِ

ْميَرةٍ فَإِنَّيحُ قُْربَي و  ُِ بِِخاَلِف اْلَوْقيِع َعلَيى بَْيعَيٍ  فَإِنَّيحُ قُْربَي و ِعْنيدَُهْم فََْيْط ه نَْو َعلَيى َحيِجٍ نَْو َل

ِيِ َعلَيى اْلَمنِيَسيِ  بِيأَنَّ اْلَميْ َهَب ِخَ يابُُهْم ِعْندَنَا فََْْط ه َويُعَلُِِل اْلَماِلِميَّ ُ َعدََم ِ حَّ  ِمِ ِ  َوْقِع ال ِِ

تَِهيا نَْو  َِِّريعَِ  ه َوَكَما اَل يَِصحُّ اْلَوْقُع َعلَى اْلَمنَائِِس فَاَل يَِصحُّ اْلَوْقيُع َعلَيى َمَرمَّ بِفُُرولِ ال

َِ َواْلَحنَابِلَيي ُ َوُهييَو اْلُمْعتََمييدُ ِعْنييدَ  ُحُصيِرَها َوقَنَاِديِلَهييا ه َوَهيي َا َعلَييى َمييا ذََهييَب إِلَْيييحِ  َِّييافِِعيَّ ُ ال

َِ اَلِزمٍ   اْلَماِلِميَِّ  . َوقَاَل ِعيَاضو ِمَن اْلَماِلِميَِّ  : إِنَّ اْلَوْقَع َعلَى اْلَمنِيَسِ  ُمْ لَْ ا َ ِحيحو َغْيُر

َرَج ِمييْن تَْحييِت يَييِد اْلَواقِييِع نَْم اَل ه َسييَوا و نَْشييَهدُوا َعلَييى ذَِلييَك اْلَوْقييِع نَْم اَله ه َوَسييَوا و َخيي

ُ ولُ فِيِح َمتَى َشاَ  ه َوفََصَل اْبُن ُرْشيٍد ِميَن اْلَماِلِميَّيِ  فََْياَل : إِنَّ َوْقيَع اْلَميافِِر  َوِلْلَواقِِع الرُّ
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تَِهييا نَ  ييا َعلَييى َمَرمَّ ْو َعلَييى اْلَجْرَحييى نَِو َعلَييى ُعمَّيياِد اْلَمنِيَسييِ  بَاِطييلو ؛ أِلَنَّييحُ َمْعِصيييَ و ه َونَمَّ

َِّيافِِعيَِّ  : ِعَمياَرةُ َكنَيائِِس َغْييِر  اْلَمْرَضى الَّتِي فِيَها فَياْلَوْقُع َ يِحيحو َمْعُميولو بِيِح . َوِعْنيدَ ال

ةِ يَِصحُّ اْلَوْقُع َعلَْيَها َكَميا قَياَل >  ييُّ وَ  141اْلُمتَعَمِِِد : َكَمنَائِِس نُُ وِل اْلَمارَّ ِِ ْرَك اْبيُن < ال َّ

ْفعَِ  َوَغْيُرُهَما ه َوِعْندَ اْلَحنَابِلَِ  يَِصحُّ اْلَوْقُع َعلَى َمْن يَُمرُّ بِاْلَمنِيَسِ  ِمْن ُمْسيِلٍم نَْو ذِ  يِيٍ الِرِ ِمِ

يِ  بَِوْقيٍع عَ  مَّ دَقَِ  َعلَى اْلُمْجتَياِزيَن َوَ ياَلِحيَتِِهْم ِلْلُْْربَيِ  فَيإِْن َخيصَّ نَْهيُل ال ِِ لَيى ِلَجَواِز الصَّ

ةِ ِمْنُهْم لَْم يَِصحَّ  ِْتَياٍل   اْلَمارَّ يَن نَْو ِسياَلحٍ ِل .) . َواَل يَِصحُّ اْلَوْقيُع َعلَيى اْلَحيْربِيِِيَن َواْلُمْرتَيدِِ

ْنِجييِل أِلَنََّهيا َمْنُسيوَخ و ُممَدَّلَي طَّيالِ ال َِّرييِق نَْو َعلَيى ِكتَابَيِ  التَّيْواَرةِ َواْمِ ُِ    و َغْيِر َ ائٍِ  نَْو ِلَق

 ُ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم ِحيَن َرنَّللَا َميَج ُعَميَر ْبيِن اْلَخ َّياِب َرِضيَي هَّ ) َوِل َِلَك َغِضَب النَّمِيُّ َ لَّى هَّ

ُكيوَن فِيَهيا يَيا اْبين اْلَخ َّياب؟  تَعَالَى َعْنحُ َ ِحيفَ   فِيَها َشْي و ِمَن التَّْوَراةِ ه َوقَاَل: : ;"نَُمتََهِوِ

 ُ ِْيَّ  ه ...... َوالَِّ   نَْفِسي بِيَِدِ  لَْو نَنَّ نَِخي ُموَسى َكاَن َحيًّا َميا َوِسيعَحُ لََْْد ِ ئْت ُمْم بَِها بَْيَضاَ  نَ

َّمِعَنِي"      إاِلَّ نَْن يَت

================= 

 :243الشروط المعتبر  في الداعي

 الِروط المعتمرة في الداعي لو وب ام اب  إلى الوليم  هي:

 كون الداعي مطلى التصرف: أوالً ـ

ـ نص الِافعي  على ننح يِترط م اب  الدعوة إلى الوليم  نن يميون اليداعي م ليق  20

التصرفه فال ت لب إ اب  المحجور عليح لصيما نو  نيون نو سيفح وإن نذن ولييحه ألنيح 

مييأمور بحفييظ مالييح ال بإتالفييحه نعييم إن اتخيي  الييولي الوليميي  ميين مالييح وهييو نب نو  ييد 

( وهيي ا يتفييق مييج ميي اهب الفْهييا  57اهر كمييا قييال األذرعييي و ييوب الحضييور )فالميي

 (9ه و نون ف 26ه وبلوغ ف 22اآلخرين.وانمر )نهلي  ف 

 ثانياً ـ كون الداعي مسلماً:

ـ ذهب  مهور الفْها  إليى ننيح يِيترط للي وم إ ابي  الوليمي  نن يميون اليداعي إليهيا 21

 مسلما .

م إ ابتح عند المالميي  والِيافعي  والحنابلي  عليى الصيحيح فإن كان الداعي كافرا  فال تل 

من الم هبه ألن ام ابي  للمسيلم لإلكيرام والميواالة وتأكييد الميودة وامخيا ه فيال تجيب 

 على المسلم لل ميه وألنح ال يأمن اختالط طعامهم بالحرام والنجاس .

 ييلى هللا عليييح  ( لمييا روَّللا ننييس "نن يهوديييا  دعييا النمييي58ولميين تجييوز إ ابيي  المييافر)

 (.59وسلم إلى خم  شعير وإهال  سنخ  فأ ابح" )

 وقال محمد بن الحسن الِيماني: ال بأس بال هاب إلى ضياف  نهل ال م .

وقال الحنفي  في قول: المجوسي نو النصراني إذا دعا ر ال  إلى طعامح تمير  ام ابي ه 

 (.60فال بأس بح ) وإن قال: اشتريت اللحم من السوق فإن كان الداعي نصرانيا  

 (.61وذهب الِافعي  في و ح ذكر  الماورد  ننح تجب إ اب  دعوة ال مي)

===============  

 244يوم السبم

 ـ يوم السمت مص لح مركب من كلمتين: يومه والسمت.1
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 (1نما اليوم فْد سمق تعريفح لغ  وا  الحا  ) ر: يوم ف

 جه والدهره ويوم من األسمول.ونما السمت فمن معانيح في اللغ : الراح  والْ 

  وَسْمُت اليهود: انْ اعهم عن المعيِ  واالكتساب 

عا  َويَييْوَم ال يَْسييمِتُوَن ال  وفييي التن يييل قولييح تعييالى: } إِْذ تَييأْتِيِهْم ِحيتَييانُُهْم يَييْوَم َسييْمتِِهْم ُشييرَّ

 . تَأْتِيِهْم { 

 ويوم السمت هو يوم من نيام األسمول.

 . ل الفْها  يوم السمت بالمعنى اللغو  نفسح وفي اال  الح يستعم

 األحمام المتعلْ  بيوم السمت

 تتعلق بيوم السمت نحمام منها:

 ن ـ  وم يوم السمت

 الصائم إما نن يفرد يوم السمت وإما نن يصوم معح غير .

 إفراد يوم السمت بالصيام:

 على قولين: ـ إن نفرد الصائم يوم السمت بالصوم فْد اختلع الفْها  في حممح 2

األول: ذهب الحنفي  والمالمي  والِيافعي  والحنابلي  فيي المي هب إليى كراهي  إفيراد ييوم 

ه لحديث عمدهللا بن بسر رضيي هللا عنيح عين نختيح الصيما  نن رسيول  السمت بالصوم 

هللا  لى هللا عليح وسلم قال: "ال تصوموا ييوم السيمت إال فيميا افتيرض علييممه وإن ليم 

 . لحا  عنم  نو عود شجرة فليمضغح"  يجد نحدكم إال

وزاد الحنفييي  ننييح يميير  تحريمييا إفييراد يييوم السييمت بالصييوم إذا قصييد الصييائم بصييومح 

  التِمح باليهود 

و رح الحنفي  والحنابل  والِافعي  بأن  يوم ييوم السيمت ال يمير  إن وافيق يوميا  كيان 

 . يصومح قمل ذلك 

إلى ننح ال يمر   ييام ييوم السيمت مفيردا . وقيال الثاني: ذهب الِيخ تْي الدين بن تيمي  

 . المرداو : لم ي كر اآل ر  كراه  غير  وم يوم الجمع ه فماهر  ال يمر  غير  

  يام يوم  خر مج  وم يوم السمت:

ـ ذهب نكثر الفْها  الْائلين بمراه  إفراد  يوم السيمت إليى نن الصيائم ليو  يام ميج  3

 د  فإنح ال يمر   ومح.يوم السمت يوما   خر قملح نو بع

ونْل ابن عابدين تيردد نئمي  الحنفيي  فيي زوال كراهي   يوم ييوم السيمت إذا  يام معيح 

ييوم األحيده حييث قيال: إذا  ييام ميج ييوم السيمت ييوم األحييد هيل تي ول المراهي ؟ محييل 

تردد. ألنح قد يْال: إن كل يوم منهما معمم عند طائف  من نهل المتيابه ففيي  يوم كيل 

تِمح ب ائف  منهمه وقد يْال: إن  ومهما معا ليس فيح تِيمحه ألنيح ليم تتفيق واحد منهما 

طائف  منهم على تعميمهما معا. قال ابن عابدين: ويمهر لي الثانيه بيدليل ننيح ليو  يام 

األحد ت ول المراه  ألنح لم يعمم نحد منهم ه ين اليومين معاه وإن عمميت النصيارَّللا 

 األحد  .

 :245زوجته اليهوديةا ـ ىفساد المسلم عباد  

ـ نص الحنابل  على ننح ال يمير  المسيلم امرنتيح اليهوديي  عليى إفسياد ييوم السيمت ميج  4

 تأكد حْح.
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ونص المالمي  على ننح ال يجوز للمسلم إكرا  زو تيح المتابيي  عليى ميا ال يحيل لهيا فيي 

 (.11دينها )

 جـ ـ ترْ اليهودي طله الشفعة يوم السبم:

ح إذا علم اليهود  بيج شريمح شْصح في العْار المِترِ بينهما ـ ذهب الحنفي  إلى نن 5

فييي يييوم سييمتحه فلييم ي لييب الِييفع  ليي لك سييْط حْييح فييي الِييفع  ولييم يعييد سييمتح عيي را  

 (25ـ  23(.)ر: نهل ال م  ف 12)

 د ـ ىحضار اليهودي ىلى مجلس القضاه يوم السبم:

لمحمم  يوم سمتح فإن ـ إن طلب خصم يهود  في دعوَّللا من الْاضي احضار  نمام ا 6

 الْاضي يملفح بالحضوره وال يمون سمتح ع را .

 نص على ذلك الحنفي  والِافعي  وهو رن  عند المالمي  ونحد الو هين عند الحنابل .

والييرن  اآلخيير للمالمييي : ننييح يميير  إليي ام اليهييود  بالحضييور إلييى مجلييس الْضييا  يييوم 

 تعميمهم السمت وعدم انتهاِ حرمتح.السمت ألننا نقررناهم بأخ  الج ي  منهم على 

وذهب الحنابل  في نحد الو هين إلى ننح ال يجوز إحضار اليهود  إليى مجليس الْضيا  

  يوم السمت لمْا  تحريمح عليهم 
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  الباا الرابف

  ذكر شرح العالمة ابن القيم رحمه هللا لهذه الشروط  

 

 246م ابن القيم في  كتابه النفيس أح ام أهل الذمة يقول اإلما

 ذكر الشروط العمرية وأح امها وموجباتها 

قال عمدهللا بن اممام نحمد حدالني نبو شرحميل الحمصي عيسيى بين خاليد قيال حيدالني   

عمي نبو اليمان ونبو المغيرة قاال نخمرنا إسماعيل بن عياش قال حيدالنا غيير واحيد مين 

كتب نهل الج يرة إلى عمدالرحمن بن غينم إنيا حيين قيدمت بالدنيا طلمنيا نهل العلم قالوا 

إليك األمان ألنفسنا ونهل ملتنيا عليى ننيا شيرطنا ليك عليى ننفسينا نال نحيدإ فيي ميدينتنا 

كنيسيي  وال فيمييا حولهييا ديييرا وال قالييي  وال  ييومع  راهييب وال نجييدد مييا خييرب ميين 

نمنج كنائسنا من المسلمين نن ين لوهيا  كنائسنا وال ما كان منها في خ ط المسلمين ونال

في الليل والنهار ونن نوسج نبوابها للمارة وابن السيميل وال نيؤو  فيهيا وال فيي منازلنيا 

 اسوسييا ونال نمييتم غِييا للمسييلمين ونال نضييرب بنواقيسيينا إال ضييربا خفيييا فييي  ييوف 

ة فيي كنائسينا كنائسنا وال نمهر عليها  يليما وال ترفيج ن يواتنا فيي الصيالة وال الْيرا 

فيمييا يحضيير  المسييلمون ونال نخييرج  ييليما وال كتابييا فييي سييوق المسييلمين ونال نخييرج 

باعوالا قال والماعوإ يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم األضحى والف ر وال شيعانين 

وال نرفييج ن يييواتنا مييج موتانيييا وال نمهيير النييييران معهييم فيييي نسييواق  المسيييلمين ونال 

مييج الخميور وال نمهير شيركا وال نرغيب فيي ديننيا وال نيدعو نجاورهم بالخنازير وال ب

إليح نحدا وال نتخ  شيئا من الرقيق ال    رت عليح سهام المسلمين ونال نمنج نحيدا مين 

نقربائنا نرادوا الدخول في امسالم ونن نلي م زينيا حيثميا كنيا ونال نتِيمح بالمسيلمين فيي 

وال فييي مييراكمهم وال نييتملم بمالمهييم  لييمس قلنسييوة وال عماميي  وال نعلييين وال فييرق شييعر

وال نمتنييي بمنيياهم ونن نجيي  مْييادم رؤوسيينا وال نفييرق نوا ييينا ونِييد ال نييانير علييى 

نوساطنا وال ننْش خواتمنا بالعربي  وال نركب السروج وال نتخي  شييئا مين السيالح وال 

م لهيم نحملح وال نتْلد السيوف ونن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم ال ريق ونْيو

عن المجالس إن نرادوا الجلوس وال ن ليج علييهم فيي منيازلهم وال نعليم نوالدنيا الْير ن 

وال يِارِ نحد منا مسلما في تجارة إال نن يمون إلى المسيلم نمير التجيارة ونن نضييع 

كل مسلم عابر سميل الالال  نيام ون عمح مين نوسيط ميا نجيد ضيمنا ليك ذليك عليى ننفسينا 

اكيننا وإن نحن غيرنا نو خالفنا عما شرطنا عليى ننفسينا وقملنيا وذرارينا ونزوا نا ومس

 األمان عليح فال ذم  لنا وقد حل لك منا ما يحل ألهل المعاندة والِْاق .

فمتب ب لك عمدالرحمن بن غنم إلى عمر بن الخ اب رضيي هللا عنيح فمتيب إلييح عمير  

ما شرطوا على ننفسيهم نن نمض لهم ما سألوا ونلحق فيهم حرفين نشترطهما عليهم مج 

نال يِتروا من سمايانا شيئا ومن ضرب مسلما عمدا فْد خلج عهد  .  فأنفي  عميدالرحمن 

بن غنم ذلك ونقر من نقام من الروم في مدائن الِام على ه ا الِرط .  قال الخالل فيي 

كتيياب نحمييام نهييل الملييل نخمرنييا عمييدهللا بيين نحمييد فيي كر  .  وذكيير سييفيان الثييور  عيين 

عيين عمييدالرحمن بيين غيينم قييال كتمييت لعميير بيين الخ يياب رضييي هللا عنييح حييين  مسييروق
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 الح نصارَّللا الِام وشرط عليهم فيح نال يحدالوا في مدينتهم وال فيميا حولهيا دييرا وال 

كنيسيي  وال قالييي  وال  ييومع  راهييب وال يجييددوا مييا خييرب وال يمنعييوا كنائسييهم نن 

يييؤوا  اسوسييا وال يمتمييوا غِييا  ين لهييا نحييد ميين المسييلمين الييالإ ليييال ي عمييونهم وال

للمسلمين وال يعلموا نوالدهيم الْير ن وال يمهيروا شيركا وال يمنعيوا ذو  قرابياتهم مين 

امسيييالم إن نرادو  ونن ييييوقروا المسيييلمين ونن يْوميييوا لهيييم مييين مجالسيييهم إذا نرادوا 

الجلييوس وال يتِييمهوا بالمسييلمين فييي شييي  ميين لماسييهم وال يتمنييوا بمنيياهم وال يركمييوا 

سر ا وال يتْلدوا سيفاوال يميعوا الخمور ونن يج وا مْيادم رؤوسيهم ونن يل ميوا زيهيم 

حيثما كانوا ونن يِدوا ال نانير على نوسياطهم وال يمهيروا  يليما وال شييئا مين كتيمهم 

في شي  من طرق المسلمين وال يجاوروا المسلمين بموتاهم وال يضربوا بالنياقوس إال 

اتهم بيالْرا ة فيي كنائسيهم فيي شيي  مين حضرةالمسيلمين ضربا خفيا وال يرفعوا ن يو

وال يخر ييوا شييعانين وال يرفعييوا ن ييواتهم مييج موتيياهم وال يمهييروا النيييران معهييم وال 

يِتروا من الرقيق ما  رت فيح سهام المسلمين فإن خيالفوا شييئا مميا شيرطو  فيال ذمي  

 لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من نهل المعاندة والِْاق .

وقال الربيج بن العلب  حدالنا يحيى بن عْم  بن نبي العي ار عن سفيان الثور  والولييد  

بيين نييوح والسيير  بيين مصييرف ييي كرون عيين طلحيي  ابيين مصييرف عيين مسييروق عيين 

عمدالرحمن بن غنم قال كتمت لعمر بين الخ ياب رضيي هللا عنيح حيين  يالح نصيارَّللا 

 عمير نميير الميؤمنين مين نصيارَّللا نهل الِام بسم هللا الرحمن الرحيم ه ا كتاب لعميدهللا

مدين  كي ا وكي ا إنميم لميا قيدمتم علينيا سيألناكم األميان ألنفسينا وذرارينيا ونموالنيا ونهيل 

ملتنا وشرطنا لمم على ننفسنا نال نحدإ فيي ميدائننا وال فيميا حولهيا دييرا وال قاليي  وال 

 كنيس  وال  ومع  راهب ف كر نحو  .

ادها فإن األئم  تلْوهيا بيالْمول وذكروهيا فيي كتيمهم وشهرة ه   الِروط تغني عن إسن 

واحتجوا بها ولم ي ل ذكر الِروط العمريي  عليى نلسينتهم وفيي كتيمهم وقيد ننفي ها بعيد  

الخلفا  وعملوا بمو مها .  ف كر نبو الْاسم ال مر  من حديث نحمد بن يحيى الحليواني 

المراد  عن عمد خير قيال  حدالنا عميد بن  ناد حدالنا ع ا  بن مسلم الحلمي عن  الح

رنيت عليا  لى العصر فصع لح نهل نجران  فين فناولح ر يل مينهم كتابيا فلميا ر   

دمعت عينح الم رفج رنسح إليهم قال يا نهل نجران ه ا وهللا خ يي بييد  وإميال  رسيول   

ن هللا  لى هللا عليح وسلم فْالوا يا نمير المؤمنين نع نا ما فيح قال ودنيوت منيح فْليت إ

كان رادا على عمر يوما فاليوم يرد عليح فْال لست براد علىعمر شييئا  ينعح إن عمير 

كان رشيد األمر وإن عمر نخ  منمم خيرا مما نع اكم ولم يجير عمير ميا نخي منمم إليى 

 نفسح إنما  ر  لجماع  المسلمين .

قيال  وذكر ابن الممارِ عن إسماعيل بن نبي خالد عن الِعمي نن عليا رضيي هللا عنيح 

ألهل نجران إن عمر كان رشيد األمر ولن نغير شييئا  ينعح عمير  وقيال الِيعمي قيال 

 علي حين قدم الموف  ما  ئت ألحل عْدة شدها عمر .

============* 

 

 الفصل األول في أح ام البيف وال نا س والصوامف وما يتعلى بذلك . 

 بها . الفصل الثاني في أح ام ضيافتهم للمار  بهم وما يتعلى   
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 الفصل الثالث فيما يتعلى بضرر المسلمين واإلسالم  

الفصاال الرابااف فيمااا يتعلااى بت يياار لباسااهم وتميياا هم عاان المساالمين فااي المركااه  

واللباس وليره .  الفصل الخاامس فيماا يتعلاى بإأهاار المن ار مان أفعاالهم وأقاوالهم 

 مما نهوا عنه . 

 . بالشركة ونحوهاالفصل السادس في أمر معاملتهم للمسلمين  

************** 
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قال تعالى ) ^ ونن المسا د هلل فيال تيدعوا ميج هللا نحيدا ( وقيال ) ^ فيي بييوت نذن هللا   

نن ترفج وي كر فيها اسمح يسمح لح فيها بالغيدو واآل يال ( وقيال تعيالى ) ^ وليوال دفيج 

معض لهيدمت  يوامج وبييج و يلوات ومسيا د يي كر فيهيا اسيم هللا هللا الناس بعضهم ب

كثيرا (  قال ال  اج تأويل ه ا لوال دفج هللا الناس بعضهم بمعض لهيدم فيي كيل شيريع  

نمي الممان ال   يصلى فيح فلوال الدفج لهدم في زمن موسى المنيائس التيي كيان يصيلى 

مين محميد المسيا د .  وقيال فيها في شريعتح وفي زمن عيسى الصيوامج والمييج وفيي ز

األزهيير  نخميير هللا سييمحانح ننييح لييوال دفعييح بعييض النيياس عيين الفسيياد بمعضييهم لهييدمت 

متعمدات كل فريق من نهل دينح وطاعتح في كل زمان فميدن بي كر الصيوامج والمييج ألن 

 ييلوات ميين تْييدم ميين ننميييا  بنييي إسييرائيل ون ييحابهم كانييت فيهييا قمييل نيي ول الْيير ن 

ألنها حدالت بعدهم .  وقال ابين زييد الصيلوات  يلوات نهيل امسيالم ونخرت المسا د 

تنْ ج إذا دخل عليهم العدو .  قيال األخفيش وعليى هي ا الْيول الصيلوات ال تهيدم ولمين 

تحييل محييل فعييل  خيير كأنييح قييال تركييت  ييلوات .  وقييال نبييو عميييدة إنمييا يعنييي مواضييج 

ؤمنين .  وعليى هي ا الْيول الصلوات .  وقال الحسن يدفج عن مصليات نهيل ال مي  بيالم

ال يحتاج إلى التْدير ال   قدر  ن حاب الْيول األول وهي اظاهر اللفيظ وال إشيمال فييح 

بو ح فإن اآلي  دلت على الواقج لم تيدل عليى كيون هي   األممني  غيير المسيا د محموبي  

مرضي  لح لمنيح نخمير ننيح ليوال دفعيح النياس بعضيهم بيمعض لهيدمت هي   األممني  التيي 

محموب  لح قمل امسالم ونقير منهيا ميا نقير بعيد  وإن كانيت مسيخوط  ليح كميا نقير كانت 

نهل ال م  وإن كان يمغضهم ويمْيتهم وييدفج عينهم بالمسيلمين ميج بغضيح لهيم .  وهمي ا 

يييدفج عيين مواضييج متعمييداتهم بالمسييلمين وإن كييان يمغضييها وهييو سييمحانح يييدفج عيين 

يحيب اليدفج عنهيا وإن كيان يمغضيها كميا متعمداتهم التي نقروا عليها شيرعا وقيدرا فهيو 

يحب الدفج عن نربابها وإن كان يمغضهم .  وهي ا الْيول هيو اليرا ح إن شيا  هللا تعيالى 

وهو م هب ابن عماس في اآلي  .  قال ابن نبي حاتم في تفسير  حيدالنا نبيو سيعيد األشيج 

اس حييدالنا عميييد هللا هييو ابيين موسييى عيين إسييرائيل عيين السييد  عميين حدالييح عيين ابيين عميي

رضي هللا عنهميا ) ^ لهيدمت  يوامج وبييج ( قيال الصيوامج التيي يميون فيهيا الرهميان 

والميج مسا د اليهود والصيلوات كنيائس النصيارَّللا والمسيا د مسيا د المسيلمين .  قيال 

ابن نبي حياتم ونخمرنيا األشيج النيا حفيص بين غيياإ عين داود عين نبيي العاليي  قيال ) ^ 

يِرِ بيح وفيي لفيظ إن هللا يحيب نن يي كر وليو لهدمت  وامج ( قال  وامج وإن كان 

 من كافر .

وفي تفسيير شييمان عين قتيادة الصيوامج للصيابئين والمييج للنصيارَّللا والصيلوات لليهيود 

والمسا د للمسيلمين .  وقيد تضيمن الِيرط ذكير اليدير والْاليي  والمنيسي  والصيومع  .  
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ن فيح للرهماني  والتفيرد فأما الدير فللنصارَّللا خا   يمنونح للرهمان خارج الملد يجتمعو

عن الناس .  ونما الْالي  فيمنيها رهمانهم مرتفع  كالمنارة والفيرق بينهيا وبيين اليدير نن 

الدير يجتمعون فيح والْالي  ال تمون إال لواحد ينفرد بنفسيح وال يميون لهيا بياب بيل فيهيا 

الْاليي  تميون طاق  يتناول منها طعامح وشرابح وما يحتاج إليح .  ونما الصيومع  فهيي ك

للراهييب وحييد  .  قييال األزهيير  الصييومع  ميين المنييا  سييميت  ييومع  لتل ييع نعالهييا  

يْال  مج الثريدة إذا رفج رنسها وحدد  وتسمى الثريدة إذا كانت كي لك  يومع  ومين 

هيي ايْال ر ييل ن ييمج الْلييب إذا كييان حيياد الف نيي  .  وميينهم ميين فييرق بييين الصييومع  

ْ ع  في فالة من األرض والصومع  تمون على ال يرق .  والْالي  بأن الْالي  تمون من

ونما الميج فجمج بيع  ونهل اللغ  والتفسيرعلى ننها متعميد النصيارَّللا إال ميا حمينيا  عين 

 ابن عماس ننح قال الميج مسا د اليهود .

ونما المنائس فجمج كنيس  وهي ألهل المتابين ولليهود خا   الفهير بضيم الفيا  والهيا  

وهو بيت الميدراس الي   يتدارسيون فييح العليم .  وفيي الحيديث ننيا رسيول   واحدها فهر 

هللا  لى هللا عليح وسلم دخل على اليهود بيت مدراسهم .  وفييح نيضيا قيول ننيس كيأنهم 

اليهود حين خر وا من فهرهم .  وحمم هي   األممني  كلهيا حميم المنيسي  وينمغيي التنمييح 

 عليها .

يهيا هي   األمياكن وميا يجيوز إبْياؤ  وميا تجيب إزالتيح ذكر حمم األمصار التيي و يدت ف

 ومحو رسمح 

المالدالتي تفرق فيها نهل ال م  والعهد الالال  نقسام  نحيدها بيالد ننِيأها المسيلمون فيي   

امسييالم .  الثيياني بييالد ننِييئت قمييل امسييالم فافتتحهييا المسييلمون عنييوة وملمييوا نرضييها 

الم وفتحهييا المسييلمون  ييلحا .  فأمييا الْسييم وسيياكنيها .  الثالييث بييالد ننِييئت قمييل امسيي

األول بييالد ننِييأها المسييلمون فييي امسييالم  فهييو مثييل المصييرة والموفيي  وواسييط وبغييداد 

والْاهرة .  نما المصرة والموف  فأنِئتا فيي خالفي  عمير بين الخ ياب رضيي هللا عنيح .  

بميرة عين نيافج  قال ي يد بن هارون نخمرنا زياد بن نبي زياد حدالنا عمدالرحمن بن نبي

بن الحارإ قال كان نمير المؤمنين قد هم نن يتخ  للمسلمين مصرا وكان المسيلمون قيد 

غ وا مين قميل المحير وفتحيوا األهيواز وكابيل وطمرسيتان فلميا افتتحوهيا كتميوا إلييح إنيا 

و دنا ب مرستان ممانا ال بأس بح فمتيب إلييهم إن بينيي وبيينمم د لي  وال حا ي  ليي فيي 

ينمم فيح د ل  نن نتخ   مصرا قال فْدم عليح ر يل مين بنيي سيدوس يْيال شي  بيني وب

لييح الابييت فْييال لييح يييا نمييير المييؤمنين إنييي مييررت بممييان دون د ليي  بييح بادييي  يْييال لهييا 

الخريم  ويْيال ليْلرض المصيرة وبينهيا وبيين  د لي  فرسيخ ييح خلييج يجير  فييح الميا  

  بن غ وان فمعثح في نربعيين ون م  قصب فأعجب ذلك عمر رضي هللا عنح فدعا عتم

ر ال فيهم نافج بن الحارإ وزياد نخيو  ألميح .  قيال سييع بين عمير مصيرت المصيرة 

 سن  ست عِرة واخت ت قمل الموف  بثماني  نشهر .

وقال قتادة نول من مصر المصرة ر ل من بنيي شييمان يسيمى المثنيى ابين حارالي  وإنيح 

صيرة فمتيب إلييح إذا نتياِ كتيابي هي ا كتب إلى عمر رضي هللا عنح إنيي ن ليت نرضيا ب

فاالمت حتى يأتيك نمر  فمعث عتم  بن غ وان معلميا ونمييرا فغي ا األبلي  . وقيال حمياد 

بين سيلم  عين حمييد عين الحسين إن عمير بين الخ ياب رضيي هللا عنيح مصير المصييرة 

 والموف  .
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يوسيع سين  سيت والميانين مين الهجيرة فيي السين  التيي ونما واسط فمناها الحجياج بين   

 مات فيها عمدالملك بن مروان .

ونما بغداد فْال سليمان بن المجالد وزير نبي  عفر خر ت مج نبي  عفر يوميا قميل نن 

نمتني مدين  بغداد ونحن نرتاد موضعا نمني فيح مديني  يميون فيهيا عسيمر  قيال فمصيرنا 

نصارَّللا فْال اذهب إلى ه ا الْس نسألح فمضى إلييح بْس شيخ كمير ومعح  ماع  من ال

فوقع عليح نبو  عفر فسلم عليح اليم قيال ييا شييخ نبلغيك ننيح يمنيي ههنيا مديني و قيال نعيم 

ولست بصاحمها قال وما علمكو قال الْيس وميا اسيمكو قيال اسيمي عميدهللا قيال فلسيت 

إليي فْيال ننيا  بصاحمها قال فما اسم  احمهاو قال مْالص قال فتمسم نبو  عفر و غى

وهللا مْييالص كييان نبييي يسييميني وننييا  ييغير مْال ييا فيياختط موضييج مدينيي  نبييي  عفيير 

وتحول نبو  عفر من الهاشمي  إلى بغداد ونمر بمنائها الم ر ج إلى الموف  في سن  نربيج 

ونربعييين ومئيي  وفييرغ ميين بنائهييا ون لهييا مييج  نييد  وسييماها مدينيي  السييالم سيين  خمييس 

 بنا  الر اف  سن  نربج وخمسين ومئ  .ونربعين ومئ  وفرغ من 

وقال سليمان بن مجالد ال   تولى الوقوف على خط بغداد الحجياج بين نرطياة و ماعي  

من نهل الموف  .  وك لك سامرا بناها المتوكل  وك لك المهديي  التيي بيالمغرب وغيرهيا 

ممام نن يْر من األمصار التي مصرها المسلمون .  فه   المالد  افي  لإلمام إن نراد ا

نهل ال م  فيها بم ل الج ي   از فلو نقرهم امميام عليى نن يحيدالوا فيهيا بيعي  نو كنيسي  

نو يمهروا فيها خمرا نو خن ييرا نو ناقوسيا ليم يجي  وإن شيرط ذليك وعْيد علييح ال مي  

 كان العْد والِرط فاسدا وهو اتفاق من األم  ال يعلم بينهم فيح ن ال .

ا حماد بن خالد الخياط نخمرنيا اللييث بين سيعد عين توبي  بين النمير قال اممام نحمد حدالن

الحضييرمي قاضييي مصيير عميين نخميير  قييال قييال رسييول   هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم ال 

خصا  في امسالم وال كنيس  .  وقال نبو عمييد حيدالنا عميدهللا بين  يالح عين اللييث بين 

بغير ه ا امسناد .  قيال عليي سعد  ف كر  بإسناد  ومتنح .  وقد رو  موقوفا على عمر 

بن عمدالع ي  حدالنا نبو عميد الْاسم حدالني نبو األسود عن ابن لهيع  عن ي ييد بين نبيي 

حميب عن نبي الخير مرالد بن عمدهللا الي ني قال قال عمر بن الخ ياب رضيي هللا عنيح 

 ال كنيس  في امسالم وال خصا  .

تيمي عين نبييح عين حينش عين عمرمي  قيال وقال اممام نحمد حدالنا معتمر بن سليمان ال

سئل ابن عماس عن نمصار العرب نو دار العرب هل للعجم نن يحدالوا فيها شيئاو فْال 

نيما مصر مصرتح العرب فليس للعجيم نن يمنيوا فييح بيعي  وال يضيربوا فييح ناقوسيا وال 

عيي  يِييربوا فيييح خمييرا وال يتخيي وا فيييح خن يييرا ونيمييا مصيير مصييرتح العجييم ففتحييح هللا 

و ل على العرب فن لوا فيح فإن للعجم ما فيي عهيدهم وعليى العيرب نن يوفيوا بعهيدهم 

 وال يملفوهم فوق طاقتهم .

قال عمدهللا بن احميد وسيمعت نبيي يْيول لييس لليهيود والنصيارَّللا نن يحيدالوا فيي مصير 

مصيير  المسييلمون بيعيي  وال كنيسيي  وال يضييربوا فيييح بنيياقوس إال فييي ممييان لهييم  ييالح 

ن يمهروا الخمر في نمصار المسلمين .  وقال المروذ  قال لي نبيو عميدهللا وليس لهم ن

سألوني عن الديارات فيي المسيائل التيي وردت مين قميل الخليفي  فْليت ن  شيي  تي هب 

ننتو  فْال ما كان من  لح يْر وما كان نحدإ بعد يهدم .  وقال نبو طاليب سيألت نبيا 
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وهييل نقرهييا عمييرو  فْييال السييواد فييتح  عمييدهللا عيين بيييج النصييارَّللا مييا كييان فييي السييواد

بالسيع فال يمون فيح بيعي  وال يضيرب فييح نياقوس وال يتخي  فييح الخنيازير وال يِيرب 

الخمر وال يرفعيون ن يواتهم فيي دورهيم إال الحييرة وبانْييا وديير  يلوبا فهيؤال  نهيل 

  لح  ولحوا ولم يحاربوا فما كان منها لم يخرب وما كن غير ذلك فملح محدإ يهيدم

وقد كان نمر بهدمها هارون .  وكل مصر مصرتح العرب فليس لهيم نن يمنيوا فييح بيعي  

وال يضربوا فيح ناقوسا وال يِربوا فييح خميرا وال يتخي وا فييح خن ييرا .  وميا كيان مين 

 لح  ولحوا عليح فهو على  لحهم وعهيدهم وكيل شيي  فيتح عنيوة فيال يحيدالوا فييح 

وا عليى  يلحهم واحيتج فييح بحيديث ابين عمياس شيئا من ه ا .  وما كان من  يلح نقير

رضي هللا عنهما .  وقال نبو الحيارإ سيئل نبيو عميدهللا عين المييج والمنيائس التيي بناهيا 

نهل ال م  وما نحدالوا فيها مما ليم يمينو قيال تهيدم ولييس لهيم نن يحيدالوا شييئا مين ذليك 

 فيما مصر  المسلمون يمنعون من ذلك إال مما  ولحوا عليح 

بي عمدهللا نيش الحج  في نن يمنيج نهيل ال مي  نن يمنيوا بيعي  نو كنيسي  إذا كانيت قيل أل 

األرض ملمهم وهم يؤدون الج ي  وقد منعنا من ظلمهم ونذاهمو قال حديث ابين عمياس 

رضي هللا عنهما نيما مصير مِصيرتح العيرب .  وقيال نحميد حيدالنا عميدالرزاق نخمرنيي 

وة يعنيي ابين محميد نن يهيدم المنيائس التيي عمي قال كتب عمر بن عميدالع ي  إليى عير

 في نمصار المسلمين قال وشهدت عروة بن محمد يهدمها بصنعا  .

قال عمدالرزاق ونخمرنا معمر عمن سمج الحسين يْيول إن مين السين  نن تهيدم المنيائس 

التي في األمصار الْديم  والحديث  ذكر  نحمد عن عمدالرزاق .  وه ا الي    يا ت بيح 

الار هو مْتضى ن ول الِرل وقواعد  فإن إحيداإ هي   األميور إحيداإ النصوص واآل

شعار المفر وهيو نغليظ مين إحيداإ الخميارات والميواخير فيإن تليك شيعار المفير وهي   

شييعار الفسييق وال يجييوز لإلميييام نن يصييالحهم فييي دار امسيييالم علييى إحييداإ شيييعائر 

ما حمم ه   المنائس المعا ي والفسوق فميع إحداإ موضج المفر والِرِ  فإن قيل ف

التي في المالد التي مصرها المسلمون قيل هي على نوعين  نحدهما نن تحدإ المنيائس 

بعييد تمصييير المسييلمين لمصيير فهيي   تيي ال اتفاقييا .  الثيياني نن تمييون مو ييودة بفييالة ميين 

األرض الييم يمصيير المسييلمون حولهييا المصيير فهيي   ال تيي ال وهللا نعلييم .  وورد علييى 

ي نميير المنييائس  ييورتح مييا يْييول السييادة العلمييا  وفْهييم هللا فييي إقليييم شيييخنا اسييتفتا  فيي

توافق نهل الفتوَّللا في هي ا ال ميان عليى نن المسيلمين فتحيو  عنيوة مين غيير  يلح وال 

نمان فهل ملك المسلمون ذلك امقليم الم كور ب لك وهل يمون الملك شامال لما فييح مين 

والرقييييق واألرض واليييدور والمييييج نميييوال المفيييار مييين األالييياإ والمييي ارل والحييييوان 

والمنائس والْاليات والديورة ونحو ذلك نو يختص الملك بما عدا متعمدات نهل الِيرِ 

فإن ملك  ميج ما فييح فهيل يجيوز لإلميام نن يعْيد ألهيل الِيرِ مين النصيارَّللا واليهيود 

 بيي لك امقليييم نو غييير  ال ميي  علييى نن يمْييى مييا بييامقليم الميي كور ميين الميييج والمنييائس

والديورة ونحوها متعمدا لهم وتمون الج ي  المأخوذة منهم في كيل سين  فيي مْابلي  ذليك 

بمفرد  نو مج غير  نم ال فإن لم يج  أل يل ميا فييح مين تيأخير مليك المسيلمين عنيح فهيل 

يمون حمم المنائس ونحوها حمم الغنيمي  يتصيرف فييح امميام تصيرفح فيي الغنيائم نم ال 

ل مي  بِيرط بْيا  المنيائس ونحوهيا فهيل يمليك مين عْيدت ليح وإن  از لإلمام نن يعْيد ا

ال م  به ا العْد رقاب الميج والمنائس والديورة ونحوها وي ول ملك المسلمين عن ذليك 
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به ا العْد نم ال أل ل نن الج ي  ال تمون عن المن مميج وإذا ليم يملميوا ذليك وبْيوا عليى 

إميا بميوت مين وقيج عْيد ال مي  االنتفال ب لك وانيتْض عهيدهم بسيمب يْتضيي انتْاضيح 

معح ولم يعْموا نو نعْموا فإن قلنا إن نوالدهم يسيتأنع معهيم عْيد ال مي  كميا نيص علييح 

الِافعي فيميا حميا  ابين الصيماغ و يححح العراقييون واختيار  ابين نبيي عصيرون فيي 

المرشييد فهييل ممييام الوقييت نن يْييول ال نعْييد لمييم ال ميي   إال بِييرط نال تييدخلوا المنييائس 

ميج والديورة في العْد فتمون كاألموال التي  هيل مسيتحْوها ونييس مين معرفتهيا نم وال

ال يجوز لح االمتنال من إدخالها في عْد ال م  بل يجب عليح إدخالها في عْد ال م  فهيل 

ذلك يختص بالميج والمنائس والديورة التي تحْق ننها كانت مو ودة عند فيتح المسيلمين 

تردد في نن ذلك كان مو ودا عند الفتح نو حدإ بعد الفتح نو وال يجب عليح ذلك عند ال

يجب عليح م لْا فيميا تحْيق ننيح كيان مو يودا قميل الفيتح نو شيك فييح وإذا ليم يجيب فيي 

حال  الِك فهل يمون ما وقج الِك في ننح كان قمل الفتح و هل الحال فيمن نحدالح لمين 

د مين عْيدت معهيم ال مي  وإن سيلفوا هو لميت الميال نم ال وإذا قلنيا إن مين بليغ مين نوال

ومن غيرهم ال يحتا ون نن تعْد لهم ال مي  بيل يجير  علييهم حميم مين سيلع إذا تحْيق 

ننح من نوالدهم يمون حمم كنائسهم وبيعهم حمم ننفسهم نم يحتاج إليى تجدييد عْيد وذمي  

لييح نم ال  وإذا قلنا إنهم يحتا ون إلى تجديد عْد عند الملوغ فهل تحتاج كنائسهم وبيعهم إ

فأ اب الحمد هلل ما فتحح المسلمون كأرض خيمر التي فتحت على عهد النميي  يلى هللا 

عليح وسلم  وكعام  نرض الِام وبعض مدنها وكسواد العراق إال مواضج قليلي  فتحيت 

 لحا وكأرض مصر فإن ه   األقاليم فتحت عنوة على خالف  نمير المؤمنين عمر بين 

 الخ اب رضي هللا عنح .

وقد رو  فيي نرض مصير ننهيا فتحيت  يلحا ورو  ننهيا فتحيت عنيوة وكيال األميرين 

 حيح على ما ذكر  العلما  المتأهلون للروايات الصحيح  في ه ا المياب فإنهيا فتحيت 

نوال  لحا الم نْض نهلها العهد فمعث عمرو بن العاص إليى عمير بين الخ ياب رضيي 

ييير بيين العييوام ففتحهييا المسييلمون الفييتح هللا عنهمييا يسييتمد  فأمييد  بجيييش كثييير فيييهم ال ب

الثاني عنوة .  وله ا رو  من و و  كثيرة نن ال بير سأل عمر بن الخ اب رضيي هللا 

عنهما نن يْسمها بين الجيش كما سألح بالل قسم الِام فِاور الصحاب  فيي ذليك فأشيار 

نتفييج عليييح كمييراؤهم كعلييي بيين نبييي طالييب ومعيياذ بيين  مييل نن يحمسييها فيئييا للمسييلمين ي

بفائدتها نول المسلمين و خيرهم اليم وافيق عمير عليى ذليك بعيض مين كيان خالفيح وميات 

بعضهم فاستْر األمر على ذلك فما فتحح المسلمون عنوة فْيد ملمهيم هللا إييا  كميا ملمهيم 

ميا اسييتولوا علييح ميين النفيوس واألمييوال والمنْيول والعْييار .  وييدخل فييي العْيار معابييد 

م وميي ارعهم وسييائر منييافج األرض كمييا يييدخل فييي المنْييول المفييار ومسيياكنهم ونسييواقه

سائر ننواعح من الحيوان والمتال والنْد ولييس لمعابيد المفيار خا ي  تْتضيي خرو هيا 

عن ملك المسلمين فإن ما يْال فيها من األقوال ويفعيل فيهيا مين العميادات إميا نن يميون 

نيح بعيدما شيرعح .  وقيد نو يب ممدال نو محدالا لم يِرعح هللا قط نو يمون هللا قيد نهيى ع

هللا على نهل دينح  هاد نهل المفر حتى يمون اليدين كليح هلل وتميون كلمي  هللا هيي العلييا 

وير عوا عين ديينهم الماطيل إليى الهيدَّللا وديين الحيق الي   بعيث هللا بيح خياتم المرسيلين 

لييح ويع وا الج ي  عن يد وهم  اغرون .  وله ا لما استولى رسيول   هللا  يلى هللا ع

وسلم على نرض من حاربح مين نهيل المتياب وغييرهم كمنيي قينْيال والنضيير وقريمي  
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كانييت معابييدهم ممييا اسييتولى عليييح المسييلمون ودخلييت فييي قولييح سييمحانح ) ^ ونورالمييم 

نرضهم وديارهم ونموالهم ( وفي قولح تعالى ) ^ وما نفيا  هللا عليى رسيولح مينهم ( و ) 

الْيرَّللا ( لمين وإن مليك المسيلمون ذليك فحميم المليك ^ ما نفا  هللا على رسولح من نهل 

متمول كما يختلع حمم الملك في المماتب والمدبر ونم الولد والعمد وكميا يختليع حمميح 

في المْاتلين ال ين يؤسرون وفي النسا  والصميان ال ين يسمون ك لك يختلع حممح في 

عليى نن الغنيائم لهيا  المملوِ نفسح والعْار واألرض والمنْيول .  وقيد ن ميج المسيلمون

 نحمام مختص  بها ال تْاس بسائر األموال المِترك  .

وله ا لما فتح النمي  لى هللا علييح وسيلم  خيمير نقير نهلهيا ذمي  للمسيلمين فيي مسياكنهم 

وكانت الم ارل ملما للمسلمين عاملهم عليها رسيول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم بِيرط 

 الهيم عمير رضيي هللا عنيح فيي خالفتيح واسيتر ج ما يخرج منها من المر نو زرل الم ن

 المسلمون ما كانوا نقروهم فيح من المساكن والمعابد . 

 فصل مآل معابد أهل الذمة  208 

ونما ننح هل يجوز لإلمام عْد ال م  مج إبْا  المعابد بأيديهم فه ا فييح خيالف معيروف   

هم ألنح إخراج ملك المسيلمين في م اهب األئم  األربع  منهم من يْول ال يجوز تركها ل

عنها وإقرار المفر بيال عهيد قيديم .  ومينهم مين يْيول بجيواز إقيرارهم فيهيا إذا اقتضيت 

المصلح  ذلك كميا نقير النميي  يلى هللا علييح وسيلم  نهيل خيمير فيهيا وكميا نقير الخلفيا  

ل حميم الراشدون المفار على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم .  فمن قال باألول قيا

المنائس حمم غيرها من العْار منهم من يو ب إبْا   كمالك فيي المِيهور عنيح ونحميد 

فييي رواييي  .  وميينهم ميين يخييير اممييام فيييح بييين األمييرين بحسييب المصييلح  وهيي ا قييول  

األكثرين وهو م هب نبي حنيف  ونحمد في المِهور عنح وعلييح دليت سين  رسيول   هللا 

صيع خيمير وتيرِ نصيفها لمصيالح المسيلمين .  ومين  لى هللا عليح وسلم حيث قسيم ن

قييال يجييوز إقرارهييا بأيييديهم فْولييح نو ييح ونظهيير فييإنهم ال يملمييون بهيي ا امقييرار رقيياب 

المعابد كما يملك الر ل مالح كما ننهم ال يملمون ما ترِ لمنافعهم المِيترك  كاألسيواق 

ى هللا علييح وسيلم مين والمراعي كما لم يملك نهل خيمر ميا نقيرهم فييح رسيول   هللا  يل

المساكن والمعابد ومجرد إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليميا كميا ليو نق يج المسيلم بعيض 

عْار بيت المال ينتفج بغلتح نو سلم إليح مسجد نو رباط ينتفيج بيح ليم يمين ذليك تمليميا ليح 

 بل ما نقروا فيح من كنائس العنوة يجوز للمسلمين انت اعها مينهم إذا اقتضيت المصيلح 

ذلك كما انت عها ن حاب النمي  لى هللا عليح وسلم  من نهل خيمر بأمر  بعد إقرارهم 

فيها وقد طلب المسلمون في خالف  الوليد بن عمدالملك نن يأخ وا مين النصيارَّللا بعيض 

كنيائس العنيوة التييي خيارج دمِييق فصيالحوهم عليى إع ييائهم المنيسي  التييي داخيل الملييد 

الخلفا  الراشدين ومن معح في عصر  من نهل العلم  ونقر ذلك عمر بن عمدالع ي  نحد

فإن المسلمين لما نرادوا نن ي ييدوا  يامج دمِيق بالمنيسي  التيي إليى  انميح وكانيت مين 

كنائس الصلح لم يمن لهم نخ ها قهرا فا  لحوا على المعاوض  بإقرار كنيائس العنيوة 

ح التيي ليم يمين لهييم التيي نرادوا انت اعهيا وكيان ذليك امقيرار عوضيا عين كنيسي  الصيل

 نخ ها عنوة .

 فصل ما يترته على نقض العهد    - 209 
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ومتى انتْض عهدهم  از نخ  كنائس الصلح منهم فضال عين كنيائس العنيوة كميا نخي    

النمي  لى هللا عليح وسلم  ما كان لْريم  والنضير لما نْضوا العهد فيإن نياقض العهيد 

اقض اميميان بيالردة نسيون حياال مين الميافر نسون حاال من المحيارب األ يلي كميا نن ني

األ لي .  ول لك لو انْيرض نهيل مصير مين األمصيار وليم يميق مين دخيل فيي عهيدهم 

فإنح يصير للمسلمين  ميج عْارهم ومنْولهم من المعابد وغيرها فيئا فإذا عْيدت ال مي  

ولح نال يْيرهم لغيرهم كان كالعهد الممتدن وكان لمن يعْد لهم ال م  نن يْرهم في المعابد 

بمن ل  ما فتح ابتدا  فإنح لو نراد اممام عند فتحح هدم ذليك  ياز بإ ميال المسيلمين وليم 

يختلفوا في  واز هدمح وإنما اختلفوا في  واز بْائح وإذا لم تدخل فيي العهيد كانيت فيئيا 

للمسلمين .  نما على قول الجمهور ال ين ال يو مون قسم العْار فماهر ونما عليى قيول 

ن يو ب قسمح فْلن عين المستحق غير معيروف كسيائر األميوال التيي ال يعيرف لهيا م

 مالك معين .

ونما تْدير و وب إبْائها فه ا تْيدير ال حْيْي  ليح فيإن إيجياب إع يائهم معابيد العنيوة ال 

و ح ليح وال نعليم بيح قيائال فيال يفيرل علييح وإنميا الخيالف فيي الجيواز نعيم قيد يْيال فيي 

ْييل بييدخولهم فييي عهييد  بييائهم ألن لهييم شييمه  األمييان والعهييد بخييالف األبنييا  إذا لييم ن

الناقضين فليو و يب ليم يجيب إال ميا تحْيق ننيح كيان ليح فيإن  ياحب الحيق ال يجيب نن 

يع ى إال ما عرف ننح حْح وما وقج الِك فييح عليى هي ا التْيدير فهيو لمييت الميال ونميا 

 م  فإن الصمي يتمج نبيا  فيي المو ودون اآلن إذا لم يصدر منهم نْض عهد فهم على ال

ال م  ونهل دار  من نهل ال م  كما يتمج في امسيالم نبيا  ونهيل دار  مين المسيلمين ألن 

الصمي لما لم يمين مسيتْال بنفسيح  عيل تابعيا لغيير  فيي اميميان واألميان .  وعليى هي ا 

ن  رت سن  رسول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم وخلفائيح والمسيلمين فيي إقيرارهم  يميا

نهل المتاب بالعهد الْديم من غير تجديد عْد  خر .  وه ا الجيواب حمميح فيميا كيان مين 

معابدهم قديما قمل فتح المسلمين نما ما نحدإ بعد ذلك فإنح يجب إزالتح وال يممنون من 

إحداإ الميج والمنائس كما شرط عليهم عمر بين الخ ياب رضيي هللا عنيح فيي الِيروط 

فييي ميدائن امسيالم وال فيمييا حولهيا كنيسي  وال  ييومع  وال  المِيهورة عنيح نال يجيددوا

ديرا ال قالي  امتثاال لْول رسول   هللا  لى هللا علييح وسيلم  ال تميون قملتيان بمليد واحيد 

 +روا  نحمد ونبو داود بإسناد  يد . +

ولمييا رو  عيين عميير بيين الخ يياب رضييي هللا عنييح قييال ال كنيسيي  فييي امسييالم .  وهيي ا 

األربع  في األمصيار ومي هب  مهيورهم فيي الْيرَّللا وميا زال مين يوفْيح م هب األئم  

هللا مين والة نميور المسيلمين ينفي  ذليك ويعميل بييح مثيل عمير بين عميدالع ي  الي   اتفييق 

المسلمون على ننح إمام هدَّللا فروَّللا اممام نحمد عنح ننيح كتيب إليى نائميح عين الييمن نن 

صنعا  وغيرها .  وروَّللا اممام نحميد يهدم المنائس التي في نمصار المسلمين فهدمها ب

عيين الحسيين المصيير  ننييح قييال ميين السيين  نن تهييدم المنييائس التييي فييي األمصييار الْديميي  

والحديثيي  .  وكيي لك هييارون الرشيييد فييي خالفتييح نميير بهييدم مييا كييان فييي سييواد بغييداد .  

وكيي لك المتوكييل لمييا نليي م نهييل المتيياب بِييروط عميير اسييتفتى علمييا   وقتييح فييي هييدم 

س والميييج فأ ييابو  فمعييث بييأ وبتهم إلييى اممييام نحمييد فأ ابييح بهييدم كنييائس سييواد المنييائ

العراق وذكر اآلالار عن الصحاب  والتابعين فمما ذكر  ما رو  عن ابين عمياس رضيي 

هللا عنهما ننح قيال نيميا مصير مصيرتح العيرب يعنيي المسيلمين فلييس للعجيم يعنيي نهيل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 419 

ناقوسييا وال يِييربوا فيييح خمييرا نيمييا مصيير  ال ميي  نن يمنييوا فيييح كنيسيي  وال يضييربوا فيييح

مصرتح العجم ففتحح هللا على العرب فإن للعجم ما فيي عهيدهم وعليى العيرب نن يوفيوا 

بعهدهم وال يملفوهم فوق طاقتهم .  وملخص الجواب نن كل كنيس  في مصير والْياهرة 

والموفيي  والمصييرة وواسييط وبغييداد ونحوهييا ميين األمصييار التييي مصييرها المسييلمون 

ض العنوة فإنح يجب إزالتها إما بالهدم نو غيير  بحييث ال يمْيى لهيم معميد فيي مصير بأر

مصر  المسلمون بيأرض العنيوة وسيوا  كانيت تليك المعابيد قديمي  قميل الفيتح نو محدالي  

ألن الْديم منها يجوز نخ   ويجب عند المفسدة وقد نهى النمي  لى هللا علييح وسيلم  نن 

لمسلمين نن يممنوا نن يميون بميدائن امسيالم قملتيان إال تجتمج قملتان بأرض فال يجوز ل

لضرورة كالعهد الْديم ال سيما وه   المنائس التي به   األمصار محدال  يمهير حيدوالها 

بدالئل متعددة والمحدإ يهيدم باتفياق األئمي  .  ونميا المنيائس التيي بالصيعيد وبير الِيام 

ميح وإذا اشيتمح المحيدإ بالْيديم ونحوها من نرض العنوة فما كان منهيا محيدالا و يب هد

و ب هدمهما   ميعا ألن هدم المحدإ وا ب وهدم الْديم  ائ  وما ال ييتم الوا يب إال 

بح فهو وا ب .  وميا كيان منهيا قيديما فإنيح يجيوز هدميح ويجيوز إقيرار  بأييديهم فينمير 

ا كيان اممام في المصلح  فإن كانوا قد قلوا والمنائس كثيرة نخ  منهم نكثرهيا وكي لك مي

على المسلمين فيح مضرة فإنح يؤخ  نيضا وما احتاج المسيلمون إليى نخي   نخي  نيضيا .  

ونما إذا كانوا كثيرين في قري  ولهم كنيس  قديم  ال حا ي  إليى نخي ها وال مصيلح  فييح 

فال   ينمغي تركها كما ترِ النمي  يلى هللا علييح وسيلم  وخلفياؤ  لهيم مين المنيائس ميا 

يح الم نخ  منهم .  ونما ما كان لهم بصلح قميل الفيتح مثيل ميا فيي داخيل كانوا محتا ين إل

مدينيي  دمِييق ونحوهييا فييال يجييوز نخيي   مييا دامييوا مييوفين بالعهييد إال بمعاوضيي  نو طيييب 

ننفسهم كما فعل المسلمون بجامج دمِق لما بنو  .  فإذا عيرف نن المنيائس الالالي  نقسيام 

التي فيي الْياهرة مصير والمحيدالات كلهيا منها ما ال يجوز هدمح ومنها ما يجب هدمح كي

ومنها ما يفعل المسلمون فييح األ يلح كيالتي فيي الصيعيد ونرض الِيام فميا كيان قيديما 

على ما بينا  فالوا ب على ولي األمر فعل ما نمر  هللا بح وما هو ن يلح للمسيلمين مين 

ط عليييهم إعيي از دييين هللا وقمييج نعدائييح وإتمييام مييا فعلييح الصييحاب  ميين إليي امهم بالِييرو

ومنعهم من الواليات في  ميج نرض امسالم ال يلتفيت فيي ذليك إليى مر يع نو مخي ل 

يْول إن لنا عندهم مسا د ونسرَّللا نخاف عليهم فإن هللا تعيالى يْيول ) ^ ولينصيرن هللا 

ميين ينصيير  إن هللا لْييو  ع ييي  ( وإذا كييان نييوروز فييي مملميي  التتييار قييد هييدم عاميي  

هللا فحي ب هللا المنصيور و نيد  الموعيود بالنصير إليى المنائس عليى رغيم ننيع نعيدا  

قييام السياع  نولييى بي لك ونحييق فيإن النمييي  يلى هللا عليييح وسيلم  نخميير ننهيم ال ي الييون 

ظاهرين إلى يوم الْيام  ونحن نر يو نن يحْيق هللا  وعيد رسيولح  يلى هللا علييح وسيلم  

د لهيا دينهيا ويميون مين حيث قال يمعث هللا له   األم  على رنس كيل مئي  سين  مين يجيد

ن رَّللا هللا ذلك على يديح ونعان عليح من نهل الْر ن والحديث داخلين فيي هي ا الحيديث 

النمو  فإن هللا بهم يْيم دينح كما قال ) ^ لْد نرسلنا رسلنا بالمينات ونن لنا معهم المتاب 

لييعلم هللا مين والمي ان ليْوم الناس بالْسط ونن لنا الحديد فيح بأس شديد ومنافج للناس و

  - 210ينصر  ورسلح بالغيب إن هللا قو  ع ي  ( . 
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األمصار التي ننِأها المِركون ومصروها الم فتحها المسلمون عنوة وقهيرا بالسييع   

 فه   ال يجوز نن يحدإ فيها شي  من الميج والمنائس .

لفيتح فهيل يجيوز إبْياؤ  نو يجيب هدميح فييح قيوالن فيي ونما ما كيان فيهيا مين ذليك قميل ا

ميي هب نحمييد وهمييا و هييان أل ييحاب الِييافعي وغييير   نحييدهما يجييب إزالتييح وتحييرم 

تمْيتييح ألن الييمالد قييد  ييارت ملمييا للمسييلمين فلييم يجيي  نن يْيير فيهييا نممنيي  شييعار المفيير 

ح قملتيان بمليد كالمالد التي مصرها المسلمون ولْول النمي  لى هللا عليح وسلم  ال تصيل

وكما ال يجوز إبْا  األممن  التي هي شعار الفسوق كالخمارات والميواخير وألن نممني  

المييج والمنييائس قييد  ييارت ملمييا للمسييلمين فتمميين المفييار ميين إقاميي  شييعار المفيير فيهييا 

كميييعهم وإ ييارتهم إياهييا ليي لك وألن هللا تعييالى نميير بالجهيياد حتييى يمييون الييدين كلييح لييح 

إظهار شعار المفر في تلك المواطن  عل الدين لح ولغير  وه ا الْول هيو  وتممينهم من

الصحيح .  والْول الثاني يجيوز بناؤهيا لْيول ابين عمياس رضيي هللا عنهميا نيميا مصير 

مصييرتح العجييم ففتحييح هللا علييى العييرب فن لييو  فييإن للعجييم مييا فييي عهييدهم وألن رسييول   

رهم عليى معابيدهم فيهيا وليم يهيدمها وألن هللا  لى هللا عليح وسلم فيتح خيمير عنيوة ونقي

الصحاب  رضي هللا عنهم فتحوا كثيرا من المالد عنوة فلم يهدموا شيئا من المنائس التي 

بهييا .  ويِييهد لصييح  هيي ا و ييود المنييائس والميييج فييي الييمالد التييي فتحييت عنييوة ومعلييوم 

دالع ي  إليى ق عا ننها ما نحدالت بل كانت مو ودة قمل الفيتح .  وقيد كتيب عمير بين عمي

عمالييح نن ال تهييدموا كنيسيي  وال بيعيي  وال بيييت نييار .  وال ينيياقض هيي ا مييا حمييا  اممييام 

نحمد ننح نمر بهدم المنائس فإنها التي نحدالت في بالد امسالم وألن ام ميال قيد حصيل 

على ذلك فإنها مو ودة في بالد المسلمين من غير نمير .  وفصل الخ ياب نن يْيال إن 

فييي ذلييك مييا هييو األ ييلح للمسييلمين فييإن كييان نخيي ها ميينهم نو إزالتهييا هييو  اممييام يفعييل

المصلح  لمثرة المنائس نو حا   المسلمين إليى بعضيها وقلي  نهيل ال مي  فليح نخي ها نو 

إزالتها بحسب المصلح  وإن كان تركها ن لح لمثرتهم وحا تهم إليها وغنى المسيلمين 

فال بها ال تمليك لهم رقابها فإنها قد  يارت عنها تركها وه ا الترِ تممين لهم من االنت

ملما للمسلمين فميع يجيوز نن يجعلهيا ملميا للمفيار وإنميا هيو امتنيال بحسيب المصيلح  

فلإلمييام انت اعهييا متييى رنَّللا  المصييلح  فييي ذلييك .  ويييدل عليييح نن عميير بيين الخ يياب 

  يلى والصحاب  معح ن لوا نهل خيمر من دورهم ومعابدهم بعد نن نقيرهم رسيول   هللا

هللا عليح وسلم فيها ولو كان ذلك امقرار تمليما لم يج  إخرا هم عن ملمهيم إال برضيى 

نو معاوض  .  وله ا لما نراد المسلمون نخ  كنائس العنوة التي خارج دمِيق فيي زمين 

الوليييد بيين عمييدالملك  ييالحهم النصييارَّللا علييى تركهييا وتعويضييهم عنهييا بالمنيسيي  التييي 

نوا قييد ملمييوا تلييك المنييائس بييامقرار لْييالوا للمسييلمين كيييع زيييدت فييي الجييامج ولييو كييا

تأخ ون نمالكنا قهرا وظلما بل نذعنوا إلى المعاوض  لما علميوا نن للمسيلمين نخي  تليك 

المنائس منهم وننها غير ملمهم كاألرض التيي هيي بهيا .  فمهي ا التفصييل تجتميج األدلي  

ين ومن بعدهم من نئم  الهيدَّللا وعمير وهو اختيار شيخنا وعليح يدل فعل الخلفا  الراشد

بن عمدالع ي  هدم  منها ما رنَّللا المصلح  في هدمح ونقر ما رنَّللا المصلح  في إقيرار  

 .  وقد نفتى اممام نحمد المتوكل بهدم كنائس السواد وهي نرض العنوة .
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ض لهيييم ولنيييا الخيييراج عليهيييا نو وهييي ا نوعيييان نحيييدهما نن يصيييالحهم عليييى نن األر  

يصالحهم على مال يم لونح وهي الهدن  فيال يمنعيون مين إحيداإ ميا يختارونيح فيهيا ألن 

الدار لهم كما  الح رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم نهل نجران ولم يِيترط عييهم نال 

دون يحدالوا كنيس  وال دييرا .  النيول الثياني نن يصيالحهم عليى نن اليدار للمسيلمين وييؤ

الج ييي  إلينييا .  فييالحمم فييي الميييج والمنييائس علييى مييا يْييج عليييح الصييلح معهييم ميين تمْييي  

وإحداإ وعمارة ألنح إذا  از نن يْج الصلح معهم على نن المل لهيم  ياز نن يصيالحوا 

على نن يمون بعض المليد لهيم .  والوا يب عنيد الْيدرة نن يصيالحوا عليى ميا  يالحهم 

رط عليهم الِيروط الممتوبي  فيي كتياب عميدالرحمن بين عليح عمر رضي هللا عنح ويِت

غيينم  نال يحييدالوا بيعيي  وال  ييومع  راهييب وال قالييي  فلييو وقييج الصييلح م لْييا ميين غييير 

شييرط حمييل علييى مييا وقييج عليييح  ييلح عميير ونخيي وا بِييروطح ألنهييا  ييارت كالِييرل 

 فيحمل م لق  لح األئم  بعد  عليها .

  مة في هذا الباا فصل ذكر نصوص أحمد وليره من األ   - 212 

قييال الخييالل فييي كتيياب نحمييام نهييل الملييل بيياب الحمييم فيمييا نحدالتييح النصييارَّللا ممييا لييم   

يصالحوا عليح  نخمرنا عمدهللا بن نحمد قيال كيان المتوكيل إذا حيدإ مين نمير النصيارَّللا 

ما حدإ كتب إلى الْضاة بمغداد يسألهم نبي حسان ال ياد  وغير  فمتموا إليح واختلفيوا 

ئ عليح قال نكتب بما ن اب بح هؤال  إليى نحميد بين حنميل ليمتيب إليي بميا ييرَّللا فلما قر

في ذلك .  قال عمدهللا ولم يمن في نولئك ال ين كتميوا نحيد يحيتج بالحيديث إال نبيا حسيان 

ال ياد  واحتج بأحاديث عن الواقد  فلما قرئ عليى نبيي عرفيح وقيال هي ا  يواب نبيي 

نبييي واحييتج بحييديث ابيين عميياس رضييي هللا حسييان وقييال هيي   نحاديييث ضييعاف فأ ابييح 

عنهما فْال النا معمر بن سليمان التيمي عن نبييح عين حينش عين عمرمي  قيال سيئل ابين 

عميياس عيين نمصييار العييرب نو دار العييرب هييل للعجييم نن يحييدالوا فيهييا شيييئا فْييال نيمييا 

مصر مصرتح العرب ف كر الحديث .  قال وسمعت نبيي يْيول لييس لليهيود والنصيارَّللا 

وا في مصر مصر  المسلمون بيع  وال كنيس  وال يضربوا فيح بناقوس إال فيميا نن يحدال

كيان لهييم  ييلحا وليييس لهييم نن يمهييروا الخمير فييي نمصييار المسييلمين علييى حييديث ابيين 

عميياس نيمييا مصيير مصيير  المسييلمون .  نخمرنييا حميي ة بيين الْاسييم وعمييدهللا بيين حنمييل 

ت المنيائس  يلحا تركيوا عليى ميا وعصم  قيالوا حيدالنا حنميل قيال نبيو عميدهللا وإذا كاني

 ولحوا عليح فأما العنوة فال وليس لهم نن يحدالوا بيع  وال كنيس  لم تمين وال يضيربوا 

ناقوسا وال يرفعوا  ليما وال يمهروا خن يرا وال يرفعوا نارا وال  شيئا مما يجيوز لهيم 

ن ذليك قيال فعلح في دينهم يمنعون من ذلك وال يتركون .  قلت للمسلمين نن يمنعيوهم مي

نعييم علييى اممييام ميينعهم ميين ذلييك السييل ان يميينعهم ميين ميين امحييداإ إذا كانييت بالدهييم 

فتحت عنيوة ونميا الصيلح فلهيم ميا  يولحوا علييح ييوفى لهيم .  وقيال امسيالم يعليو وال 

يعلييى وال يمهييرون خمييرا .  قييال الخييالل كتييب إلييي يوسييع بيين عمييدهللا امسييمافي النييا 

سيأل نبيا عميدهللا عين الميعي  والمنيسي  تحيدإ قيال يرفيج الحسن بن علي بين الحسين ننيح 

 نمرها إلى السل ان .

وقال محمد بين الحسين ال ينمغيي نن يتيرِ فيي نرض العيرب كنيسي  وال بيعي  وال يميال 

فيها خمر وخن ير ومصرا كان نو قري  .  وقال الِافعي في المختصر وال يحيدالوا فيي 

م وال يمهروا فيهيا حميل خمير وال إدخيال نمصار المسلمين كنيس  وال مجتمعا لصلواته
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خن ييير وال يحييدالوا بنييا  ي ولييون بييح علييى بنييا  المسييلمين ونن يفرقييوا بييين هيئيياتهم فييي 

المركب والملمس وبين هيئات المسلمين ونن يعْيدوا ال نيار عليى نوسياطهم وال ييدخلوا 

لمونهييا مسييجدا وال يسييْوا مسييلما خمييرا وال ي عمييو  خن يييرا .  وإن كييانوا فييي قرييي  يم

منفييردين لييم يعييرض لهييم فييي خمييرهم وخنييازيرهم ورفييج بنيييانهم وإن كييان لهييم بمصيير 

المسلمين كنيس  نو بنا  طويل كمنا  المسلمين لم يمن للمسلمين هدم ذلك وترِ على ميا 

و د ومنعوا من إحداإ مثليح .  وهي ا إذا كيان المصير للمسيلمين نحييو  نو فتحيو  عنيوة 

وإن كيانوا فتحيوا بالدهيم عليى  يلح مينهم عليى تيركهم  وشرط ه ا عليى نهيل ال مي  . 

وإيا  خلوا وإيا  وال يجوز نن يصالحوا على نن ين لوا بالد امسالم يحدالون فيها ذليك .  

قال  احب النهاي  في شرحح المالد قسمان بلدة ابتناها المسلمون فيال يممين نهيل ال مي  

ليهم فإن كان المليد للمفيار و يرَّللا من إحداإ كنيس  فيها وال بيت نار فإن فعلوا نْض ع

فيييح حمييم للمسييلمين فهييي ا قسييمان فييإن فتحييح المسيييلمون عنييو  وملمييوا رقيياب األبنيييي  

والعييراص تعييين نْييض مييا فيهييا ميين الميييج والمنييائس وإذا كنييا نيينْض مييا نصييادف ميين 

المنييائس والميييج فييال يخفييى ننييا نميينعهم ميين اسييتحداإ مثلهييا .  ولييو رنَّللا اممييام نن يمْييي 

يْر في الملد طائف  من نهيل المتياب فالي   ق يج بيح األ يحاب منيج ذليك وذكير كنيس  و

العراقيون و هين  نحدهما ننح يجوز لإلمام نن يْيرهم ويمْيي المنيسي  علييهم .  والثياني 

ال يجييوز ذلييك وهييو األ ييح اليي   ق ييج بييح المييراوزة .  هيي ا إذا فتحنييا الملييد عنييوة فييإن 

هما نن يْييج الفييتح علييى نن رقيياب األراضييي فتحناهييا  ييلحا فهيي ا ينْسييم قسييمين  نحييد

للمسلمين ويْرون فيها بمال يؤدونح لسمناها سوَّللا الج ي  فإن استثنوا في الصيلح المييج 

والمنائس لم ينْض عليهم وإن نطلْوا وما استثنوا بيعهم وكنائسهم ففيي المسيأل  و هيان  

ج والمنيائس تغينم كميا نحدهما ننها تنْض عليهم ألن المسلمين ملموا رقياب األبنيي  والميي

 تغنم الدور .

والثاني ال نملمها ألنا شرطنا تْريرهم وقد ال يتممنون مين المْيام إال بتمْيي  مجتميج لهيم 

فيما يرونح عمادة وحْيْ  الخالف تر ج إلى نن اللفظ في م لق الصلح هل يتناول الميج 

لمون عليى نن تميون والمنائس مج الْيرائن التيي ذكرناهيا  الْسيم الثياني نن يفتحهيا المسي

رقاب األرض لهم فإذا وقج الصلح ك لك لم يتعرض للميج والمنائس ولو نرادوا إحيداإ 

كنائس فالم هب ننهم ال يمنعون فإنهم منصرفون في نمالكهيم .  ونبعيد بعيض ن يحابنا 

 فمنعهم من استحداإ ما لم يمن فإنح إحداإ بيع  في بلد هي تحت حمم امسالم .

 فصل    - 213 

ونما ن حاب مالك فْال في الجيواهر إن كيانوا فيي بليدة بناهيا المسيلمون فيال يممنيون   

من بنا  كنيس  وكي لك ليو ملمنيا رقمي  بليدة مين بالدهيم قهيرا ولييس لإلميام نن يْير فيهيا 

 كنيس  بل يجب نْض كنائسهم بها .

ا  نما إذا فتحت  لحا عليى نن يسيمنوها بخيراج ورقمي  األبنيي  للمسيلمين وشيرطوا إبْي

كنيس   از .  ونما إن افتتحت على نن تميون رقمي  المليد لهيم وعلييهم خيراج وال تينْض 

كنائسهم ف لك لهم الم يمنعون من رمها .  قال ابن الما ِيون ويمنعيون مين رم كنائسيهم 

الْديم  إذا راليت إال نن يميون ذليك شيرطا فيي عْيدهم فييوفى لهيم ويمنعيون مين ال ييادة 

الِييخ نبيو عمير ننهيم ال يمنعيون مين إ يالح ميا وهيى منهيا الماهرة والماطن  .  ونْيل 

وإنمييا منعييوا ميين إ ييالح كنيسيي  فيمييا بييين المسييلمين لْولييح ال يرفييج فيييمم يهودييي  وال 
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نصييراني  .  فلييو  ييولحوا علييى نن يتخيي وا المنييائس إن شيياؤوا فْييال ابيين الما ِييون ال 

مسيلمون معهيم فلهيم ذليك يجوز ه ا الِرط ويمنعون منها إال في بلدهم ال   ال يسمنح ال

وإن لم يِترطو  قال وه ا في نهل الصلح .  فأما نهل العنوة فال يترِ لهم عند ضيرب 

الج ي  عليهم كنيس  إال هدمت الم ال يممنون من إحداإ كنيس  بعيد وإن كيانوا معتي لين 

 عن بالد امسالم .

 فصل زوال األمان عن األنفس زوال عن ال نا س   - 214

و داود في سننح عن نسماط عن السيد  عين ابين عمياس رضيي هللا عنهميا وقد روَّللا نب  

قال  الح رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم نهيل نجيران عليى نلفيي حلي  الحيديث وفييح 

وال يهدم لهم بيع  وال يخرج لهم قس وال يفتنون عن ديينهم ميالم يحيدالوا حيدالا نو ييأكلوا 

لهييم و عييل األمييان فيهييا تمعييا ألمييانهم علييى  الربييا فييأبْى كنائسييهم عليييهم لمييا كانييت الملييد

ننفسهم فإذا زال شرط األمان على ننفسهم بإحيداإ الحيدإ ونكيل الربيا زال عين رقياب 

 كنائسهم كما زال عن رقابهم .

 فصل في ذكر بناه ما استهدم منها ورم شعثه وذكر الخالف فيه   - 215 

يج  هدمح .  وه ا لييس عليى قال  احب المغني فيح كل موضج قلنا يجوز إقرار  لم   

إطالقييح فييإن كنييائس العنييوة يجييوز لإلمييام إقرارهييا للمصييلح  ويجييوز لإلمييام هييدمها 

للمصلح  وبح نفتيى امميام نحميد المتوكيل فيي هيدم كنيائس العنيوة كميا تْيدم وكميا طليب 

المسلمون نخ  كنائس العنوة مينهم فيي زمين الولييد حتيى  يالحوهم عليى المنيسي  التيي 

ج دمِق وكانت مْيرة بأييديهم مين زمين عمير رضيي هللا عنيح إليى زمين زيدت في  ام

الوليد ولو و ب إبْاؤها وامتنج هدمها لما نقر المسيلمون الولييد ولغيير  الخليفي  الراشيد 

لما ولي عمر بن عمدالع ي  فال تالزم بين  يواز امبْيا  وتحيريم الهيدم .  وقيد اختلفيت 

الِعث فعنيح المنيج فيهميا ونصير هي   الروايي  الرواي  عن نحمد في بنا  المستهدم ورم 

الْاضي في خالفح وعنح الجواز فيهما وعنح يجوز رم شعثها دون بنائها .  قيال الخيالل 

في الجامج باب الميع  تهدم بأسرها نو يهدم بعضها  نخمرنا عمدهللا بين نحميد قيال سيألت 

لهيم نن ي ييدوا  نبي هل ترَّللا ألهل ال م  نن يحدالوا المنيائس بيأرض العيرب وهيل تيرَّللا

في كنائسهم التي  ولحوا عليها فْال ال يحيدالوا فيي مصير مصيرتح العيرب كنيسي  وال 

بيع  وال يضربوا فيها بناقوس ولهم ما  ولحوا عليح فيإن كيان فيي عهيدهم نن  ي ييدوا 

في المنائس فلهم وإال فال وميا انهيدم فلييس لهيم نن يمنيو  .  نخمرنيي نحميد بين الهييثم نن 

ى بن مِيش حدالهم في ه   المسأل  ننح سأل نبا عمدهللا فْال لييس لهيم نن محمد بن موس

يحييدالوا إال مييا  ييولحوا عليييح إال نن يمنييوا مييا انهييدم ممييا كييان لهييم قييديما .  قييال الخييالل 

وإنمييا معنييى قييول نبييي عمييدهللا ههنييا ننهييم يمنييون مييا انهييدم يعنييي مرميي  يرمييون ونمييا إن 

جييوز إعادتهييا .  وقييد بييين نيضييا ذلييك حنمييل عنييح  انهييدمت كلهييا بأسييرها فعنييد  ننييح ال ي

نخمرني عصم  بن عصام قال حدالنا حنمل قال سمعت نبيا عميدهللا قيال كيل ميا كيان مميا 

فييتح المسييلمون عنييوة فليييس ألهييل ال ميي  نن يحييدالوا فيييح كنيسيي  وال بيعيي  فييإن كييان فييي 

ائميا فيإن انهيدمت المدين  لهم شي  فأرادوا نن يرمو  فال يحدالوا فيح شيئا إال نن يميون ق

المنيس  نو الميع  بأسرها لم يمدلوا غيرها وما كان من  لح كان لهم ما  يولحوا علييح 

وشرط لهم ال يغير لهم شيرط شيرط لهيم .  قيال الخيالل وهمي ا هيو فيي شيرطهم ننيح إن 

انهدم شي  رمو  وإن انهدمت بأسرها لم يعيدوها .  قال الْاضي في تعليْتح مسيأل  فيي 
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ائس التيي يجيوز إقرارهيا عليى ميا هيي علييح إذا انهيدم منهيا شيي  نو تِيعث الميج والمن

فأرادوا عمارتح فليس لهم ذلك في إحدَّللا الرواييات نْلهيا عميدهللا قيال ورنييت بخيط نبيي 

حفص المرممي في رسال  نحمد إلى المتوكل في هدم الميج رواي  عميدهللا بين نحميد عين 

ميا انهيدم فلهيم نن يمنيو  .  قيال وهي ا يْتضيي نبيح وذكر فيها كالما طويال إليى نن قيال و

اختالف اللفظ عن عمدهللا ويغلب في ظني نن ما ذكر  نبو بمر نضمط يعني الخالل فإنيح 

قال نخمرني عمدهللا قال قال نبي وما انهدم فلييس لهيم نن يمنيو  اليم ذكير النصيوص التيي 

واز رم الِيعث .  ذكرناها في رواي  حنمل وابين مِييش واختيار الخيالل منيج المنيا  و ي

واختلع ن حاب الِافعي في ذلك فْيال نبيو سيعيد ام ي خر  يمنعيون مين ذليك قيال 

حتى إن انهدم حائط الميع  منعوا من إعادتح ورد  وإن انثلم منعيوا مين سيد  وإن نرادوا 

نن ي ينوا و ح الحائط ال   يلينا منعوا منح وإن طينوا الحائط ال   يلي الميع  كيان لهيم 

ك إن بنييوا دون هيي ا الحييائط اليي   يلييي الميعيي  حتييى يهييدم ذلييك لييم يجيي  ألنهييم ذلييك وكيي ل

يمنعون من امحيداإ وهي   امعيادة إحيداإ ونبيى ذليك سيائر ن يحاب الِيافعي وقيالوا 

نحن قد نقررناهم على الميج فلو منعناهم مين رقيج ميا اسيترم منيح وإعيادة ميا انهيدم كيان 

ي يلهييا وبييين نن يْرهييا عليييهم الييم يميينعهم ميين بمن ليي  الْلييج وامزاليي  إذ ال فييرق بييين نن 

عمارتهييا .  واختلفييت المالمييي  علييى قييولين نيضييا فْييال ابيين الما ِييون يمنعييون ميين رم 

كنائسييهم الْديميي  إذا رالييت إال نن يمييون ذلييك فييي شييرط عْييدهم ونْييل نبييو عميير ننهييم ال 

يمنعييون ميين إ ييالح مييا وهييى منهييا .  واحييتج الْاضييي علييى المنييج بحييديث روا  عيين 

الخ يب عن ابن رزقويح النا محمد بن عمرو النا محمد بن غالب بن حيرب النيا بمير بين 

محمد الْرشي النا سعيد بن عمدالجمار عن سعيد بين سينان عين نبيو ال اهريي  عين كثيير 

بن مرة قال سمعت عمر بن الخ ياب رضيي هللا عنيح يْيول قيال رسيول   هللا  يلى هللا 

 ال يجدد ما خرب منها .عليح وسلم ال تمنى كنيس  في امسالم و

وه ا لو  ح لمان كالنص في المسأل  ولمن ال يثمت ه ا امسناد ولمن في شروط عمر 

عليهم وال يجدد ميا خيرب مين كنائسينا .  قيالوا وألن تجدييدها بمن لي  إحيداالها وإنِيائها 

 فال يممنون منح .  قالوا وألنح بنيا  ال يمليك إحدااليح فيال يمليك تجدييد  كالمنيا  فيي نرض

الغير بغير إذنح .  فإن قيل الماني في ملك الغير بغير إذنيح ال يمليك االسيتدام  فيال يمليك 

التجديد وهؤال  يملمون االستدام  فملموا التجديد قيل ال يل م ه ا فإنح ليو نعيار  حائ يا 

لوضييج خِييم  عليييح  يياز لييح اسييتدام  ذلييك فلييو انهييدم الحييائط فمنييا   يياحمح لييم يملييك 

منفع  .  وك لك ليو مليك الي مي دارا عاليي  المنييان  ياز ليح نن يسيتديم المستعير تجديد ال

ذلك فلو انهدمت فأراد بنا ها ليم يمين ليح نن يمنيهيا عليى ميا كانيت علييح بيل يسياو  بهيا 

بنيان  يرانح من المسلمين نو يح ها عنح .  ونيضا لو فتح امميام بليدا فيي بيعي  خيراب 

ا .  ونيضا فإنح إذا انهيدم  ميعهيا زال االسيم عنهيا لم يج  لح بناؤها بعد الفتح ك لك ههن

وله ا لو حلع ال دخلت دارا فانهدمت  ميعها ودخيل براحهيا ليم يحنيث لي وال االسيم .  

فلو قلنا يجوز بناؤها إذا انهدمت كيان فييح إحيداإ بيعي  فيي دار امسيالم وهي ا ال يجيوز 

ب نبيي حنيفي  والِيافعي كما لو لم يمن هناِ بيع  ن ال .  قيال المجيوزون وهيم ن يحا

وكثير من ن حاب مالك وبعض ن حاب نحمد لما نقررناهم عليها تضمن إقرارنا لهيم 

 واز  رمها وإ الحها وتجديد ما خرب منها وإال ب لت رنسيا ألن المنيا  ال يمْيى نبيدا 

فلو لم يج  تممينهم من ذلك لم يج  إقرارها .  قال المانعون نحن نْرهم فيها مدة بْائهيا 
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ا نْر المستأمن مدة نمانح وسر المسأل  ننا نقررناهم اتماعا ال تمليما فإنا ملمنيا رقمتهيا كم

بييالفتح وليسييت ملمييا لهييم .  واختييار  يياحب المغنييي  ييواز رم الِييعث ومنييج بنائهييا إذا 

اسييتهدمت قييال ألن فييي كتيياب نهييل الج يييرة لعييياض بيين غيينم وال نجييدد مييا خييرب ميين 

سمعت عمر بن الخ اب يْول قيال رسيول   هللا  يلى كنائسنا وروَّللا كثير بن مرة قال 

هللا عليح وسلم ال تمنى كنيس  في امسالم وال يجدد ما خرب منهيا .  قيال وألن هي ا بنيا  

كنيس  في امسالم فليم يجي  كميا ليو ابتيدئ بناؤهيا وفيارق رم ميا شيعث منهيا فإنيح إبْيا  

م نن يمنوا ما انهدم منهيا ن  واستدام  وه ا إحداإ .  قال وقد حمل الخالل قول نحمد له

إذا انهدم بعضها ومنعح من بنا  ما انهدم على ما إذا انهدمت كلها فجميج بيين اليروايتين 

. 

 فصل ح م ترميم ال نيسة وزياد  البناه فيها   - 216

وفي النهاي  للجويني قال األ حاب إذا استرمت لم يمنعوا من مرمتها الم اختلفيوا بعيد   

ينمغيي نن يعمروهيا بحييث ال يمهير للمسيلمون ميا يفعليون فيإن إظهيار ذلك فْال قائلون 

العمارة قريب من االستحداإ .  وقال  خرون لهم إظهيار العميارة وهيو األ يح اليم مين 

نو ب عليهم المتميان قيال ليو ت لي ل  يدار المنيسي  نو انيتْض منعيوا مين امعيادة فيإن 

منيوا  يدارا الالثيا إذا ارتيج الثياني امعادة ظاهرة وإذا ليم يمين مين هدميح بيد فالو يح نن ي

وهميي ا إلييى نن تمنييى سيياح  المنيسيي  .  قييال وهيي ا إفييراط ال حا ييل لييح فإنييا فرعنييا علييى 

الصحيح و وزنا العمارة إعالنا .  فلو انهدمت المنيسي  فهيل يجيوز إعادتهيا كميا كانيت 

نهيا وإن فيح و هان مِهوران  نحدهما المنج ألنح استحداإ كنيس  .  والثياني الجيواز أل

هدمت فالعر ي  كنيسي  والتحيويط عليهيا هيو اليرن  حتيى يسيتتروا بمفيرهم فيإن منعنيا 

امعادة فال كالم وإن  وزناها فهل لهم نن ي يدوا في خ ها على و هين ن حها المنيج 

ألن ال ائد كنيس   ديدة وإن كانت متصل  باألولى وإن نبْيناهم على كنيسيتهم فالمي هب 

واقيس فيها فإنح بمثاب  إظهار الخمور والخنيازير ونبعيد بعيض نن نمنعهم من ضرب الن

األ حاب في تجوي  تممينهم من ضرب الناقوس قال ألنح من نحمام المنيس  قال وهي ا 

 غلط ال يعتد بح .

 فصل نقل ال نيسة من م ان آلخر    - 217 

خيال  المميان ه ا حمم إنِا  المنائس وإعادتها فلو نرادوا نْلها من ممان إلى مميان وإ  

األول منها فصرح ن حاب الِافعي بالمنج .  قالوا ألنح إنِا  لمنيس  في بيالد امسيالم 

والي   يتو يح نن يْيال إن منعنييا إعيادة المنيسي  إذا انهيدمت منعنييا نْلهيا ب رييق األولييى 

فإنها إذا لم تعد إلى ممانها ال   كانيت علييح فمييع تنِيأ فيي غيير  وإن  وزنيا إعادتهيا 

ْلها من ذلك الممان ن لح للمسلمين لمونهم ينْلونها إلى موضج خفيي ال يجياور  فمان ن

مسلم ونحو ذلك  ائ  بال ريب فإن ه ا مصلح  ظياهرة لإلسيالم والمسيلمين فيال معنيى 

للتوقع فيح وقد ناقلهم المسلمون مين المنيسي  التيي كانيت  يوار  يامج دمِيق إليى بْيا  

 ييلح للمسييلمين .  ونمييا إن كييان النْييل لمجييرد المنييائس التييي هييي خييارج الملييد لمونييح ن

منفعييتهم وليييس للمسييلمين فيييح منفعيي  فهيي ا ال يجييوز ألنييح إشييغال رقميي  نرض امسييالم 

بجعلها دار كفر فهو كما لو نرادوا  علها خمارة نو بيت فسق ونولى بيالمنج بخيالف ميا 

هم ميين نْييل إذا  علنييا ممييان األولييى مسييجدا ييي كر هللا فيييح وتْييام فيييح الصييلوات وممنييا

المنيس  إلى ممان ال يتأتى فيح ذلك فه ا ظاهر المصلح  لإلسالم ونهلح وبياهلل التوفييق .  
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فلو انتْل المفار عين محليتهم ونخلوهيا إليى محلي  نخيرَّللا فيأرادوا نْيل المنيسي  إليى تليك 

 المحل  وإع ا  الْديم  للمسلمين فهو على ه ا الحمم .

 ذمة فصل ح م أبنية ودور أهل ال   - 218 

ه ا حمم بيعهم وكنائسهم فأما حميم نبنييتهم ودورهيم فيإن كيانوا فيي محلي  منفيردة عين   

المسلمين ال يجاورهم فيها مسلم تركوا وميا يمنونيح كييع نرادوا وإن  ياوروا المسيلمين 

ليم يممنيوا مين م يياولتهم فيي المنيا  سييوا  كيان الجيار مال ييْا نو غيير مال يق بحيييث 

نو بعيد .  قيال الِيافعي رحميح هللا تعيالى وال يحيدالون بنيا  ي لق عليح اسم الجيار قيرب 

ي ولون بح بنا  المسلمين وه ا المنج لحق امسالم ال لحق الجار حتى لو رضيي الجيار 

ب لك لم يمن لرضا  نالر في الجواز وليس ه ا المنج معليال بإشيرافح عليى المسيلم بحييث 

يعلو وال يعلى .  والي   تْتضييح  لو لم يمن لح سميل على امشراف  از بل ألن امسالم

ن ييول الميي هب وقواعييد الِييرل ننهييم يمنعييون ميين سييمنى الييدار العالييي  علييى المسييلمين 

بإ ارة نو عاري  نو بيج نو تمليك بغير عوض فإن المانعين من تعلي  المنيا   عليوا ذليك 

ن من حْوق امسالم واحتجيوا بالحيديث وهيو قوليح امسيالم يعليو وال يعليى واحتجيوا بيأ

في ذلك إعال  رتم  لهم عليى المسيلمين ونهيل ال مي  ممنوعيون مين ذليك .  قيالوا ولهي ا 

يمنعييون ميين  ييدور المجييالس ويلجييؤون إلييى نضيييق ال ييرق فييإذا منعييوا ميين  ييدور 

المجييالس والجلييوس فيهييا عييارض فميييع يممنييون ميين السييمنى الالزميي  فييوق رؤوس 

ر فيح عارض فأزيلوا منيح إليى المسلمين وإذا منعوا من وسط ال ريق المِترِ والمرو

نضيْح ونسفلح كما  يح عنيح ننيح قيال إذا لْيتميوهم فيي طرييق اضي روهم إليى نضييْح 

فميييع يممنييون نن يعلييوا فييي السييمنى الدائميي  رقيياب المسييلمين هيي ا ممييا تدفعييح ن ييول 

الِرل وقواعد  .  وقول بعض ن حاب نحمد والِافعي إنهيم إذا ملميوا دارا عاليي  مين 

نْضها إن نرادوا بح ننح ال يمتنج الموت ملمهيم عليهيا فصيحيح وإن نرادوا  مسلم لم يجب

بح ننهم ال يمنعون من سمناها فيوق رقياب المسيلمين فميردود وقيد  يرح بيح الِييخ فيي 

المغني و رح بح ن حاب الِيافعي ولمين الي   نيص علييح فيي امميال  ننيح إذا ملمهيا 

جواز سمناها وهو في غايي  امشيمال بِرا  نو هم  نو غير ذلك نقر عليها ولم يصرح ب

وتعليلهم واحتجا هم بميا حمينيا  عينهم ييدل عليى منيج السيمنى وهي ا هيو الصيواب فيإن 

المفسييدة فييي العلييو ليسييت فييي نفييس المنييا  وإنمييا هييي فييي السييمنى ومعلييوم ننييح إذا بناهييا 

ها المسلم وباعهم إياها فْد نراحهم مين كلفي  المنيا  ومِيْتح وغرامتيح وممينهم مين سيمنا

وعلوهم على رقاب المسلمين هنيئا مريئيا فييا هلل العجيب ن  مفسيدة زاليت عين امسيالم 

ونهلح ب لك بحيث إنهم إذا تعموا وقاسوا الملف  والمِْ  فيي التعليي  منعيوا مين ذليك فيإذا 

تعب فيح المسلم و لي بحر   ازت لهم السمنى وزالت مفسيدة التعليي  وال يخفيى عليى 

ك .  اليم كييع يسيتْيم الْيول بيح عليى ن يول مين يحيرم الحييل العاقل المنصيع فسياد ذلي

فيمنعح من تعلي  المنا  فإذا بال الدار لمسلم الم اشتراها منح  از لح سمناها وزالت بي لك 

مفسييدة التعلييي  وألنهييم إذا منعييوا ميين مسيياواة المسييلمين فييي لماسييهم وزيهييم ومييراكمهم 

لعليييو عليييهم فييي دورهيييم وشييعورهم وكنيياهم فمييييع يممنييون ميين مسييياواتهم بييل ميين ا

ومسيياكنهم  وطييرد قييول ميين  ييوز سييمنى الييدار العالييي  إذا ملموهييا ميين مسييلم نن يجييوز 

لمييياس الثيييياب التيييي منعيييوا منهيييا إذا ملموهيييا مييين مسيييلم وإنميييا يمنعيييون مميييا نسيييجو  

واستنسجو  وه ا ال معنى لح .  والعجب ننهم احتجيوا ألحيد اليو هين فيي منيج المسياواة 
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مساواة المسلمين في ال   واللمياس والركيوب اليم يجيوزون عليوهم بأنهم ممنوعون من 

فوق رؤوس المسلمين بِيرا  اليدور العاليي  مينهم وقيد  يرح الميانعون بيأن المنيج مين 

التعلييي  الميي كورة ميين حْييوق الييدين ال ميين حْييوق الجيييران وهيي ا فييرل تلْييا  ن ييحاب 

وتلْيا  ن يحاب نحميد  الِافعي عن نصح في اممال  بيإقرارهم عليى مليك اليدار العاليي 

عيينهم ولييم ن ييد ألحمييد بعييد طييول التفتيييش نصييا بجييواز تملييك الييدار العالييي  فضييال عيين 

 سمناها ونصو ح ون ول م همح تأبى ذلك وهللا نعلم . 

 فروع تتعلى بالمسألة  

نحدها لو كان لل مي دار فجيا  مسيلم إليى  انميح فمنيى دارا نني ل منهيا ليم يلي م الي مي   

سياواتح فيإن حيق الي مي نسيمق .  والانيهيا ليو  ياورهم المسيلمون بأبنيي  بحط بنائيح وال م

نقصر من نبنيتهم اليم انهيدمت دورهيم فيأرادوا نن يعلوهيا عليى بنيا  المسيلمين فهيل لهيم 

ذلك اعتمارا بما كانت عليح قمل االنهدام نم ليس لهم ذلك اعتمارا بالحيال يحتميل و هيين  

ميا داميت قائمي  فيإذا انهيدمت فإعادتهيا إنِيا  نظهرهما المنج ألن حق الي مي فيي اليدار 

 ديييد يمنييج فيييح ميين التعلييي  علييى المسييلمين .  والالثهييا لييو ملمييوا دارا عالييي  ميين مسييلم 

ونقررناهم على ملمها فانهدمت لم يمن لهم إعادتها كما كانت هي ا هيو الصيواب وحميى 

علييح وهوشياذ بعييد  نبو عمدهللا بن حمدان و ها نن لهم إعادتها عالي  اعتمارا بميا كانيت

ال يعول عليح فإن ذلك إنِا  وبنا  مستأنع فيال يمليك فييح التعليي  كميا ليو اشيترَّللا دمني  

من مسلم كان لح فيها دارا عالي  .  ورابعها لو و دنا دار ذميي عاليي  ودار مسيلم نني ل 

منها وشممنا في السابق منهما فْال بعض األ حاب لم يعيرض ليح فيهيا وعنيد  ننيح ال 

ن التعليييي  مفسييدة وقيييد شيييممنا فييي شيييرط الجييواز وهييي ا تفرييييج علييى ميييا ذكييير  يْيير أل

األ حاب من  واز سمنى الدار العالي  إذا ملموها من مسلم وعليى ميا نصيرنا  فيالمنج 

ظيياهر .  وخامسييها لييو كييان ألهييل ال ميي   ييار ميين ضييعف  المسييلمين دار  فييي غاييي  

هيم كلهيم يملفيون حيط بنيائهم االنح اط فماهر ما ذكير  ن يحابنا ون يحاب الِيافعي نن

 عن دار  نو مساواتح واستِملح الجويني في النهاي  وال و ح الستِمالح وهللا نعلم . 

 فصل في تملك الذمي باإلحياه في دار اإلسالم    - 219

وقد اختليع العلميا  فيي الي مي هيل يمليك بامحييا  كميا يمليك المسيلم فينص نحميد فيي   

بين بختيان ومحميد بين نبيي حيرب عليى ننيح يمليك بيح رواي  حرب وابن هياني ويعْيوب 

 كالمسلم .

قال حرب قلت إن نحيا ر ل من نهل ال م  مواتا ماذا عليح قال نما ننا فأقول ليس علييح 

شييي  ونهييل المدينيي  يْولييون فيييح قييوال حسيينا يْولييون ال يتييرِ اليي مي نن يِييتر  نرض 

ح العِير .  قيال وسيألتح العِر ونهل المصرة يْولون قيوال عجيميا يْوليون يضياعع عليي

مرة نخرَّللا قلت إن نحيا ر ل من نهل ال م  مواتا  قال هو عِر وقيال ميرة لييس علييح 

 شي  .  وبه ا قالت الحنيف  ونكثر المالمي  .

وذهب بعض ن حاب نحمد إلى المنج منهم نبو عمدهللا بن حامد نخ ا من امتنيال شيفعتح 

.  وفيرق األ يحاب بينهميا بيأن الِيفع   على المسلم بجامج التمليك لما يخص المسلمين

تتضييمن انتيي ال ملييك المسييلم منييح قهييرا وامحيييا  ال ينيي ل بييح ملييك نحييد والْييول بييالمنج 

م هب الِافعي  ونهل الماهر ونبي الحسن بن الْصار من المالمي  وهيو مي هب عميدهللا 
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األرض هلل بن الممارِ إال نن يأذن لح امميام .  واحيتج هيؤال  بيأمور منهيا قوليح موتيان 

 ولرسولح الم هي لمم فأضاف عموم الموات إلى المسلمين فلم يمق فيح شي  للمفار .

ومنها نن ذلك من حْوق الدار والدار للمسلمين .  ومنها نن إضاف  األرض إليى المسيلم 

إما إضاف  ملك وإميا إضياف  تخصييص وعليى التْيديرين فتمليك الميافر بامحييا  ممتنيج 

ملييك بامحيييا  فييي نرض المفييار المصييالح عليهييا فييأحرَّللا نال يملييك وبييأن المسييلم إذا لييم ي

ال مي في  نرض امسالم .  واحتج اآلخرون بعموم قولح من نحييا نرضيا ميتي  فهيي ليح 

وبأن امحيا  من نسماب الملك فمليك بيح الي مي كسيائر نسيمابح قيالوا ونميا الحيديث الي   

من كتيب الحيديث وإنميا لفميح ذكرتمو  موتان األرض هلل ورسولح فال يعرف في شي  

عاد  األرض هلل ورسولح الم هو لمم مج ننح مرسل .  قالوا ولو المت ه ا اللفيظ ليم يمنيج 

تملك ال مي بامحيا  كما يتمليك باالحتِياش واالحت ياب واال ي ياد ميا هيو للمسيلمين 

 فييإن المسييلمين إذا ملمييوا األرض ملموهييا بمييا فيهييا ميين المعييادن والمنييافج وال يمتنييج نن

يتملك ال مي بعض ذلك .  وإقرار اممام لهم على ذلك  يار مجيرَّللا إذنيح لهيم فييح وألن 

فيح مصلح  للمسلمين بعمارة األرض وتهيئتها لالنتفال بها وكثرة فعلها وال نْص عليى 

 المسلمين في ذلك .

ونما كون المسلم ال يملمها بامحيا  في دار العهد فه ا فيح و هان .  ونما كون الحربيي 

المستأمن ال يملمان بامحيا  فْد قال نبو الخ اب إنهما كال مي في ذلك ولو سلم ننهميا و

ليسا كال مي فالفرق بينهما ظاهر فإنا ال نْر الحربي المستأمن في دار امسالم كميا نْير 

 ال مي . 

فصل قاولهم وال نمناف كنا سانا مان المسالمين أن ين لوهاا فاي الليال والنهاار    - 220

 أبوابها للمار  وابن السبيل وأن نوسف 

ه ا  ريح في ننهم لم يملموا رقابها كما يملميون دورهيم إذ ليو ملميوا رقابهيا ليم يمين   

للمسييلمين نن ين لوهييا إال برضيياهم كييدورهم وإنمييا متعوهييا إمتاعييا وإذا شييا  المسييلمون 

منيائس ن لوها منهم فإنها ملك المسلمين فيإن المسيلمين لميا ملميوا األرض ليم يسيتمْوا ال

والميج على ملك المفيار بيل دخليت فيي ملمهيم كسيائر ن ي ا  األرض فيإذا ن لهيا الميارة 

بالليل نو النهار فْيد ن ليوا فيي نفيس ملمهيم .  فيإن قييل فميا فائيدة الِيرط إذا كيان األمير 

ك لك قيل فائدتح ننهم ال يتوهمون بيإقرارهم فيهيا ننهيا كسيائر دورهيم ومنيازلهم التيي ال 

 بإذنهم فمما يدل عليى ذليك ننهيا ليو كانيت ملميا لهيم ليم يجي  للمسيلمين يجوز دخولها إال

الصالة فيها إال بإذنهم فإن الصالة في ملك الغير بغيير إذنيح ورضيا   يالة فيي المميان 

المغصوب وهي حرام وفيي  يحتها ني ال معيروف وقيد  يلى الصيحاب  فيي كنائسيهم 

في الميج والمنيائس فعنيح اليالإ  وبيعهم .  واختلفت الرواي  عن نحمد في كراه  الصالة

روايات المراه  وعدمها والتفريق بين المصيورة فتمير  الصيالة فيهيا وغيير المصيورة 

فييال تميير  وهييي ظيياهر الميي هب .  وهيي ا منْييول عيين عميير ونبييي موسييى .  وميين كيير  

الصييالة فيهييا احييتج بأنهييا ميين مييواطن المفيير والِييرِ فهييي نولييى بالمراهيي  ميين الحمييام 

 بل  وبأنها من نماكن الغضب وبأن النمي  لى هللا عليح وسيلم  نهيى عين والمْمرة والم

الصالة في نرض بابل وقال إنها ملعون  فعليل منيج الصيالة فيهيا باللعني  وهي   كنائسيهم 

هييي مواضييج اللعنيي   والسييخ   والغضييب ينيي ل عليييهم فيهييا كمييا قييال بعييض الصييحاب  

تتنيي ل عليييهم وبأنهييا ميين بيييوت  ا تنمييوا اليهييود والنصييارَّللا فييي نعيييادهم فييإن السييخ  
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نعدا  هللا وال يتعمد هللا في بيوت نعدائح .  ومن لم يمرهها قال قيد  يلى فيهيا الصيحاب  

وهي طياهرة وهيي مليك مين نميالِ المسيلمين وال يضير المصيلي شيرِ المِيرِ فيهيا 

 ف لك شرِ فيها والمسلم يوحد فلح غنمح وعلى المِرِ غرمح .

ا فيي لك ألن الصييور تْابييل المصييلي وتوا هييح وهييي وميين فييرق بييين الصييورة وغيرهيي

كاأل يينام إال ننهييا غييير مجسييدة فهييي شييعار المفيير ومييأوَّللا الِييي ان وقييد كيير  الفْهييا  

الصالة على المسط والحصر المصورة كما  رح بح ن حاب نبي حنيف  ونحميد وهيي 

 تمتهن وتداس باألر ل فميع إذا كانت في الحي ان والسْوف

 تعلق بإظهار المنمر من نقوالهم ونفعالهم مما نهوا عنح الفصل الثاني فيما ي

 فصل قولهم والنؤوي فيها وال في منازلنا جاسوسا   - 221 

الجاسوس عين المِركين ونعدا  المسيلمين وقيد شيرط عليى نهيل ال مي  نال ييؤو  فيي   

كنائسهم ومنازلهم فإن فعلوا انتْض عهدهم وحلت دماؤهم ونموالهم وهل يحتياج الميوت 

لك إلى اشتراط إمام العصر ليح عليى نهيل ال مي  نو يمفيي شيرط عمير رضيي هللا عنيح ذ

على قولين معروفين للفْهيا   نحيدهما ننيح ال بيد مين شيرط امميام ليح إذ نن شيرط عمير 

رضي هللا عنح كان على نهل ال م  في ذلك الوقت ولم يمين شيرطا شيامال لإلمامي  إليى 

ى ه ا فإنح قال في رواي  الم ني والربيج ويِيترط يوم الْيام  .  وكالم الِافعي يدل عل

عليهم يعني اممام نن من ذكر كتاب هللا نو محمدا رسيول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم نو 

دين هللا بما ال ينمغي نو زنى بمسلم  نو ن ابها بنماح نو فتن مسيلما  عين دينيح نو ق يج 

ن نو  وَّللا عينيا لهيم فْيد نْيض عليح ال ريق نو نعيان نهيل الحيرب بداللي  عليى المسيلمي

عهد  ونحل دمح وبرئت منح ذم  هللا وذم  رسيولح .  والْيول الثياني ال يِيترط ذليك بيل 

يمفيي شييرط عميير رضيي هللا عنييح وهييو مسييتمر علييهم نبييدا قرنييا بعيد قييرن .  وهيي ا هييو 

الصحيح ال   عليح العمل من نقوال نئم  امسالم ولو كان تجديد اشتراط امميام شيرطا 

لك لما  از إقرار نهل ال م  اليوم ومناكحتهم وال نخي  الج يي  مينهم .  وفيي اتفياق في ذ

األم  دالل  على ذلك قرنا بعد قرن وعصرا بعيد عصير اكتفيا  بِيرط عمير رضيي هللا 

 عنح .

 فصل قولهم وال ن تم لشا للمسلمين   - 222 

مسيلمين وكتميو  ه ا نعم من إيوا  الجاسوس فمتى علميوا نميرا فييح غيش لإلسيالم وال  

انتْض عهدهم وب لك نفتينا ولي األمير بانتْياض عهيد النصيارَّللا لميا سيعوا فيي إحيراق 

الجامج والمنارة وسوق السالح ففعل بعضهم وعليم بعضيهم وكيتم ذليك وليم ي ليج علييح 

ولي األمر .  وبه ا مضت سن  رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم في ناقضي العهيد فيإن 

ضير وقريم  لما حاربو  ونْضوا عهد  عم الجميج بحمم الناقضيين بني قينْال وبني الن

للعهد وإن كان النْض قد وقج من بعضهم ورضيي المياقون وكتميو  رسيول   هللا  يلى 

هللا عليح وسلم ولم ي لعو  علييح وكي لك فعيل بأهيل ممي  لميا نْيض بعضيهم عهيد  وكيتم 

م الينْض وغي اهم فيي الماقون وسيمتوا وليم ي لعيو  عليى ذليك ن يرَّللا الجمييج عليى حمي

عْيير دارهييم .  وهيي ا هييو الصييواب اليي   ال يجييوز غييير  وبيياهلل التوفيييق .  وقييد اتفييق 

المسلمون على نن حمم الردة والمماشر في الجهياد كي ا وكي لك اتفيق الجمهيور عليى نن 

حممهييم سييوا  فييي ق ييج ال ريييق وإنمييا خييالع فيييح الِييافعي وحييد  وكيي لك حمييم المغيياة 

رتهم وهيي ا هييو محييض الفْييح والْييياس فييإن المماشييرين إنمييا يسييتو  فيييح ردؤهييم مماشيي
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و لوا إلى الفعل بْوة ردئهم فهم مِتركون في السمب ه ا بالفعل وهي ا بامعاني  وهي ا 

 بالحفظ والحراس  وال يجب االتفاق واالشتراِ في عين كل سمب سمب وهللا نعلم .

 ف كنا سنا فصل قولهم وال نضرا نواقيسنا ىال ضربا خفيا في جو  - 223 

لما كان الضرب بالناقوس هيو شيعار المفير وعلميح المياهر اشيترط علييهم تركيح وقيد   

تْدم قول ابن عماس رضي هللا عنهما نيما مصر مصيرتح العيرب فلييس للعجيم نن يمنيوا 

فيييح بيعيي  وال يضييربوا فيييح ناقوسييا وال يِييربوا فيييح خمييرا ذكيير  نحمييد وتْييدم نصييح فييي 

ليهود والنصارَّللا نن يحدالوا في مصر مصيرتح المسيلمون بيعي  رواي  ابنح عمدهللا ليس ل

وال كنيسيي  وال يضييربوا فيييح بنيياقوس إال فيمييا كييان لهييم  ييلحا وليييس لهييم نن يمهييروا 

الخمر في نمصار المسلمين .  وقال في رواي  نبي طالب السواد فتح بالسيع فال تميون 

يِييرب فيييح الخميير وال  فيييح بيعيي  وال يضييرب فيييح بنيياقوس وال تتخيي  فيييح الخنييازير وال

يرفعون ن واتهم في دورهيم .  وقيال فيي روايي  حنميل ولييس لهيم نن يحيدالوا بيعي  وال 

كنيس  لم تمن وال يضيربوا ناقوسيا وال يرفعيوا  يليما وال يمهيروا خن ييرا وال يرفعيوا 

نييارا وال شيييئا ممييا يجييوز لهييم وعلييى اممييام نن يميينعهم ميين ذلييك السييل ان يميينعهم ميين 

كانت بالدهم فتحت عنوة ونما الصلح فلهم ما  ولحوا علييح ييوفى لهيم بيح  امحداإ إذا

وقال امسيالم يعليو وال يعليى وال يمهيرون خميرا .  وقيال الخيالل فيي الجيامج نخمرنيي 

محمد بن  عفر بن سفيان  حدالنا عميد بن  ناد حدالنا إسيماعيل بين عيياش عين  يفوان 

 وات نن تخفيض ن يوات اليهيود بن عمرو قال كتب عمر رضي هللا عنح إن نحق األ

والنصيييارَّللا فيييي كنائسيييهم .  وقيييال الفرييييابي حيييدالنا نبيييو األسيييود قيييال كتيييب عمييير بييين 

عمييدالع ي  رحمييح هللا تعييالى نن ال يضييرب بالنيياقوس خار ييا ميين المنيسيي  .  وقييال نبييو 

الِيييخ فييي كتيياب شييروط عميير حييدالنا طيياهر بيين عمييدهللا بيين محمييد النييا نبييو زرعيي  قييال 

طالب الراز  يْول سمعت مالك بن ننيس يْيول إذا نْيس بالنياقوس  سمعت علي بن نبي

اشتد غضب الرحمن ع  و ل فتن ل المالئم  فتأخ  بأق ار األرض فال ت ال تْول قيل 

هو نحد حتيى  يسيمن غضيب اليرب عي  و يل .  وقيال إسيحاق بين منصيور قليت ألبيي 

لهيم نن يمهيروا عمدهللا للنصارَّللا نن يمهروا الصيليب نو يضيربوا بالنياقوس قيال لييس 

شيئا لم يمن في  لحهم .  وقال في رواي  إبراهيم بن هاني وال يتركوا نن يجتمعوا فيي 

كل نحد وال يمهروا خمرا وال ناقوسا .  وقال في روايي  يعْيوب بين بختيان وال يتركيوا 

نن يجتمعوا في كيل نحيد وال يمهيروا خميرا وال ناقوسيا فيي كيل مديني  بناهيا المسيلمون 

ون الخيييام فييي ال ريييق يييوم األحييد قييال ال إال نن تمييون مدينيي   ييولحوا  قيييل لييح يضييرب

عليها فلهم ما  ولحوا عليح .  وقال في النهاي  وإذا نبْيناهم على كنيستهم فالمي هب ننيا 

نميينعهم ميين  ييوت النييواقيس فييإن هيي ا بمثابيي  إظهييار الخمييور والخنييازير ونبعييد بعييض 

س فإنها من نحميام المنيسي  وقيال وهي ا األ حاب في تجوي  تممينهم من  وت النواقي

غلط ال يعتد بح انتهى .  ونما قولهم في كتاب الِروط وال نضيرب بالنياقوس إال ضيربا 

خفيا في  وف كنائسنا فه ا و ود  كعدمح إذ الناقوس يعلق فيي نعليى المنيسي  كالمنيارة 

فيي ويضرب بح فيسمج  يوتح مين بعيد فيإذا اشيترط علييهم نن يميون الضيرب بيح خفييا 

 وف المنيس  ليم يسيمج ليح  يوت فيال يعتيد بيح فلي لك ع ليو  بالمليي  إذ ليم يحصيل بيح 

مْصودهم وكيان هي ا االشيتراط داعييا لهيم إليى تركيح .  وقيد نب يل هللا سيمحانح بياألذان 

نيياقوس النصييارَّللا وبييوق اليهييود فإنييح دعييوة إلييى هللا سييمحانح وتوحيييد  وعموديتييح ورفييج 
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وإظهيارا ليدعوة الحيق وإخميادا ليدعوة المفير فعيوض الصوت بح إعال  لملمي  امسيالم 

عميياد  المييؤمنين بيياألذان عيين النيياقوس وال نمييور كمييا عوضييهم دعييا  االسييتخارة عيين 

االستسْام باألزالم وعوضهم بالْر ن وسماعح عن قر ن الِي ان وسماعح وهيو الغنيا  

ليي  كييالنرد والمعييازف وعوضييهم بالمغالميي  بالخيييل وامبييل والمهييائم عيين الغالبييات الماط

والِ رنج والْمار وعوضهم بييوم الجمعي  عين السيمت واألحيد وعوضيهم الجهياد عين 

السياح  والرهماني  وعوضهم بالنماح عين السيفاح وعوضيهم بيأنوال المماسيب الحيالل 

عييين الربيييا وعوضيييهم بإباحييي  ال يميييات مييين الم ييياعم والمِيييارب عييين الخمييييث منهيييا 

ركين وعوضيهم بالمسيا د عين المنيائس وعوضهم بعيد الف ر والنحير عين نعيياد المِي

والميج والمِاهد وعوضهم باالعتماف والصيام وقيام اللييل عين رياضيات نهيل الماطيل 

من الجول والسهر والخلوة التي يع ل فيها دين هللا وعوضهم بميا سينح لهيم عليى لسيان 

 رسولح عن كل بدع  وضالل 

 فصل قولهم وال نظهر عليها صليبا  -224 

صليب من شعائر المفر الماهرة كانوا ممنوعين من إظهيار  قيال نحميد فيي لما كان ال  

رواي  حنمل وال يرفعوا  ليما وال يمهروا خن يرا وال يرفعوا نيارا وال يمهيروا خميرا 

وعلى اممام منعهم من ذلك .  وقال عمدالرزاق حدالنا معمر عين عميرو بين ميميون بين 

لنصيارَّللا فيي الِيام نن يضيربوا ناقوسيا مهران قال كتب عمر بن عميدالع ي  نن يمنيج ا

وال يرفعوا  ليمهم فوق كنائسهم فإن قدر عليى مين فعيل مين ذليك شييئا بعيد التْيدم إلييح 

 فإن سلمح لمن و د  .

وإظهار الصليب بمن ل  إظهار األ نام فإنيح معميود النصيارَّللا كميا نن األ ينام معميود 

مين التصيليب عليى نبيواب  نربابها ومن ن ل ه ا يسيمون عمياد الصيليب .  وال يممنيون

 كنائسهم وظواهر حي انها وال يتعرض لهم إذا نِْوا ذلك داخلها .

فصاال قااولهم وال نرفااف أصااواتنا فااي الصااال  وال القااراه  فااي كنا ساانا ممااا   - 225 

 يحضره المسلمون 

لمييا كييان ذلييك ميين شييعار المفيير منعييوا ميين إظهييار  قييال نبييو الِيييخ حييدالنا عمييدهللا بيين   

 ويل حدالنا عمدهللا بن عمدالوهاب حيدالنا عميرو بين عثميان حيدالنا بْيي  عين عمدالملك ال

ضييمرة قييال كتييب عميير بيين عمييدالع ي  نن امنعييوا النصييارَّللا ميين رفييج ن ييواتهم فييي 

كنائسهم فإنها نبغض األ وات إلى هللا ع  و ل ونوالها نن تخفض .  وقيال نحميد فيي 

 رواي  نبي طالب وال يرفعوا ن واتهم في دورهم .

الِييافعي واشييترط عليييهم نال يسييمعوا المسييلمين شييركهم وال يسييمعونهم ضييرب  وقييال

ناقوس فإن فعلوا ذلك ع روا انتهى .  فرفج األ وات التي منعوا منهيا ميا كيان را عيا 

 إلى دينهم وإظهار شعار  كأ واتهم في بحوالهم وم اكرتهم ونحو ذلك .

 المسلمين  فصل قولهم وال نخرج صليبا وال كتابا في أسواق  - 226 

فيح زيادة عليى عيدم إظهيارهم ذليك عليى كنائسيهم وفيي  يلواتهم فهيم ممنوعيون مين   

إظهار  في نسواق المسلمين وإن لم يرفعيوا ن يواتهم بيح وال يمنعيون مين إخرا يح فيي 

كنائسهم وفي منازلهم بل الممنول منح فيها رفج ن واتهم ووضج الصيليب عليى نبيواب 

 المنائس .
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م وأال نخرج باعوثا وال شعانين وال نرفف أصاواتنا ماف موتاناا وال فصل قوله  - 227 

 نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين 

فأما الماعوإ فْد فسر  اممام نحمد في روايي  ابنيح  يالح فْيال يخر يون كميا نخيرج   

في الف ر واألضحى ومن هنا قيال نحميد فيي روايي  ابين هياني وال يتركيوا نن يجتمعيوا 

د وال يمهييروا لهييم خمييرا وال ناقوسييا .  فييإن ا تميياعهم الميي كور هييو غاييي  فييي كييل نحيي

الميياعوإ ونهايتييح فييإنهم ينمعثييون إليييح ميين كييل ناحييي  .  وليييس مييراد نبييي عمييدهللا منييج 

ا تماعهم فيي المنيسي  إذا تسيللوا إليهيا ليواذا وإنميا ميراد  إظهيار ا تمياعهم كميا يمهير 

رواييي  يعْييوب بيين بختييان وقييد سييئل هييل المسييلمون ذلييك يييوم عيييدهم ولهيي ا قييال فييي 

يضربون الخيام في ال ريق يوم األحد قيال ال إال نن تميون مديني   يولحوا عليهيا فلهيم 

ما  ولحوا عليح فإن ضرب الخيام على ال ريق يوم عييدهم هيو مين إخيراج المياعوإ 

وإظهييار شييعائر المفيير فييإذا اختفييوا فييي كنائسييهم با تميياعهم لييم يعييرض لهييم فيهييا مييا لييم 

رفعييوا ن ييواتهم بْييرا تهم و ييالتهم .  ونمييا الِييعانين فهييي نعييياد لهييم نيضييا والفييرق ي

بينهيا وبيين المياعوإ ننيح الييوم والوقيت الي   ينمعثيون فييح عليى اال تميال واالحتِيياد .  

وقييولهم وال نرفييج ن ييواتنا مييج موتانييا لمييا فيييح ميين إظهييار شييعار المفيير فهيي ا يعييم رفييج 

ر  وكي لك إظهيار النييران معهيم إميا بالِيمج نو السيرج ن واتهم بْرا تهم وبالنوح وغي

 نو المِاعل ونحوها .

فأما إذا نوقدوا النار في منازلهم وكنائسهم ولم يمهروها لم يتعرض لهم فيها وقيد سيمى 

هللا سمحانح نعيادهم زورا وال ور ال يجوز إظهار  فْيال تعيالى ) ^ والي ين ال يِيهدون 

بي حاتم في تفسير  حدالنا نبو سيعيد األشيج حيدالنا نحميد ال ور ( .  قال عمدالرحمن بن ن

بيين عمييدالرحمن بيين سييعيد الخييرار حييدالنا حسييين بيين عْيييل عيين الضييحاِ واليي ين ال 

يِييهدون اليي ور عيييد المِييركين .  وقييال سييعيد بيين  مييير الِييعانين .  وكيي لك قييال ابيين 

 عماس ال ور عيد المِركين .

 فصل ح م حضور أعياد أهل ال تاا   - 228

وكما ننهم ال يجوز لهم إظهار  فال يجوز للمسلمين ممياالتهم علييح وال مسياعدتهم وال   

الحضور معهم باتفاق نهل العلم ال ين هم نهلح .  وقد  رح بح الفْها  من نتميال األئمي  

األربعيي  فييي كتييمهم فْييال نبييو الْاسييم هميي  هللا بيين الحسيين بيين منصييور ال ميير  الفْيييح 

ين نن يحضروا نعييادهم ألنهيم عليى منمير وزور وإذا خيالط الِافعي وال يجوز للمسلم

نهل المعروف نهل المنمر بغير امنمار عليهم كانوا كالراضين بح المؤالرين لح فنخِيى 

من ن ول سيخط هللا عليى  مياعتهم فييعم الجمييج نعيوذ بياهلل مين سيخ ح .  اليم سياق مين 

ن العيال  بين المسييب عين طريق ابن نبي حاتم حدالنا األشج النيا عميدهللا بين نبيي بمير عي

عمرو بن مرة وال ين ) ^ يِهدون الي ور ( قيال ال يميالئون نهيل الِيرِ عليى شيركهم 

 وال يخال ونهم ونحو  عن الضحاِ .

الم ذكر حيديث عميدهللا بين دينيار عين ابين عمير رضيي هللا عنهميا قيال قيال رسيول   هللا 

ن تمونوا باكين فإن لم تمونيوا  لى هللا عليح وسلم ال تدخلوا على هؤال  الملعونين إال ن

باكين فال تدخلوا عليهم نن يصيممم مثل ما ن ابهم +والحديث في الصحيح . +  وذكير 

الميهْي بإسناد  حيح في باب كراهيي  اليدخول عليى نهيل  ال مي  فيي كنائسيهم والتِيمح 

بهم يوم نيروزهم ومهر انهم عن سفيان الثور  عن الور بن ي يد عن ع ا  بين دينيار 
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ل قال عمر رضي هللا عنح ال تعلموا رطان  األعيا م وال تيدخلوا عليى المِيركين فيي قا

كنائسهم يوم عيدهم فإن السخ   تن ل عليهم .  وبامسناد عين الثيور  عين عيوف عين 

الوليد نو نبي الوليد عن عمدهللا بن عمرو فْيال مين مير بيمالد األعيا م فصينج نييروزهم 

و ك لك حِر معهم يوم الْيامي  .  وقيال المخيار  ومهر انهم وتِمح بهم حتى يموت وه

في غير الصحيح قال لي ابن نبي مريم حدالنا نافج بن ي يد سمج سليمان بين نبيي زينيب 

وعمرو بن الحارإ سمج سعيد بين سيلم  سيمج نبيا  سيمج عمير بين الخ ياب رضيي هللا 

 عنح قال ا تنموا نعدا  هللا في عيدهم +ذكر  الميهْي . +

حيح عن نبي نسام  حدالنا عوف عن نبي المغيرة عن عمدهللا بن عميرو وذكر بإسناد  

قال مين مير بيمالد األعيا م فصينج نييروزهم ومهر يانهم وتِيمح بهيم حتيى يميوت وهيو 

 ك لك حِر معهم يوم الْيام  .

وقال نبو الحسن اآلمد  ال يجوز شهود نعيياد النصيارَّللا واليهيود نيص علييح نحميد فيي 

عالى ) ^ وال ين ال يِهدون ال ور ( قيال الِيعانين ونعييادهم رواي  مهنا واحتج بْولح ت

.  وقال الخالل في الجامج باب في كراهي  خروج المسلمين في نعياد المِركين وذكير 

عن مهنا قال سألت نحمد عن شهود ه   األعياد التي تمون عندنا بالِام مثل دير نييوب 

فييييح الضييحي  والمْييير والمييير ونشييماهح يِيييهد  المسييلمون يِيييهدون األسيييواق ويجلمييون 

والدقيق وغير ذلك يمونيون فيي األسيواق وال ييدخلون علييهم بييعهم  قيال إذا ليم ييدخلوا 

عليهم بيعهم وإنما يِهدون السوق فال بأس .  وقال عمدالملك بن حميب سئل ابن الْاسيم 

عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارَّللا إلى نعيادهم فمر  ذليك مخافي  ني ول 

 سخ   عليهم بِركهم ال ين ا تمعوا عليح .ال

قال وكر  ابن الْاسم للمسلم نن يهد  إلى النصراني في عيد  ممافأة لح ور   من تعمييم 

عيد  وعونا لح على كفر  نال ترَّللا ننيح ال يحيل للمسيلمين نن يميعيوا مين النصيارَّللا شييئا 

يعيانون عليى شيي   من مصلح  عيدهم ال لحما وال ندميا وال الوبيا وال يعيارون دابي  وال

من عيدهم ألن ذلك من تعميم شركهم وعونهم على كفرهم وينمغي للسيالطين نن ينهيوا 

المسييلمين عيين ذلييك وهييو قييول مالييك وغييير  لييم نعلمييح اختلييع فيييح .  هيي ا لفمييح فييي 

الواضييح  .  وفييي كتييب ن ييحاب نبييي حنيفيي  ميين نهييدَّللا لهييم يييوم عيييدهم ب يخيي  بْصييد 

 تعميم العيد فْد كفر .

 فصل قولهم وال نجاورهم بالخنازير وال ببيف الخمور   - 229 

يجييوز نن يمييون بييالرا  المهمليي  ميين المجيياورة ن  بيييج الخمييور بحضييرتهم وال تمييون   

الخنازير مجاورة لهم ويجوز نن يمون بال ا  المعجمي  ن  ال نتعيدَّللا بهيا علييهم  هيرة 

علييى ذلييك والمعنيييان  بييل إذا نتينييا بهييا إلييى بيوتنييا نتينييا بهييا خفييي  بحيييث ال ي لعييون

 ييحيحان وذلييك يتضييمن إخفييا  الخميير والخن ييير فيمييا بييينهم ونال يمهييروا بهمييا بييين 

 المسلمين كما ال يمهرون بسائر المنمرات .

 فصل وكذلك قولهم وال نجاوز المسلمين بموتانا   - 230

 يجوز نن يمون بيال ا  واليرا  مين المجياوزة والمجياورة فيإن كيان بالمهملي  فيالمعنى  

اشتراط دفنهم في ناحي  من األرض ال تجاور قمورهم بييوت المسيلمين وال قميورهم بيل 

تنفرد عنهم ألنها محل الع اب والغضب فال تمون هي ومحل الرحم  في موضج واحيد 

لما يلحق المسلمين بي لك مين الضيرر .  وإن كيان بالمعجمي  فهيو مين المجياوزة وعيادة 
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مول وي فييون بهييا الميييت ويرفعييون ن ييواتهم النصييارَّللا فييي نمييواتهم ننهييم يوقييدون الِيي

بْرا ة كتمهم وقد منج  ماع  من الصحاب  نن تتمج  نائ هم بنار خوفا من التِيمح بهيم .  

وعلى رواي  ال ا  المعجم  فليس لهم نن يحملوا نمواتهم في نسيواق المسيلمين وال فيي 

لي  التيي ال ييراهم ال رق الواسع  التي يمر بها المسلمون وإنما يْصدون المواضج الخا

فيها نحد من المسلمين .  قيال نبيو الْاسيم ال مير  إن كانيت الرايي  بيال ا  فهيو  يريح 

في المنج من  واز  نائ هم على المسلمين .  قال وقيد رو  عين النميي  يلى هللا علييح 

وسلم  حديث يِمح معنى ه ا فيما نخمرنا محمد بين عميدالرحمن حيدالنا نبيو بمير بين نبيي 

النا نحمد بن  الح حدالنا ابن نبي فديك حدالنا ابن نبي ذئب عن نيافج بين ماليك بمر داود 

عيين سييعيد بيين المسيييب نن رسييول   هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم قييال رب  نييازة ملعونيي  

ملعون من شهدها .  قال فه    نائ  نهل ال م  .  قال وإن كان بالرا  المهمل  فهو ننهيم 

ن .  قال وقد رو  عين النميي  يلى هللا علييح وسيلم  يمنعون من الدفن في مْابر المسلمي

ننا بر   من كل مسلم ميج مِيرِ قييل ليم ييا رسيول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم قيال ال 

 تر َّللا ناراهما قلت الحديث روا  +نبو داوود في السنن . +

 فصل قولهم وال ببيف الخمور   - 231 

ظياهرا مين المنمير العمييم وكي لك  ن  ال نميعح ظياهرا بحييث ييرا  المسيلمون إذ بيعيح  

نْلح من موضج إليى موضيج فيي دار امسيالم فيي المليد وخيارج المليد .  قيال نبيو الْاسيم 

ال مر  وقد رو  عن عمر وعلي رضيي هللا عنهميا فيي هي ا تغلييظ فيي خيرق متياعهم 

 وكسر نوانيهم .

بين نبيي  الم ذكر من طريق نبي عميد النا هِيم ومروان بن معاوي  حدالني عين إسيماعيل

خالد عن الحارإ ابن شميل عن نبي عميرو الِييماني قيال بليغ عمير نن ر يال مين نهيل 

السواد قد نالرَّللا في تجارة الخمر فمتب نن اكسروا كيل شيي  قيدرتم علييح وشيردوا كيل 

ماشي  لح .  قال نبو عميد والنا مروان بن معاوي  النيا عمير الممتيب النيا حي لم عين ربيعي  

زرارة فْيال ميا هي   الْريي  قيالوا قريي  تيدعى زرارة يلحيم بن زكار قال نمر علي إلى 

فيها ويمال الخمر فْال نين ال ريق إليها قيالوا بياب الجسير قيال قائيل ييا نميير الميؤمنين 

خ  لك سفين  تجوز فيها قال تلك سخرة وال حا   لنا في السخرة وان لْوا بنا إليى بياب 

نضرموا فيها فإن الخمييث يأكيل بعضيح الجسر فْام يمِي حتى نتاها فْال علي بالنيران 

 بعضا فأضرمت في عرشها .

قال وقد قضى ابن عمياس نيميا مصير مصير  المسيلمون فيال يميال فييح خمير .  قيال نبيو 

عميد وإنما معنى ه   األحاديث نن يمون في نهل ال م  ألنهم كانوا نهيل السيواد حينئي  .  

 مر من رستاق إلى رستاق .وكتب عمر بن عمدالع ي  إلى عمالح نن ال يحمل الخ

 فصل قولهم وال نرله في ديننا وال ندعو ىليه أحدا   - 232 

ه ا من نولى األشيا  نن ينتْض العهد بح فإنح حيراب هللا ورسيولح باللسيان وقيد يميون   

نعمييم ميين الحييراب باليييد كمييا نن الييدعوة إلييى هللا ورسييولح  هيياد بالْلييب وباللسييان وقييد 

 اليد .يمون نفضل من الجهاد ب

ولما كانت الدعوة إلى الماطل مستل م  وال بد لل عن في الحق كان دعياؤهم إليى ديينهم 

وتييرغيمهم فيييح طعنييا فييي دييين امسييالم وقييد قييال تعييالى ) ^ وإن نمثييوا نيمييانهم ميين بعييد 

عهدهم وطعنوا في دينمم فْاتلوا نئم  المفر ( وال رييب نن ال عين فيي اليدين نعميم مين 
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ع فأولى ما انتْض بح العهد ال عن في الدين ولو لم يمن مِروطا ال عن بالرمح والسي

فصل قولهم وال نتخ  من الرقييق الي     - 233عليهم فالِرط ما زاد  إال تأكيدا وقوة . 

  رت عليح نحمام المسلمين 

يتضمن ننهيم ال يتملميون رقيْيا مين سيمي المسيلمين وهي ا موضيج اختليع فييح الفْهيا    

ننح إذا اسيترق امميام السيمي ليم يجي  بييعهم مين كيافر ذمييا كيان نو فم هب اممام نحمد 

حربيا  غارا كانوا نو كمارا .  وقال نبيو حنيفي  يجيوز بييعهم مين نهيل ال مي  دون نهيل 

الحييرب .  وقييال الِييافعي يجييوز بيييعهم ميين الفييريْين .  فأمييا ميي هب مالييك فْييال فييي 

ن شيرائح إذا كيان يسيمن بيح فيي بليد الجواهر إن اشترَّللا المافر بالغا على دينح لم يمنج م

المسلمين وال يمال لمن يخرج بح عن بالد امسالم لما يخِى مين إطالعيح نهيل الحيرب 

 على عورة المسلمين .

وإن كان العميد  يغيرا عليى دينيح يعيي المتياب وغيير  منيج مين شيرائح لميا ير يى مين 

ح المفيير بخييالف إسييالمح سييرع  إ ابتييح إذا دعييي إلييى امسييالم لمونييح لييم يرسييخ فييي نفسيي

الممير .  فإن بيج منح فسخ الميج وتحيرج فييح نن يميال علييح مين مسيلم .  وقيال محميد ال 

يمنج من شرائح ألنا لسنا على يْين من إسالمح إذا اشيترا  مسيلم .  وإن كيان العميد بالغيا 

على غير دين مِتريح ولها  ورتان  إحداهما يهود  يمال من نصراني وعمسيح فْيال 

سحنون بالمنج لما بينهميا مين العيداوة والمغضيا  فيميون إضيرارا بيالمملوِ ابن وهب و

واتخاذا للسمل إلى دينح .  وقال محمد ال يمنج إذ المنج ليس بحيق هللا بيل بحيق العميد فليو 

رضي ب لك تجار فيتدارِ بعد بالمنج من نذيتح دون فسخ الميج .  الثاني  نن يميون العميد 

لسودان فهل لح شراؤ  حمى المازر  فيح الالال  نقيوال فيي من الصْالم  نو المجوس نو ا

الم هب .  األول الجيواز م لْيا وهيو ظياهر المتياب ونطليق الجيواز فيي الصيغير مينهم 

 والممير .  والثاني المنج م لْا في الصغير والممير قالح ابن عمدالحمم .

احيتج الميانعون والثالث المنج في الصغير والجواز فيي المميير وهيو مي هب العينيي  .  و

م لْا بيأن ذليك فيي الِيروط المِيروط  علييهم وهيو قيولهم وال نتخي  شييئا مين الرقييق 

ال    رت عليح سيهام المسيلمين قيالوا وهي ا فعيل ظياهر منتِير عين عمير نقير   مييج 

الصحاب  وألنح رقيق  يرَّللا علييح مليك المسيلمين فيال يجيوز بيعيح مين كيافر كيالحربي .  

على ذلك إذا اشيترَّللا مسيلم عميدا كيافرا نو ذمييا فإنيح ال يجيوز قال نبو الحسين وال يل م 

بيعح من ذمي عليى ظياهر كيالم إمامنيا نحميد رحميح هللا تعيالى وألنيح إذا كيان فيي نييد  

المسلمين ر ي إسالمح وإذا منج منهم منعو  من إسالم إن رغب فيح وله ا منعنا الميافر 

 من حضان  اللْيط .

 ال افر  فصل في مفادا  األسير  - 234 

فإن قيل فميع تجمعون بين المنج من بيعهم لمافر وبين  واز المفياداة بهيم مين المفيار   

بالمال والمسلم  قيل نما المفاداة بهم بمسلم فيجوز ألن مصلح  تخليص المسلم مين نسير 

المفار نر ح من بْا  العمد المافر بين المسلمين ينتمرون إسالمح بخالف بيعح لهم فإنيح 

  فيييح للعمييد وهييو يفييوت عليييح مييا ير ييى لييح بإقامتييح بييين المسييلمين ميين نعمييم ال مصييلح

المصالح .  ونما مفاداتح بمال فه ا فييح روايتيان عين امميام نحميد فيإن منعنيا ذليك فيْلن 

 مفاداتح بمال بيج منح لهم .
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قال وإن  وزناها فالفرق بينها وبين بيج المسلم لح من الميافر نن مصيلح  الفيدا  بالميال 

تمييون عاميي  للمسييلمين لحييا تهم إلييى المييال يتْييون بييح علييى عييدوهم فتمييون مصييلح   قييد

المفاداة نر ح من بْا  العمد بين نظهر المسلمين بخالف بيج المسلم المالك لح مين كيافر 

 فإنح ال مصلح  للمسلمين في ذلك 

 ذكر نصوص نحمد في ه ا الماب  

سيمي مين نهيل ال مي  قيال ال ييروَّللا فييح قال يعْوب بن بختان سألت نبا عمدهللا نيميال ال  

عن الحسن .  وقال بمر بن محمد سئل نبو عمدهللا عن الر ل يميج العميد النصيراني مين 

النصراني قال ال يمتاعون من سمينا قييل ليح فيميون عميدا لنصيراني فيِيترَّللا منيح فيميال 

 للنصييراني قييال نعييم وكيير  نن يمييال المملييوِ النصييراني إذا كييان ميين سييمي المسييلمين

للنصارَّللا .  وقال المروذ  سئل نبو عمدهللا هل يِتر  نهل ال م  مين سيمينا قيال ال إذا 

 اروا إليهم يئسوا من امسالم وإذا كانوا فيي نييد  المسيلمين فهيو نقيرب إليى امسيالم 

قييال وسييألتح تمييال الجارييي  النصييراني  ميين النصييراني قييال ال إذا باعهييا فْييد نيسيينا ميين 

 إسالمها .

سمعت نبي يْول ليس ألهل ال مي  نن يِيتروا شييئا مين سيمينا يمنعيون مين  وقال عمدهللا

ذلك ألنهم إذا  اروا إليهم نِؤوا عليى كفيرهم .  ويْيال إن عمير كيان فيي عهيد  ألهيل 

الِام نن يمنعوا من شرا  سمايانا .  وقال عمدهللا سألت نبيي عين ر يل كانيت عنيد  نمي  

راني قيال ال قليت فيإن باعهيا وحيدها دون نصراني  ولها ولد نيميعها ميج وليدها مين نصي

ولدها للنصراني قال ال يميعها للنصراني ليس لهم نن يِتروا مما سيمى المسيلمون شييئا 

قلت ألبي فمن نين يِترون قال بعضهم من بعض .  ويروَّللا عين عمير ننيح كتيب ينهيى 

نن تمييال النصييراني  ميين النصييراني .  ويييروَّللا عيين الحسيين ننييح كيير  ذلييك .  وقييال فييي 

واي  حنمل ليس لنصراني وال نحد من نهل األديان نن يِتر  من سمينا شيئا وال يميال ر

منهم وإن كان  غيرا لعلح يسلم وه ا يدخلح في دينح قلت فإن كان كميرا ونبيى امسيالم 

قال ال يمال إال من مسيلم لعليح يسيلم ونميا الصيمي فيال يتركيو  نن ييدخلو  فيي ديينهم وال 

 يمال

م نحين نحيق بيح هيم نقيرب إليى امسيالم وكي لك قيال فيي روايي  نبيي شي  من سمينا مينه

طالييب .  وقييال فييي رواييي  ابنييح  ييالح ال يمييال الرقيييق ميين يهييود  وال نصييراني وال 

مجوسي من كان منهم وذاِ ألنح إذا باعح نقام على الِرِ وكتيب فييح عمير ينهيى عنيح 

بيي الحيارإ والميميوني  نمرا  األمصار .  وك لك قال في رواي  إسيحاق بين إبيراهيم ون

قال الميموني قلت فإن بال ر ل منهم مملوكح يرد  قال نعم يرد  فْال لح ر ل مين نيين 

يمون رقيْهم قال مما في نيديهم مما  يولحوا علييح فتناسيلوا فأميا نن يِيتروا منيا فيال .  

وكيي لك قييال فييي رواييي  ابيين منصييور ال يميياعون ميين نهييل ال ميي  وال ميين نهييل الحييرب 

 انوا نو كمارا . غارا ك

 فصل قولهم وأال نمنف أحدا من أقربا نا أراد الدخول في اإلسالم   - 235

فهيي ا نيضييا يْتضييي انتْيياض عهييدهم بييح فإنييح مِييروط عليييهم وهييو نيضييا محاربيي  هلل   

ورسولح بالمنج من الدخول في دينح فاألول دعيا  إليى اليدخول فيي المفير وترغييب فييح 

 منح والعدول عنح . وه ا منج لمن نراد االنتْال
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الفصل الثالث فيما يتعلق بتغيير لماسيهم وتمييي هم عين المسيلمين فيي المركيب واللمياس 

 ونحو  

فصاال وقااولهم وأن نلاا م زينااا حيثمااا كنااا وأال نتشاابه بالمساالمين فااي لاابس   - 236 

 قلنسو  وال عمامة وال فرق شعر وال في مراكبهم 

رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم باتمال سينتح ه ا ن ل الغيار وهو سن  سنها من نمر   

و رَّللا عليها األئم  بعد  في كل عصر ومصر وقد تْدمت بها سين  رسيول   هللا  يلى 

هللا علييح وسيلم  قيال نبيو الْاسيم ال مير  فيي سيياق ميا روَّللا عين النميي  يلى هللا علييح 

عتح  يغارا وسلم  مما يدل على و وب استعمال الغيار ألهيل المليل الي ين خيالفوا شيري

وذال وشييهرة وعلمييا عليييهم ليعرفييوا ميين المسييلمين فييي زيهييم ولماسييهم وال يتِييمهوا بهييم 

 وكتب عمر إلى األمصار نن تج  نوا يهم ونال يلمسوا لمس  المسلمين حتى يعرفوا .

وعيين عميير بيين عمييدالع ي  مثلييح .  قييال وهيي ا ميي هب التييابعين ون ييحاب المْيياالت ميين 

رين الم ساق من طرييق الفرييابي حيدالنا عميدالرحمن بين الابيت الفْها  المتْدمين والمتأخ

عن حسان بن ع ي  عن نبي منيب الجرشي عين ابين عمير رضيي هللا عنهميا قيال قيال 

رسييول   هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم بعثييت بالسيييع بييين يييد  السيياع  حتييى يعمييد هللا ال 

مينهم +روا   يِرِ بح و عل ال ل والصغار على من خالع نمر  ومن تِمح بْوم فهو

اممام نحمد في مسيند  . +  قيال نبيو الْاسيم هي ا نحسين حيديث رو  فيي الغييار ونشيمح 

بمعنا  ونو ح في استعمالح لما ين ق لفمح بمعنا  ومفهومح بما يْتضيي فحيوا  مين قوليح 

و عل ال ل والصغار على من خالع نمر  فأهل ال م  نعميم خالفيا ألمير  ونعصياهم 

وا بيالتغيير عين ز  المسيلمين الي ين نعي هم هللا ب اعتيح وطاعي  لْولح فهيم نهيل نن يي ل

رسولح من ال ين عصوا هللا ورسولح فأذلهم و غرهم وحْرهم حتى تمون سم  الهوان 

عليهم فيعرفوا ب يهم .  وداللتح ظاهرة في و وب استعمال الغيار عليى نهيل ال مي  فيي 

المسييلم يتِييمح بالمسييلم فييي زيييح قولييح ميين تِييمح بْييوم فهييو ميينهم ومعنييا  إن شييا  هللا نن 

فيعرف ننح مسلم والمافر يتِمح ب   المافر فيعلم ننح كافر فيجيب نن يجمير الميافر عليى 

التِييمح بْومييح ليعرفييح المسييلمون بييح وقييد قييال رسييول   هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم يسييلم 

الم الراكب على الماشي والماشي على الْاعد والْليل على المثير وسألح ر يل ن  امسي

 خير قال ت عم ال عام وتْرن السالم على من عرفت ومن لم تعرف .

وقييد نهييى نن يمييدن اليهييود والنصييارَّللا بالسييالم ونميير إذا سييلم نحييدهم علينييا نن نْييول لييح 

وعليمم .  وإذا كان ه ا من سين  امسيالم فيال بيد نن يميون ألهيل ال مي  ز  يعرفيون بيح 

ويعيرف منيح المسيلم مين سيلم علييح هيل  حتى يممن استعمال السن  في السالم فيي حْهيم

هييو مسييلم يسييتحق السييالم نو ذمييي ال يسييتحْح وكيييع يييرد عليييهم وقييد كتييب عميير إلييى 

األمصار نن تج  نوا يهم يعني نهل المتاب ونال يلمسوا لمس  المسلمين حتيى يعرفيوا .  

ا ننيح ال قلت ما ذكر  من نمر السالم فائدة من فوائد الغيار وفوائد  نكثر من ذلك .  فمنهي

يْوم ليح وال يصيدر  فيي المجليس وال يْميل ييد  وال يْيوم ليدَّللا رنسيح وال يخاطميح بيأخي 

وسيد  ووليي ونحو ذلك وال ييدعى ليح بميا ييدعى بيح للمسيلم مين النصير والعي  ونحيو 

ذليك وال يصييرف إليييح مين نوقيياف المسييلمين وال مين زكييواتهم وال يستِييهد  تحمييال وال 

ال يممنيح مين المصيحع وغيير ذليك مين األحميام المختصي  ندا  وال يميعح عمدا مسلما و

بالمسلمين فلوال النهي لعاملح بمعض ما هو مخيتص بالمسيلم .  فهي ا مين حييث ام ميال 
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ونمييا ميين حيييث التفصيييل ففييي شييروط عميير رضييي هللا عنييح ونال نتِييمح بالمسييلمين فييي 

لى هللا علييح شي  من لماسهم فيي قلنسيوة فيمنعيون مين لماسيها لميا كيان رسيول   هللا  ي

وسلم و يحابتح يلمسيونها وليم يي ل لمسيها عيادة األكيابر مين العلميا  والفْهيا  والْضياة 

واألشراف والخ ما  على الناس واستمر األمر على ذلك إلى نواخير الدولي  الصيالحي  

فرغب الناس عنها .  وقيد روَّللا العيوام بين حوشيب عين إبيراهيم التيميي عين ابين عمير 

ا  الطئيي  يلمسييها .  وكيان لعلييي رضييي هللا عنييح قلنسييوة بيضييا  كيان للنمييي قلنسييوة بيضيي

يلمسييها .  وذكيير سييفيان عيين عميييدهللا عيين نييافج عيين ابيين عميير ننييح كييان ال يمسييح علييى 

العمام  وال على الْلنسوة .  وقالت نم نهار كان ننس يمر بنا في كل  مع  على بيرذون 

 عليح قلنسوة الطئ  .

ال مي  عين لمسيها ألنهيا ز  رسيول   هللا  يلى هللا  فإنما نهى عمر رضي هللا عنيح نهيل

عليح وسلم و حابتح من بعد  وغيرهم من الخلفا  بعيد  وللمسيلمين رسيول   هللا  يلى 

هللا عليح وسلم ون يحابح نسيوة وقيدوة فالخلفيا  يلمسيونها اقتيدا  برسيول   هللا  يلى هللا 

  والعلما  يلمسيونها إذا انتهيوا عليح وسلم وتِمها بح وهم نولى الناس باتماعح واقتفا  نالر

في علمهم وع هم وعممت من لتهم واقتدَّللا الناس بهم فيتمي ون بها للِيرف عليى مين 

دونهم لميا رفعهيم هللا بعلمهيم عليى  هلي  خلْيح والْضياة تلمسيها هيمي  ورفعي  والخ ميا  

  تلمسها على المنابر لعليو مْيامهم فيمنيج نهيل ال مي  مين لمياس الْلنسيوة لعيدم و يود هي 

 المعاني فيهم .

 فصل قولهم وال عمامة   - 237 

قييال نبييو الْاسييم والعماميي  يمنعييون ميين لمسييها والييتعمم بهييا إن العمييائم تيجييان العييرب   

وع ها على سائر األمم من سواها ولمسها رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم والصيحاب  

علييح وسيلم والصيحاب  من بعد  فهي لماس العيرب قيديما ولمياس رسيول   هللا  يلى هللا 

فهي لماس امسالم .  قال  ابر رضي هللا عنيح دخيل رسيول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم 

مم  عام الفتح وعليح عمام  سودا  .  قال وروَّللا عيسى بن يونس عن عميدهللا بين نبيي 

 حميد عن نبي المليح

دوا حلميا وقيال عن نبيح نن رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم قال أل حابح اعتميوا تي دا

 العمائم تيجان العرب .

وقال المغيرة بن شعم  توضأ رسول   هللا  لى هللا علييح وسيلم ومسيح بنا ييتح وعليى 

العمام  والخفين .  وقال ننيس رنييت النميي  يلى هللا علييح وسيلم  يتوضيأوعليح عمامي  

 ق ري  فأدخل يد  من تحت العمام  فمسح مْدم رنسح ولم ينفض العمام  .

الحديث عن النمي  لى هللا عليح وسلم  فرق ما بيننا وبين المِركين العميائم عليى وفي 

 الْالنس 

وه ا وإن كان إخمارا بالواقج فإنح إرشاد إلى المِرول .  وقال معاوي  عن ابين إسيحاق 

عن  فوان بن عمرو عن الفضيل بن الفضال  عن خالد بن معدان قال إن هللا نل م ه   

أللوي  يريد بالعصائب العمائم كميا فيي الحيديث فيأمرهم نن يمسيحوا األم  بالعصائب وا

 على العصائب والتساخين فالعصائب العمائم والتساخين الخفاف .

قالوا والعمائم ليست من ز  بني إسرائيل وإنما هي من ز  العرب .  وقال نبيو الْاسيم 

 هيي مين زييح .  قليت وال يممن ال مي من التعمم بها فإنح ال ع  لح فيي دار امسيالم وال
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فلو خالفت عمائمهم عمائم المسلمين في لون نو غير  فهيل يممنيون مين ذليك يحتميل نن 

يْال بتمميينهم منهيا لحصيول التمييي  المْصيود ويحتميل نال يممنيوا إذ المْصيود ننهيم ال 

يلمسون ه ا الجنس كما ال يركمون الخيل ولو تمي ت عن خييول المسيلمين ألن ركوبهيا 

مين نهليح كميا يمنعيون مين إرخيا  الي وائب .  وليم ن يد عين نحميد نصيا فيي  ع  وليسوا

لمسييهم العمييائم ولميين قييال المتييأخرون ميين نتماعييح إنهييم يِييدون فييي نطييراف عمييائمهم 

وقالنسهم ما يخالع لونها بحمرة نو  فرة ونحوهميا .  وحميوا فيي  يواز تمميينهم مين 

 لعمائم نولى ونحق بالمنج لما تْدم .ال يالس  و هين ونحد الو هين في ا

وقال نبو الِيخ حدالنا نحمد بن الحسين حدالنا الدورقي حدالنا علي بين الحسين بين شيْيق 

حدالنا ابن الممارِ حدالنا معمر نن عمر بن عمدالع ي  كتب نن امنج من قملك فيال يليمس 

عليى  نصراني قما  وال الوب خ  وال عصيب وتْيدم فيي ذليك نشيد التْيدم حتيى ال يخفيى

نحد نهي عنح وقد ذكر لي نن كثييرا ممين قمليك مين النصيارَّللا قيد را عيوا ليمس العميائم 

وتركيوا المنياطق عليى نوسياطهم واتخي وا الييوفر والجميم ولعمير  إن كيان يصينج ذلييك 

فيمييا قملييك إن ذلييك بييك ضييعع وعجيي  فييانمر كييل شييي  نهيييت عنييح وتْييدمت فيييح فييال 

 ترخص فيح وال تغير منح شيئا .

بن الحسين حدالنا نحمد حدالنا سعيد بن سلمان النيا نبيو معِير عين محميد بين حدالنا نحمد 

قيييس وسييعيد بيين عمييدالرحمن بيين حمييان قيياال دخييل نيياس ميين بنييي تغلييب علييى عميير بيين 

عمدالع ي  عليهم العمائم كهيئ  العرب قالوا يا نميير الميؤمنين نلحْنيا بيالعرب قيال فمين 

العيرب قيالوا نحين نصيارَّللا قيال عليي ننتم قالوا نحن بنيو تغليب قيال نولسيتم مين نوسيط 

بجلم فأخ  من نوا يهم ونلْى العميائم وشيق مين ردا  كيل واحيد مينهم شيمرا يحتي م بيح 

وقال ال تركموا السيروج واركميوا األكيع ودليوا نر لميم مين شيق واحيد .  حيدالنا خيالي 

حدالنا محمد بن عمدالوهاب بن موسى العسْالني  حدالنا ممِر بن  يفوان حيدالنا الحميم 

عمرو الرعيني قال كتب عمر بن عمدالع ي  إليى نمصيار الِيام ال يمِيي نصيراني بن 

إال مفروق النا ي  وال يلمس قما  وال يمِيي إال ب نيار مين  ليد وال يليمس طيلسيانا وال 

يلمس سراويل ذات خدم  وال يلمس نعال ذات ع ب  وال يركب على سرج وال يو د فيي 

ييوم الجمعي  يهيود  وال نصيراني حتيى تصيلى  بيتح سالح إال انتهيب وال ييدخل الحميام

الجمع  .  حدالنا نبو يعلى عن ابن مسهر حدالنا عميدهللا بين إدرييس عين عميدالرحمن بين 

إسحاق عن خليف  بن قيس عن خالد بن عرف   قال كتب عمير بين الخ ياب رضيي هللا 

ى عنح إلى األمصار نن تج  نوا ييهم يعنيي النصيارَّللا وال يلمسيوا نلمسي  المسيلمين حتي

 يعرفوا .

حدالنا نحمد بن الحسين الح ا  حدالنا نحمد بن إبيراهيم اليدورقي حيدالنا عليي بين الحسين 

بيين شييْيق حييدالنا ابيين الممييارِ حييدالنا معميير نن عميير بيين عمييدالع ي  كتييب نمييا بعييد فييال 

يركمن يهود  وال نصراني على سيرج ولييركمن عليى إكياف وال ييركمن نسياؤهم عليى 

 ف وتْدم في ذلك تْدما بليغا .راحل  وليمن ركوبهن على إكا

وقال الخالل في الجامج باب ما تؤخ  بح النصارَّللا من اتخاذ ال نانير وعلى نسائهم مين 

زيهم نخمرني محمد بن نبي هارون ومحمد بين  عفير قياال حيدالنا نبيو الحيارإ قيال قيال 

دهللا نحمد ينمغي نن يؤخ  نهل ال م  بال نانير ي لون ب لك .  النيا يحييى بين  عفير بين عمي

بن ال برقان النا يحيى بن السمن النا عمدهللا بن عمر عن نيافج عين ابين عمير رضيي هللا 
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عنهما قال نمير عمير رضيي هللا عنيح نن تجي  نوا يي نهيل ال مي  ونن يِيدوا المنياطق 

 ونن يركموا األكع بالعرض .

 حدالنا عمدهللا بن نحمد بن حنمل حدالني نبي حيدالنا عميدالرزاق النيا معمير عين عميرو بين

ميمون بن مهران قال كتب عمر بن عمدالع ي  رحمح هللا تعالى نن ينهيوا النصيارَّللا نن 

يفرقوا رؤوسهم وتج  نوا ييهم ونن تِيد منياطْهم وال يركميوا عليى سيرج وال يلمسيوا 

عصما وال خ ا ونن يمنج نساؤهم نن يركمن الرحائل فإن قدر على نحيد مينهم فعيل ذليك 

 د  .بعد التْدم إليح فإن سمنح لمن و 

 فصل اختصاص أهل اإلسالم بالتلحي في العما م   - 238

ويمنعون من التلحي  رح ب لك ن حاب الِافعي في كتمهم .  وقيال نبيو الْاسيم همي    

هللا بن الحسن بن منصور ال مر  في شرح كتاب عمر بن الخ اب بعد نن ذكير المنيج 

 علييح وسيلم  ننيح نمير من لمس العمامي  وكي لك ال يتلحيى لميا رو  عين النميي  يلى هللا

بالتلحي ونهى عن االقتعاط وإنميا نمير بيح المسيلمين ومين  مين بيح واقتيدَّللا بأفعاليح فمين 

فعلح من نمتح فإنما يفعلح اتماعا ألمر  واستعماال لسنتح وهو ز  العيرب مين  بياد اليدهر 

وليس هو ز  بني إسرائيل فال يممن ال مي منح ألنح ليس ز  قومح فيميا مضيى فيجيب 

يمون زيا ليح اآلن .  قيال نبيو عمييد فيي هي ا الحيديث ن يل التلحيي فيي ليمس العميائم  نال

وذلك ألن العمائم يْال لها المْع   فإذا الالها المعتم على رنسح ولم يجعلهيا تحيت حنميح 

قيل اقتع ها فهو المنهي عنح فيإذا ندارهيا تحيت الحنيك قييل تلحاهيا وكيان طياوس يْيول 

ال يتلحى بها .  قال نبو الْاسيم وعمي  الِيي ان نهيل ال مي  تلك عم  الِي ان يعني التي 

بها نولى  قال وك لك إذا تعمميوا ال يرسيلون نطيراف العمامي  خليع ظهيورهم ألن هي ا 

هيو السيين  فييي الييتعمم بفعيل الرسييول بفعييل عمييدالرحمن بين عييوف فيمييا روَّللا الهيييثم بيين 

عمير رضيي هللا  حميد عن  فوان بن عيالن عن ع ا  بين نبيي ربياح عين عميدهللا بين

عنهما نن رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم نمر عمدالرحمن بن عوف نن يتجه  لسيري  

بعثح عليها فأ مح قيد اعيتم بعمامي  سيودا  .  وقيال نبيو نسيام  حيدالنا عمييدهللا عين نيافج 

كييان ابيين عميير يعييتم ويرخيهييا بييين كتفيييح قييال عميييدهللا ونخمرنييي نشييياخنا ننهييم رنوا 

هللا  يلى هللا علييح وسييلم يعتميون ويرخونهيا بيين نكتيافهم .  فإرخييا  ن يحاب رسيول   

ال ؤاب  من ز  نهل العلم والفضل والِرف فال يجوز نن يممين المفيار مين التِيمح بهيم 

 فيح .

 فصل قولهم وال في نعلين وال فرق شعر   - 239

ل كمييال ن  ال نتِييمح بهييم فييي نعييالهم بييل تمييون نعييالهم مخالفيي  لنعييال المسييلمين ليحصيي  

التميي  وعدم المِابه  في ال   الماهر ليمون ذلك نبعد من المِابه  في ال   المياطن 

فييإن المِييابه  فييي نحييدهما تييدعو إلييى المِييابه  فييي اآلخيير بحسييمها وهيي ا نميير معلييوم 

بالمِاهدة فليس المْصيود مين الغييار والتمييي  فيي اللمياس وغيير  مجيرد تمييي  الميافر 

  المْا د والمْصود األعمم تيرِ األسيماب التيي تيدعو إليى عن المسلم بل هو من  مل

موافْتهم ومِابهتهم باطنا والنمي  لى هللا عليح وسلم  سن ألمتح ترِ التِيمح بهيم بميل 

 طريق وقال خالع هدينا هد  المِركين وعلى ه ا األ ل

هم نكثر من مئ  دليل حتى شرل لها في العمادات التي يحمها هللا ورسيولح تجنيب مِيابهت

في مجرد الصورة كالصالة والت ول عند طلول الِمس وغروبها فعوضنا بالتنفيل فيي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 441 

وقت ال تْج الِيمه  بهيم فييح .  ولميا كيان  يوم ييوم عاشيورا  ال يممين التعيويض عنيح 

بغير  لفوات غير ذليك الييوم نمرنيا نن نضيم إلييح يوميا قمليح ويوميا بعيد  لتي ول  يورة  

هل ال م  و اروا تحت قهرهم وحممهيم  نلي مهم نميير المِابه  الم لما قهر المسلمون ن

المؤمنين عمير رضيي هللا عنيح بتيرِ التِيمح بالمسيلمين كميا نمير النميي  يلى هللا علييح 

وسلم  بترِ التِمح بهم فتضمن ه ان األ الن العميميان مجيانمتهم فيي الهيد  المياهر 

بالصيالة فيي نعيالهم والماطن حتيى فيي النعيال فيأمر النميي  يلى هللا علييح وسيلم  األمي  

 مخالف  ألهل المتاب ونهاهم عمر رضي هللا عنح نن يلمسوا نعال المسلمين .

 فصل وكذلك قولهم وال بفرق شعر   - 240 

األ ل في ه ا الماب ما المت في الصحيح من حديث ال هر  عن عمييدهللا بين عميدهللا   

عارهم وكيييان عيين ابييين عمييياس رضيييي هللا عنهمييا قيييال كيييان نهيييل المتيياب يسيييدلون نشييي

المِركون يفرقون رؤوسهم قال وكان رسول   هللا  لى هللا عليح وسيلم يعجميح موافْي  

نهل المتاب فيما لم يؤمر بيح فسيدل  رسيول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم نا ييتح اليم نمير 

بالفرق فمان الفيرق  خير األميرين .  والسيدل فيي اللغي  امرسيال ومعنيا  فيي الِيعر نن 

هللا عليييح وسييلم كييان يرسييل شييعر  وكييان نوال يعجمييح موافْيي  نهييل  رسييول   هللا  ييلى

المتاب فيما لم يؤمر فيح لمصلح  التيأليع وغيرهيا فميان يحيب نن يفيرق شيعر  فأمسيك 

عنح حتى يأتييح األمير مين هللا فجيا   األمير بيالفرق فصيار هيو السين  .  والفيرق هيو نن 

  األشيراف الي   ليم تي ل يْسم شيعر اليرنس نصيفين بالسيوي  ويجعيل ذؤابتيين عليى ز

عليييح العلويييون والعماسيييون .  وهيي ا  خيير األمييرين ميين فعلييح وهييو اليي   اسييتْرت عليييح 

السن  فال يممن منح نهل ال مي  بيل ييؤمرون بيأن يرسيلوا شيعورهم ويسيدلوها ويجمعيوا 

شعورهم حتى تميون كاللمني  مين خلفهيم .  وقيد وسيم نميير الميؤمنين عمير بين الخ ياب 

ن عليى رنسيح شيعر مين نهيل ال مي  بوسيم ينمغيي اتماعيح وهيو نن تجي  رضي هللا عنح م

نوا يهم والنا ي  مْدار ربج الرنس فيإذا كيان ربعيح محلوقيا كيان علميا ظياهرا ونميرا 

مِهورا ننح ذمي وه ا معنى ما في كتاب نميير الميؤمنين فيي الِيروط ونن نجي  مْيادم 

 رؤوسنا .

سماعيل بن محمد حدالنا عماس اليدور  النيا قال نبو الْاسم نخمرنا علي بن عمر نخمرنا إ

خالد بن مخلد عن عمدهللا بن عمر عن نافج عن ابن عمر عن عمير رضيي هللا عنيح ننيح 

كان يمتب إلى عمالح يأمرهم بج  نوا يهم يعني نهل المتاب .  قال نبو الْاسم ك ا قيال 

من بين خالد عن نافج عن ابن عمر وإنميا هيو عين نسيلم عين عمير كي لك روا  عميدالرح

 مهد  عن عمدهللا بن عمر العمر  وهو الصواب .

فصاال فااي هاادي رسااول  هللا صاالى هللا عليااه وساالم فااي حلااى الاارأس وتركااه   - 241

 وكيفية جعل شعره 

لم يمن هديح حلق رنسح في غير نسك بل لم يحفظ عنح ننيح حليق رنسيح إال فيي حيج نو   

ورخصيي  .  فالِييرعي عمييرة .  وحلييق الييرنس نربعيي  نقسييام شييرعي وشييركي وبييدعي 

الحلييق فييي الحييج والعمييرة .  والِييركي حلييق الييرنس للِيييوخ فييإنهم يحلْييون رؤوس 

المريدين للِيخ ويْولون احلق رنسك للِيخ فالن وه ا من  نس السيجود ليح فيإن حليق 

الييرنس عمودييي  م ليي  وكثييير ميينهم يعمييل المِيييخ  الوالنييي  فتييرَّللا المريييد عاكفييا علييى 

وندبا وعليى التوبي  ليح والتوبي  ال ينمغيي نن تميون ألحيد السجود لح ويسميح وضج رنس 
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إال هلل وحد  وعلى حلق الرنس لح وحليق اليرنس عموديي  ال تصيلح إال هلل وحيد  وكانيت 

العرب إذا نمنوا على األسير   وا نوا يح ونطلْو  عمودي  وإذالال ليح ولهي ا كيان مين 

ربونيح عليى الحليع باسيم تمام النسيك وضيج النوا يي هلل عموديي  وخضيوعا وذال .  وي

الِيخ مذاللح .  وقد  ح عنح ننح قال من حلع بغير هللا فْد نشرِ فميع من ن ر لغيير 

هللا  ونمييا الحلييق المييدعي فهييو كحلييق كثييير ميين الم وعيي  والفْييرا  يجعلونييح شييرطا فييي 

 الفْر وزيا يتمي ون بح عن نهل الِعور من الجند والفْها  والْضاة وغيرهم .

لنمي  لى هللا عليح وسلم  في الخوارج ننح قال سييماهم التحلييق .  وقيال وقد  ح عن ا

عمر بن الخ اب رضي هللا عنيح لصيميغ بين عسيل وقيد سيألح عين مسيائل فيأمر بمِيع 

رنسح وقيال ليو رنيتيك محلوقيا ألخي ت الي   فييح عينياِ حتيى نن تميون مين الخيوارج .  

و  فأميا الميرنة فيحيرم عليهيا ومن حلق المدع  الحلق عند المصائب بموت الْرييب ونحي

ذلييك وقييد بييرئ رسييول   هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم ميين الحالْيي  والصييالْ  والِيياق  .  

فالحالْ  التي تحلق شعرها عند المصيم  .  والصالْ  التي ترفج  وتها بالويل والثميور 

هللا  ونحو  .  والِاق  التي تِق اليابهيا .  ونميا الر يل فحلْيح لي لك بدعي  قميحي  يمرههيا

 ورسولح .

ونمييا حلييق الحا يي  والرخصيي  فهييو كييالحلق لو ييج نو قمييل نو نذَّللا فييي رنسييح ميين بثييور 

ونحوها فه ا ال بأس بح .  ونما كحلق بعضح وترِ بعضح فهو مراتيب نشيدها نن يحليق 

وس ح ويترِ  وانمح كما تفعل شمامس  النصارَّللا ويليح نن يحلق  وانمح وييدل وسي ح 

ونسيْاط النياس ويلييح نن يحليق مْيدم رنسيح ويتيرِ ميؤخر  .  كما يفعل كثير من السيفل  

وه   الصور الثالإ داخل  في الْ ل ال   نهى عنح رسيول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم 

نقمح من بعض .  فإن دعت الحا   إلى ذلك لضرر برنسح نو الستخراج ضفيرة تيؤذ  

ى ما تنيدفج بيح الحا ي  عينيح  از حلق بعضح ه ا واألولى في ه   الحال نن يْتصر عل

 نو حلق  ميعح وه ا فيح نمر .

 فصل  متى يرخى الشعر ومتى يضفر   - 242 

ونما إرخاؤ  فإن طال فاألفضل نن يجعل ذؤابتين عن اليميين والِيمال وال يرسيل وال   

يضفر ذؤاب  واحدة وال يجمج كلح في ميؤخر اليرنس وال  ييرد بعضيح فيوق بعيض عليى 

وإن قصير إليى شيحم  األذن نو فوقهيا بحييث ال يتيأتى فرقيح   الرنس فميل هي ا مميرو  .

و علح ذؤابتين  از سدلح من غير كراه  وهم ا كان هد  رسيول   هللا  يلى هللا علييح 

وسلم في شعر  إن طال فرقح وإال تركح .  والمْصود نن نهل ال مي  يؤخي ون بتمييي هم 

لها ولو حلْيوا رؤوسيهم ليم عن المسلمين في شعورهم إما بج  مْادم رؤوسهم وإما بسد

 يعرض لهم .

 فصل  منف أهل الذمة من لباس األردية   - 243 

ونما األردي  فهل يممنون من لماسها لمون ترِ لماسيها غيير داخيل فيي الِيروط نو ال   

يممنون منح ألنها ز  العرب وعيادتهم فهيي كالعميائمو فْيال نبيو الْاسيم ال مير  الفْييح 

ردييي  فييإن األردييي  ميين لميياس العييرب قييديما وكييان رسييول   هللا الِييافعي وال يلمسييون األ

 َِ َِ َِ  ييلى هللا عليييح وسييلم يرتييد  والصييحاب  ميين بعييد  وهييو ز  المسييلمين وفعييل َ

ون حابح الم ساق األحاديث في ليمس رسيول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم اليردا  اليم قيال 
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نن نهيل ال مي  ال  فال يممن ذميي مين هي   األرديي  .  وعين نحميد بين حنميل ونبيي حنيفي 

 يممنون من األردي  .

قال ونما ال يلسان فهو المغور ال يرفين الممفيوف الجيانمين الملفيع بعضيح إليى بعيض 

فإن العرب لم تمن تعرفح وال تلمسح وهيو لمياس اليهيود والعجيم والعيرب تسيميح سيا ا .  

ال بيير ويْال نول من لمسح  مير بن م عم بن عد  بن نوفل بن عميد منياف فيميا ذكير  

بن بمار حدالني سيعيد بين هاشيم الممير  عين يحييى بين سيعيد بين سيالم الْيداح قيال نول 

قرشي لمس سا ا  ميير بين م عيم اشيتر  ليح بيألفي درهيم وقيال ال نحسيمح إال قيال مين 

حلوان نو حلوال .  ورو  نن عمدهللا بن عمياس رضيي هللا عنهميا نحيرم فيي سيا   فهيو 

س بني إسيرائيل .  اليم ذكير ننيس عين رسيول   هللا لماس محدإ عند العرب وهو من لما

 لى هللا عليح وسلم ننح ذكر اليد ال فْيال يتمعيح سيمعون نلفيا مين يهيود ن يمهان علييهم 

ال يالس  .  وقال نبو عمران الجوبي نمر ننس إلى الناس يوم الجمع  علييهم  ال يالسي  

ان وقيال هيو مين ز  فْال كأنهم الساع  يهيود خيمير .  وكيان ابين سييرين يمير  ال يلسي

العجم .  قال وقيد عياب ننيس بين ماليك فيي الصيدر األول عليى مين ليمس ال يلسيان مين 

المسلمين وشمههم بأهل المتاب .  وقد رو  عن النمي  لى هللا عليح وسيلم  تِيمح بْيوم 

فهيو ميينهم .  قيال وال يتييرِ نهيل ال ميي  يلمسيون طيالسييهم فيوق عمييائمهم ألن هي ا يفعلييح 

وعلماؤهم للتميي  عمين دونهيم فيي العليم والِيرف ولييس نهيل ال مي   نشراف المسلمين

نهال ل لك فيمنعون منح .  قيال وفيي كتياب عمير وال يلمسيون النعليين .  قيال فيمنيج نهيل 

ال ميي  ميين لييمس  ميييج األ نيياس ميين النعييال .  واليينعالن همييا ميين ز  العييرب ميين  بيياد 

ح وسيلم يلمسيهما ويسيتعملهما وكي لك الدهر إلى يومنا ه ا اليم رسيول   هللا  يلى هللا عليي

الصحاب  من بعد  .  وقد رو  عن ننس عن النمي  لى هللا عليح وسلم  بالنعل والخياتم 

. 

اليم سياق ميين طرييق موسيى بيين عْمي  عين نبييي ال بيير عين  ييابر قيال قيال رسييول   هللا 

ا ميا  لى هللا عليح وسلم في غ وة غ اها استمثروا من النعال فإن نحدكم ال ي ال راكمي

كان منتعال .  وقال ننس كان رسول   هللا  لى هللا علييح وسيلم يصيلي فيي نعلييح وكيان 

لنعلييح قميياالن .  وقييال عميير بيين الخ يياب رضييي هللا عنييح عليييمم بالنعييال فإنهييا خالخيييل 

الر ال .  ولم تمن النعال مين ز  العجيم وإنميا كيان لماسيهم رنس الخيع الي   يسيمونح 

ليى عيادة لماسيهم .  قيال وألنهيا مين ز  العلميا  واألشيراف التمسك فيجب نن يحملوا ع

 واألكابر فال يممنون من لماسها انتهى .

فإن قيل فْد كان اليهود يلمسونها على عهد رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم في المديني  

وحولها ويرتدون ويفرقون رؤوسيهم ويلمسيون العميائم وليم يمينعهم مين شيي  مين ذليك 

اليهود ال يصلون في نعيالهم فخيالفوهم وسين  رسيول   هللا  يلى هللا علييح وله ا قال إن 

وسلم نحق ما اتمج ولم يل مهم بالغيار وال خليفتح من بعيد  نبيو بمير الصيديق رضيي هللا 

عنح .  قيل إنما اعتمد نمير الميؤمنين عمير بين الخ ياب رضيي هللا عنيح ومين بعيد  فيي 

النهي عنهم حيث ليم يمين إلي امهم بالغييار إذ ذاِ الغيار سنتح فإنح نرشد إلى مخالفتهم و

مممنا ألن المسلمين لم يمونوا قد استولوا على نهيل المتياب وقهيروهم ونذليوهم وملميوا 

بالدهم بل كانت نكثر بالدهم لهم وهم فيها نهل  لح وهدن  فمان المْيدور علييح إذ ذاِ 

لمسييلمين نمصييار المفييار نميير المسييلمين مخييالفتهم بحسييب امممييان فلمييا فييتح هللا علييى ا
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وملمهييم ديييارهم ونمييوالهم و يياروا تحييت الْهيير واليي ل و ييرت عليييهم نحمييام امسييالم 

نليي مهم الخليفيي  الراشييد واممييام العييدل اليي   ضييرب هللا الحييق علييى لسييانح وقلمييح ونميير 

رسول   هللا  لى هللا علييح وسيلم باتميال سينتح عمير بين الخ ياب بالغييار ووافْيح علييح 

  واتمعح األئم  والخلفيا  بعيد  وإنميا قصير فيي هي ا مين المليوِ مين قليت  ميج الصحاب

رغمتح في نصر امسالم وإع از نهلح وإذالل المفر ونهلح .  وقد اتفق علميا  المسيلمين 

 على و وب إل امهم بالغيار وننهم يمنعون من التِمح بالمسلمين في زيهم .

بهم وال نركاه الساروج وال نتقلاد فصل  قالوا وال نتشبه بالمسالمين فاي ماراك  - 244

 السيوف وال نتخذ شيئا من السالح وال نحمله معنا 

فأهييل ال ميي  ممنوعييون ميين ركييوبهم السييروج وإنمييا يركمييون األكييع وهييي المييراذل   

عرضا وتميون نر لهيم  ميعيا إليى  انيب واحيد كميا نميرهم نميير الميؤمنين عمير فيميا 

فج عين نسيلم نن عمير نمير نهيل ال مي  نن روا  عمدالرحمن بن مهد  عن عمدهللا عن نيا

يركمييوا علييى األكييع عرضييا ونن يركمييوا عرضييا وال يركمييوا كمييا يركييب المسييلمون .  

وذكر عميد هللا عن نافج عن ابن عمير عين عمير ننيح كيان يمتيب إليى عماليح ييأمرهم نن 

يركب نهل ال م  في شق شق . وقال زهير بن حرب حيدالنا وهيب بين  ريير قيال زعيم 

 نهى عمر بن عمدالع ي  نن يركب السروج من خالع امسالم .نبي قال 

وقييال عمييدالرحمن بيين مهييد  عيين خالييد بيين نبييي عثمييان األمييو  قييال نميير عميير بيين 

عمدالع ي  فيي نهيل ال مي  نن يحمليوا عليى األكيع ونن تجي  نوا ييهم .  ونن السيروج 

وا مين نهيل من  الت الخيل ونهيل ال مي  ممنوعيون مين ركوبهيا فإنهيا عي  ألهلهيا وليسي

الع  وعلى ه ا  ميج الفْها  .  قال الجويني في النهاي  اتفيق األ يحاب عليى ننيا نيأمر 

 المفار بالتميي  عن المسلمين بالغيار وتفصيل ذلك إلى رن  اممام .

وقال األ حاب يمنعون من ركوب الجياد ويملفون ركوب الحميير والمغيال إال النفيسي  

معنى الخيل وينمغي نن تتمي  مراكمهم عن المراكيب التيي التي يت ين بركوبها فإنها في 

يتمي  بها األماالل واألعييان مين نهيل اميميان .  وقييل ينمغيي نن يميون ركيابهم العيرور 

وهو ركياب الخِيب اليم يضي رون إليى نضييق ال رييق وال يممنيون مين ركيوب وسيط 

لمين فييال الجييواد إذا كييان ي رقهييا المسييلمون وإن خلييت ميين زحميي  ال ييارقين ميين المسيي

حرج الم تمليفهم التمي  بالغيار وا ب حتى ال يختل وا في زيهم ومالبسيهم بالمسيلمين .  

قال وما ذكرنا  من تميي هم في الدواب والمراكب مختليع فييح فْيال قيائلون التميي  بهيا 

حتم كما ذكرنا  في الغيار ومنهم من  عل ما عيدا الغييار ندنيى اليم إذا رنَّللا امميام ومين 

ذليك فيال معتيرض علييح ولييس يسيوغ إال االتميال .  وهيل يجيب عليى الميرنة  إليح األمر

ميينهم نن تتمييي  بالغيييار إذا بييرزتو علييى و هييين نحييدهما يجييب كالر ييل .  والثيياني ال 

يجب إذ بروز النسا  نادر وذلك ال يْتضي تميي ا في الغيار .  وإذا دخل الميافر حماميا 

وعالمي  فالي   رنتيح األ يحاب منيج ذليك  فيح مسلمون وكان ال يتميي  عمين فييح بغييار

 وإيجاب التميي  في ه ا المْام .

نولى إذ ربما يفسد الميا  عليى حميم دينيح بحييث ال يِيعر بيح .  ودخيول الميافرة الحميام 

ال   فيح المسلمات مين غيير خيالف غييار يخيرج عليى الخيالف الي   ذكرنيا  .  وكيان 

  ميين ركييوب  يينس الخيييل فلييو ركمييوا شيييخي رحمييح هللا تعييالى يْييول ال يمنييج نهييل ال ميي

المراذين التي ال زين  فيها والمغال على هي   الصيف  فيال منيج والحميار الي   تمليغ قيمتيح 
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مملغا إذا ركمح واحيد مينهم ليم نر لْل يحاب فييح منعيا ولعلهيم نميروا إليى الجينس ومين 

ال المييالم الِييائج ركييوب الحمييار ذل وركييوب الخيييل عيي  انتهييى .  وقييد قييال الِييافعي و

يركموا ن ال فرسا وإنما يركمون المغال والحمير .  قال ن حابح فتمنيج نهيل ال مي  مين 

ركوب الفرس إذ في ركوبها الفضيل  العميم  والغ او  مراكب المجاهيدين فيي سيميل 

هللا ال ين يحمون حوزة امسالم ويي بون عين ديين هللا .  قيال تعيالى ) ^ ونعيدوا لهيم ميا 

ط الخيل ترهميون بيح عيدو هللا وعيدوكم ( فجعيل ربياط الخييل است عتم من قوة ومن ربا

أل ل إرهاب المفار فيال يجيوز نن يممنيوا مين ركوبهيا إذ فييح إرهياب المسيلمين .  وقيد 

قال رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم الخيل معْود في نوا ييها الخيير إليى ييوم الْيامي  

سيتعمالهم الخييل فيي الجهياد فهيم األ ر والمغنم ونهل الجهياد هيم نهيل الخييل والخيير ال

نحق بركوب ما عْد الخير بنوا يها من المراكب .  وقد رو  عين ابين عمياس رضيي 

هللا عنهمييا إن الخيييل كانييت وحِييا فييي المييرار  ونول ميين ننسييها وركمهييا إسييماعيل بيين 

إبراهيم فهي من مراكيب بنيي إسيماعيل وبهيا نقياموا ديين الحنيفيي  وعليهيا قاتيل رسيول   

ى هللا عليح وسلم نعيدا  هللا وعليهيا فيتح الصيحاب  الفتيوح ونصيروا امسيالم فميا هللا  ل

ألعدا  هللا ال ين ضربت عليهم ال ل  ولركوبها .  وقد قال عمر بين الخ ياب رضيي هللا 

 عنح ال تع وهم وقد نذلهم هللا وال تْربوهم وقد نقصاهم .

 فصل  قالوا وال نتقلد السيوف    - 245 

 م  من تْلد السيوف لما بين كونهم نهل ذم  وكونهم يتْلدون السيوف مين يمنج نهل ال  

التضياد فييإن السيييوف عي  ألهلهييا وسييل ان وقيد قييال رسييول   هللا  يلى هللا عليييح وسييلم 

بعثت بالسيع بين يد  الساع  حتى يعمد هللا وحد  ال شريك لح و عل رزقي تحت ظيل 

ن تِمح بْوم فهيو مينهم فمالسييع رمحي و عل ال ل والصغار على من خالع نمر  وم

النا ر والمتاب الهاد  ع  امسالم وظهر في مِارق األرض ومغاربها .  قال تعالى 

) ^ لْييد نرسييلنا رسييلنا بالمينييات ونن لنييا معهييم المتيياب والمييي ان ليْييوم النيياس بالْسييط 

 ونن لنا الحديد فيح بيأس شيديد (  وهيو قضييب األدب وفيي  يف  رسيول   هللا  يلى هللا

عليح وسيلم فيي المتيب المتْدمي  بييد  قضييب األدب فمعيث هللا رسيولح ليْهير بيح نعيدا   

ومن خالع نمر  فالسيع من نعميم ميا يعتميد فيي الحيرب علييح ويرهيب بيح العيدو وبيح 

ينصر الدين ويي ل هللا الميافرين والي مي لييس مين نهيل حمليح والعي  بيح .  وكي لك يمنيج 

عليى اخيتالف ن ناسيها كيالْوس والنِياب واليرمح  نهل ال م  من اتخاذ السالح وحملها

وما يمْى بأسح ولو ممنوا من ه ا ألفضى إلى ا تماعهم على قتال المسلمين وحرابهم .  

قال نبو الْاسيم ال مير  ومين  يرت عادتيح بيالركوب مينهم مين دهياقينهم ونحيوهم فإنيح 

من غير لجام وال  يجوز لح الركوب إذا نذن لح اممام فيركب المغل  والحمار على إكاف

حممح وال سفر وال مركب محلى ذهميا وفضي  كميا سين نميير الميؤمنين رضيي هللا عنيح 

 لهم حيث قالوا وال نتِمح بالمسلمين في مراكمهم .

 فصل بعض األح ام التي ضربم على أهل الذمة   - 246

قال عميدالع ي  النيا الْاسيم النيا النضير بين إسيماعيل عين عميدالرحمن بين إسيحاق عين   

خليف  بن قيس قال قال عمر نكتب بأمرنا يا يرفأ إلى نهل األمصار فيي نهيل المتياب نن 

تج  نوا يهم ونن يرب وا المستيجان في نوساطهم ليعرف زيهم من ز  نهيل امسيالم 

. 
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وذكيير يحيييى بيين سييعيد عيين عميييد هللا عيين نييافج عيين نسييلم نن عميير كتييب إلييى نمييرا  

على نعناقهم .  وكتب عمر بين عميدالع ي  إليى  األمصار نن يأمروا نهل ال م  نن يختم

الِام نن يِد النصارَّللا مناطْهم ويج وا نوا يهم .  قال نبو الْاسم ويجب على امميام 

نن يأمر نهل ال م  بالغيار في دار امسالم ويل مهم نن يغييروا فيي المليمس والمركيب .  

يلمسييح نشييراف النيياس فأمييا فييي الملييمس فهييو ننهييم ال يلمسييون الفيياخر ميين اللميياس اليي   

وكمارهم من الِروب المرتفع  وال الخ  .  إن عمر بن عمدالع ي  كتب إلى النصيارَّللا 

من نهل الِام نال يلمسوا عصما وال خ ا فمن قدر على نحد منهم فعل من ذلك شييئا بعيد 

التْدم إليح فإن سلمح لمن و د  .  قال العصب هو المرد ال   يصمغ غ لح وهيو اليمياني 

ن عليى النميي  يلى هللا علييح وسيلم  بيرد نجرانيي وقيد كيان خليج عليى كعيب بين وقد كا

زهييير بييرد  عنييد إسييالمح فماعييح ميين معاوييي  وهييو اليي   لييم ييي ل الخلفييا  يتوارالونييح 

ويتمركون بح .  ونما الخ  فإنح لماس األشراف ومن لح ع  فمين ال عي  ليح فيي امسيالم 

 راشد عمر بن عمدالع ي  .يمنج من الثياب المرتفع  اقتدا  بالخليف  ال

 فصل  لون لباس أهل ال تاا   - 247 

ونما لون ما يلمسون من الغييار فيإنهم يلمسيون الرمياد  األدكين وهي ا غييار ال وائيع   

كلها والنصيارَّللا يختصيون بالرمياد  لْيولهم فيي المتياب ونِيد ال نيانير عليى نوسياطنا 

منياطق النصيارَّللا وال يمفيي شيدها  وهو المن ْ  الم كورة في اللفظ اآلخر فإن ال نانير

تحت اليابهم بل ال تمون إال ظاهرة بادي  فوق الثياب .  قال الِافعي ويمفيهم نن يغييروا 

 الوبا واحدا من  مل  ما يلمسون .

وقال الِيخ نبو إسحاق المروز  إذا دخلوا الحمام علْوا فيي رقيابهم األ يراس ليعيرف 

ما األ فر من اللون فيإنهم يمنعيون مين لماسيح إذ ننهم من نهل ال م  .  قال نبو الْاسم فأ

كيان رسييول   هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم وكيي لك الخلفييا  بعييد  عثمييان وغييير  وكييان ز  

األنصار وبح كيانوا يِيهدون المجيالس والمحافيل وهيو زيهيم إليى الييوم إذا دخليوا عليى 

ابتح فيمنعيون مين الخلفا  فال يتِمهون برسول   هللا  لى هللا عليح وسلم وخلفائح و يح

لمسح وال يممنون .  قلت ه ا موضج يحتاج إلى بيان وتفصيل وهو نن لماس نهيل ال مي  

ال   يتميي ون بيح عين المسيلمين نوعيان  األول نيول منعيوا منيح لِيرفح وعليو  فهي ا ال 

يختلع باختالف العوائد .  والثاني نول منعوا منح ليتمي وا بح عن المسلمين فإذا هجير  

و ار من شعار المفار لم يمنعوا منح فمن ذليك لمياس األ يفر واألزرق لميا  المسلمون

 ار من شيعارهم فيوق اليرؤوس والمسيلمون ال يلمسيونح ليم يمنيج منيح نهيل ال مي  فيإن 

المْصود بالغيار ما يمي هم بح عن المسلمين بحيث يعرفون ننهم مين نهيل ال مي  وال لي  

عميير بين الخ يياب رضيي هللا عنييح إلييى .  وقيد تْييدم حيديث خالييد بين عرف يي  قييال كتيب 

 األمصار نن تج  نوا يهم يعني النصارَّللا وال يلمسوا لمس  المسلمين حتى يعرفوا .
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قال نبو الْاسم ال مر  ونما المرنة إذا خر يت فيميون نحيد خفيهيا نحمير حتيى يعيرف   

ممحيول وسيليمان بين موسيى نن عمير كتيب  بأنها ذمي  .  وقد روَّللا هِام بن الغاز عن

إلى نهل الِام امنعوا نسا هم نن ييدخلن ميج نسيائمم الحماميات .  وقيال احميد بين حنميل 

نكيير  نن ت لييج نهييل ال ميي  علييى عييورات المسييلمين .  قييال نبييو الْاسييم وهيي ا  ييحيح إن 

 نسا  نهل ال م  لسن بثْات على شي  من نمور المسلمين فال يؤمن الفساد .
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نهى رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم نن تماشر المرنة المرنة فتنعتها ل و هيا حتيى وقد 

كأنح ينمر إليها .  يعني فيفضي ذليك إليى و يع ال ميي  المسيلم  ل و هيا الي مي حتيى 

 كأنح يِاهدها فمر  نحمد له ا المعنى .

ِيام اليم قال وقد رويت كراهتح عن عمدهللا بن بِير وهيو مين نعليى التيابعين مين نهيل ال

ساق من طريق عيسيى بين ييونس عين نبيي إسيحاق عين هِيام بين الغياز نن عميدهللا بين 

بِر كر  نن تْمل النصراني  ونن ترَّللا عورتها .  قلت نحمد احتج بْوليح تعيالى ) ^ وال 

يمييدين زينييتهن إال لمعييولتهن ( إلييى نن قييال ) ^ نو نسييائهن ( فخييص نسييا  المسييلمات 

مييوافر .  الييم ذكيير نحمييد هيي ا األاليير فعنييد  فييي إحييدَّللا بجييواز إبييدا  ال ينيي  لهيين دون ال

الروايتين نن المسيلم  ميج الميافرة كياألختين اللتيين تنميران ميا تيدعو إلييح الحا ي  وهللا 

 نعلم . 
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ه ا الِرط في نهل المتاب ال   لغتهم غير لغ  العرب كنصيارَّللا الِيام والج ييرة إذ   

ما من المالد دون نصارَّللا العرب ال ين لم تمن لغيتهم غيير العربيي  فمينعهم ذاِ وغيره

عمر من التملم بمالم العرب لئال يتِمهوا بهم في كالمهم كما منعوا مين التِيمح بهيم فيي 

زيهم ولماسهم ومراكمهم وهيئات شيعورهم فيأل مهم اليتملم بلسيانهم ليعرفيوا حيين اليتملم 

ميي  ميج ميا فيي ذليك مين تعمييم كيالم العيرب ولغيتهم ننهم كفار فيمون ه ا من كمال الت

حيث لم يسلط عليها األنجاس واألخابث يتم لونها ويتملمون بها كييع وقيد نني ل هللا بهيا 

 نشرف كتمح ومدحح بلسان عربيو

وقييد رو  عيين النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم  نن لسييان نهييل الجنيي  عربييي فصييان نمييير 

وغار عليح نن يتملموا بح وه ا مين كميال تعميميح المؤمنين ه ا اللسان عن نهل الجحيم 

لإلسالم والْر ن والعرب ال ين ن ل الْر ن بلغتهم وبعث هللا ورسولح من ننفسهم مج ما 

في تممينهم من التملم بها من المفاسد التي منها  دلهم فيهيا واسيت التهم عليى المسيلمين 

مجوسييا ف فيق يغميص امسيالم كما سمق نن وقج البن الميِج لما ح ق في العربي  وكان 

ونهلح الم لما خالع المسلمين نظهر امسالم كالصابى  الماتب الي   عيال المسيلمين فيي 

كتابتح وترسلح الم هجا العرب في قصيدة لح مِهورة ومدح عماد المواكيب مين الصيابئ  

والمجييوس .  ونمائرهمييا كثييير فلييو لييم يميين فييي تعلييم المفييار العربييي  إال هيي   المفسييدة 

 ها لمان ينمغي نن يمنعوا منها أل لها .وحد
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وه ا يحتمل نمورا  نحدها نن يريد منعهم السميل إلى المتابي  بالعربيي  بحيال حتيى فيي   

نْش الخواتيم فال يستعلون على المسلمين .  والالثها ننهم ربما تو لوا ب لك إليى مفاسيد 

عليييى المسيييلمين .  ورابعهيييا نن فيييي ذليييك تِيييمها بالمسيييلمين فيييي نْيييش  يعيييود ضيييررها

خواتيمهم .  وقيد روَّللا نبيو داود وغيير  نن النميي  يلى هللا علييح وسيلم  نهيى نن يينْش 

 الر ل على خاتمح عربيا .

وحمل ه ا النهي على نْش مثل نِْح يعني وهو الي   نْيش عليى خياتم النميي  يلى هللا 

هللا  يلى هللا علييح وسيلم نهيى نن يينْش نحيد مثيل ذليك    عليح وسلم  وهو محمد رسول

على خاتمح لما في االشتراِ في ذلك النْش من المفسيدة وييدل علييح الحيديث اآلخير نن 

رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم اتخ  خاتميا مين فضي  ونْيش علييح محميد رسيول   هللا 
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او  وهم في الحيديث وقيال  لى هللا عليح وسلم ونهى نن ينْش نحد مثل نِْح فلعل الر

نهى نن ينْش عربيا .  وقد يْال إن ذلك مين بياب سيد ال ريعي  حتيى يصيان ذليك الينْش 

 عن المحاكاة فنهى عن النْش بالعربي  م لْا وله ا نمائر في الِريع  لمن تأملها . 

 فصل   قالوا وال نت نى ب ناهم   - 251

بهييا كمييا قييال  ) نكنيييح حييين نناديييح  وهيي ا ألن المنييي  وضييعت تعميمييا وتمريمييا للممنييى  

ألكرمح % وال نلِْمح والسونة اللْما (  ونيضا ففي تمنِييهم بمنيى المسيلمين اشيتما  بالمنيي  

والمْصود التميي  حتى في الهيئ  والمركب واللماس .  فيإن قييل فميا تْوليون فيي  يواز 

ميدالرحمن وميا تسِميهم بأسما  المسلمين كيأبي بمير وعمير وعثميان وعليي وعميدهللا وع

 نشمههاو

قيل هي ا موضيج فييح تفصييل فنْيول األسيما  الالالي  نقسيام األول قسيم يخيتص المسيلمين 

والثاني قسيم يخيتص المفيار والثاليث قسيم مِيترِ .  فياألول كمحميد ونحميد ونبيي بمير 

وعمر وعثمان وعلي وطلح  وال بير فه ا النول ال يمِمنون من التسِمي بيح والمنيج منيح 

نج من التمنيي بمنايي  المسيلمين فصييان  هي   األسيما  عين نخابيث خليق هللا نولى من الم

نميير  سيييم .  والثيياني كجيير س وب ييرس ويوحنييا ومتِييى ونحوهييا فييال يمنعييون منييح وال 

يجييوز للمسييلمين نن يتسييِموا بيي لك لمييا فيييح ميين المِييابه  فيمييا يختصييون بييح .  والنييول 

وعمير وعميدهللا وع يي  وموهيوب الثالث كيحيى وعيسى ونيوب وداود وسليمان وزييد 

 وسالم ونحوها فه ا ال يمنج منح نهل ال م  وال المسلمون .

فإن قيل فميع تمنعونهم مين التسيِمي بأسيما  المسيلمين وتمِمنيونهم مين التسيمي  بأسيما  

األنميييا  كيحيييى وعيسييى وداود وسييليمان وإبييراهيم ويوسييع ويعْييوبو  قيييل ألن هيي   

ين المسييلمين والمفيار بخيالف نسييما  الصيحاب  واسيم نمينييا األسيما  قيد كثيير اشيتراكها بي

فإنها مختص  فال يمِمن نهل ال م  من التسيِمي بهيا .  وقيد قيال الخيالل فيي الجيامج بياب 

في نهل ال م  يمنِون  نخمرني حرب قال قلت ألحمد نهل ال م  يمنِونو قال نعم ال بأس 

نبييي هييارون نن إسييحاق بيين  وذكير نن عميير بيين الخ يياب قييد كنِييى .  نخمرنييي محمييد بيين

إبراهيم حدالهم قال رنيت نبا عمدهللا كنِى نصرانيا طميما قال يا نبا إسحاق اليم نخيرج إليي 

فيييح بابييا .  نخمرنييا نحمييد بيين محمييد بيين حييازم حييدالنا إسييحاق بيين منصييور ننييح قييال ألبييي 

ل عمدهللا يمر  نن يمنِى غير المسيلمو فْيال نلييس النميي  يلى هللا علييح وسيلم  حيين دخي

على سعد بن عمادة قال ما ترَّللا ما يْول نبيو الحميابو  نخمرنيي محميد بين نبيي هيارون 

نن نبا الحارإ حدالهم قال سيألت نبيا عميدهللا نيمنِيى الي مُيو  قيال نعيم قيد رو  نن النميي 

  لى هللا عليح وسلم  قال ألسْع نجران نسلم يا نبا الحارإ .

قاال النا نبو طالب ننح سأل نبا عميدهللا نخمرني نحمد بن محمد بن م ر وزكريا بن يحيى 

يمني الر ل نهل ال م و قال قد كنى النمي  لى هللا علييح وسيلم  نسيْع نجيران وعمير 

رضي هللا عنح قال يا نبا حسان إن كنى نر و ننح ال بأس بح .  نخمرنيي محميد بين عليي 

نحميد عين  حدالنا مهنِا قال سألت نحمد هل يصلح تمنِي اليهيود  والنصيراني و فحيدالني

نبن عيين  عن نيوب عن يحيى بن نبي كثيير نن عمير بين الخ ياب رضيي هللا عنيح قيال 

لنصراني نسلم يا نبا حسان نسلم تسيلم .  قليت وميدار هي ا المياب وغيير  مميا تْيدم عليى 

المصلح  الرا ح  فيإن كيان فيي كنيتيح تممينيح مين اللمياس وتيرِ الغييار والسيالم علييح 

ور ا  إسالمح وإسيالم غيير  كيان فعليح نوليى كميا يع ييح مين  نيضا ونحو ذلك تأليفا لح
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مال هللا لتألفح على امسالم فتألفح ب لك نولى وقد ذكر وكيج عن ابن عماس ننح كتب إلى 

ر ييل ميين نهييل المتيياب سييالم عليييك .  وميين تأمييل سيييرة النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم  

لييح حْيْيي  األميير وعلييم نن  ون ييحابح فييي تييأليفهم النيياس علييى امسييالم بمييل طريييق تمييين

كثيرا من ه   األحمام التي ذكرناها من الغيار وغير  تختلع باختالف ال مان والممان 

والعج  والْيدرة والمصيلح  والمفسيدة .  ولهي ا ليم يغييرهم النميي  يلى هللا علييح وسيلم  

 وال نبو بمر رضي هللا عنح وغيرهم عمر رضيي هللا عنيح والنميي  يلى هللا علييح وسيلم 

قييال ألسييْع  نجييران نسييلم يييا نبييا الحييارإ تأليفييا لييح واسييتدعا  مسييالمح ال تعميمييا لييح 

 وتوقيرا .
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ونمييا نن يخاطييب بسيييدنا وموالنييا ونحييو ذلييك فحييرام ق عييا وفييي الحييديث المرفييول ال   

 تْولوا للمنافق سيدنا فإن يمن سيدكم فْد نغضمتم ربمم .

ا تلْيمهم بمع  الدول  وعضد الدول  ونحو ذلك فال يجوز كما ننح ال يجيوز نن يسيمى ونم

سديدا وال رشيدا وال مؤيدا وال  الحا ونحو ذلك ومين تسيمى بِيي  مين هي   األسيما  

لييم يجيي  للمسييلم نن يييدعو  بييح بييل إن كييان نصييرانيا قييال يييا مسيييحي يييا  ييليمي ويْييال 

ما اليوم فْد وفْنا إلى زمان يصدرون في المجيالس لليهود  يا إسرائيلي يا يهود  .  ون

ويْام لهم وتْمل نييديهم ويتحمميون فيي نرزاق الجنيد واألميوال السيل اني  ويمنِيون بيأبي 

العييال  ونبييي الفضييل ونبييي ال يييب ويسييمون حسيينا وحسييينا وعثمييان وعليييا وقييد كانييت 

س ونحيو نسماؤهم من قمل يوحنا ومتِى وحنينا و ر س وب رس ومار  ر س وميارق

ذلييك ونسييما  اليهييود عيي را ونشييعيا ويوشييج وح قيييل وإسييرائيل وسييعيج وحيييي ومِييمم 

 ومرقس وسمونل ونحو ذلك ولمل زمان دول  ور ال .
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قال الخالِل باب كيع عنوان المتاب وكيع يصدر إليهم .  نخمرنا نحمد بين محميد بين   

سحاق بن منصور حدالهم ننيح قيال ألبيي عميدهللا كييع يمتيب الر يل إليى نهيل حازم نن إ

المتاب و فْال ال ندر  كيع نقول الساع  الم عاودتيح فسيمت فْليت حيديث النميي  يلى 

هللا عليح وسلم  حين كتب إلى قيصر قال عمن هوو قلت حديث ال هر  قال نعيم يمتيب 

 السالم على من اتمج الهدَّللا .

نبا عميدهللا كييع نكتيب إليى اليهيود  والنصيراني سيالم علييك نو  وقال نبو طالب سألت

سالم على من اتمج الهدَّللاو قال سيالم عليى مين اتميج الهيدَّللا ي ليح .  وقيال األاليرم نن نبيا 

عمدهللا قيل ليح يمتيب إليى النصيراني نبْياِ هللا وحفميك ووفْيكو قيال ال .  وقيال حيرب 

ال ينمغييي نن يْييال لهييم ألنهييم  قلييت مسييحاق الر ييل يْييول للمِييرِ إنييح ر ييل عاقييل قييال

ليست لهم عْيول .  وذكير وكييج عين سيفيان عين منصيور قيال سيألت إبيراهيم ومجاهيد 

كيع يمتيب إليى نهيل ال مي و فْيال مجاهيد سيالم عليى مين اتميج الهيدَّللا .  وقيال إبيراهيم 

 سالم عليك .

وقال وكيج عن سفيان عن عمار الدهني عن ر ل عن كريب عن ابين عمياس ننيح كتيب 

ر ل من نهل المتاب سالم علييك .  قليت إن الميت هي ا عين ابين عمياس وهيو راو  إلى 

حديث نبي سفيان نن النمي  لى هللا عليح وسيلم  كتيب إليى قيصير سيالم عليى مين اتميج 

الهدَّللا فلعلح ظن نن ذلك مماتم  نهل الحرب ومن ليس لح ذم  .  ونما قيول النميي  يلى 
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لمييا ذهيب إليييهم ليحيياربهم وهيم يهييود قري ييح  هللا علييح وسييلم  ال تمييدؤوهم بالسيالم وهيي ا

فأمر نال يمدؤوا بالسالم ألنح نمان وهو قد ذهب لحربهم سمعت شييخنا يْول ذليك ولمين 

 في الحديث الصحيح ال تمدنوا اليهود والنصارَّللا بالسالم وإذا سلم

 عليمم نحدهم فْولوا وعليمم وقد تْدمت ه   المسيأل  .  وإذا كتيب إليى الي مي بيدن بنفسيح

قملييح فيْييول ميين فييالن إلييى فييالن ولييح نن يعممييح بالنسييم  إلييى قومييح فيْييول كمييير قومييح 

ورئيسهم ولح نن يدعو لح بالهداي  فْد كانت اليهيود تتعياطس عنيد النميي  يلى هللا علييح 

 وسلم  ليْول ألحدهم يرحمك هللا فمان يْول يهديمم هللا .

م لهاام عاان المجااالس وال فصاال  قااالوا ونااوقر المساالمين فااي مجالسااهم ونقااو  - 254

 نطلف عليهم في منازلهم ونرشدهم الطريى 

ه   نربع  نمور  نحدها توقير المسلمين في مجالسهم والتوقير التعميم واالحتِام لهيم   

وال يممرون علييهم بممير وال ييدخلون علييهم بغيير اسيتئ ان وال يفعليون بيين نييديهم ميا 

هم وال يميييدون نر لهيييم بحضيييرتهم وال يخيييل بالوقيييار واألدب ويحييييونهم بتحيييي  نمثيييال

يرفعون ن واتهم بين نيديهم ونحو ذلك .  الثاني قولهم ونْوم لهيم عين المجيالس ن  إذا 

دخلوا ونحن في مجلس قمنا لهم عنح ون لسناهم فيح فيمون لهيم  يدر  ولنيا ندنيا  وهي ا 

موا لهيم يعم المجالس المِترك  والمتخصح بهيم فيإذا دخليوا علييهم دورهيم وكنائسيهم قيا

عن مجالسهم ون لسوهم فيها .  الثالث قولهم وال ن لج ليهم في منازلهم ه ا  ريح فيي 

ننهم ال يعلون عليهم في المسمن سوا  كان من بنيانهم نو بنيان غيرهم فيال يمِمنيون مين 

سمنى دار عالي  على المسلمين ألن ذليك ذريعي  إليى اطالعهيم علييهم وهي ا الي   نيدين 

ْييد غييير  ننهييم ال يممنييون ميين السييمنى علييى رؤوس المسييلمين بحييال وقييد هللا بييح وال نعت

تْدمت المسأل  مستوفاة وبينا نن المفسيدة فيي نفيس المسيلمين لْصيور فييهم ال فيي نفيس 

 المنا  .

الرابج قولهم ونرشيدهم ال رييق ن  إذا اسيتدل مسيلم عليى ال رييق نرشيدنا  إليى النحيو 

رشاد بنصب األعالم وبالدالل  وبإرسال من ييدل ال   يْصد  ويريد  .  وه ا يتناول ام

 المسلم على ال ريق بحسب الحا   إلى امرشاد . 

 فصل  صيانة القرآن أن يحفظه من ليس من أهله   - 255

قالوا وال نعلِم نوالدنا الْر ن  يان  للْر ن نن يحفمح من ليس مين نهليح وال ييؤمن بيح   

وال يمِمين منيح وقيد نهيى النميي  يلى هللا علييح بل هو كافر بح فه ا ليس نهل نن يحفمح 

وسلم  نن يسافر بالْر ن إلى نرض العدو مخاف  نن تناليح نييديهم فلهي ا ينمغيي نن يصيان 

عن تلْينهم إيا  فإن طلب نحد منهم نن يسمعح منهم فيإن ليح نن يسيمعح إييا  إقامي  للحجي  

 عليهم ولعلح نن يسلم .

 سلمين بالِرك  ونحوها الفصل الرابج  في نمر معاملتهم للم

فصل  قالوا وال يشاارْ أحاد مناا مسالما فاي تجاار  ىال أن ي اون ىلاى المسالم   - 256 

 أمر التجار  

وهيي ا ألن اليي مي ال يتييوقى ممييا يتييوقى منييح المسييلم ميين العْييود المحرميي  والماطليي  وال   

وسيئل عين  يرون بيج الخمر والخن ير .  وقد قال إسحاق بن إبراهيم سمعت نبيا عميدهللا

الر ل يِارِ اليهود  والنصرانيو قال يِاركهم ولمن هو يليي المييج والِيرا  وذليك 

ننهيم ييأكلون الربيا ويسيتحلون األميوال .  اليم قييال نبيو عميدهللا ) ^ ذليك بيأنهم قيالوا ليييس 
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علينا فيي األمييين سيميل (  وقيال إبيراهيم بين هيانى  سيمعت نبيا عميدهللا قيال فيي شيرك  

ي نكرهح ال يعجمنيي إال نن يميون المسيلم الي   يليي المييج والِيرا  .  اليهود  والنصران

وقال نبو طالب واألالرم واللفظ لح سيألت نبيا عميدهللا عين شيرك  اليهيود  والنصيرانيو 

فْيال شياركهم ولميين ال يخليو اليهيود  والنصييراني بالميال دونيح ويمييون هيو يلييح منهييم 

بيي عميدهللا قييل لسيفيان ميا تيرَّللا فيي يعملون بالربا .  وقال إسيحاق بين منصيور قليت أل

مِارك  اليهود  والنصراني و قال نميا ميا تغيِيب عنيك فميا يعجمنيي قيال نحميد حسين .  

وذكيير عمييدهللا بيين نحمييد حييدالني عمييد األعلييى حييدالنا حميياد بيين سييلم  قييال قييال إييياس بيين 

 معاوي  إذا شارِ المسيلم اليهيود  نو النصيراني فمانيت اليدراهم ميج المسيلم فهيو الي  

يتصرف فيها في الِرا  والميج فال بيأس وال ييدفعها إليى اليهيود  والنصيراني يعميالن 

 فيها ألنهما يربيان .  قال فسألت نبي عن ذلك فْال مثل قول إياس .

وقال في رواي  العماس بين محميد بين موسيى الخيالل فيي المسيلم ييدفج إليى الي مي مياال 

نن يميون المسيلم يلييح .  وقيال فيي روايي  يِاركح قال نميا إذا كيان هيو يليي ذليك فيال إال 

حنمل ما نحب مخال تح بسمب من األسماب فيي الِيرا  والمييج يعنيي المجوسيي .  وقيال 

عمييدهللا بيين حنمييل حييدالني نبييي سييألت عمييي قلييت لييح تييرَّللا للر ييل نن يِييارِ اليهييود  

ى والنصراني و قال ال بأس إال ننح ال تمن المعاملي  فيي المييج والِيرا  إلييح يِيرف علي

 ذلك وال يدعح حتى يعلم معاملتح وبيعح .

فأما المجوسي فال نحب مخال تح وال معاملتح ألنيح يسيتحل ميا ال يسيتحل هي ا .  وكي لك 

قييال فييي رواييي  حييرب ال يِيياركح إال نن يمييون المسييلم هييو اليي   يلييي الميييج والِييرا  .  

 وروَّللا حييرب عيين ع ييا  مرسييال قييال نهييى رسييول   هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم عيين

مِارك  اليهود  والنصراني إال نن يمون الميج والِرا  بيد المسيلم .  وقيد تْيدمت هي   

المسأل  مستوفاة وإنما ذكرناها ليتم المالم عليى شيرح كتياب عمير رضيي هللا عنيح لمين 

 نراد نن يفرد  من  مل  المتاب وباهلل التوفيق .

 ك الفصل الخامس في نحمام  يافهتم للمارة بهم وما يتعلق ب ل

فصل   قالوا وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثالثة أيام ونطعماه مان أوسا    - 257 

 ما نجد 

هم ا في كتاب الِروط الالالي  نييام وقيال يحييى بين سيعيد عين عمييد هللا عين نيافج عين   

نسلم كتب عمر إلى نمرا  الج يرة نن ال تضربوا   ي  على النسا  والصيميان و  يي  

نربعي  دنيانير عليى نهيل الي هب ونربعيون درهميا عليى نهيل  نهل الِيام ونهيل الج ييرة

الورق ونن يضيِفوا من ن ل بهم من المسيلمين الالاليا .  واأل يل فيي ذليك مين السين  ميا 

 روا  نبو عميد في كتاب األموال .

حدالني نبو نيوب الدمِْي قال حدالني سعدان بن يحيى عين عمييد هللا بين نبيي حمييد عين 

ول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم  يالح نهيل نجيران فمتيب لهيم نبي المليح اله لي نن رسي

كتابييا نسييختح بسييم هللا الييرحمن الييرحيم هيي ا مييا كتييب محمييد رسييول   هللا  ييلى هللا عليييح 

وسلم  الح نهل نجران إذ كيان ليح حمميح علييهم نن فيي كيل سيودا  وبيضيا  و يفرا  

كيل  يفر نليع حلي  وحمرا  والمرة ورقيق ونفضل عليهم وترِ ذلك لهم نلفي حل  في 

وفي كل ر ب نلع حل  كل حل  نوقي  ما زاد الخراج نو نْص فعليى األواقيي فليحسيب 

وميا قضيوا مين ركياب نو خييل نو درول نخي  مينهم بحسياب وعليى نهيل نجيران مْيرَّللا 
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رسلي عِرين ليل  فما دونها .  قيال نبيو عمييد قوليح كيل حلي  نوقيي  يْيول المنهيا نوقيي  .  

نو نْص فعلى األواقي يعني بالخراج العلل يْيول إن نْصيت مين وقولح فما زاد الخراج 

األلفيييين نو زادت فيييي العيييدد نخييي ت بْيمييي  األلفيييي األوقيييي  فميييأن الخيييراج إنميييا وقيييج 

علىياألواقي و علهيا حليال ألنيح نسيهل علييهم ميين الميال .  فهي ا هيو األ يل فيي و ييوب 

وسينح الخليفي  الراشيد  الضياف  على نهيل ال مي  سينح رسيول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم

عمر رضي هللا عنح وفي ذلك مصلح  ألغنيا  المسلمين وفْيرائهم .  نميا األغنييا  فإنيح 

إذا ليييم يمييين عليييى نهيييل ال مييي  ضييييافتهم فربميييا إذا دخليييوا بالدهيييم ال يميعيييونهم ال عيييام 

ويْصدون امضرار بهم فإذا كانت عليهم ضيافتهم تسارعوا إليى منيافعهم خوفيا مين نن 

عليهم للضياف  فيأكلون بال عوض .  ونميا مصيلح  الفْيرا  فهيو ميا يحصيل لهيم ين لوا 

من االرتفاق فلما كان في ذلك مصلح  لعموم المسلمين  از اشتراطح على نهل ال م  .  

قال الخالل في الجامج باب في الضياف  التي شرطت عليهم .  نخمرنيي محميد بين عليي 

يث ابن نبي ليلى  عيل عمير رضيي هللا عنيح عليى حدالنا مهنا ننح سأل نبا عمدهللا عن حد

نهل السواد وعلى نهل الج ي  يوما وليل  قال قلت ألحمد ما يوم وليلي و قيال يضييفونهم 

. 

وقيال حمييدان بيين علييي قلييت ألحمييد عميير بيين الخ يياب رضييي هللا عنييح  عييل علييى نهييل 

ليت ألحميد ميا ييوم السواد ونهل الج ي  يوما وليل  فمنا إذا تولينا علييهم قيالوا شيما شيما ق

وليل و قال يضيفونهم قلت ما قولهم شما شماو قال هو بالفارسي  ليل  ليل  .  وقال عمدهللا 

بن نحمد حدالني نبي قال حدالني وكيج النا هِيام عين قتيادة عين الحسين عين األحنيع بين 

 قيس نن عمر رضي هللا عنح شرط

تيل ر يل مين المسيلمين على نهيل ال مي  ضيياف  ييوم وليلي  ونن يصيلحوا الْنياطر وإن ق

بأرضهم فعلييهم ديتيح .  قيال وحيدالنا نبيي حيدالنا وكييج عين نبيي إسيحاق عين حارالي  بين 

مضرب نن عمر رضي هللا عنح اشيترط عليى نهيل ال م ضيياف  ييوم وليلي  فيإن حمسيهم 

م ر نو مرض فيومين فإن ممثوا نكثر من ذلك ننفْوا من نموالهم ويملفيون ميا ي يْيون 

. 

حمام السل اني  وإذا  يولحوا عليى ضيياف  الالالي  نييام مين يمير بهيم قال الْاضي في األ

ميين المسييلمين قييدرت عليييهم ونخيي وا بهييا الالاليي  نيييام ال ييي ادون عليهييا كمييا  ييالح عميير 

نصارَّللا الِام على ضياف  من يمر بهم من المسلمين الالال  نيام مما ييأكلون ال يملفيونهم 

 عييل ذلييك علييى نهييل السييواد دون ذبييح شيياة وال د ا يي  وتييمن دوابهييم ميين غييير شييعير و

المدن .  قال وقد رو  عن نحمد كالم ييدل عليى نن الي   شيرط علييهم ييوم وليلي  .  اليم 

ذكر قول حمدان بن علي ألحمد وقد تْدم  نفا الم ذكر حديث األحنع ابن قيس عن عمير 

وقد ذكرنا  .  قال الْاضي وك لك الضياف  في حق المسلمين الوا يب ييوم وليلي  .  قيال 

احمد في رواي  حنمل قد نمر النمي  لى هللا عليح وسلم  ب لك وهيو ديين ليح قليت ليح كيم 

مْدار ما يْدر لحو قال يمِونح في الثالال  نيام التي قال رسول   هللا  لى هللا علييح وسيلم 

واليوم والليل  هو حق وا ب .  فْيد بيين ان المسيتحب الالالي  نييام والوا يب ييوم وليلي  .  

حنمل و الح الضياف  الالال  نيام و ائ  ييوم وليلي  فمانيت  ائ تيح نوكيد  وقال في رواي 

من الثالال  .  قيال وقيد روَّللا الخيالل ميا دل عليى االسيتحماب واميجياب فيروَّللا بإسيناد  

عيين المْييدام نبييي كريميي  قييال قييال رسييول   هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم ليليي  الضيييع حييق 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 453 

  اقتضا  الدين وإن شا  تيرِ يعنيي إذا وا ب فإذا ا مح في فنائح فهو دين عليح إن شا

لييم يضييع .  وبإسييناد  عيين نبييي شييريح الخ اعييي قييال قييال رسييول   هللا  ييلى هللا عليييح 

وسييلم الضييياف  الالاليي  نيييام و ائ تييح يييوم وليليي  وال يحييل لمسييلم نن يْيييم عنييد نخيييح حتييى 

لييس عنيد  يؤالمح قال يا رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم كيع يؤالمحو قيال يْييم عنيد  و

 ما يْريح .

فحييديث نبييي كريميي  يييدل علييى و ييوب اليييوم والليليي  وحييديث نبييي شييريح يييدل علييى 

اسييتحماب الييثالإ .  فالضييياف  فييي حييق المفييار والمسييلمين وا ميي  علييى كييال الحييديثين 

لمنهما يختلفان في قيدر الو يوب واالسيتحماب ويختلفيان فيي حمميين  خيرين .  نحيدهما 

ابتيدا  بالِيرل وفيي حيق المفيار تجيب بالِيرط .  والثياني  ننها في حق المسيلمين تجيب

ننها في حق المسلمين تعم نهل الْرَّللا واألمصار وفي حق المفار تختص بأهل الْيرَّللا .  

قييال نحمييد فييي رواييي  نبييي الحييارإ الضييياف  تجييب علييى كييل مسييلم ميين كييان ميين نهييل 

المسيلمين  األمصار وغيرهم من المسلمين .  وقال في موضج  خر تجب الضيياف  عليى

كلهم من ن ل بح ضيع عليح نن يضيفح .  والفرق بينهما نن عمر رضي هللا عنيح شيرط 

ذلك على نهل الْرَّللا واألخمار الواردة في حق المسلمين عام  لْوليح ليلي  الضييع حيق  

وا ييب وفييي لفييظ  خيير الضييياف  الالاليي  نيييام .  وتجييب الضييياف  علييى المسييلم للمسييلمين 

نص عليح نحمد في روايي  حنميل وقيد سيأل إن نضياف الر يل والمفار لعموم الخمر وقد 

ضيع من نهل المفر يضيفحو فْال قال رسول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم ليلي  الضييع 

حيق وا ييب عليى كييل مسيلم فييدل علييى نن المسيلم والمِييرِ يضيافان والضييياف  معناهييا 

عموم الخمر وننيح معنى  دق  الت ول على المسلم والمافر .  وه ا لفظ نحمد فْد احتج ب

يعم المسلم والمافر وإذا ن ل بح الضيع ولم يضفح كان دينيا عليى المضياف نيص علييح 

في رواي  حنمل فْال إذا ن ل الْوم فلم يضافوا فإن شا  طلمح وإن شا  ترِ قال ليح فميم 

مْدار ما يْدر لحو قال ما يمِونح في الثالال  األيام واليوم والليل  حيق وا يب قيال ليح فيإن 

يضيفو  ترَّللا لح نن يأخ  مين نميوالهم بمْيدار ميا يضييفحو قيال ال يأخي  إال بعليم نهليح  لم

ولح نن ي المهم بحْح .  فْيد نيص عليى نن ليح الم المي  بي لك وهي ا ييدل عليى الموتيح فيي 

ذمتح لْولح في حديث نبي كريم  فإن ن يمح بفنائيح فهيو ديين علييح إن شيا  اقتضيا  وإن 

مال من يجب عليح الضياف  بغير إذنح إال بعليم نهليح إذ  شا  يترِ ومنج من نن يأخ  من

من كان لح على ر ل حق وامتنج من ندائح وقدر لح على حق لم يجي  ليح نن يأخي  بغيير 

إذنح انتهى .  فأما قولح إن الييوم والليلي  حيق وا يب والثالالي  مسيتحم  فهي ا  يحيح فيي 

ل ذليك فيإن الثالالي  إن كانيت حق المسلمين .  ونما في حيق نهيل ال مي  فيال يممين نن يْيا

مِروط  عليهم فهي حق الزم عليهم الْيام بح للمسلمين وإن لم تمن مِروط  عليهم لم 

يج  للمسلمين تناول ما زاد على اليوم والليل  إال برضياهم وحينئي  ال فيرق بيين الثالالي  

ومييا زاد عليهييا وعميير رضييي هللا عنييح لييم يِييرط علييى طائفيي  معينيي  بييل شييرط علييى 

الِام والج يرة وغيرهما ففيي شيرطح عليى نصيارَّللا الِيام والج ييرة ضيياف   نصارَّللا

الالال  نييام ليسيارهم وإطياقتهم ذليك ونميا نصيارَّللا السيواد فِيرط علييهم يوميا وليلي  ألن 

حالهم كان دون حال نصارَّللا الِام والج يرة .  فمان عمر رضي هللا عنيح يراعيي فيي 

لج ي  وفي الخيراج فمعضيهم شيرطها ذلك حال نهل المتاب كما كان يراعي حالهم في ا

عليهم يوما وليل  وبعضهم شرطها عليهم الالالا .  ونما قولح إنهم إذا لم يْوموا بما علييهم 
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وقدر لهم على مال لم يأخ   بنا  على مسيأل  المفير فلييس كي لك والسين  قيد فرقيت بيين 

 ه ا وبين مسأل  المفر التي ال يجوز األخ  بها .

ر فال ينسب اآلخ  إلى  ناي  لمهور حْح بخالف ما إذا لم يمين إن سمب الحق ههنا ظاه

ظاهرا وله ا نفتى النمي  لى هللا عليح وسلم  هندا بأن تأخ  من ميال زو هيا ميا يمفيهيا 

وولييدها بييالمعروف كمييا  ييوز للضيييع نن يأخيي  مثييل قييرا  إذا لييم يضييع فجييا ت السيين  

لنيا  يرانيا ال ييدعون لنيا سيادة باألخ  في ه ين الموضعين و ا ت بالمنج لمن سألح إن 

وال قييادة إال نخيي وها نفنأخيي  ميين نمييوالهمو الحييديث فْييال ندِ األمانيي  إلييى ميين ائتمنييك وال 

تخن من خانك .  فمنج ههنا ونطليق هنياِ وكيان الفيرق بينهميا مين و هيين  نحيدهما ميا 

ن سيمب ذكرنا  من ظهور سمب الحق لتع ر األخ  وخفائح فينسب إلى الجناي  .  الثاني ن

الحق يتحدد في مسأل  النفْ  والضياف  قياسا فتمتنيج اليدعوَّللا فييح كيل وقيت والرفيج إليى 

الحاكم وإقام  المين  بخالف ماال ينمير سيممح .  إذا عيرف هي ا فعمير رضيي هللا عنيح ليم 

يِترط قدر ال عام وامدام والعلع فال يِترط ذلك وإنما ير يج فييح إليى عيادة كيل قيوم 

عليييهم فييال يجييوز للضيييع نن يملفهييم اللحييم والييد اج وليييس ذلييك  وعييرفهم ومييا ال يِييق

غالييب قييوتهم بييل يجييب عليييح نن يْمييل مييا يم لونييح ميين طعييامهم المعتيياد كمييا نو ييب هللا 

سمحانح امطعام في المفارة من نوسط ما ي عم الممفِر نهلح من غير تْدير وكميا نو يب 

لوِ بالعرف مين غيير تْيدير فهي   النمي  لى هللا عليح وسلم  النفْ  على ال و   والمم

سنتح وسن  خلفائح في ه ا الماب وباهلل التوفيق .  وه ا الضيياف  قيدر زائيد عليى الج يي  

وال تليي مهم إال بالِييرط ويمفييي شييرط عميير رضييي هللا عنييح علييى مميير األزمييان سييوا  

شرطح عليهم من بعد  من األئم  نو لم يِرطح ألن شرطح سن  مستمرة ولهي ا عميل بيح 

ئم  بعد  واحتج الفْها  بالِروط العمري  ونو ميوا اتماعهيا .  هي ا هيو الصيحيح كميا األ

نن شرطح عليهم في الج ي  مستمر وإن لم يجدد  عليهم إميام الوقيت وكي لك عْيد ال مي  

لمن بلغ من نوالدهم وإن لم يعْد لهم اممام ال م  .  قيال الِيافعي وتْسيم الضيياف  عليى 

 الج ي  التي شرطها فيْسم ذلك بينهم على السوا  . عدد نهل ال م  وعلى حسب

وإن كييان فيييهم الموسيير والمتوسييط والمْييل قسيي ت الضييياف  علييى ذلييك .  قييال الِييافعي 

وييي كر مييا يعلييع بييح الييدواب ميين التييمن والِييعير وغييير ذلييك .  قييال ويِييترط عليييهم نن 

ا إذ الضييع ين لوا في فضيول منيازلهم وكنائسيهم ميا يمنيون فييح مين الحير والميرد منهي

 محتاج إلى موضج يسمن فيح ويأو  إليح ما يحتاج إلى طعام يأكلح .

 فصل  ن ول المريض من أهل اإلسالم على أهل الذمة   - 258 

ومن ن ل بهم لم يخل من الالال  نحوال  األول إما نن ين ل بهم وهيو ميريض .  الثياني   

فيميرض .  فيإن ني ل بهيم نو ين ل بهم وهو  حيح .  لثالث نو ين ل بهيم وهيو  يحيح 

وهو مريض فمرَّللا  فيميا دون اليثالإ فهي ا يجير  مجيرَّللا الضييع وكميا يجيب علييهم 

إطعييام الضيييع وخدمتييح يجييب عليييهم الْيييام علييى المييريض ومصييالحح فإنييح نحييوج إلييى 

الخدم  والتعاهد من الصحيح .  فإن زاد مرضح على الالال  نيام ولح ما ينفق عليى نفسيح 

تح ولمن تل مهم معونتح وخدمتح وشرا  ما يحتاج إليح مين ماليح وإن لم يل مهم الْيام بنفْ

 لم يمن لح ما ينفق على نفسح ل مهم الْيام عليح إلى نن يمرن نو يموت .

فإن نهملو  وضيعو  حتى مات ضمنو  ه ا مي هب عمير وإلييح ذهيب امميام نحميد فإنيح 

غيرمهم عمير ديتيح .  روَّللا عن عمر نن ر ال مر بْوم فاستسْاهم فلم يسْو  حتى ميات ف
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قال إسحاق بن منصور قليت ألحميد نتي هب إلييحو فْيال إ  وهللا وإن ني ل بهيم  يحيحا 

ورحل ك لك فضيافتح يوما حق وا ب وما زاد على الثالإ ال يل مهم الْيام بح وما بيين 

اليوم والليل  والثالال  فهو ال   اختلفت فيح الِروط العمري  كميا تْيدم .  والصيحيح ننيح 

حال الْوم في اليسار وعدمح وكثرة المارة وقلتهم وهللا نعليم .  وحميم المحميور بحسب 

 والمْ ول عليح ال ريق حمم المريض فيما ذكرنا  .

 الفصل السادس  فيما يتعلق بضرر المسلمين وامسالم 

 فصل قولهم وأن من ضرا مسلما فقد خلف عهده   - 259 

ت ال لي  والْهير ونن يميون المسيلمون هيم وه ا ألن عْيد ال مي  اقتضيى نن يمونيوا تحي  

الغالمين عليهم فإذا ضربوا المسلمين كان ه ا الفعل مناقضا لعهد ال م  الي   عاهيدناهم 

عليح .  وه ا نحد الِرطين الل ين زادهميا عمير بين الخ ياب رضيي هللا عنيح ونلحْهميا 

روط قيال بالِروط فإن عمدالرحمن بن غنم لما كتب إلى عمير بين الخ ياب بمتياب الِي

نمض لهم ما سألو  ونلحق فيح حرفين نشترطهما عليهم مج ما شيرطوا عليى ننفسيهم نال 

يِتروا من سمايانا شيئا ومن ضرب مسلما عمدا فْيد خليج عهيد  .  فيأقر بي لك مين نقيام 

 من الروم في مدائن الِام على ه ا الِرط .

 فصل   متى يعتبر الذمي ناقضا لعهده?   - 260

هم نمييير المييؤمنين ننييح ميين ضييرب مسييلما فْييد خلييج عهييد  فميين زنييى وإذا شييرط علييي  

بمسلم  فهو نولى بنْض العهد وقد نص عليح اممام نحمد .  قال الخالل باب ذمي فجير 

بمسييلم  .  نخمرنييي حييرب قييال سييمعت نحمييد يْييول إذا زنييى اليي مي بمسييلم  قتييل اليي مي 

مرنيي محميد بين نبيي هيارون ويْام عليها الحد .  قال حرب هم ا و دتح في كتابي .  نخ

ومحمد بن  عفر قاال حدالنا نبو الحارإ ننح سأل نبا عميدهللا قيال قليت نصيراني اسيتمر  

مسلم  على نفسهاو قال ليس على ه ا  ولحوا يْتل قليت فيإن طاوعتيح عليى الفجيورو 

قييال يْتييل ويْييام عليهييا الحييد وإذا اسييتمرهها فليييس عليهييا شييي  .  نخمرنييا عصييم  بيين 

حنمل قال سمعت نبا عميدهللا قيال فيي ذميي فجير بيامرنة مسيلم و قيال يْتيل  عصام حدالنا

ليس على ه ا  ولحوا قيل لح فالمرنةو قال إن كانت طاوعتح نقيم عليها الحد وإن كيان 

استمرهها فال شي  عليها .  وك لك قال في رواي  الفضل بين زيياد ويعْيوب بين بختيان 

د بين م ير حيدالنا نبيو طاليب نن نبيا عميدهللا سوا  .  قال الخالل ونخمرني نحمد بن محمي

قيل لح فإن زنى اليهيود  بمسيلم و قيال يْتيل عمير رضيي هللا عنيح نتيي بيهيود  نخيس 

بمسلم  الم غِيها فْتلح فال نى نشد من نْيض العهيد .  وسيألتح عين عميد نصيراني زنيى 

نن  بمسلم و قال يْتل نيضا قلت وإن كان عميداو قيال نعيم .  نخمرنيي محميد بين الحسين

الفضل بن عمدالصمد حيدالهم قيال سيمعت نبيا عميدهللا وسيئل عين مجوسيي فجير بمسيلم  

قال يْتل ه ا قد نْض العهد قلت فإن كان من نهيل المتياب و قيال يْتيل نيضيا قيد  يلب 

عمر ر ال من اليهود فجر بمسلم  .  نخمرني محمد بن نبيي هيارون ومحميد بين  عفير 

 قال قد  لب عمير ر يال مين اليهيود فجير بمسيلم  قاال حدالنا نبو الحارإ نن نبا عمدهللا

ه ا نْض العهد قييل ليح تيرَّللا علييح الصيلب ميج الْتيلو قيال إن ذهيب ر يل إليى حيديث 

عمر كأنح لم يعب عليح .  نخمرنا محمد بن علي حدالنا مهنا قال سألت نحمد عن يهيود  

ل قليت إن نو نصراني فجر بامرنة مسلم  ما يصنج بحو قيال يْتيل فأعيدت علييح قيال يْتي

الناس يْولون غير هي ا قيال كييع يْوليونو قليت يْوليون علييح الحيد قيال ال ولمين يْتيل 
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قلت لح في ه ا شي و قال نعم عن عمر رضي هللا عنح ننح نمر بْتليح قليت مين يروييحو 

قال خالد الح ا  عن ابن نشول عن الِعمي عن عوف بن ماليك نن ر يال فحيش بيامرنة 

 و لب قلت من ذكر و قال إسماعيل بن علي  .فتحللها فأمر بح عمر فْتل 

حدالنا نبو بمر الميروذ  حيدالنا سيليمان بين داود حيدالنا حمياد بين زييد حيدالنا مجاليد عين 

الِعمي عن سويد بن غفل  نن ر ال من نهل ال م  فحش بامرنة من المسلمين من الِيام 

إلى عمير  وهي على حمار فألْى نفسح عليها فر   عوف بن مالك فضربح فِجح فان لق

يِييمو عوفييا فييأتى عييوف عميير فحدالييح فأرسييل إلييى المييرنة فسييألها فصييدقت عوفييا فْييال 

نخوتها قد شهدت نختنا فأمر بح عمر رضي هللا عنيح فصيلب قيال سيويد بين غفلي  وكيان 

نول مصلوب رنيتح  لب في امسالم .  الم قيال عمير رضيي هللا عنيح نيهيا النياس اتْيوا 

 من فعل فال ذم  لح .هللا في ذم  محمد وال تملموهم ف

 فصل   ح م ىذا أسلم الذمي بعد فجوره بمسلمة   - 261

إذا المييت هيي ا فإنييح يْتييل وإن نسييلم نييص عليييح نحمييد فييي رواييي   ماعيي  .  قييال الخييالل   

نخمرني عصم  بن عصام حدالنا حنمل ونخمرني  عفر ابن محمد نن يعْيوب بين بختيان 

 عفيير نن نبييا الحييارإ حييدالهم  حييدالهم ونخمرنييي محمييد بيين نبييي هييارون ومحمييد بيين

ونخمرني بن عمدالوهاب حدالنا إبراهيم بن هانى  كل هؤال  سمج نحمد بن حنمل وسيئل 

عن ذمي فجر بمسلم  قال يْتل قيل فإن نسيلمو  قيال يْتيل هي ا قيد و يب علييح والمعنيى 

واحييد فييي كالمهييم كلييح انتهييى .  وهيي ا هييو الْييياس ألن قتلييح حييد وهييو قييد و ييب عليييح .  

إقامتح فيال يسيْط بامسيالم ال سييما إذا نسيلم بعيد نخي   والْيدرة علييح .  وسينعود ومعنى 

 إلى ه   المسأل  عن قرب إن شا  هللا تعالى .

 فصل   ىذا نقضوا ما شرطوا على أنفسهم نقض عهدهم  - 262

قييالوا ضييمنا لييك ذلييك علييى ننفسيينا وذرارينييا ونزوا نييا ومسيياكيننا وإن نحيين غيرنييا نو   

شرطنا على ننفسنا وقملنا األمان عليح فيال ذمي  لنيا وقيد حيل ليك منيا ميا يحيل  خالفنا عما

ألهل المعاندة والِْاق .  ه ا اللفظ  ريح في ننهم متى خالفوا شيئا مما عوهيدوا علييح 

انتْض عهدهم كما ذهب إليح  ماع  من الفْها  .  قيال شييخنا وهي ا هيو الْيياس الجليي 

د عْد من العْيود فيإذا ليم ييع نحيد المتعاقيدين بميا عاقيد فإن الدم مماح بدون العهد والعه

عليح فإما نن ينفسخ العْد ب لك نو ييتممن العاقيد اآلخير مين فسيخح هي ا ن يل مْيرر فيي 

عْد الميج والنماح والهم  وغيرهما مين العْيود والحممي  فييح ظياهرة فإنيح إنميا التي م ميا 

 م ليح اآلخير  يار هي ا غيير ملتي م الت مح بِرط نن يلت م اآلخر بما الت مح فإذا ليم يلتي

فإن الحميم المعليق بالِيرط ال يثميت بعينيح عنيد عدميح باتفياق العْيال  وإنميا اختلفيوا فيي 

الموت مثلح .  إذا تميين هي ا فيإن كيان المعْيود علييح حْيا للعاقيد بحييث ليح نن يم ليح بيدون  

و كفييال نو الِرط لم ينفسخ العْد بفوات الِيرط بيل ليح نن يفسيخح كميا إذا شيرط رهنيا ن

 ف  في الميج وإن كان حْا لح نو لغير  ممن يتصيرف ليح بالواليي  ونحوهيا ليم يجي  ليح 

إمضا  العْد بل ينفسخ العْد بفوات الِرط ويجيب علييح فسيخح كميا إذا شيرط نن تميون 

ال و   حرة فمهرت نم  وهو ممن ال يحل لح نماح امما  نو شرطت نن يمون الي وج 

ط نن تمون ال و   مسلم  فمانت والني  .  وعْد ال م  لييس هيو مسلما فمان كافرا نو شر

حْا لإلمام بل هو حق هلل ولعامي  المسيلمين فيإذا خيالفوا شييئا مميا شيرط علييهم فْيد قييل 

يجب على اممام نن يفسخ العْد وفسخح نن يلحْح بمأمنح ويخر ح مين دار امسيالم ظنيا 
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.  قال وه ا ضعيع ألن الِيروط إذا  نن العْد ال ينفسخ بمجرد المخالف  بل يجب فسخح

كانيت حْييا هلل ال للعاقييد انفسييخ العْييد بفواتييح ميين غييير فسييخ .  وهيي   الِييروط علييى نهييل 

ال م  حق هلل ال يجوز للسل ان وال لغير  نن يأخ  منهم الج ي  ويممنهم من المْام بيدار 

 امسالم إال إذا الت موها وإال و ب عليح قتالهم بنص الْر ن .

ختلع العلما  فيما ينتْض بح العهد وما ال ينتْض وفي ه   الِيروط هيل يجير  قلت وا

حممها عليهم وإن لم يِترطها إمام الوقت اكتفيا  بِيرط عمير رضيي هللا عنيح نو ال بيد 

 من اشتراط اممام لها في حممهم إذا انتْض عهدهم فه   الالإ مسائل .

 المسأل  األولى 

 فيما ينقض العهد وما ال ينقضه 

ونحن ن كر م اهب األئم  وما قالح نتماعهم في ذلك  ذكر قول امميام نحميد ون يحابح     

 قد ذكرنا نصو ح في انتْاض العهد بال نى بالمسلم  . 

 ذكر قولح في انتْاض العهد بسب النمي  لى هللا عليح وسلم   

 قال الخالل باب فيمن شتم النمي  لى هللا عليح وسلم   

م قيال حيدالنا حنميل قيال سيمعت نبيا عميدهللا يْيول كيل مين شيتم نخمرني عصم  بن عصيا

النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم  نو انتْصييح مسييلما كييان نو كييافرا فعليييح الْتييل .  نخمرنييي 

زكريا بن يحيى حدالنا نبو طالب نن نبا عمدهللا سئل عن شتم النمي  لى هللا علييح وسيلم  

وعمدهللا حدالنا نحمد بين حنميل حيدالنا قال يْتل قد نْض العهد .  الم ذكر من طريق حنمل 

هِيم نخمرنا حصين عمن حدالح عن ابن عمر ننح مر بح راهب فْيل لح ه ا يسيب النميي 

 لى هللا عليح وسلم  فْال ابن عمر لو سمعتح لْتلتح ننا لم نع هيم ال مي  عليى نن يسيموا 

سيالم حيدالا نمينا  قال حنمل وسمعت نبا عمدهللا يْول كل من نْيض العهيد ونحيدإ فيي ام

مثل ه ا رنيت عليح الْتل ليس على ه ا نع وا العهيد وال مي  .  اليم ذكير الخيالل اآلاليار 

عن الصحاب  في قتلح .  الم قال نخمرني محمد بن علي نن نبا الصيْر حيدالهم قيال سيألت 

نبا عمدهللا عن ر ل من نهل ال م  شتم النمي  لى هللا علييح وسيلم  مياذا علييحو قيال إذا 

ح عليييح يْتييل ميين شييتم النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم  مسييلما كييان نو كييافرا .  قامييت المينيي

نخمرني حرب قال سألت نحمد عن ر ل من نهل ال م  شتم النمي  لى هللا علييح وسيلم  

 فْال يْتل . 

 ذكر قوله فيمن يت لم في الرا تعالى من أهل الذمة  

وتعيالى يرييد تمي يما نو قال الخيالل بياب فييمن تمليم فيي شيي  مين ذكير اليرب تميارِ   

غير   نخمرني عصم  بن عصام حدالنا حنمل قيال سيمعت نبيا عميدهللا قيال كيل مين ذكير 

شيئا يعرض بح ب كر الرب تميارِ وتعيالى فعلييح الْتيل مسيلما كيان نو كيافرا قيال وهي ا 

م هب نهل المدين  .  نخمرني منصور بن الوليد نن  عفر بن محمد حيدالهم قيال سيمعت 

يسأل عن يهود  مر بمؤذن وهو يؤذن فْيال ليح كي بتو فْيال يْتيل ألنيح شيتم نبا عمدهللا 

النمي  لى هللا عليح وسلم قال شيخنا ونقوال نحمد كلها نص فيي و يوب قتليح وفيي ننيح 

قييد نْييض العهييد وليييس عنييح فييي هيي ا اخييتالف .  وكيي لك ذكيير عاميي  ن ييحابح متْييدمهم 

مجرد ذكير األشييا  التيي يجيب عليى ومتأخرهم لم يختلفوا في ذلك إال نن الْاضي في ال

نهل ال م  تركها وفيها ضرر عليى المسيلمين و حيادهم فيي نفيس نو ميال وهيي امعاني  

علييى قتييال المسييلمين وقتييل المسييلم والمسييلم  وق ييج ال ريييق عليييهم ونن يييؤو  علييى 
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المسلمين  اسوسا ونن يعين علييهم بداللي  مثيل نن يماتيب المِيركين بأخميار المسيلمين 

ي بمسلم  نو يصيمها باسم نمياح ونن يفيتن مسيلما عين دينيح .  قيال فعلييح الميع ونن ي ن

عن ه ا شرط نو لم يِرط فيإن خيالع انيتْض عهيد  وذكير نصيوص نحميد فيي نْضيها 

مثل نصح في ال نى بمسلم  وفي التجسيس للمِيركين وقتيل المسيلم وإن كيان عميدا كميا 

ينتْض عهد  بيل يحيد حيد الْي ف ذكر الخرقي الم ذكر نصح في ق ف المسلم على ننح ال 

.قييال فتخييرج المسييأل  علييى روايتييين الييم قييال وفييي معنييى هيي   األشيييا  ذكيير  هللا وكتابييح 

ودينح ورسيولح بميا ال ينمغيي .  قيال فهي   نربعي  نشييا  الحميم فيهيا كيالحمم فيي الثمانيي  

وا  التي قملها ليس ذكرها شرطا في  ح  العْد فإن نتوا واحدة منهيا نْضيوا األميان سي

كان مِروطا في العهد نو لم يمن  وك لك قال فيي التعلييق بعيد نن ذكير نن المنصيوص 

انتْيياض العهييد بهيي   األفعييال واألقييوال .  قييال وفيييح رواييي  نخييرَّللا ال ينييتْض عهييد  إال 

باالمتنال من ب ل الج ي  و ر  نحمامنا عليهم .  الم ذكر نص نحمد على نن الي مي إذا 

يجعلح ناقضيا للعهيد بْي ف المسيلم ميج ميا فييح مين الضيرر ق ف المسلم يضرب قال فلم 

 عليح بهتك عرضح .

وتمج الْاضي  ماع  من ن حابح ومن بعدهم كالِريع نبي  عفر ونبي الخ اب وابين 

عْيل والحلواني ف كروا ننيح ال خيالف ننهيم إذا امتنعيوا مين ندا  الج يي  والتي ام نحميام 

ألفعيال واألقيوال التيي فيهيا الضيرر عليى المل  انتْض عهدهم وذكيروا فيي  مييج هي   ا

المسلمين و حادهم في نفس نو مال نو فيها غضاض  على المسلمين في دينهم مثل سيب 

رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم وما معح روايتين  إحداهما ينتْض العهيد .  واألخيرَّللا 

اض العهيد ال ينتْض عهد  ويْام فييح الحيد ميج ننهيم كلهيم متفْيون عليى نن المي هب انتْي

 ب لك .

الم إن الْاضيي واألكثيرين ليم يعيدوا قي ف المسيلم مين األميور المضيرة الناقضي  ميج نن 

الرواي  المخر   إنما خر ت من نصح في الْ ف .  ونما نبو الخ اب ومن تمعيح فيإنهم 

نْلوا حمم تلك الخصال إلى الْ ف كما نْلوا حميم الْي ف إليهيا حتيى حميوا فيي انتْياض 

وايتيين اليم إن هيؤال  كلهيم وسيائر األ يحاب ذكيروا مسيأل  سيب النميي العهد بالْي ف ر

 لى هللا عليح وسلم  في موضج  خير وذكيروا نن سيابح يْتيل وإن كيان ذمييا ونن عهيد  

ينييتْض وذكييروا نصييوص نحمييد ميين غييير خييالف فييي الميي هب إال نن الحلييواني قييال 

 ويحتمل نأل يْتل من سب هللا ورسولح إذا كان ذميا .

 ل  طريى ثالث في نقضهم العهد فص  - 263

وسلك الْاضي نبو الحسين طريْا الالث  في نيواقض العهيد فْيال نميا الثمانيي  التيي فيهيا   

ضرر على المسلمين و حادهم في مال نو نفس فإنها تنْض العهد في ن ح اليروايتين .  

لح ونما ما فيح إدخال غضاض  ونْص على امسالم وهيو ذكير هللا وكتابيح ودينيح ورسيو

بما ال ينمغي فإنيح يينْض العهيد نيص علييح وليم يخيرج فيي هي ا روايي  نخيرَّللا كميا ذكير 

نولئك .  وه ا نقرب من تلك ال ريْ  وعليى الروايي  التيي تْيول ال ينيتْض العهيد بي لك 

فإنما ذلك إذا لم يمين مِيروطا علييهم فيي العهيد .  فأميا إن كيان مِيروطا ففييح و هيان  

ال نبيو الحسين اآلميد  وهيو الصيحيح فيي كيل ميا شيرط نحدهما ينتْض قالح الخرقي  قي

عليييهم تركييح فصييحح قييول الخرقييي بانتْيياض العهييد إذا خييالفوا شيييئا ممييا شييرط عليييهم  

والثاني ال ينتْض قالح الْاضي وغير  .  قال شيخنا وهاتان ال ريْتان ضعيفتان والي   
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ى حالهيا وهيو عليح عام  المتْدمين ومن تمعهم من المتأخرين إقرار نصيوص نحميد علي

قد نص في مسائل سب هللا ورسولح على انتْاض العهد في غير موضج وعلى ننح يْتيل 

وك لك فيمن  سس على المسلمين نو زنى بمسلم  عليى انتْياض عهيد  وقتليح فيي غيير 

موضج وك لك نْلح الخرقي فيمن قتل مسلما نو ق ج ال ريق .  وقد نص نحمد عليى نن 

ْضا للعهد في غير موضج وه ا هو الوا ب وهو تْرير ق ف المسلم وسحر  ال يمون ن

الم هب ألن تخريج حمم إحدَّللا المسألتين إلى األخرَّللا و عل الروايتين في الموضيعين 

مسييألتين لو ييود الفييرق بينهمييا نصييا واسييتدالال ولو ييود معنييى يجييوز نن يمييون مسييتندا 

 للفرق غير  ائ  ولم يخرج التخريج .

أل  إذا امتنييج اليي مي ميين بيي ل الج ييي  وميين  ريييان قلييت لفييظ الْاضييي فييي التعليييق مسيي

نحمامنا عليهم  ار ناقضا للعهد وك لك إذا فعل ميا يجيب علييح تركيح والميع عنيح مميا 

اال تميال  - 1فيح ضرر على المسلمين و حادهم في مال نو نفيس وهيي المانيي  نشييا  . 

وال يفييتن  - 4ح وال يصيييمها باسييم نمييا - 3ونال ي نييي بمسييلم   - 2علييى قتييال المسييلمين 

وال  - 7وال يييؤو  للمِييركين عينييا  - 6وال يْ ييج عليييح ال ريييق  - 5مسييلما عيين دينييح 

وال يْتيل  - 8يعاون على المسلمين بدالل  نعني ال يماتب المِركين بأخمار المسيلمين . 

مسلما .  وك لك إذا فعل ما فيح إدخال غضاض  ونْص على امسالم وهي نربع  نشيا  

ورسولح بما ال ينمغي سوا  شيرط علييهم امميام  - 4ودينح  - 3وكتابح  - 2 ذكر هللا - 1

ننهم متى فعلوا ذلك كان نْضا لعهدهم نو ليم يِيرط فيي ن يح اليروايتين .  نيص عليهيا 

في مواضج فْال في رواي  نحمد بن سعيد في الي مي يمنيج الج يي  إن كيان وا يدا نكير  

.  وفي رواي  نبي الحارإ فيي نصيراني  عليها ونخ ت منح وإن لم يع ها ضربت عنْح

استمر  مسلم  على نفسها يْتل ليس على ه ا  ولحوا فإن طاوعتح قتل وعليهيا الحيد .  

وفي رواي  حنمل كل من ذكر شيئا يعرض بح لليرب عي  و يل فعلييح الْتيل مسيلما كيان 

نو كافرا وك لك نْل عنيح  عفير بين محميد فيي يهيود  سيمج الميؤذن ييؤذن فْيال كي بت 

ْتل ألنح شتم .  وفي رواي  نبي طالب في يهود  شتم النمي  لى هللا عليح وسلم  يْتيل ي

قيد نْيض العهييد .  وإن زنيى بمسييلم  يْتيل نتييي عمير بيهييود  فحيش بمسييلم  اليم غِيييها 

فْتلح .  وقال الخرقي في ال مي إذا قتل عمدا مسلما ينيتْض عهيد  .  قيال الْاضيي وفييح 

ال باالمتنييال ميين بيي ل الج ييي  و يير  نحمامنييا عليييهم .  رواييي  نخييرَّللا ال ينييتْض العهييد إ

وقييال فييي رواييي  يوسييع بيين موسييى المو ييلي فييي المِييرِ إذا قيي ف مسييلما يضييرب .  

وك لك نْل الميموني في الر ل من نهل المتاب يْ ف العمد المسلم ينِمل بيح يضيرب ميا 

حييد .  قييال يييرَّللا الحيياكم .  وكيي لك نْييل عنييح عمييدهللا فييي نصييراني قيي ف مسييلما عليييح ال

وظاهر ه ا ننح لم يجعليح ناقضيا للعهيد بْي ف المسيلمين ميج ميا فييح مين إدخيال الضيرر 

عليح بهتك عرضح انتهى .  فتأمل ه   النصوص وتأمل تخريجيح لهيا فأحميد ليم يختليع 

قولح في انتْياض العهيد بسيب هللا ورسيولح وال نيى بمسيلم  وليم يختليع نصيح فيي عيدم 

مسييم  هللا ورسييولح بمسييم   حيياد المسييلمين ميين نفسييد  االنتْيياض بْيي ف المسييلم فإلحيياق

املحاق وتخريج عدم النْض بح من نصح على عيدم الينْض بسيب  نحياد المسيلمين مين 

نفسد التخريج ونين الضرر والمفسدة من ه ا النول إلى المفسدة من النول اآلخيرو وإذا 

الْ ف فمي لك الي مي كان المسلم يْتل بسب هللا ورسولح وال نى مج امحصان وال يْتل ب

فالي   نيص علييح امميام نحميد فيي الموضيعين هيو محيض الفْيح والتخيريج باطيل نصييا 
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وقياسييا واعتمييارا .  واشييتراِ الصييور كلهييا فييي إدخييال الضييرر علييى المسييلم ال يو ييب 

تساويها في مْدار الضرب وكيفيتيح فالمسيلم إذا فعيل ذليك فْيد ندخيل الضيرر نيضيا ميج 

م يْيال يييا هلل العجييب نييين ضيرر المجيياهرة بسييب هللا ورسييولح التفياوت فييي األحمييام .  اليي

وكالمييح ودينييح علييى رؤوس المييْل وقهيير المسييلمات وإن كيين شييريفات علييى ال نييى إلييى 

ضرر منج دينار يجب عليح من الج ي  .  وك لك نين ضرر تحريْيح لمسيا د المسيلمين 

ال ينيتْض عهيد  والمنابر إلى ضرر منعح لدينار و ب عليح فمييع يْتضيي الفْيح نن يْي

بمنج الدينار دون ه   األمورو ونين ضيرر امتناعيح مين قميول حميم الحياكم إليى ضيرر 

مجاهرتح بسب هللا ورسولح وما معحو  وطريْ  نبي المركيات فيي المحيرر فيي تحصييل 

المي هب فيي ذلييك ن يح طييرق األ يحاب عليى امطييالق .  قيال وإذا لحييق الي مي بييدار 

ا  ميا علييح نو التي ام نحميام الملي  نو قاتيل المسيلمين الحرب متوطنيا نو امتنيج مين إع ي

انتْض عهد  وإن ق ف مسلما نو  ذا  بسحر فيي تصيرفاتح ليم ينيتْض عهيد  نيص علييح 

 في رواي   ماع  وقيل ينتْض .

وإن فتنح عن دينح نو قتليح نو ق يج علييح ال رييق نو زنيى بمسيلم  نو تجسيس للمفيار نو 

تابح نو رسولح بسو  انتْض عهد  نص علييح .  وقييل  وَّللا لهم  اسوسا نو ذكر هللا نو ك

فيح روايتيان بنيا  عليى نصيح فيي الْي ف واأل يح التفرقي  .  وإذا نظهير منميرا نو رفيج 

 وتح بمتابح نو ركب الخيل ونحو  ع ر ولم ينتْض عهد  وقييل إن شيرط علييح تركيح 

 وإال فال .

 فصل مذهه اإلمام الشافعي فيما ينقض العهد   - 264 

نما م هب الِافعي رحمح هللا تعالى فْد قال في األم وإذا نراد اممام نن يمتيب كتياب و  

 لح على الج ي  كتب وذكر الِروط إلى نن قال وعلى نن نحدا مينمم إن ذكير محميدا 

نو كتيياب هللا نو دينييح بمييا ال ينمغييي نن ييي كر بييح فْييد برئييت منييح ذميي  هللا الييم ذميي  نمييير 

نْييض مييا نع ييي ميين األمييان وحييل ألمييير المييؤمنين مالييح المييؤمنين و ميييج المسييلمين و

ودمييح كمييا تحييل نمييوال نهييل الحييرب ودميياؤهم وعلييى نن نحييدا ميين ر ييالهم إن ن يياب 

مسلم  ب نى نو اسم نماح نو ق ج ال ريق على مسيلم نو فيتن مسيلما عين دينيح نو نعيان 

عييونهم فْيد المحاربين على المسلمين بْتال نو داللي  عليى عيورات المسيلمين نو إييوا  ل

 نْض عهد  ونحل دمح ومالح .

وإن نال مسلما بما دون ه ا في مالح نو عرضح ل مح فيح الحميم  اليم قيال فهي   الِيروط 

الزم  لح إن رضيها فيها فإن لم يرضها فيال عْيد ليح وال   يي  .  اليم قيال ونيهيم قيال نو 

 لك إذا كيان فعيال فعل شيئا مما و فتح نْضا للعهد ونسلم لم يْتل إذا كان ذلك قيوال وكي

لم يْتل إال نن يمون في دين المسلمين نن مين فعليح قتيل نحيدا نو قصا يا فيْتيل بحيد إو 

قصاص ال بنْض عهد وإن فعل ما و فنا وشرط ننح نْيض لعهيد ال مي  فليم يسيلم لمنيح 

قال نتوب ونع ي الج ي  كما كنت نع يها نو على  لح ن دد  عوقب ولم يْتيل إال نن 

يو ب الْصياص والحيد فأميا ميا دون هي ا مين الفعيل والْيول فميل قيول يمون فعل فعال 

يعاقب عليح وال يْتل .  قال فيإن فعيل نو قيال ميا و يفنا وشيرط نن يحيل دميح فمفير بيح 

فامتنج من نن يْول نسلم نو نع ي الج يي  قتيل ونخي  ماليح فيئيا .  ونيص فيي األم نيضيا 

وال بيال نى بالمسيلم  وال بالتجسيس نن العهد ال ينتْض بْ ج ال رييق وال بْتيل المسيلم 
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بل يحد فيما فيح الحد ويعاقب عْوب  منمل  فيما فيح العْوب  وال يْتل إال بأنيح يجيب علييح 

 الْتل .

قال وال يمون النْض للعهد إال بمنج الج ي  نو الحميم بعيد امقيرار واالمتنيال بي لك وليو 

لى ذلك ممانح وقيل لح قيد تْيدم ليك قال نؤد  الج ي  وال نقر بالحمم نم  إليح ولم يْاتل ع

نمييان بأدائييك للج ييي  وإقييرارِ بهييا وقييد ن لنيياِ فييي نن تخييرج ميين بييالد امسييالم الييم إذا 

خييرج مملييغ مأمنييح قتييل إن قييدر عليييح هيي ا لفمييح .  وحمييى ابيين المنيي ر والخ ييابي عيين 

الِييافعي نيضييا نن عهييد  ينييتْض بسييب النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم  ويْتييل .  ونمييا 

ف كروا فيما إذا ذكر هللا نو رسولح بسيو  و هيين  نحيدهما ينيتْض عهيد  بي لك  ن حابح

سوا  شرط عليح تركح نو لم يِترط كما إذا قاتلوا المسلمين نو امتنعوا من الت ام الحمم 

ك ريْي  نبييي الحسييين ميين ن يحابنا وهيي   طريْيي  نبييي إسيحاق المييروز  .  وميينهم ميين 

 لم وحد  بأنح يو ب الْتل .خص سب رسول   هللا  لى هللا عليح وس

والثيياني نن السييب كاألفعييال التييي علييى المسييلمين فيهييا ضييرر ميين قتييل المسييلم وال نييى 

بالمسلم  والجس وما ذكر معيح .  وذكيروا فيي تليك األميور و هيين  نحيدهما ننيح إن ليم 

يِرط عليهم تركها بأعيانهيا ليم ينيتْض العهيد بفعلهيا وإن شيرط علييهم تركهيا بأعيانهيا 

نتْياض العهيد بي لك و هيان  والثياني ال ينيتْض العهيد بفعلهيا م لْيا .  ومينهم مين ففي ا

حمى ه   الو و  نقواال وهي نقوال مِار إليها فيجوز نن تسمى نقواال وو وهيا .  هي   

طريْ  العراقيين وقد  رحوا بيأن الميراد شيرط تركهيا ال شيرط انتْياض العهيد بفعلهيا 

اسييانيون فْييالوا المييراد باالشييتراط هنييا شييرط كمييا ذكيير  ن ييحاب نحمييد .  ونمييا الخر

انتْاض العهد بفعلها ال شرط تركها .  قالوا إن الِيرط مو يب نفيس العْيد وذكيروا فيي 

تلك الخصال المضيرة الالالي  نو يح  نحيدها ينيتْض العهيد بفعلهيا .  والثياني ال ينيتْض .  

ومينهم مين قيال إن والثالث إن شرط في العْد انتْياض العهيد بفعلهيا انيتْض وإال فيال .  

 شرط نْض و ها واحدا وإن لم يِرط فو هان .

وحسييموا نن مييراد العييراقيين باالشييتراط هيي ا فْييالوا حماييي  عيينهم وإن لييم يجيير شييرط لييم 

ينتْض العهد وإن  رَّللا فو هان ويل م مين هي ا نن يميون العراقييون قيائلين بأنيح إن ليم 

واحيدا وإن  يرح بِيرط تركهيا يجر شر ط االنتْاض به   األشيا  لم ينتْض بها قوال 

انتْض .  وه ا غلط علييهم والي   نصيرو  فيي كتيب الخيالف نن سيب النميي  يلى هللا 

 عليح وسلم  ينْض العهد ويو ب الْتل كما ذكرنا  عن الِافعي نفسح .

 فصل  مذهه اإلمام مالك فيما ينقض العهد   - 265 

العهيد بالْتيال نو منيج الج يي  نو ونما مالك ون حابح رحمهم هللا تعالى فْيالوا ينيتْض   

التمرد على األحمام نو إكرا  المسلم  عليى ال نيى نو الت ليج عليى عيورات المسيلمين .  

قالوا ومين سيب مينهم نحيدا مين 3قالوا ومن نْض عهد  و ب قتلح ولم يسْط بإسالمح . 

ها حميم األنميا  و ب قتلح إال نن يسلم .  ونما ق ج ال ريق والسرق  ونحوهما فحممح في

المسلمين يْام عليح فيح الحد كما يْام على المسلمين ولييس ذليك مين بياب نْيض العهيد .  

قالوا ونما رفج ن واتهم بمتابهم وركيوب السيروج وتيرِ الغييار وإظهيار معتْيدهم فيي 

 عيسى ونحو ذلك مما ال ضرر فيح على المسلمين فإنما
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د ميين بعضييهم فييإن ننميير عليييح يو ييب التأديييب ال الْتييل .  قييالوا وإذا ظهيير نْييض العهيي

الميياقون وظهيير ميينهم كراهييي  ذلييك اخييتص اليينْض بييح .  وإن ظهيير رضيياهم بيي لك كييان 

 نْضا من  ميعهم فعالم  بْائهم على العهد إنمارهم على من نْض عهد  .

 فصل  مذهه اإلمام أبو حنيفة فيما ينقض العهد   - 266 

لوا ال ينيتْض العهيد إال بيأن يميون لهيم ونما نبو حنيف  ون حابح رحمهم هللا تعيالى فْيا  

منعح فيمتنعون من اممام ويمنعون الج يي  وال يممنيح إ يرا  األحميام علييهم .  فأميا إذا 

امتنج الواحد منهم عن ندا  الج ي  نو فعل شيئا من ه   األشييا  التيي فيهيا ضيرر عليى 

م نن ميا ال المسلمين نو غضاض  على امسيالم ليم يصير ناقضيا للعهيد لمين مين ن يوله

قتل فيح عندهم مثل الْتل بالمثِْيل والتليوط وسيب الي مي هلل ورسيولح وكتابيح ونحيو ذليك 

 إذا تمرر فعلى اممام نن يْتل فاعلح تع يرا .

ولح نن ي ييد عليى الحيد المْيدر فييح إذا رنَّللا المصيلح  فيي ذليك ويحمليون ميا  يا  عين 

ائم عليى ننيح رنَّللا المصيلح  فيي النمي  لى هللا عليح وسلم  من الْتل في مثل ه   الجير

ذلك ويسمونح الْتل سياسي  وكيان حا يلح نن لإلميام نن يعي ر بالْتيل فيي الجيرائم التيي 

تغل ت بالتمرار وشرل الْتل في  نسها وله ا نفتى نكثير ن يحابهم بْتيل مين نكثير مين 

سي  سب النمي  لى هللا عليح وسلم  من نهل ال م  وإن نسلم بعد نخ   .  وقالوا يْتل سيا

وهي ا متو ييح علييى ن ييولهم .  قيال الْاضييي فييي التعليييق والداللي  علييى نن نْييض العهييد 

يحصييل بهيي   األشيييا  وإن لييم يِييترطح فييي عْييد ال ميي  نن اممييام يْتضييي المييع عيين 

امضرار وفي ه   األشيا  إضرار فيجب نن ينتْض العهد بفعلها كما لو شرط ذلك فيي 

 نمان فانتْض بالمخالف  من غير شرط كالهدن  . عْد األمان .  قال وألن عْد ال م  عْد

 األدلة من كتاا هللا على وجوا قتل الساا وانتقاض عهده 

الدليل الثاني قلت واحتج غير  من األ يحاب بو يو  نخير سيوَّللا ميا ذكير  منهيا قوليح   

تعييالى ) ^ قيياتلوا اليي ين ال يؤمنييون بيياهلل وال بيياليوم اآلخيير وال يحرمييون مييا حييرم هللا 

وال يدينون دين الحق من ال ين نوتوا المتاب حتى يع يوا الج يي  عين ييد وهيم  ورسولح

 اغرون ( فال يجوز اممساِ عن قتالهم إال إذا كانوا  اغرين حال إع ا  الج يي  .  

والمراد بإع ا  الج ي  من حين ب لها نو الت امها إلى حين تسليمها وإقماضها فيإنهم إذا 

ا  وو يب الميع عينهم إليى نن نْمضيها مينهم فمتيى ليم ب لوا الج ي  شيرعوا فيي امع ي

يلت موهييا نو الت موهييا وامتنعييوا ميين تسييليمها لييم يمونييوا مع ييين لهييا فليييس المييراد نن 

يمونوا  اغرين حال تناول الج ي  منهم فْيط ويفيارقهم الصيغار فيميا عيدا هي ا الوقيت 

 ه ا باطل ق عا .

ا  حريمنييا علييى ال نييى وتحريييق وإذا علييم هيي ا فميين  اهرنييا بسييب هللا ورسييولح وإكيير

 وامعنا ودورنا ورفج الصليب فوق رؤوسنا فليس معح من الصغار شيي  فيجيب قتاليح 

بنص اآلي  حتى يصير  اغرا .  فإن قيل فالمأمور بح الْتال إليى هي   الغايي  فمين نيين 

لمم الْتل المْدور عليحو فالجواب من و و   نحدها نن كل مين نمرنيا بْتاليح مين المفيار 

فإنح يْتل إذا قدرنا عليح .  الثاني ننا إذا كنا مأمورين نن نْاتلهم إلى هي   الغايي  ليم يجي  

نن نعْد لهم عهد ال م  بدونها ولو عْد لهم كيان عْيدا فاسيدا .  الثاليث نن األ يل إباحي  

دمييائهم يمسييك عصييمتها الحييمالن حمييل ميين هللا بيياألمر بييالمع عيينهم وحمييل ميين النيياس 

م يو د واحد من الحملين .  نما حمل هللا سمحانح فإنح إنما اقتضيى األمير بالعهد والعْد ول

This file was downloaded from QuranicThought.com



 463 

بالمع عنهم إذا كانوا  اغرين فمتيى ليم يو يد و يع الصيغار المْتضيي للميع مينهم 

وعنهم فالْتل المْدور عليح منهم والْتال لل ائف  الممتنع  وا ب .  ونما حمل النياس فليم 

مييع عمييا فيييح إدخييال ضييرر علييى المسييلمين يعاهييدهم اممييام والمسييلمون إال علييى ال

وغضاض  في امسالم فإذا لم يو د فال عهد لهم مين امميام وال مين هللا وهي ا ظياهر ال 

 خفا  بح .

 فصل  ليس ألهل الذمة عهد ىال ما داموا مستقيمين لنا   - 267

ليى الدليل الثالث قولح تعالى ) ^ كيع يمون للمِركين عهيد عنيد هللا وعنيد رسيولح ( إ  

قولح ) ^ . . وإن نمثوا نيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينمم فْاتلوا نئم  المفير إنهيم 

ال نيمان لهم لعلهم ينتهون ( فنفى هللا نن يميون لمِيرِ عهيد ممين كيان النميي  يلى هللا 

عليح وسلم  عاهيدهم إال قوميا ذكيرهم فجعيل لهيم عهيدا ميا داميوا مسيتْيمين لنيا فعليم نن 

للمِييرِ إال مييا دام مسييتْيما ومعلييوم نن مجاهرتنييا بتلييك األمييور العمييام  العهييد ال يمْييى

تْدح في االستْام  كما تْدح مجاهرتنا باالسيتْام  فيهيا بيل مجاهرتنيا بسيب ربنيا ونمينيا 

وكتابح وإحراق مسا دنا ودورنا نشد علينا من مجاهرتنا بالمحارب  إن كنا مؤمنين فإنيح 

نييا حتييى تمييون كلميي  هللا هييي العليييا وال يجهيير بييين يجييب علينييا نن نميي ل دما نييا ونموال

نظهرنا بِيي  مين نذَّللا هللا ورسيولح فيإذا ليم يمونيوا مسيتْيمين لنيا ميج الْيدح فيي نهيون 

األمرين فميع يستْيمون لنا مج الْدح في نعممهماو  يوضيح ذليك قوليح ) ^ كييع وإن 

وليو ظهيروا علييمم  يمهروا عليمم ال يرقموا فيمم إال وال ذم  ( ن  كيع يمون لهم عهيد

لم يرقموا الرحم التي بيينمم وبيينهم وال العهيد فعليم نن مين كانيت حالتيح ننيح إذا ظهير ليم 

يرقب ما بيننا وبينح من العهد لم يمن لح عهد ومن  اهرنا بال عن فيي ديننيا وسيب ربنيا 

نيح ونمينا كان ذلك من نعمم األدل  على ننح لو ظهر علينا لم يرقب العهيد الي   بيننيا وبي

فإنح إذا كان هي ا فعليح ميج و يود العهيد وال لي  فمييع يميون ميج الْيدرة والدولي و وهي ا 

بخالف من لم يمهر لنا شيئا من ذلك فإنح يجوز نن يفي لنا بالعهد ولو ظهر .  فيإن قييل 

فاآلي  إنما هي في نهل الهدن  المْيمين في دارهم قيل الجيواب مين و هيين  نحيدهما نن 

ني ننها إذا كان معناها في نهل ال م  المْيمين بدارهم فثموتح فيي نهيل لفمها نعم .  والثا

 ال م  المْيمين بدارنا نولى ونحرَّللا .

 فصل  انتقاض العهد بن ثهم أيمانهم   - 268 

الييدليل الرابييج قولييح تعييالى ) ^ وإن نمثييوا نيمييانهم ميين بعييد عهييدهم وطعنييوا فييي دييينمم   

تال من نمث يمينح ن  عهيد  الي   عاهيدنا علييح مين فْاتلوا نئم  المفر ( فأمر سمحانح بْ

المع عن نذانا وال عن في ديننا و عل علي  قتاليح ذليك وع يع ال عين فيي اليدين عليى 

نمث العهد وخصح بال كر بيانا ننح من نقوَّللا األسماب المو مي  للْتيال ولهي ا تغليظ عليى 

إنيح كيان يهيدر دميا   احمح العْوب  وه   كانت سن  رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم ف

من  ذَّللا هللا ورسولح وطعن في الدين ويمسك عن غير  .  فإن قيل فاآليي  تيدل عليى نن 

من نْض عهد  وطعين فيي اليدين فإنيح يْاتيل فمين نيين لميم نن مين طعين فيي اليدين وليم 

ينْض العهد ليم يْاتيلو ومعليوم نن الحميم المعليق بو يفين ال يثميت إال بو يود نحيدهما 

و   نحدها نن ه ا من بياب تعلييق الحميم بالو يفين المتالزميين الي   وفالجواب من و 

ال ينفك احدهما عن اآلخر فمتى تحْق نحدهما تحْق اآلخر وه ا كْولح تعالى ) ^ ومين 

يِاقق الرسول من بعد ميا تميين ليح الهيدَّللا ويتميج غيير سيميل الميؤمنين نوليح ميا تيولى ( 
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الحيييق ( وقوليييح ) ^ ومييين يعيييص هللا  وكْوليييح ) ^ وال تلمسيييوا الحيييق بالماطيييل وتمتميييوا

ورسولح ويتعد حدود  يدخليح نيارا خاليدا فيهيا ( ونميائر  كثييرة  يدا فيال يتصيور بْياؤ  

على العهد مج ال عين فيي ديننيا بيل إمميان بْائيح عليى العهيد دينيا نقيرب مين بْائيح عليى 

 العهييد مييج المجيياهرة بييال عن فييي الييدين بييل إن نمميين بْيياؤ  علييى العهييد مييج المجيياهرة

بال عن في الدين وسن  هللا ورسولح نممين بْياؤ  علييح ميج المحاربي  بالييد ومنيج إع يا  

الج ييي  وهيي ا واضييح ال خفييا  بييح .  الجييواب الثيياني ننييح ال بييد ان يمييون لمييل  ييف  ميين 

هاتين الصفتين ما يمين فيي الحميم وإال فالو يع العيديم التيأالير ال يتعليق بيح الحميم فيال 

حد الم قد تمون كل  يف  مسيتْل  بالتيأالير ليو انفيردت كميا  يصح نن يْال من نكل وزنى

يْال يْتيل هي ا ألنيح زان مرتيد وقيد يميون مجميول الجي ا  مرتميا عليى المجميول ولميل 

و ييع تييأالير فييي الييمعض كمييا قييال تعييالى ) ^ واليي ين ال يييدعون مييج هللا إلهييا  خيير وال 

صفات متالزم  كيل منهيا ليو يْتلون النفس التي حرم هللا إال بالحق ( .  وقد تمون تلك ال

فرض تجرد  لمان مؤالرا عليى سيميل االسيتْالل فيي كر ايضياحا وبيانيا للمو يب .  وقيد 

يمون بعضيها مسيتل ما لليمعض مين غيير عميس كميا قيال تعيالى ) ^ إن الي ين يمفيرون 

بآيات هللا ويْتلون النميين بغير الحق ( وه   اآليي  مين ن  األقسيام فرضيت كانيت دلييال 

ما يْال نن نْض العهد هو المميح للْتال وال عن في اليدين مؤكيد ليح مو يب  ألن نقصى

لح فنْول إذا كان ال عن يغلظ قتال من لييس بيننيا وبينيح عهيد ويو ميح فيْلن يو يب قتيل 

من بيننا وبينح ذم  وهو ملت م للصغار نولى فإن المعاهد لح نن يمهر  في دار  ميا شيا  

هر في دار امسالم شيئا من دينيح الماطيل .  الجيواب من نمر دينح وال مي ليس لح نن يم

الثالث نن مجرد نمث األيمان مْتض للمْاتل  ولو تجرد عن ال عين فيي اليدين وضيرر  

نشد من ضرر ال عن فيي اليدين علينيا فيإذا كيان نيسير األميرين مْتضييا للمْاتلي  فمييع 

امسيالم عالنيي  فْيد  بأشدهماو  الجواب الرابج نن ال مي إذا سب هللا والرسول نو عياب

نمث يمينح وطعن في ديننيا وال خيالف بيين المسيلمين ننيح يعاقيب عليى ذليك بميا يردعيح 

وينِمل بح فعلم ننح لم يعاهدنا عليح إذ لو كيان معاهيدا علييح ليم تجي  عْوبتيح علييح كميا ال 

يعاقب على شرب الخمر ونكل الخن ير ونحو ذلك وإذا كنا عاهدنا  على نال ي عين فيي 

ا الم طعن فْد نمث يمينح من بعيد عهيد  فيجيب قتليح بينص اآليي  .  قيال شييخنا وهي   دينن

دالل  ظاهر  دا ألن المنازل سلم لنا ننح ممنيول مين ذليك بالعهيد الي   بيننيا وبينيح لمنيح 

يْول ليس كل ما منج منح ينْض عهد  كإظهيار الخمير والخن يير ولمين الفيرق بيين مين 

مما ال يضر بنا ضيررا بينيا كتيرِ الغييار ميثال وشيرب و د منح فعل ما منج منح العهد 

الخمر وإظهار الخن ير وبين من و د منح فعل ما منج منح العهد مما فييح غايي  الضيرر 

بالمسييلمين وبالييدين فإلحيياق نحييدهما بيياآلخر باطييل .  يوضييح ذلييك الجييواب الخييامس نن 

نمث مأخوذ مين نميث النمث هو مخالف  العهد فمتى خالفوا شيئا مما  ولحوا عليح فهو 

الحمل وهو نْض قوا  ونمث الحمل يحصل بنْض قوة واحدة كما يحصيل بينْض  مييج 

الْوَّللا لمن قد يمْى من قوا  ما يتمسك بح الحميل وقيد يهين بالمليي  .  وهي   المخالفي  مين 

المعاهد قد تم ل العهد بالملي  حتى تجعلح حربييا وقيد تِيعث العهيد حتيى تمييح عْيوبتهم 

عض الِروط في الميج والنماح وغيرهما قد يم لح بالمليي  وقيد يمييح الفسيخ كما نن فْد ب

واممسيياِ .  ونمييا ميين قييال ينييتْض العهييد بجميييج المخالفييات فميياهر علييى قييول قالييح 

الْاضيي فييي التعليييق .  واحييتج الْاضييي بييأنهم لييو نظهييروا منمييرا فييي دار امسييالم مثييل 
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األ وات بمتمهم والضرب بيالنواقيس  إحداإ الميج والمنائس في في دار امسالم ورفج

وإطال  المنا  على نبني  المسلمين وإظهار الخمر والخن ير وك لك ما نخي  علييهم تركيح 

 من التِمح بالمسلمين في ملموسهم ومركوبهم وشعورهم وكناهم .

قال والجواب نن مين ن يحابنا مين  عليح ناقضيا للعهيد بهي   األشييا  وهيو ظياهر كيالم 

ل ومن نْض العهد بمخالفي  شيي  مميا  يولحوا علييح عياد حربييا فعليى الخرقي فإنح قا

ه ا ال نسلم وإن سلمنا  فلما تمين فيها ننح ال ضرر على المسيلمين فيهيا وإنميا نهيوا عين 

فعلها لما في إظهارها من المنمر وليس ك لك في ملتنا ألن في فعلها ضيررا بالمسيلمين 

ليى التْييديرين فْيد اقتضييى العْيد نال يمهييروا فميان الفييرق انتهيى كالمييح .  قيال شيييخنا فع

شيئا من عيب ديننا وننهم متى نظهرو  فْد نمثوا وطعنوا في اليدين فييدخلون فيي عميوم 

 اآلي  لفما ومعنى ومثل ه ا العموم يملغ در   النص .

 فصل  كل من طعن في ديننا فهو من أ مة ال فر   - 269 

عيالى ) ^ فْياتلوا نئمي  المفير ( وهيم الي ين وفي اآلي  دلييل مين و يح  خير وهيو قوليح ت  

نمثوا نيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في ديننا ولمين نقيام المياهر مْيام المضيمر بينهميا 

علييى الو ييع اليي   اسييتحْوا بييح المْاتليي  كْولييح ) ^ واليي ين يمسييمون بالمتيياب ونقيياموا 

ينيح وطعين فيي الصالة إنا ال نضيج ن ر المصلحين ( ونمائر  فدل على نن من نمث يم

ديننا فهو من نئم  المفر وإمام المفر هو الداعي إليح المتمج فيح .  وإنميا  يار إماميا فيي 

المفر أل ل ال عن وإال فإن مجرد النميث ال يو يب ذليك وهي ا ظياهر فيإن ال ياعن فيي 

الدين يعيمح وي مح ويدعو إلى خالفح وه ا شأن امميام فيإذا طعين الي مي فيي اليدين كيان 

المفر فيجب قتالح .  وقولح ) ^ إنهم ال نيمان لهم ( عل  نخرَّللا لْتالح فأميا عليى إماما في 

قرا ة المسر فتمون اآلي  قد تضمنت ذكر المْتضي للْتال وهو نمث العهد وال عن فيي 

الدين وبيان عدم المانج من الْتال وهو اميمان العا يم .  ونميا عليى قيرا ة فيتح األليع 

ن الْييرا تين ألنييح قييد تْييدم فييي نول اآلييي  قولييح ) ^ وإن فاأليمييان  مييج يمييين وهييي نحسيي

نمثوا نيمانهم ( فأخمر سمحانح عن سمب الْتال وهو نمث األيميان وال عين فيي اليدين اليم 

نخميير ننييح ال نيمييان لهييم تعصييمهم ميين الْتييل ألنهييم قييد نمثوهييا .  والمييراد باأليمييان هنييا 

م  لم يْاسمهم باهلل عام الحديميي  وإنميا العهود ال الْسم باهلل فإن النمي  لى هللا عليح وسل

عاهدهم ونسخ  المتاب محفوظ  ليس فيها قسم وه ا ألن كال من المتعاهيدين يميد يمينيح 

إلى اآلخر الم  ار مجرد المالم بالعهد يسمى يمينا وإن لم يحصل فيح مد اليمين .  وقيد 

) ^ ألخ نا منح باليمين  قيل سمي العهد يمينا ألن اليمين هي الْوة والِدة كما قال تعالى

( ولما كان الحلع معْودا مِدودا سمي يمينا فاسم اليميين  يامج للعهيد الي   بيين العميد 

وبين ربح وإن كان ن را ومنح قول النمي  لى هللا عليح وسلم  الني ر حلفي  وللعهيد الي   

عيين  بييين المخلييوقين ومنييح قولييح تعييالى ) ^ وال تنْضييوا األيمييان بعييد توكيييدها ( فييالنهي

نْييض العهييود وإن لييم يميين فيهييا قسييم وقييال تعييالى ) ^ وميين نوفييى بمييا عاهييد عليييح هللا 

فسييؤتيح ن يرا عميميا ( وإن لييم يمين هنياِ قسيم ومنييح قوليح تعيالى ) ^ واتْيوا هللا اليي   

 تسا لون بح واألرحام (

معنييا  تتعاهييدون وتتعاقييدون بييح والمْصييود نن كييل ميين طعيين فييي ديننييا بعييد نن عاهييدنا  

يْتضي يْتضي نال يفعل ذلك فهو إمام في المفر ال يمين لح فيجب قتلح بنص اآليي   عهدا
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وبه ا يمهر الفرق بينح وبين الناكيث الي   لييس بإميام فيي المفير وهيو مين خيالع بفعيل 

 شي  مما  ولح عليح .

 فصل  الهم بإخراج الرسول موجه لقتالهم   - - 270 

تلون قوما نمثوا نيمانهم وهميوا بيإخراج الرسيول الدليل الخامس قولح تعالى ) ^ نال تْا  

( فجعل همهم بإخراج الرسول مو ما لْتالهم لميا فييح مين األذَّللا ليح .  ومعليوم ق عيا نن 

سمح نعمم نذَّللا ليح مين مجيرد إخرا يح مين بليد  ولهي ا عفيا عيام الفيتح عين الي ين هميوا 

ميا هيو نعميم  بإخرا ح ولم يعع عمن سمح فال مي إذا نظهر سمح فْد نميث عهيد  وفعيل

 من الهم بإخراج الرسول وبدن باألذَّللا فيجب قتالح .

 فصل  األمر بقتال الناكثين الطاعنين في الدين   - 271 

الدليل السادس قولح تعيالى ) ^ قياتلوهم يعي بهم هللا بأييديمم ويخي هم وينصيركم علييهم   

ين ال ياعنين ويِع  دور قوم مؤمنين وي هب غيظ قلوبهم ( فأمر سمحانح بْتال الناكث

فييي الييدين ورتييب علييى ذلييك نشيييا  تعيي يمهم بييأذَّللا المييؤمنين وخيي يهم والنصييرة عليييهم 

وشفا   دور المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهم وتوبتيح عليى غييرهم والتْيدير إن تْياتلوهم 

يحصل ه ا .  وإذا كانت ه   األمور مرتم  على قتال الناكث وال اعن فيي اليدين وهيي 

المْتضييي لهييا م لوبييا للِييارل وهييو الْتييال وإذا كانييت هيي   نمييور م لوبيي  كييان سييممها 

األمور م لوب  حا ل  بالْتال لم يج  تع يل الْتال ال   هو سيممها ميج قييام المْتضيي 

لح من  ه  من يْاتلح وهو النمث وال عن في الدين .  فِفا  الصيدور الحا يل مين نليم 

ذليك مْصيود للِيارل  النمث وال عن وذهاب الغيظ الحا ل فيي  يدور الميؤمنين مين

م لوب الحصيول وال رييب نن مين نظهير سيب رسيول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم مين 

نهل ال م  فإنح يغيظ المؤمنين ويؤلمهم نكثر من سيفك دميا  بعضيهم ونخي  نميوالهم فيإن 

ه ا يثير الغضب هلل والحمي  لح ولرسولح .  وه ا الْيدر ال يهييج فيي قليب الميؤمن غييظ 

مؤمن المسدد ال يغضب هي ا الغضيب إال هلل ورسيولح وهللا سيمحانح يحيب نكثر منح بل ال

شييفا   ييدور المييؤمنين وذهيياب غيييظ قلييوبهم وهيي ا إنمييا يحصييل بْتييل السييماب ألو ييح  

نحييدها نن تع ييير  وتأديمييح ييي هب غيييظ قلييوبهم إذا شييتم نحييدا ميين المسييلمين فلييو نذهييب 

مهم من سب نمييهم مثيل غييمهم التع ير والتأديب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لمان غي

من سب واحد منهم وه ا باطل ق عا .  الثاني نن شتمح نعمم عندهم من نن يسفك دما  

بعضهم بعضا الم لو قتل واحد منهم لم يِع  دورهم إال قتليح فيأن ال تِيفى  يدورهم 

إال بْتل الساب نولى ونحرَّللا .  الثالث نن هللا  عل قتالهم هو السمب في حصول الِيفا  

أل ل عدم سمب  خر يحصلح فيجب نن يمون الْتل هو الِافي لصدور المؤمنين من وا

مثل ه ا .  الرابج نن النمي  لى هللا عليح وسلم  لما فتحت مم  ونراد نن يِفي  يدور 

خ اع  وهم الْوم المؤمنون مين بنيي بمير الي ين قياتلوهم ممينهم مينهم نصيع النهيار نو 

ن شفا   دورهم وذهاب غييظ قليوبهم يحصيل بيدون نكثر مج نمانح لسائر الناس فلو كا

 الْتل لل ين نمثوا نو طعنوا لما فعل ذلك مج نمانح الناس .

 ليس له عهد صلى هللا عليه وسلم فصل  المحاد هلل ولرسوله   - 272 

 الدليل السابج قولح سمحانح ) ^ نلم يعلموا ننح من يحادد هللا (  

ذلك الخ   العميم ( ذكر سمحانح ه   اآليي  عْييب  ورسولح فإن لح نار  هنم خالدا فيها

قولح ) ^ ومنهم الي ين ييؤذون النميي  يلى هللا علييح وسيلم  ويْوليون هيو نذن ( فجعلهيم 
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مؤذين لح بْولهم هو نذن الم قال ) ^ نلم يعلموا ننح من يحادد هللا ورسولح ( فجعلهم بهي ا 

ل عن في دينح نعمم محيادة ليح محادين ومعلوم ق عا نن من نظهر مسم  هللا ورسولح وا

ولرسولح وإذا المت ننح محاد فْد قال تعالى ) ^ إن ال ين يحادون هللا ورسولح نولئك فيي 

األذلين ( واألذل نبليغ مين الي ليل وال يميون نذل حتيى يخياف عليى نفسيح وماليح ألن مين 

يهم كان دمح ومالح معصوما ال يستماح فليس بأذل يدل عليح قولح تعالى ) ^ ضيربت علي

ال ل  نينما الْفوا إال بحمل من هللا وحمل من الناس ( فمين سمحانح ننهم نينميا الْفيوا فعلييهم 

ال ل  إال مج العهد فعلم نن من لح عهد وحمل يأمن بح على نفسيح وماليح ال ذلي  علييح وإن 

كانت عليح المسمن  فإن المسمن  قد تمون مج عدم ال لي  وقيد  عيل سيمحانح الحيادين فيي 

فال يمون لهيم عهيد إذ العهيد ينيافي ال لي  كميا دليت علييح اآليي  وهي ا ظياهر فيإن  األذلين

األذل ليس لح قوة يمتنج بها ممن نراد  بسو  فإذا كان لح من المسلمين عهد يجب عليهم 

 بح نصر  ومنعح فليس بأذل فثمت نن المحاد هلل ورسولح ال يمون لح عهد يعصمح .

 فصل  بيان معنى ال بم   - 273

الدليل الثامن قولح تعالى ) ^ إن ال ين يحادون هللا ورسولح كمتيوا كميا كميت الي ين مين   

قملهم ( والممت امذالل والخ   والتصيريج عليى الو يح .  قيال النضير وابين قتيمي  هيو 

الغيييظ والحيي ن .  وقييال اهييل التفسييير كمتييوا نهلمييوا ونخيي وا وح نييوا وإذا كييان المحيياد 

نفسح ومالح لم يمن ممموتا بل مسرورا   ال يِفي  يدر  مين ممموتا فلو كان  منا على 

 هللا ورسولح  منا على دمح ومالح فأين الممت إذنو

ويدل عليح قوليح ) ^ كمتيوا كميا كميت الي ين مين قيملهم ( فخيوفهم بمميت نميير كميت مين 

 قملهم وهو امهالِ من عند  نو بأيد  عماد  ونوليائيح .  وقوليح ) ^ كتيب هللا ألغليمن ننيا

ورسلي ( عْيب قولح ) ^ إن ال ين يحادون هللا ورسولح ( دليل على نن المحيادة مغالمي  

ومعاداة حتى يمون نحد المحادين غالما وه ا إنما يميون بيين نهيل الحيرب ال نهيل السيلم 

فعلم نن المحاد ليس بمسالم فال يمون لح نمان مج المحادة وقد  رت سن  هللا سيمحانح نن 

ج  والْهير فمين نمير مينهم بيالحرب نصير عليى عيدو  ومين ليم ييؤمر الغلم  لرسلح بالح

بييالحرب نهلييك عييدو  .  يوضييحح نن المحييادة مِيياق  ألنهييا ميين الحييد والفصييل والمينونيي  

وك لك المِاق  من الِق وك لك المعياداة مين العيدوة وهيي الجانيب يميون نحيد العيدوين 

كليح معنيى المْاطعي  في شق و انب وحد وعيدو  اآلخير فيي غيرهيا والمعنيى فيي ذليك 

والمفا ل  وذلك ال يمون إال مج انْ ال الحمل ال   بيننا وبين نهيل العهيد ال يميون ميج 

اتصال الحمل نبدا .  يوضحح نن الحميل و يل  وسيمب فيال يجيامج المفا يل  والممايني  .  

ونيضييا فإنهييا إذا كانييت بمعنييى المِيياق  فْييد قييال تعييالى ) ^ فاضييربوا فييوق األعنيياق 

منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا هللا ورسيولح ومين يِياقق هللا ورسيولح فيإن هللا واضربوا 

شديد العْاب ( فأمر بضرب نعناقهم وعلل ذلك بمِاقتهم ومحادتهم وكل مين فعيل ذليك 

و ييب نن يضييرب عنْييح وهيي ا دليييل تاسييج فييي المسييأل  .  وترتيمييح هميي ا هيي ا مِيياق هلل 

عنييق وقييد تمينييت  ييح  المْييدمتين .  ورسييولح والمِيياق هلل ورسييولح مسييتحق ضييرب ال

ونمير ه ا االستدالل قولح تعالى ) ^ ولوال نن كتب هللا عليهم الجيال  لعي بهم فيي اليدنيا 

ولهم في اآلخيرة عي اب النيار ( والتعي يب فيي اليدنيا هيو الْتيال وامهيالِ اليم عليل ذليك 

و يدت منيح بالمِاق  و خر عنهم ذليك التعي يب لميا سيمق مين كتابي  الجيال  علييهم فمين 
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المِياق  مين غييرهم ممين ليم يمتيب علييح الجيال  اسيتحق عي اب اليدنيا الي   نخير  عيين 

 نولئك وه ا دليل عاشر في المسأل  .

 فصل  زوال العصمة عن نفس ومال المؤذي هلل ورسوله   - 274

الدليل الحاد  عِر قولح تعالى ) ^ إن ال ين ييؤذون هللا ورسيولح لعينهم هللا فيي اليدنيا   

خيرة ( وهي   األفعيال نذَّللا هلل ورسيولح ق عييا بيل نذَّللا هللا ورسيولح يحصيل بييدونها .  واآل

وقيال تعيالى ) ^ نولئيك الي ين لعينهم هللا ومين يلعين هللا فلين تجيد ليح نصييرا ( فيجييب نن 

يمييون هيي ا الملعييون فييي الييدنيا واآلخييرة عييادم النصييير بالملييي  فلييو كييان مالييح ودمييح 

ح وكيانوا كلهيم ننصيار  وهي ا مخالفي   يريح  معصومين لو ب على المسلمين نصيرت

لْولييح ) ^ فليين تجييد لييح نصيييرا ( .  يوضييحح الييدليل الثيياني عِيير وهييو نن هيي ا مييؤذ هلل 

ورسولح فت ول العصم  عن نفسح وماليح لْيول النميي  يلى هللا علييح وسيلم  مين لمعيب 

مونيح  ذَّللا بن األشرف فإنح قد  ذَّللا هللا ورسولحو فندب إلى قتلح بعيد العهيد وعليل ذليك ب

 هللا ورسولح وستأتي قصتح إن شا  هللا تعالى .

 فصل مد هللا قتالهم حتى ينتهوا عن أسباا الفتنة   - 275

الدليل الثالث عِر قولح تعالى ) ^ وقاتلوهم حتيى ال تميون فتني  ويميون اليدين هلل فيإن   

ب الفتني  وهيي انتهوا فال عدوان إال على المالمين ( فمد قتالهم إلى نن ينتهيوا عين نسيما

الِرِ ونخمر ننح ال عدوان إال على المالمين والمجاهر بالسب والعدوان على امسالم 

غير منتح فْتالح وا ب إذاكان غير مْدور عليح وقتليح ميج الْيدرة حيتم وهيو ظيالم فعلييح 

 العدوان ال   نفا  عمن انتهى وهو الْتل والْتال وه ا بحمد هللا في غاي  الوضوح .

 صل   يوفى العهد ىليهم ما لم ينقصونا شيئا مما عاهدناهم عليه ف  - 276 

الدليل الرابج عِر قولح ) ^ برا   من هللا ورسولح إلى ال ين عاهدتم مين المِيركين .   

. ( إلى قولح ) ^ . . إال ال ين عاهدتم من المِركين الم لم ينْصيوكم شييئا وليم يمياهروا 

ميدتهم ( فيأمر سيمحانح نن ييوفِى لهيم ميالم ينْصيونا عليمم نحدا فأتموا إليهم عهيدهم إليى 

شيئا مما عاهدناهم علييح ومعليوم نن مين فعيل تليك األفعيال فْيد نْصينا  يل ميا عاهيدنا  

عليح ما خال الدينار ال   هو نهون شي  عوهد عليح فهيو نوليى بفسيخ العهيد مين نْيص 

ينار لييم يأخيي   منييح الييدينار وال كييان باذلييح وقييد  يياهر بييأعمم العييداوة .  يوضييحح نن الييد

المسلمون لحا تهم إلييح وقيد فيتح هللا علييهم اليدنيا وإنميا نخي  منيح إذالال ليح وقهيرا حتيى 

يمون  اغرا فإذا امتنج من ب لح لم يمن  اغرا فاسيتحق الْتيل فيإذا نتيى ميا هيو نعميم 

ميين منييج الييدينار ممييا ينييافي الصييغار فاسييتحْاقح للْتييل نولييى ونحييرَّللا وهيي ا يْييرب ميين 

 المْاطج

 ذكر األدل  من السن  على و وب قتل السماب وانتْاض عهد  

الدليل األول ميا روا  الِيعمي عين عليي نن يهوديي  كانيت تِيتم النميي  يلى هللا علييح   

وسلم  وتْج فيح فخنْها ر ل حتى ماتيت فأب يل رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم  دمهيا 

م نحمد في رواي  ابنح عمدهللا فْال وهم ا +روا  نبو داود في السنن . +  واحتج بح امما

حدالنا  رير عن مغيرة عن الِعمي قال كان ر ل من المسلمين نعمى يأو  إلى اميرنة 

يهودييي  فمانييت ت عمييح وتحسيين إليييح فمانييت ال تيي ال تِييتم النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم  

  يلى وتؤذيح فلما كان ليل  من الليالي خنْها فماتت فلما ن يمح ذكير ذليك لرسيول   هللا
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هللا عليح وسلم فنِد الناس في نمرهيا فْيام األعميى في كر ليح نمرهيا فأب يل رسيول   هللا 

  لى هللا عليح وسلم دمها .

قيييال شييييخنا وهييي ا الحيييديث  ييييد فيييإن الِيييعمي رنَّللا علييييا وروَّللا عنيييح حيييديث شيييراح  

الهمداني  وكان في حياة علي قد ناه  العِرين سن  وهو معح في الموف  وقد الميت لْياؤ  

لعلي رضي هللا عنح فيميون الحيديث متصيال وإن يمعيد سيمال الِيعمي مين عليي فيميون 

الحديث مرسيال والِيعمي عنيدهم  يحيح المراسييل ال يعرفيون ليح إال مرسيال  يحيحا 

وهو من اعليم النياس بحيديث عليي ونعلمهيم بثْيات ن يحابح وليح شياهد مين حيديث ابين 

ميام نحميد حيدالنا روح حيدالنا عثميان عماس رضي هللا عنهما وهو  الدليل الثياني قيال ام

الِحام حدالنا عمرم  مولى ابن عماس نن ر يال كانيت ليح نم وليد تِيتم النميي  يلى هللا 

عليح وسلم  فْتلها فسألح النمي  لى هللا عليح وسلم  عنها فْال يا رسيول   هللا  يلى هللا 

 إن دم فالنييح عليييح وسييلم إنهييا كانييت تِييتمك فْييال رسييول   هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم نال

 هدر 

روا  نبييو داوود والنسييائي ميين حييديث إسييماعيل بيين  عفيير عيين إسييرائيل عيين عثمييان  

الِحام عن عمرم  عن ابن عماس نن نعمى كانت لح نم ولد تِتم النميي  يلى هللا علييح 

وسلم  وتْج فيح فينهاها فال تنتهي وي  رهيا فيال تن  ير فلميا كيان ذات ليلي   عليت تْيج 

 علييح وسيلم  وتِيتمح فأخي  المغيول فوضيعح فيي ب نهيا واتميأ عليهيا في النمي  يلى هللا

فْتلها فلما ن مح ذكر ذلك للنمي فجمج الناس فْال ننِد هللا ر ال فعل ما فعيل ليي علييح 

حق إال قام فْام األعمى يتخ ى الناس وهو يتدليدل حتيى قعيد بيين ييد  النميي  يلى هللا 

 علييح وسيلم ننيا  ياحمها كانيت تِيتمك وتْيج عليح وسلم  فْال ييا رسيول   هللا  يلى هللا

فيك فأنهاها فال تنتهي ونز رها فال تن  ير وليي منهيا ابنيان مثيل اللؤليؤتين وكانيت بيي 

رفيْ  فلما كيان المارحي   عليت تِيتمك وتْيج فييك فأخي ت المغيول فوضيعتح فيي ب نهيا 

 نن دمها هدر .واتمأت عليها حتى قتلتها فْال النمي  لى هللا عليح وسلم  نال اشهدوا 

والمغول بالغين المعجمي  قيال الخ يابي هيو شيميح المِيمل ونصيلح دقييق مياض وكي لك 

قال غير  هو سيع دقيق يمون غمد  كالسوط والمِمل السيع الْصير سمي ب لك ألنيح 

يِتمل عليح الر ل ن  يغ يح بثوبح واشتْاق المغول من غالح الِيي  واغتاليح إذا نخي   

ل شييخنا فهي   الْصيي  يممين نن تميون هييي األوليى وعلييح يييدل مين حييث ال ييدر  .  قييا

كالم اممام نحمد ألنح قيل لح في رواي  ابنح عمدهللا في قتل الي مي إذا سيب نحادييث قيال 

نعم منها حديث األعمى ال   قتل المرنة قيال سيمعتها تِيتم النميي  يلى هللا علييح وسيلم   

يمييون قييد خنْهييا وبعييج ب نهييا نو تمييون اليم روَّللا عنييح عمييدهللا كييال الحييديثين وعلييى هي ا ف

كيفي  الْتل غير محفوظ  في إحدَّللا الروايتين .  ويؤيد ذلك نن وقيول قصيتين مثيل هي   

ألعميين كل منهما كانت المرنة  تحسن إليح وتمرر الِتم وكالهما قتلها وحيد  وكالهميا 

هي ا التْيدير  نِد رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم فيهيا النياس بعييد فيي العيادة .  وعليى

المْتول  يهودي  كما  ا  مفسرا في تلك الرواي  ويممن نن تمونا قصتين كميا ييدل علييح 

ظاهر الحديثين .  فإن قيل يجوز نن تمون ه   المرنة مين نهيل الحيرب ليسيت مين نهيل 

ال م  وحينئ  ال يدل على قتل ال مي المعاهد وانتْاض عهد  بالسب قيل ه ا ظنح بعيض 

يس لهم بالسن  كثير علم وهو غلط ألن هي   الميرنة كانيت موادعي  مهادني  الناس ال ين ل

إذ النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم  لمييا قييدم المدينيي  وادل  ميييج اليهييود اليي ين كييانوا بهييا 
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موادع  م لْ  ولم يضيرب علييهم   يي  وهي ا مِيهور عنيد نهيل العليم بمن لي  التيواتر 

نعليم مخالفيا مين نهيل العليم بالسيير نن رسيول   بينهم .  قال الِافعي رحمح هللا تعيالى ليم 

هللا  لى هللا عليح وسلم لما ن ل المدين  وادل يهود كاف  على غير   ي  وهيو كميا قيال 

الِافعي رحمح هللا تعالى وذلك نن المدين  كان فيما حولها الالال  ن ناف من اليهيود بنيو 

نضيير حلفيا  الخي رج وكانيت قينْال وبنو النضير وبنو قريم  وكان بنو قينْال وبنيو ال

قريم  حلفا  األوس فلما قدم النمي  يلى هللا علييح وسيلم  هيادنهم ووادعهيم ميج إقيرار  

لهم ولمين كيان حيول المديني  مين المِيركين مين حلفيا  األنصيار عليى حلفهيم وعهيدهم 

ال   كانوا عليح حتى إنح عاهد اليهيود نن يعينيو  إذا حيارب اليم نْيض العهيد بنيو قينْيال 

 لنضير الم قريم  .الم ا

قيال محمييد بين إسييحاق وكتيب رسييول   هللا  يلى هللا عليييح وسيلم يعنييي فيي نول مييا قييدم 

المدين  كتابيا بيين المهيا رين واألنصيار وادل فييح يهيود وعاهيدهم ونقيرهم عليى ديينهم 

ونميوالهم واشيترط عليييهم وشيرط لهيم .  قييال ابين إسييحاق حيدالني عثميان بيين محميد بيين 

نخ ت من  ل عمر بن الخ ياب هي ا المتياب كيان مْرونيا بمتياب األخنس بن شريق قال 

الصدق  ال   كتب عمر للعمال كتب بسم هللا الرحمن الرحيم ه ا من محمد النمي  يلى 

هللا عليييح وسييلم  بييين المسييلمين والمييؤمنين ميين قييريش ويثييرب وميين تييمعهم فلحييق بهييم 

عليى ربعيتهم يتعياقلون و اهد معهم ننهم نم  واحدة دون الناس  المها رون من قيريش 

بينهم معاقلهم األولى يفدون عانيهم بالمعروف والْسط بيين الميؤمنين وبنيو عيوف عليى 

ربعييتهم يتعيياقلون معيياقلهم األولييى وكييل طائفيي  تفييد  عانيهييا بييالمعروف والْسييط بييين 

المؤمنين .  الم ذكر لم ون األنصار بني حارإ وبنيي سياعدة وبنيي  ِيم وبنيي النجيار 

عوف وبني األوس مثل ه ا الِرط .  الم قال وإن الميؤمنين ال يتركيون وبني عمرو بن 

مفرحا منهم نن يع و  بالمعروف في فدا  نو عْل وال يحالع مؤمن مولى مؤمن دونيح 

إلى نن قال وإن ذم  هللا واحدة يجير علييهم ندنياهم فيإن الميؤمنين بعضيهم ميولى بعيض 

واألسوة غيير ممليومين وال متنا ير  دون الناس وإنح من تمعنا من يهود فإن لح النصر

عليهم وإن سلم المؤمنين واحدة إلى نن قال وإن اليهيود متفْيون ميج الميؤمنين ميا داميوا 

محيياربين وإن ليهييود بنييي عييوف ذميي  ميين المييؤمنين لليهييود دييينهم وللمسييلمين دييينهم 

ود بنيي مواليهم وننفسيهم إال مين ظليم وناليم فإنيح ال يوتيغ إال نفسيح ونهيل بيتيح .  وإن ليهي

النجار مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود بنيي الحيارإ مثيل ميا ليهيود بنيي عيوف وإن 

ليهييود بنييي سيياعدة مثييل مييا ليهييود بنييي عييوف وإن ليهييود بنييي  ِييم مثييل مييا ليهييود بنييي 

عوف وإن ليهود األوس مثل ما ليهيود بنيي عيوف وإن ليهيود بنيي العلمي  مثيل ميا ليهيود 

ال يوتيغ إال نفسيح ونهيل بيتيح وإن لحْيح ب ين مين بنيي بني عوف إال من ظليم وناليم فإنيح 

العلم  مثلح وإن لمنيي الِي م  مثيل ميا ليهيود بنيي عيوف وإن ميوالي العلمي  كأنفسيهم وإن 

ب ان  يهود كأنفسهم .  الم يْول فيها وإن الجار كالنفس غير مضار وال  الم وإنح ما كيان 

  إليى هللا وإليى محميد بين نهل ه   الصحيف  من حرإ ونشجار يخِى فسياد  فيإن ميرد

 وإن يهود األوس ومواليهم وننفسهم على مثل ما في ه   الصحيف  .

وه   الصحيف  معروف  عند نهل العلم .  روَّللا مسلم في  حيحح عين  يابر رضيي هللا 

عنح قال كتيب رسيول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم عليى كيل ب ين عْوليح اليم كتيب ننيح ال 

سلم بغير إذنح فْد بين فيها نن كيل مين تميج المسيلمين يحل لمسلم نن يتولى مولى ر ل م
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من اليهود فإن لح النصر .  ومعنى االتمال مسالمتح وترِ محاربتح ال االتمال فيي اليدين 

كما بينح في نالنا  الصحيف  فمل من نقام بالمدين  ومخاليفها غير محارب من يهود دخيل 

مين الميؤمنين وليم يمين بالمديني   في ه ا .  الم بين نن ليهود كل ب ين مين األنصيار ذمي 

نحييد ميين اليهييود إال ولييح حلييع إمييا مييج األوس نو مييج بعييض ب ييون الخيي رج وكييان بنييو 

قينْييال وهييم المجيياورون للمدينيي  وهييم رهييط عمييدهللا بيين سييالم حلفييا  بنييي عييوف بيين 

الخ رج رهط ابن نبي رهم الم ن ال   بدئ بهم فيح هي   الصيحيف  .  قيال ابين إسيحاق 

بن عمر بن قتيادة نن بنيي قينْيال كيانوا نول يهيود نْضيوا ميا بيينهم وبيين حدالني عا م 

رسول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم وخيانوا فيميا بيين بيدر ونحيد فحا يرهم رسيول   هللا 

 لى هللا عليح وسلم حتى ن لوا على حممح فْيام عميدهللا بين نبيي بين سيلول إليى رسيول   

منهم فْيال ييا محميد نحسين فيي ميوالي فيأعرض  هللا  لى هللا عليح وسلم حين نممنح هللا

عنح فأدخل يد  في  يب درل رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم فْال رسيول   هللا  يلى 

هللا عليح وسلم نرسلني وغضب حتى إن لو ح رسول   هللا  لى هللا علييح وسيلم ظيالال 

حاسر واليالإ وقال ويحك نرسلني فْال وهللا ال نرسلك حتى تحسن في موالي نربج مئ  

مئ  دارل قد منعوني مين األسيود واألحمير تحصيدهم فيي غيداة واحيدة إنيي وهللا نخِيى 

 الدوائر فْال رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم هم لك .

ونما النضير وقريم  فمانوا خار ا من المدين  وعهدهم مج رسول   هللا  لى هللا عليح 

رنة المْتولي  وهللا نعليم كانيت مين بنيي وسلم نشهر من نن يخفيى عليى عيالم .  وهي   المي

قينْال إذ ظاهر الْص  ننها كانت بالمدين  وسوا  كانت منهم نو من غيرهم فإنهيا كانيت 

ذمي  ألنح ليم يمين بالمديني  مين اليهيود إال ذميي فيإن اليهيود كيانوا الالالي  ن يناف وكلهيم 

ل عين محميد بين معاهد .  وقال الواقد  حدالني عمدهللا بن  عفر عن الحارإ بن الفضيي

كعب الْرظي لما قدم رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم المدين  وادعتح يهود كلهيا فمتيب 

بينح وبينها كتابا ونلحق رسول   هللا  لى هللا عليح وسيلم كيل قيوم بحلفيائهم و عيل بينيح 

وبينهم نمانا وشرط عليهم شروطا فمان فيما شرط نال يماهروا عليح عدوا فلميا ن ياب 

هللا  لى هللا عليح وسلم ن حاب بدر وقدم المدين  بغت يهود وق عت ميا كيان  رسول  

بينها وبين رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم من العهيد فأرسيل إلييهم رسيول   هللا  يلى 

هللا عليح وسلم فجمعهيم اليم قيال ييا معِير يهيود نسيلموا فيوهللا إنميم لتعلميون ننيي رسيول   

نن يوقج هللا بمم مثل وقع  قريش فْالوا ييا محميد ال يغرنيك  هللا  لى هللا عليح وسلم قمل

من لْيت إنك لْيت نقواما نغمارا وإنا وهللا ن حاب الحيرب وإن قاتلتنيا ليتعلمن ننيك ليم 

تْاتل مثلنيا .  اليم ذكير حصيارهم وإ ال هيم إليى نذرعيات وهيم بنيو قينْيال الي ين كيانوا 

صيحيف  وبيين ننيح عاهيد  مييج اليهيود بالمدين  .  فْد ذكر ابين كعيب مثيل ميا فيي هي   ال

وه ا مما ال يعلم فيح ن ال بين نهل العلم بسيرة النمي  لى هللا عليح وسيلم   ومين تأميل 

 األحاديث المأالورة والسيرة كيع كانت معهم علم ذلك ضرورة .

ومما يوضح ذلك نن النمي  لى هللا عليح وسلم  لميا ذكير ليح ننهيا قتليت نِيد النياس فيي 

ا ذكر لح ذنمها نب ل دمها وهو إذا حمم بيأمر عْيب حمايي  حيال حمييت ليح دل نمرها فلم

ذلك على نن ذلك المحمي هو المو ب ل لك الحمم ألنح حمم حادإ فال بيد ليح مين سيمب 

حادإ وال سمب إال ما حمي وهو مناسب فيجب امضاف  إليح .  ونيضيا فلميا نِيد النميي 

ها دل عليى ننهيا كانيت معصيوم  ونن دمهيا  لى هللا عليح وسلم  في نمرها الم نب ل دم
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كان قد انعْد سمب ضمانح وكان مضمونا لو لم يم لح النمي  لى هللا علييح وسيلم  ألنهيا 

كانت حربي  لم ينِد الناس فيها ولم يحتج نن يم ل دمها ويهدر  ألن امب ال وامهيدار 

توليي  فييي بعييض ال يمييون إال لييدم قييد انعْييد لييح سييمب الضييمان ولهيي ا لمييا رنَّللا امييرنة مْ

مغازيح ننمر قتلها ونهيى عين قتيل النسيا  وليم يم ليح وليم يهيدر  فإنيح إذا كيان فيي نفسيح 

بيياطال هييدرا والمسييلمون يعلمييون نن دم الحربييي  غييير مضييمون بييل هييو هييدر لييم يميين 

مب الح وإهدار  و ح وه ا وهلل الحمد ظاهر .  فإذا كان النمي  لى هللا عليح وسيلم  قيد 

ا بغير ضرب   ي  عليهم الم إنح نهدر دم يهودي  منهم أل ل سيمح فيأن عاهد اليهود عهد

يهيدر دم يهوديي  ميين اليهيود الي ين ضييربت علييهم الج يي  والت مييوا نحميام الملي  أل ييل 

السب نولى ونحرَّللا ولو لم يمن قتلهيا  يائ ا لميين لْاتلهيا قيمح ميا فعيل فإنيح ال يْير عليى 

بغير حْها لم ييرح رائحي  الجني  وألو يب باطل كيع وقد قال  إن من قتل نفسا معاهدة 

ضمانها وكفارة قتل المعصوم فلما نهدر دمها علم ننح كان مماحيا .  وقيد وهيم الخ يابي 

في نمر ه   المْتول  فْال فيح بيان نن ساب النمي  يلى هللا علييح وسيلم  يْتيل وذليك نن 

ْد ننها مسلم  ولييس السب منها لرسول   هللا  لى هللا عليح وسلم ارتداد عن الدين فاعت

في الحديث ما يدل على ذلك بل الماهر ننها كانت كافرة كما  رح بح في الحديث ولو 

كانت مرتدة منتْل  إلى غير دين امسالم لم يْر سيدها على ذلك نياما طويل  وليم يمتيع 

بمجرد نهيها عن السب بل كان ي لب منهيا العيود إليى امسيالم والر يل ليم يْيل كفيرت 

 دت وإنما ذكر مجرد السب والِتم فدل على ننها لم يصدر منها زائد عليح .وال ارت

 فصل حجة اإلمام الشافعي في قتل الساا   - 277

الدليل الثالث ما احتج بح الِافعي على نن ال مي إذا سب قتل وبرئيت منيح ال مي  وهيو   

ميي  يلى قص  كعب بن األشرف . قال الخ يابي قيال الِيافعي يْتيل الي مي إذا سيب الن

هللا عليييح وسييلم  وتمييرن منييح ال ميي  .  واحييتج فييي ذلييك بخميير كعييب بيين األشييرف .  قييال 

الِافعي في األم لم يمن بحضرة النميي  يلى هللا علييح وسيلم  وال قربيح ر يل مين نهيل 

المتاب إال يهود المدين  وكانوا حلفيا  األنصيار وليم يمين األنصيار ن معيت نول ميا قيدم 

لييح وسيلم إسيالما فوادعيت اليهيود رسيول   هللا  يلى هللا علييح رسول   هللا  يلى هللا ع

وسلم ولم تخرج إلى شي  من عداوتح بْول يمهر وال فعل حتى كانت وقعي  بيدر فيتملم 

بعضيييهم بعداوتيييح والتحيييريض علييييح فْتيييل رسيييول   هللا  يييلى هللا علييييح وسيييلم فييييهم .  

 ِهورة مستفيض  .ومعلوم ننح إنما نراد به ا المالم كعب بن األشرف وقصتح م

وقد رواها عمرو بن دينيار عين  يابر بين عميدهللا قيال قيال رسيول   هللا  يلى هللا علييح 

وسلم من لمعب بن األشرف فإنح قد  ذَّللا هللا ورسولح فْام محميد بين مسيلم  فْيال ننيا ييا 

رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم نتحيب نن نقتليح قيال نعيم قيال فائي ن ليي نن نقيول شييئا 

.  فأتا  وذكر  ما بيينهم قيال إن هي ا الر يل قيد نراد الصيدق  وعنانيا فلميا سيمعح  قال قل

قال ونيضا وهللا لتملنح قال إنا قد اتمعنا  اآلن ونمر  نن ندعيح حتيى ننمير إليى ن  شيي  

يصير نمر  قال وقد نردت نن تسلفني سلفا قيال فميا ترهنيونني نسيا كم قيال ننيت ن ميل 

هنون إلي نوالدكم قيال يسيب ابين نحيدنا فيْيال رهنيت فيي العرب ننرهنك نسا نا قال تر

وسْين من تمر ولمن نرهنيك الْلمي  يعنيي السيالح قيال نعيم وواعيد  نن يأتييح بالحيارإ 

ونبي عمس بن  مير وعماد بن بِير فجياؤوا فيدعو  لييال فني ل إلييهم .  قيال سيفيان قيال 

نمييا هييو محمييد غييير عمييرو قالييت لييح امرنتييح إنييي ألسييمج  ييوتا كأنييح  ييوت دم قييال إ
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ورضيعح نبو نائل  إن المريم لو دعي إلى طعن  ليال أل اب .  فْيال محميد إنيي إذا  يا  

سوف نمد يد  إلى رنسح فإذا استممنت منح فدونمم فن ل وهيو متوشيح فْيال ننجيد منيك 

ريح ال يب  قال نعم تحتي فالن  نع ر نسا  العرب .  قال نفتأذن لي نن نشم منيح  قيال 

ال نتأذن لي نن نعود قال فاسيتممن منيح اليم قيال دونميم فْتليو  متفيق علييح .  نعم فِم الم ق

وروَّللا ابن نبي نويس عن إبراهيم بن  عفر بين محميود بين محميد بين مسيلم  عين نبييح 

عن  ابر بن عمدهللا نن كعب بين األشيرف عاهيد رسيول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم نال 

مدينيي  معلنييا بمعيياداة رسييول   هللا  ييلى هللا يعيين عليييح وال يْاتلييح ولحييق بمميي  الييم قييدم ال

عليح وسلم فمان نول ما خ ل عنح قولح  ) نذاهب ننت ليم تحليل بمنْمي  % وتيارِ ننيت 

نم الفضل بالحرم (  في نبيات يهجيو  فيهيا فعنيد ذليك نيدب رسيول   هللا  يلى هللا علييح 

 . وسلم إلى قتلح .  وه ا محفوظ عن ابن نبي نويس روا  الخ ابي وغير 

وقال قولح خ ل معنا  ق ج عهد  .  وفي رواي  غير  فخ ل منح هجاؤ  لح فيأمر بْتليح .  

والخيي ل الْ ييج يْييال خيي ل فييالن عيين ن ييحابح يخيي ل خ عييا ن  انْ ييج وتخلييع ومنييح 

سميت خ اع  ألنهم انخ عيوا عين ن يحابهم ونقياموا بممي  .  فعليى اللفيظ األول يميون 

ى هللا علييح وسيلم  ن  نول انْ اعيح عنيح بينْض التْدير وه ا نول خ عح عن النمي  يل

العهد .  وعلى الثاني قيل المعنى ق ج هجا   للنمي منح ن  نْيض عهيد  وذمتيح .  وقييل 

معنا  خ ل من النمي  لى هللا عليح وسيلم  هجيا  ن  نيال منيح وشيعث منيح .  وقيد ذكير 

وادعيا للنميي نهل المغاز  والتفسير مثل محمد بن إسحاق نن كعب بين األشيرف كيان م

في  مل  من وادعح من يهود المدين  وكيان عربييا مين بنيي طيي  وكانيت نميح مين بنيي 

 النضير .

قييالوا فلمييا قتييل نهييل بييدر شييق ذلييك عليييح وذهييب إلييى مميي  وراليياهم لْييريش وفضييل دييين 

الجاهلي  عليى ديين امسيالم حتيى نني ل هللا فييح ) ^ نليم تير إليى الي ين نوتيوا نصييما مين 

بالجمت وال اغوت ويْولون لل ين كفروا هؤال  نهيدَّللا مين الي ين  منيوا المتاب يؤمنون 

سميال نولئك ال ين لعنهم هللا ومن يلعن هللا فلن تجد لح نصيرا ( الم لما ر يج إليى المديني  

نخ  ينِد األشعار يهجو بها النمي  لى هللا علييح وسيلم  ويِيمب بنسيا  المسيلمين حتيى 

ح وسييلم  ميين لمعييب بيين األشييرف فإنييح قييد  ذَّللا هللا  ذاهييم حتييى قييال النمييي  ييلى هللا علييي

ورسولح وذكروا قص  قتلح ممسوط  .  وقال الواقد  حيدالني عمدالحمييد بين  عفير عين 

ي يد بن رومان ومعمر عن ال هر  عين ابين كعيب بين ماليك وإبيراهيم بين  عفير عين 

نبيح عن  ابر وذكير الْصي  قيال فف عيت يهيود ومين معهيا مين المِيركين فجياؤوا إليى 

النمي  لى هللا عليح وسلم  حين ن محوا فْالوا قيد طيرق  ياحمنا الليلي  وهيو سييد مين 

ساداتنا قتل غيل  بال  رم وال حدإ علمنا  فْيال رسيول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم إنيح 

لو قير كميا قير غيير  ممين هيو عليى مثيل رنييح ميا اغتييل ولمنيح نيال منيا األذَّللا وهجانيا 

مم إال كييان للسيييع ودعيياهم رسييول   هللا  ييلى هللا عليييح بالِييعر ولييم يفعييل هيي ا نحييد ميين

وسلم إلى نن يمتب بينهم كتابا ينتهون إلى ميا فييح فمتميوا بينيح وبيينهم كتابيا تحيت العي ق 

 في دار رمل  بنت الحارإ فح رت يهود وخافت وذلت من يوم قتل ابن األشرف .

عليى تْيدير كونيح مين نهيل فإن قيل ال نسلم نن كعما كان من نهل العهد بل كيان حربييا و

العهد فإنح لم يمح دمح بالسب بل بلحوقح دار الحرب فإنح لحق بممي  وهيي دار حيرب إذ 

ذاِ فه ا ال   نباح دمح .  وقد قال اممام نحمد حدالنا محمد بن نبي عد  عين داود عين 
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عمرم  عن ابن عماس قال لما قدم كعب بن األشرف مم  قالت قريش نال ترَّللا إلى هي ا 

مر المنمتر عن قومح يي عم ننيح خيير منيا ونحين نهيل الحجييج ونهيل السيدان  ونهيل الصن

السْاي  قال ننتم خير قال فن ل فيهم ) ^ إن شانئك هو األبتر ( قال ونن ليت فييح ) ^ نليم 

تر إلى ال ين نوتوا نصيما من المتاب يؤمنون بالجمت وال اغوت ويْولون لل ين كفيروا 

 سميال ( إلى قولح ) ^ نصيرا ( . هؤال  نهدَّللا من ال ين  منوا

وقال نحمد حدالنا عمدالرزاق قال قال معمر نخمرني نيوب عين عمرمي  عين ابين عمياس 

نن كعييب بيين األشييرف ان لييق إلييى المِييركين ميين كفييار قييريش فاستجاشييهم علييى النمييي 

 لى هللا عليح وسلم  ونمرهم نن يغ و  وقال لهم إنا معمم فْيالوا إنميم نهيل كتياب وهيو 

كتاب  وال نأمن نن يمون ممرا مينمم فيإن نردت نن نخيرج معيك فاسيجد لهي ين   احب

الصنمين و من بهما ففعيل اليم قيالوا ليح نحين نهيدَّللا نم محميد نحين نصيل اليرحم ونْير  

الضيييع ون ييوف بالميييت وننحيير المييوم ونسييْي اللييمن علييى المييا  ومحمييد ق ييج رحمييح 

) ^ نليم تير إليى الي ين نوتيوا  وخرج من بلد  فْال بيل ننيتم خيير ونهيدَّللا قيال فن ليت فييح

نصيما من المتاب يؤمنون بالجمت وال اغوت ويْوليون للي ين كفيروا هيؤال  نهيدَّللا مين 

ال ين  منوا سميال ( .  وقال حدالنا عمدالرزاق حدالنا إسرائيل عن السيد  عين نبيي ماليك 

ا قال إن نهل مم  قالوا لمعب بن األشيرف لميا قيدم علييهم ديننيا خيير نم ديين محميد قيالو

اعرضوا علي دينمم قالوا نعمر بيت ربنيا وننحير الموميا  ونسيْي الحياج الميا  ونصيل 

 الرحم ونْر  الضيع قال دينمم خير من دين محمد فأن ل هللا ع  و ل ه   اآلي  .

قييال موسييى بيين عْميي  عيين ال هيير  كييان كعييب بيين األشييرف اليهييود  وهييو نحييد بنييي 

علييح وسيلم بالهجيا  وركيب إليى قيريش  النضير وقييمهم قيد  ذَّللا رسيول   هللا  يلى هللا

فْدم عليهم فاسيتغواهم بهيم عليى رسيول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم فْيال ليح نبيو سيفيان 

نناشدِ هللا نديننا نحب إلى هللا نم دين محمد ون حابح ونينا نهدَّللا في رنيك ونقرب إليى 

الِيمال قيال  الحق فإنا ن عم الج ور الموما  ونسْي الليمن عليى الميا  ون عيم ميا هميت

ابن األشرف ننتم نهدَّللا منهم سميال الم خرج مْمال حين ن مج رن  المِركين على قتيال 

رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم معلنا بعداوة رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم وهجائح 

فْييال رسييول   هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم ميين لنييا ميين ابيين األشييرف قييد اسييتعلن بعييداوتنا 

د خيرج إليى قيريش فجمعهيم عليى قتالنيا وقيد نخمرنيي هللا بي لك اليم قيدم عليى وهجائنا وق

 نخمث

ما كان ينتمر قريِا نن تْدم فيْاتلنا معهم الم قرن رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم عليى 

المسلمين ميا نني ل فييح ) ^ نليم تير إليى الي ين نوتيوا نصييما مين المتياب ( إليى قوليح ) ^ 

في قريش وذكر لنا نن رسول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم قيال سميال ( و يات معها فيح و

اللهم اكفني ابن األشرف بما شئت فْال لح محمد بن مسلم  ننا يا رسيول   هللا  يلى هللا 

عليح وسلم نقتلح وذكر الْصي  فيي قتليح قيال فْتيل هللا ابين األشيرف بعداوتيح هلل ورسيولح 

لك .  قال ابين إسيحاق كيان مين حيديث كعيب وهجائح إيا  وتأليمح عليح قريِا وإعالنح ب 

بن األشرف ننح لما ن يب  ن حاب بدر وقدم زيد بن حارال  إلى نهل السيافل  وعميدهللا 

بن رواح  إلى نهيل العاليي  بِييرين بعثهميا رسيول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم إليى مين 

الني عميدهللا بين بالمدين  من المسلمين بفتح هللا عليح وقتل من قتل من المِركين كميا حيد

المغيث بن نبي بردة المفر  وعمدهللا بن نبي بمير وعا يم بين عمير بين قتيادة و يالح 
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بن نبي نمام  بن سهل كل واحد قد حدالني بعض حديثح .  قالوا كان كعيب بين األشيرف 

من طيي  الم نحد بني نمهان وكانت نمح من بني النضير فْال حين بلغح الخمر نحق هي ا 

مدا قتل هؤال  الي ين سيمى هي ان الير الن يعنيي زييدا وعميدهللا بين ال   يروون نن مح

رواح  هيؤال  نشيراف العيرب ومليوِ النياس وهللا إن كيان محميد ن ياب هيؤال  الْيوم 

لم ن األرض خير من ظهرها فلما تيْن عدو هللا الخمر خرج حتى قدم مم  ون ل عليى 

بيين نمييي  فأن لتييح  الم لييب بيين نبييي وداعيي  السييهمي وعنييد  عاتميي  بنييت نبييي العيييص

ونكرمتح و عل يحرض على رسول   هللا  لى هللا علييح وسيلم وينِيد األشيعار ويمميي 

ن حاب الْليب من قريش ال ين ن يموا بمدر وذكر شعر  وميا رد علييح حسيان وغيير  

الم ر ج كعب بن األشرف إلى المدين  يِييب بنسيا  المسيلمين حتيى  ذاهيم فْيال رسيول   

وسلم كميا حيدالني عميدهللا بين نبيي المغييث مين ليي مين ابين األشيرف هللا  لى هللا عليح 

فْيال محميد بيين مسيلم  ننييا ليك بيح يييا رسيول   هللا  ييلى هللا علييح وسيلم ننييا نقتليح وذكيير 

الْص  .  وقال الواقد  حدالني عمدالحميد بن  عفير عين ي ييد بين روميان  ومعمير عين 

يييح عيين  ييابر بيين عمييدهللا ال هيير  عيين ابيين كعييب بيين مالييك وإبييراهيم بيين  عفيير عيين نب

رضي هللا عنح فمل قد حدالني منح ب ائف  وكان ال   ا تمعوا لنيا علييح قيالوا كيان كعيب 

بن األشرف شاعرا وكان يهجو النمي  لى هللا عليح وسلم  ون يحابح ويحيرض علييهم 

كفار قريش في شعر  وكان رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم قدم المدين  ونهلها نخيالط 

المسلمون ال ين تجمعهم دعوة امسالم فييهم نهيل الحلْي  والحصيون ومينهم حلفيا  منهم 

الحيييين  ميعييا األوس والخيي رج فيياراد رسييول   هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم حييين قييدم 

المدينيي  استصييالحهم كلهييم ومييوادعتهم وكييان الر ييل يمييون مسييلما ونبييو  مِييركا فمييان 

ل   هللا  لى هللا علييح وسيلم ون يحابح المِركون واليهود من نهل المدين  يؤذون رسو

نذَّللا شديدا فأمر هللا نميح والمسلمين بالصمر على ذلك والعفو عينهم وفييهم نني ل هللا ) ^ 

ولتسمعن من ال ين نوتوا المتاب من قملمم ومن ال ين نشيركوا نذَّللا كثييرا وإن تصيمروا 

نهييل المتيياب لييو  وتتْييوا فييإن ذلييك ميين عيي م األمييور ( وفيييهم ننيي ل هللا ) ^ ود كثييير ميين

 يردونمم من بعد إيمانمم كفارا ( اآلي  .

فلميييا نبيييى ابييين األشيييرف نن ييييدل عييين نذَّللا رسيييول   هللا  يييلى هللا علييييح وسيييلم ونذَّللا 

المسلمين وقد بلغ منهم فلما قدم زيد بن حارال  بالمِارة مين بيدر بْتيل المِيركين ونسير 

ويلمم ليم ن األرض خيير من نسر منهم فرنَّللا األسارَّللا مْرنين كمت وذل الم قال لْومح 

لمم من ظهرها اليوم هؤال  سراة النياس قيد قتليوا ونسيروا فميا عنيدكم قيالوا عداوتيح ميا 

حيينا فْال وما ننتم وقد وطي قومح ون ابهم ولمني نخرج إليى قيريش فأحضيها ونبميي 

قتالها لعلهم ينتدبون فأخرج معهم فخرج حتى قدم ممي  ووضيج رحليح عنيد نبيي وداعي  

ة السييهمي وتحتييح عاتميي  بنييت نسيييد بيين نبييي العيييص فجعييل يرالييي قريِييا بيين نبييي  ييمر

وذكر ما رالاهم بح من الِعر وما ن ابح حسان فأخمر  بن ول كعب عليى مين ني ل فْيال 

حسان ف كر شيعرا هجيا بيح نهيل المييت الي ين ني ل فييهم .  قيال فلميا بلغهيا شيعر  نمي ت 

نا حسيان فتحيول فملميا تحيول عنيد رحلح وقالت مالنا وله ا اليهود  نال ترَّللا ما يصنج ب

قوم دعا رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم حسانا فْال ابن األشرف ن ل عليى فيالن فيال 

ي ال يهجوهم حتى ينم وا رحلح فلما لم يجد مأوَّللا قدم المدين  فملغ النمي  لى هللا علييح 

ح األشيعار .  وسلم  قدومح فْال اللهم اكفني ابن األشرف بما شئت في إعالنح الِير وقولي
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وقال رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم من ليي مين ابين األشيرف فْيد  ذانيي فْيال محميد 

بن مسلم  ننا لح يا رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم ننا نقتلح قال فافعل وذكير الحيديث .  

فْد ا تمج البن األشرف ذنوب منها ننح رالى قتلى قيريش وحضيهم عليى محاربي  النميي 

عليح وسلم  وواطأهم على ذلك ونعانهم على محاربتح بإخميار  نن ديينهم خيير  لى هللا 

 من دينح وهجا النمي  لى هللا عليح وسلم  والمسلمين .

 قلنا الجواب من و و  :   

نحدها نن كعما كان لح عهد من النمي  لى هللا علييح وسيلم  اليم إن النميي  يلى هللا علييح 

 ذا  بلسانح . وسلم   علح ناقضا للعهد بهجائح ون

الثيياني ننييا قييد قييدمنا فييي حييديث  ييابر نن نول مييا نْييض بييح العهييد قصيييدتح التييي ننِييأها  

يهجو بها رسول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم ونن رسيول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم لميا 

 هجا  به   الْصيدة ندب إلى قتلح . 

اؤوا إلييح فيي شيأن قتليح إنيح نيال الثالث نن النمي  لى هللا عليح وسلم  قال لليهود لما   

منا األذَّللا وهجانا بالِعر ولم يفعل ه ا نحد منمم إال كان للسيع وهي ا نيص فيي نن مين 

 فعل ه ا فْد استحق السيع . 

الرابج نن النمي  لى هللا عليح وسلم  لم يندب إلى قتلح لمونح ذهيب إليى ممي  وفعيل ميا  

كميا  يا  ذليك مفسيرا فيي حيديث  يابر فعل هناِ وإنميا نيدب إليى قتليح لميا قيدم وهجيا  

المتْدم في قولح الم قدم المدين  معلنا بعداوة النميي  يلى هللا علييح وسيلم  اليم بيين نن نول 

ما ق ج بح العهد تليك األبييات التيي قالهيا بعيد الر يول ونن النميي  يلى هللا علييح وسيلم  

ألشيرف فْيد حينئ  ندب إليى قتليح وكي لك فيي حيديث موسيى بين عْمي  مين لنيا مين ابين ا

استعلن بعداوتنا وهجائنيا .  ويؤييد ذليك شييئان  نحيدهما نن سيفيان بين عييني  روَّللا عين 

عمرو بن دينار عن عمرم  قال  ا  حيي بن نخ ب وكعب بن األشرف إلى نهيل ممي  

فْالوا ننتم نهل المتاب ونهل العليم فأخمرونيا عنيا وعين محميد فْيالوا ميا ننيتم وميا محميد 

ام وننحر الموما  ونسْي الميا  عليى الليمن ونفيك العنياة ونسيْي فْالوا نحن نصل األرح

الحجيج ومحمد  نمور ق ج نرحامنا واتمعح سراق الحجيج بنو غفار فنحن خيير نم هيو 

فْالوا بل ننتم خير ونهدَّللا سميال فأن ل هللا ) ^ نلم تر إلى ال ين نوتوا نصيما من المتياب 

ن يلعن هللا فلن تجد ليح نصييرا ( .  وكي لك قيال ( إلى قولح ) ^ نولئك ال ين لعنهم هللا وم

قتادة ذكر لنا نن ه   اآلي  ن ليت فيي كعيب بين األشيرف وحييي بين نخ يب ر ليين مين 

اليهيود مين بنييي النضيير نتييا قريِييا فيي الموسيم فْييال لهميا المِيركون نحيين نهيدَّللا ميين 

ن يحابح محمد ون حابح وهما يعلمان ننهما كاذبان إنما حملهما على ذلك حسد محميد و

فأن ل هللا فيهم ) ^ نولئك ال ين لعنهم هللا ومن يلعن هللا فلن تجد لح نصيرا ( فلميا ر عيا 

إلى قومهما قال لهما قومهما إن محمدا ي عم ننح قد ن ل فيمم ك ا وكي ا قيال  يدق وهللا 

 ما حملنا على ذلك إال حسد  وبغضح .

ن ذهب إلى مم  وقيال ميا قيال وه ان مرسالن من و هين مختلفين فيهما نن كال الر لي

الم إنهما قدما فندب النمي  لى هللا عليح وسلم  إليى قتيل ابين األَشيرف ونمسيك عين ابين 

نخ ب حتى نْض بنو النضير العهد فأ الهم النمي  لى هللا علييح وسيلم  فلحيق بخيمير 

الم  مج عليح األح اب فلما انه موا دخل ميج بنيي قريمي  حصينهم حتيى قتليح هللا معهيم 

لم نن األمر ال   نتيا  بمم  لم يمن هيو المو يب للنيدب إليى قتيل ابين األشيرف وإنميا فع
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هو ما اختص بح ابين األشيرف مين الهجيا  ونحيو  وإن كيان ميا فعليح بممي  مْوييا لي لك 

ولمن مجرد األذَّللا هلل ورسيولح يو يب النيدب إليى قتليح كميا نيص علييح النميي  يلى هللا 

ورسولح وكما بينح  ابر في حديثيح .  الو يح الخيامس  عليح وسلم  بْولح فإنح قد  ذَّللا هللا

نن ابن نبي نويس قال حدالني إبراهيم بن  عفر الحارالي عن نبيح عن  ابر لما قال كيان 

من نمر النمي  لى هللا عليح وسلم  وبني قريم  ك ا فيح قال شيخنا نحسمح وبنيي قينْيال 

عليح وال نقاتليح فْييل ليح بممي  اعت ل ابن األشرف ولحق بمم  وكان فيها وقال ال نعين 

ديننيا خييير نم ديين محمييد ون يحابح قييال دييينمم خيير ونقييدم مين دييين محميد ودييين محمييد 

 حديث .  فه ا دليل على ننح لم يمهر محاربتح . 

الو ح السادس نن  مييج ميا نتيا  ابين األشيرف إنميا هيو نذَّللا باللسيان فيإن راليا   لْتليى  

لى هللا عليييح وسييلم  وسييمح وطعنييح فييي دييين المِييركين وتحضيضييح علييى قتييال النمييي  يي

امسالم وتفضيلح دين المفار عليح كلح قول باللسان ولم يعمل عمال فيح محاربي  .  ومين 

نازعنا في سب النمي  لى هللا عليح وسلم  ونحو  فهو فيما فعل كعب بين األشيرف مين 

ليي مي إذا تفضيييل دييين المفييار وحضييهم باللسييان علييى قتييل المسييلمين نشييد منازعيي  فييإن ا

تجسس ألهل الحرب ونخمرهم بعورات المسلمين ودعا المفار إلى قتالهم انيتْض عهيد  

نيضييا كمييا ينييتْض عهييد السيياب .  وميين قييال إن السيياب ال ينييتْض عهييد  فإنييح يْييول ال 

ينتْض العهد بِي  من ذلك وه ا ابن األشرف لم يو يد منيح إال نذَّللا باللسيان فْيط فهيو 

 مسائل ونحن نْول إن ذلك كلح نْض للعهد . حج  على من نازل في ه   ال

الو ح السابج نن تفضيل دين المفار على ديين الميؤمنين هيو دون سيب النميي  يلى هللا  

عليح وسلم  بال ريب فإن كون الِيي  مفضيوال نحسين حياال مين كونيح مسيموبا مِيتوما 

هم عليى فإن كان ذلك ناقضا للعهد فالسب ب رييق األوليى .  ونميا مراليتيح للْتليى وحضي

نخي  اليأرهم فيأكثر ميا فييح تهيييج قيريش عليى المحاربي  وقيريش كيانوا قيد ن معيوا علييى 

محاربيي  النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم  عْيييب بييدر ونر ييدوا العييير التييي كييان فيهييا نبييو 

سييفيان للنفْيي  علييى حربييح فلييم يحتييا وا فييي ذلييك إلييى كييالم ابيين األشييرف .  نعييم مراليتييح 

اربيي  لميين سييمح للنمييي وهجييا   لييح ولدينييح نيضييا ممييا وتفضيييلح ربمييا زادهييم غيمييا ومح

يهيييجهم علييى المحاربيي  ويغييريهم بييح فعلييم نن الهجييا  فيييح ميين الفسيياد مييا فييي غييير  ميين 

المالم ونبلغ فإذا كان غير  من المالم نْضا فهو نن يمون نْضيا نوليى ولهي ا قتيل النميي 

ينيح ميج عفيو  عمين  لى هللا علييح وسيلم   ماعي  مين النسيوة الالتيي كين يِيتمنح ويهج

 كانت تعين عليح وتحض على قتالح .

الو ح الثامن نن كعب بن األشيرف ليم يلحيق بيدار الحيرب مسيتوطنا ولهي ا قيدم المديني  

وهيي وطنييح واليي مي إذا سيافر إلييى دار الحييرب اليم ر ييج إلييى وطنيح لييم ينييتْض عهييد  .  

قيد سيافر معيح إليى  وله ا لم يأمر النمي  لى هللا عليح وسلم  بْتل حيي بن نخ ب وكان

 مم  . 

الو ح التاسج نن ما ذكرو  حج  لنا وذلك ننح قد اشتهر عند نهل العلم من و يو  كثييرة  

نن قولييح تعييالى ) ^ نلييم تيير إلييى اليي ين نوتييوا نصيييما ميين المتيياب ( ن لييت فييي كعييب بيين 

األشرف لما قالح لْريش وقد نخمر هللا سيمحانح ننيح لعنيح ومين لعنيح فلين تجيد ليح نصييرا 

وذلك دليل على ننح ال عهد لح فلو كان ليح عهيد لميان يجيب نصير  عليى المسيلمين فعليم 

نن مثل ه ا المالم يو ب انتْاض عهد  وعدم نا ر  فميع بما هو نغلظ منيح مين شيتم 
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وسب وإنما لم يجعليح النميي  يلى هللا علييح وسيلم  وهللا نعليم بمجيرد ذليك ناقضيا للعهيد 

يجهيير بييح وإنمييا نعلييم هللا بييح رسييولح وحيييا كمييا تْييدم فييي ألنييح لييم يعليين بهيي ا المييالم ولييم 

األحاديث ولم يمن النمي  لى هللا عليح وسلم  يأخي  نحيدا مين المسيلمين والمعاهيدين إال 

ب نب ظاهر فلما ر ج إلى المدين  ونعلن الهجا  والعيداوة اسيتحق نن يْتيل لمهيور نذا  

ينمي  إلييح العهيد نميا إ يرا  حميم وشهرتح عند الناس .  نعيم مين خييع منيح الخياني  فإنيح 

 المحارب  عليح فال يمون حتى يمهر المحارب  وتثمت عليح . 

الو ح العاشر نن النفر الخمس  ال ين قتلو  وهم محمد بن مسيلم  ونبيو نائلي  وعمياد بين  

بِر والحارإ بن نوس ونبو عمس بن  مر قد نذن لهيم النميي  يلى هللا علييح وسيلم  نن 

رون بح ننهم قد  منو  ووافْو  الم يْتلونح ومين المعليوم نن مين نظهير يخدعو  بمالم يمه

لمافر نمانا لم يج  قتلح بعد ذلك أل ل المفر بل لو اعتْد المافر الحربي نن المسيلم  منيح 

 ار مستأمنا فإن النمي  لى هللا علييح وسيلم  قيال مين  مين ر يال عليى دميح وماليح اليم 

كافرا +روا  نحمد . +وقال إذا  منك الر يل عليى  قتلح فأنا منح بر   وإن كان المْتول

 دمح فال تْتلح +روا  ابن ما ح . +

وعن نبي هريرة رضي هللا عنح عن النمي  لى هللا عليح وسلم  قيال اميميان قييد الفتيك 

ال يْتل مؤمن +روا  نهل السنن . +  وقد زعم الخ ابي ننهم إنما فتموا بح ألنح كيان قيد 

هد قمل ه ا وزعم نن مثل هي ا  يائ  مين الميافر الي   ال عهيد ليح خلج األمان ونْض الع

كما  از الميات وامغارة عليهم في نوقات الغرة لمين يْيال فهي ا الميالم الي   كلميو  بيح 

 ار مستأمنا وندنى نحوالح نن يمون لح شمه  نمان .  ومثيل ذليك ال يجيوز قتليح لمجيرد 

منا بأقل من ه ا كميا هيو معيروف فيي المفر فإن األمان يعصم دم الحربي ويصير مستأ

مواضعح وإنما قتلو  أل ل هجائح ونذا  هلل ورسولح ومن حل قتلح به ا الو يح ليم يعصيم 

دمح بأمان وال بعهد كما لو  من المسلم من و ب قتلح أل ل ق يج ال رييق ومحاربي  هللا 

زنيا  ورسولح والسعي في األرض بالفساد المو ب للْتل نو  مين مين و يب قتليح أل يل 

نو  من من و ب قتلح أل ل الردة نو أل ل ترِ نركان امسالم ونحو ذلك وال يجوز لح 

نن يعْد لح عهدا سوا  كان عْد نمان نو عْد هدن  نو عْد ذم  ألن قتليح حيد مين الحيدود 

وليس قتلح لمجرد كونيح كيافرا حربييا كميا سين كر  .  نميا امغيارة والمييات فلييس هنياِ 

بييح  منييين وال اعتْييدوا ننهييم قييد نومنييوا بخييالف قصيي  كعييب بيين قييول وال فعييل  يياروا 

األشرف فثمت نن نذَّللا هللا ورسولح بالهجيا  ونحيو  ال يحْين معيح اليدم باألميان فيْلن ال 

يحْن معح بال م  المؤبدة والهدن  المؤقتي  ب رييق األوليى فيإن األميان يجيوز عْيد  لميل 

مين الِيروط وال مي  ال يعْيدها كافر ويعْد  كل مسلم وال يِترط عليى المسيتأمن شيي  

إال اممام نو نائمح وال يعْد إال بِروط كثيرة تِرط على نهل ال م  مين التي ام الصيغار 

ونحو  .  فإن قيل كعب بن األشرف سب النمي  يلى هللا علييح وسيلم  بالهجيا  والِيعر 

وهو كالم موزون يحفظ ويروَّللا وينِد باأل وات واأللحان ويِيتهر بيين النياس وذليك 

ح مين التيأالير واألذَّللا والصيد عين سيميل هللا ميا لييس للميالم المنثيور ولي لك كيان النميي ل

 لى هللا علييح وسيلم  ييأمر حسيان نن يهجيوهم ويْيول إنيح ننميى فييهم مين النميل فييؤالر 

هجاؤ  فيهم نالرا عميما يمتنعون بح مين نشييا  ال يمتنعيون عنهيا ليو سيموا بميالم منثيور 

 نضعاف الِعر .
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ب بن األشرف ونم الولد المتْدم  تمرر منهما سب النميي  يلى هللا علييح ونيضا فإن كع

وسلم  ونذا  والِي  إذا كثر واستمر  ار لح حال نخرَّللا ليست لح إذا انفرد وقد ذكرتم 

نن الحنفي  يجي ون قتل من كثر منح مثل ه   الجريم  وإن لم يجي وا قتل من لم يتميرر 

مخالع نن يْول بح .  فيالجواب مين و يو   نحيدها منح فأذن ما دل عليح الحديث يممن ال

نن ه ا يْتل ألن السب في الجمل  من ال مي يْتضي إهيدار دميح وانتْياض عهيد  ويمْيى 

المالم في الناقض للعهد هل هو نول خاص من السب وهو ما كثر وغلظ نو هيو م ليق 

مي حتيى ال السب ه ا نمر  خر فما كان مثل ه ا السب و ب نن يْال إنح مهدر ليدم الي 

يسوغ ألحد نن يخالع نص السن  فلو زعم زاعم نن شيئا مين سيب الي مي ونذا  ال يمييح 

دمح كان مخالفا للسن  الصحيح  الصيريح  خالفيا ال عي ر فييح ألحيد .  الو يح الثياني ال 

ريب نن الجنس المو ب للعْوب  قد يتغلظ بعض ننواعيح  يف  نو قيدرا نو  يف  وقيدرا 

الناس مثل قتل واليد وعيالم و يالح وال ظليم بعيض النياس مثيل  فإنح ليس قتل واحد من

ظلييم يتيييم فْييير بييين نبييوين  ييالحين وليسييت الجناييي  فييي األوقييات واألميياكن واألحييوال 

 المِرف  كالحرم وامحرام والِهر الحرام كالجناي  في غير ذلك .

األسيماب .  وك لك مضت سن  الخلفا  الراشيدين بتغلييظ الديي  إذا تغليظ الْتيل بأحيد هي   

وقال النمي  لى هللا عليح وسلم  وقد قيل لح ن  ال نب نعمم قيال نن تجعيل هلل نيدا وهيو 

خلْك قيل لح الم ن  قال نن تْتل ولدِ خيف  نن ي عم معك قييل ليح اليم ن  قيال نن ت انيي 

حليل   ارِ وال شك نن من ق ج ال ريق ميرات متعيددة وسيفك دم خليق مين المسيلمين 

موال كان  رمح نعمم من  يرم مين ليم يتميرر منيح ذليك وال رييب نن وكثر منح نخ  األ

من نكثر من سب النمي  لى هللا عليح وسلم  نو نمم الْصائد في سمح فإن  رمح نعميم 

من  رم من سمح بالملم  الواحدة المنثورة بحيث يجب نن تميون إقامي  الحيد علييح نوكيد 

نو ب وليو كيان المْيل نهيال نن يعفيى واالنتصار منح لرسول   هللا  لى هللا عليح وسلم 

عنييح لييم يميين هيي ا نهييال ليي لك .  لميين هيي   األدليي  تييدل علييى نن  يينس األذَّللا هلل ورسييولح 

وم لق السب الماهر مهدر لدم ال مي ناقض لعهيد  مين و يو   نحيدها نن النميي  يلى 

هللا عليح وسلم  قال من لمعب بين األشيرف فإنيح قيد  ذَّللا هللا ورسيولح وذليك اسيم م ليق 

يس مْيدا بنول وال قدر وال تمرار ومعليوم نن قلييل السيب وكثيير  ومنموميح ومنثيور  ل

نذَّللا هلل بال ريب .  الو ح الثاني ننح لو نراد التمرار والممالغ  ألتى باالسيم المفهيم لي لك 

فْال فإنح قد بالغ في نذَّللا هللا ورسولح نو تمرر منيح ونحيو ذليك وقيد نوتيي  واميج المليم 

ضمح ورضا  .  الو ح الثالث قولح في الحيديث اآلخير ننيح نيال منيا وهو المعصوم في غ

األذَّللا وهجانا بالِعر وال يفعل ه ا نحد منمم إال كيان للسييع وليم يْييد ذليك بتميرار بيل 

علْييح بمجييرد الفعييل .  الو ييح الرابييج نن كعمييا  ذا  بمالمييح المنمييوم واليهودييي  بمالمهييا 

ليس لح تيأالير فيي هي ا الحميم والحميم إذا الميت المنثور وكالهما نهدر دمح فعلم نن النمم 

بدون الو ع كان عديم التأالير فال يجوز نن يجعيل  ي  ا مين العلي  .  الو يح الخيامس 

نن الجنس المميح للدم ال فرق بين قليلح وكثيير  وغليميح وخفيفيح فيي كونيح مميحيا سيوا  

زعييم نن ميين كييان قييوال كييالردة نو فعييال كييال نى والمحاربيي  وهيي ا قييياس األ ييول فميين 

األقوال واألفعال ما يميح الدم إذا كثر وال يميحح مج الْل  فْولح مخيالع أل يول الِيرل 

. 
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ونما ما ذهب إليح المنازل من  واز قتل من كثر منح الْتل بالمثْيل والفاحِي  فيي اليدبر 

دون من قل منح ذلك فالمالم معح فيح والماب واحد فيي الِيريع  .  وقيد  يح عين النميي 

 عليييح وسييلم  ننييح رضييخ رنس يهييود  رضييخ رنس  ارييي  لييم ينميير منييح ذلييك  ييلى هللا

الفعييل .  و ييح عنييح فييي اللييوطي اقتلييوا الفاعييل والمفعييول بييح ولييم يعلييق ذلييك  بتمييرار 

ون حابح من بعيد  ن معيوا قتليح وليم يعتميروا تميرارا وإذا كانيت األ يول المنصو ي  

 ب وكثير  كان الفيرق تحمميا بيال والمجمج عليها قد سوت في إباح  الدم بين قليل المو

ن ل وال نمير يوضحح  الو ح السادس نن ما ينْض من األقوال واألعمال يستو  فيح 

الواحد والمثيير فمي لك ميا يينْض العهيد .  الو يح السيابج ننيح إذا نكثير مين هي   األقيوال 

ان واألفعال فإما نن يْتل ألن  نسيها ممييح لليدم نو نن الممييح قيدر مخصيوص .  فيإن كي

األول فهو الم لوب .  وإن كان الثاني فما حد ذلك المْيدار الممييح لليدم ولييس ألحيد نن 

يحد في ذلك حدا إال بنص نو إ مال نو قياس عند من يرَّللا الْياس في المْدرات والميل 

منتع في ذلك فإنح لييس فيي األ يول قيول نو فعيل يمييح اليدم منيح عيدد مخصيوص وال 

بالْتل بيال نى وإنيح ال يثميت إال بيإقرار نربيج ميرات عنيد  يميحح نقل منح وال ينتْض ه ا

من يْول بح وال بالْتل بالْسام  حيث ال يثمت إال بعد خمسين يمينا عنيد مين ييرَّللا الْيود 

بها وال ر م المالعن  حيث ال يثمت إال بعد شهادةال وج نربج مرات عند من ييرَّللا ننهيا 

هيو امقيرار وال األيميان وإنميا الممييح تر م بلعان ال وج ونمولها فإن المميح للدم لييس 

فعل ال نى وفعل الْتل وإنما امقرار واأليمان حج  ودليل على الميوت ذليك .  ونحين ليم 

ننازل فيي نن الحجيج الِيرعي  لهيا نصيب محيدودة وإنميا قلنيا إن نفيس الْيول نو العميل 

من نن الْتيل المميح للدم ال نصاب لح في الِرل وإنما الحمم معليق بجنسيح .  الو يح الثيا

عند كثرة ه   األشيا  إما نن يمون حدا يجب فعلح نو تع يرا ير ج إلى رن  اممام فإن 

كان األول فال بد من تحديد مو مح وال حد لح إال تعليْح بالجنس والْيول بميا سيوَّللا ذليك 

تحمييم .  وإن كييان الثيياني فليييس فييي األ ييول تع ييير بالْتييل فييال يجييوز إالماتييح إال بييدليل 

لعمومات الواردة في ذلك مثل قولح ال يحل دم اميرئ مسيلم إال بإحيدَّللا اليالإ يختصح وا

 تدل على ذلك نيضا .

 فصل رد شيخ اإلسالم على شبهة في قتل ابن األشرف   - 278

قال شيخنا وقد عيرض ليمعض السيفها  شيمه  فيي قتيل ابين األشيرف فمين نن دم مثيل   

  التيي عرضيت ليمعض الفْهيا  ه ا معصوم ب م  نو بمياهر األميان وذليك نميير الِيمه

حين ظن نن العهيد ال ينيتْض بي اِ .  فيروَّللا ابين وهيب نخمرنيي سيفيان بين عييني  عين 

عميير بيين سييعيد نخييي سييفيان بيين سييعيد الثييور  عيين نبيييح عيين عماييي  قييال ذكيير قتييل ابيين 

األشرف عند معاوي  فْال ابن يامين كيان قتليح غيدرا فْيال محميد بين مسيلم  ييا معاويي  

ل   هللا  لى هللا عليح وسلم وال تنمر وهللا ال يملني وإياِ سْع بييت نيع ر عندِ رسو

نبدا وال يخلو لي دم ه ا إال قتلتح .  قال الواقد  حدالني إبراهيم بن  عفير عين نبييح قيال 

قال مروان بن الحمم وهو على المدين  وعنيد  ابين ييامين النضير  كييع كيان قتيل ابين 

حميد بين مسيلم   يالس وهيو شييخ كميير فْيال ييا األشرف فْال ابن يامين كان غيدرا وم

ميروان نيغييدر رسييول   هللا  يلى هللا عليييح وسييلم عنييدِ وهللا ميا قتلنييا  إال بييأمر رسييول   

هللا  لى هللا عليح وسلم وهللا ال يؤويني وإياِ سيْع بييت إال المسيجد ونميا ننيت ييا ابين 

ح رنسيك فميان ابين يامين هللف علي نن نفلت وقدرت عليك وفي يد  سيع إال ضربت بي
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يامين ال ين ل في بني قريم  حتى يمعيث رسيوال ينمير محميد بين مسيلم  فيإن كيان فيي 

بعييض ضييياعح نيي ل فْضييى حا تييح وإال لييم ينيي ل فمينمييا محمييد فييي  نييازة وابيين يييامين 

بالمْيج فرنَّللا محمدا نعِا عليح  رائد رطم  المرنة  ا  فحليح فْيام إلييح النياس فْيالوا ييا 

ا تصنج نحن نمفييك فْيام إلييح فجعيل يضيربح بهيا  رييدة  رييدة حتيى نبا عمد الرحمن م

كسر ذلك الجريد على و هح ورنسح حتى لم يترِ بح مصحا الم نرسلح وال طماخ بيح اليم 

قال وهللا لو قدرت على السيع لضربتك بح .  قلت ونمير ه ا ما حصل لمعض الجهيال 

قميل اسيتمرائها .  وهي ا مين  هليح بالسن  من بنائح بصفي  عْيب سمائح لها فْال بنيى بهيا 

وكفر  نو من نحدهما فإن في الصحيح فلما انْضت عدتها بنى بها .  فإن قييل فيإذا كيان 

هو وبنو النضير قميلتح موادعين فما معنى ما ذكر  ابن إسحاق قيال حيدالني ميولى ل ييد 

ييح بن الابيت قيال حيدالتني ابني  محيصي  عين نبيهيا محيصي  نن رسيول   هللا  يلى هللا عل

وسلم قال عْيب ذلك من ظفرتم بح مين ر يال يهيود فياقتلو  فواليب محيصي  بين مسيعود 

على ابن سنين  ر ل من تجيار اليهيود كيان يالبسيهم ويميايعهم فْتليح وكيان حويصي  بين 

مسعود إذ ذاِ لم يسلم وكان نسن من محيصي  فلميا قتليح  عيل حويصي  يضيربح ويْيول 

ي ب نك من ماليح فْيال وهللا لْيد نمرنيي بْتليح مين ن  عدو هللا قتلتح نما وهللا لرب شحم ف

لو نمرني بْتليك لْتلتيك فْيال حويصي  وهللا إن دينيا بليغ منيك هي ا لعجيب فميان هي ا نول 

 إسالم حويص  .

وقال الواقد  باألسانيد المتْدم  قالوا فلما ن مح رسول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم مين 

ول   هللا  يلى هللا علييح وسيلم مين ظفيرتم بيح الليل  التي قتل فيها ابن األشيرف قيال رسي

من ر ال يهود فياقتلو  فخافيت يهيود فليم ت ليج عميميا مين عمميائهم وخيافوا نن يميتيوا 

كما بيت ابن األشرف وذكر قتيل ابين سينين  إليى نن قيال وف عيت يهيود ومين معهيا مين 

ين وإال لميا المِركين وساق الْص  كما تْدم .  فإن ه ا يدل على ننهم لم يمونيوا ميوادع

نمر بْتل من و د منهم ويدل على نن العهيد الي   كتميح بينيح وبيين اليهيود كيان بعيد قتيل 

ابن األشرف .  وحينئ  فال يميون ابين األشيرف معاهيدا .  فيالجواب نن النميي  يلى هللا 

عليييح وسييلم  إنمييا نميير بْتييل ميين ظفيير بييح ميين اليهييود ألن كعييب بيين األشييرف كييان ميين 

ح قال ما عندكم في نمر محمد قالوا عداوتح ميا حيينيا وكيانوا مْيميين ساداتهم وقد تْدم نن

خارج المدين  فعمم عليهم قتلح وكيان مميا هييجهم عليى المحاربي  وإظهيار نْيض العهيد 

انتصارهم للمْتول وذبهم عنح فأمر النمي  لى هللا عليح وسلم  بْتل مين  يا  مينهم ألن 

ل ونمييا ميين قيير فهييو مْيييم علييى عهييد  مجيئييح دليييل علييى نْييض العهييد وانتصييار  للمْتييو

المتْييدم ألنييح ال يمهيير العييداوة ولهيي ا لييم يحا ييرهم النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم  ولييم 

يحاربهم حتى نظهيروا عداوتيح بعيد ذليك .  ونميا هي ا المتياب فهيو شيي  ذكير  الواقيد  

وحد  .  وقد ذكر هو نيضا نن قتل ابين األشيرف كيان فيي شيهر ربييج األول سين  اليالإ 

ن غ وة بني قينْال كانت قمل ذلك في شوال سن  االنتين بعد بدر بنحيو شيهر .  وذكير ون

نن المتاب ال   وادل فيح النمي  لى هللا عليح وسيلم  اليهيود كلهيا كيان لميا قيدم المديني  

بعد بدر وعلى ه ا فيمون ه ا كتابا الانيا خا ا لمني النضير يجيدد فييح العهيد الي   بينيح 

األول ال   كتميح بينيح وبيين  مييج اليهيود أل يل ميا كيانوا قيد نرادوا وبينهم غير المتاب 

من إظهار العداوة .  وقد تْدم نن ابن األشرف كان معاهدا وتْدم نيضيا نن النميي  يلى 

هللا عليح وسلم  كتب المتاب لما قدم المدين  فيي نول األمير والْصي  تيدل عليى ذليك وإال 
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يح وسلم  وشموا إليح قتل  ياحمهم وإال فليو كيانوا لما  ا  اليهود إلى النمي  لى هللا عل

محيياربين لييح لييم يسييتنمروا قتلييح وكلهييم ذكييروا نن قتييل ابيين األشييرف كييان بعييد بييدر فييإن 

 معاهدة النمي  لى هللا عليح وسلم  كانت قمل بدر كما ذكر  الواقد  .

مير بنيي قال ابن إسحاق وكان فيما بين ذلك من غ و رسول   هللا  لى هللا عليح وسلم ن

قينْال يعني فيما بين بدر وغ وة الفرل من العام المْمل في  مادَّللا األوليى .  وقيد ذكير 

نن بنييي قينْييال هييم نول ميين حييارب ونْييض العهييد .  قلييت اليهييود اليي ين حيياربهم رسييول   

هللا  لى هللا عليح وسيلم نربيج طوائيع بنيو قينْيال وبنيو النضيير وقريمي  ويهيود خيمير 

عْيب غ وة من غ واتح للمِركين وكانت بنو قينْال بعيد بيدر  وكانت غ وة كل طائف 

وبنو النضير بعد نحيد وبنيو قريمي  بعيد الخنيدق ونهيل خيمير بعيد الحديميي  فميان المفير 

 لمل واحدة من هؤال  ال وائع كالِمران للغ اة التي قملها وهللا نعلم .

 فصل سه النبي صلى هللا عليه وسلم  أو األصحاا   - 279

يل الرابج ما رو  عين عليي بين نبيي طاليب رضيي هللا عنيح قيال قيال رسيول   هللا الدل  

  لى هللا عليح وسلم من سب نميا قتل ومن سب ن حابح  لد .

+روا  نبو محميد الخيالل ونبيو الْاسيم األز يي . +  +وروا  نبيو ذر الهيرو + ولفميح 

الع يي  بين    عميدمن سب نميا فاقتلو  ومن سب ن حابي فا لدو  .  وهي ا الحيديث روا

الحسن بن زبال  حدالنا عمدهللا بن موسيى بين  عفير عين عليي بين موسيى عين نبييح عين 

 د  عن محمد بن علي بن الحسين عن نبيح عن الحسين بين عليي عين نبييح وفيي الْليب 

 منح شي  .

فإن ه ا امسناد قد ركب علييح متيون كثييرة والمحيدإ بيح عين نهيل المييت ضيعيع فيإن 

دليل على و وب قتل من سب نميا من األنميا  فماهر  ييدل عليى ننيح كان محفوظا فهو 

يْتل من غير استتاب  ونن الْتل حد لح .   خر المجلد األول ويتلو  إن شا  هللا تعالى فيي 

الثيياني فصييل الييدليل الخييامس .  والحمييد هلل وحييد  و ييلى هللا علييى سيييدنا محمييد و لييح 

مين كتابتييح ومْابلتيح فييي ييوم األحييد حيياد  و يحمح وسييلم تسيليما كثيييرا . وكيان الفييراغ 

عِر من  مادَّللا الثياني مين شيهور سين  تسيج وسيتين والميان مئي  اللهيم نحسين عاقمتهيا 

 ون لح نحوال المسلمين  مين  مين  مين يا رب العالمين

 

 

 الباا الخامس

 بيان موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا من أهل الذمة

  

 247 فِي ُوُجوِا اِخِتَصاِص اِلَخاِلِى بِاِلِعبَاَدِ  َوالتََّوكُِّل َعَلِيهِ  #: فَِصلل 

ْساَلِم : فَْصلو فِي ُوُ وِب اْختَِصاِص اْلَخاِلِق بِاْلِعمَادَةِ َوالتََّوكُِّل َعلَْيِح : فَاَل  َوقَاَل َشْيُخ اْمِ

ْنعَاِم َعلَْيَك بِنَْفِس يُْعَمُل إالَّ لَحُ ه َواَل يُْرَ ى إالَّ ُهَو ه ُهَو ُسْمَحانَ َِْك َواْمِ َِ بَِخْل َ حُ الَِّ   اْبتَدَن

ِْْدُر َعلَْيِح  يئَتِِح َوَرْحَمتِِح ِمْن َغْيِر َسمٍَب ِمْنك نَْ ال  ؛ َوَما فَعََل بَِك اَل يَ ِِ قُْدَرتِِح َعلَْيَك َوَم

ْزِق اَل َغْيُر ُ . الُمَّ إذَا اْحتَْجَت إلَْيِح فِي َ ْلِب ِرْزٍق نَْو دَفْ  جِ َضَرٍر : فَُهَو الَِّ   يَأْتِي بِالِرِ

ْن َه َا  َرَر اَل يَْدفَعُحُ َغْيُر ُ . َكَما قَاَل تَعَالَى : } نَمَّ يَأْتِي بِِح َغْيُر ُ ه َوُهَو الَِّ   يَْدفَُج الضَّ
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ْحَمِن إِن اْلَمافُِروَن  ْن َه َا الَِّ   ُهَو ُ ْندو لَُمْم َيْنُصُرُكْم ِمْن دُوِن الرَّ إالَّ فِي ُغُروٍر { } نَمَّ

وا فِي ُعتُِوٍ َونُفُوٍر { . َوُهَو ُسْمَحانَحُ يُْنِعُم َعلَْيَك ه  الَِّ   يَْرُزقُُمْم إْن نَْمَسَك ِرْزقَحُ بَْل لَجُّ

ى بِِح ه َوَوَ َع بِِح نَْفَسحُ ؛ ْحَمُن  َويُْحِسُن إلَْيَك ِبنَْفِسِح ؛ فَإِنَّ ذَِلَك ُموِ ُب َما تََسمَّ إْذ ُهَو الرَّ

ِحيُم ؛ اْلَودُودُ اْلَمِجيدُ ؛ َوُهَو قَاِدرو ِبنَْفِسِح ه َوقُْدَرتُحُ ِمْن لََواِزِم ذَاتِِح ه َوَك َِلَك َرْحَمتُحُ  الرَّ

ِِْح بَِوْ ِح ِمْن اْلُوُ وِ  ؛ بَْل ُهَو اْلَغنِيُّ َعْن الْ  عَالَِميَن َوِعْلُمحُ َوِحْمَمتُحُ : اَل َيْحتَاُج إلَى َخْل

ُمُر ِلنَْفِسِح َوَمْن َكفََر فَإِنَّ َربِِي َغنِيٌّ َكِريمو { } َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّمْم لَ  ِْ ئِْن } َوَمْن َشَمَر فَإِنََّما يَ

َِِديدو { } َوقَاَل ُموَسى إْن تَْمفُُروا نَْنتُمْ  َوَمْن فِي  َشَمْرتُْم أَلَِزيدَنَُّمْم َولَئِْن َكَفْرتُْم إنَّ َع َاِبي لَ

لَِهِيِ : } يَا ِعمَاِد  لَْو  ِحيحِ اْمِ َ َلغَِنيٌّ َحِميدو { . َوفِي اْلَحِديِث الصَّ اأْلَْرِض َ ِميع ا فَإِنَّ هَّ

ََْص ذَلِ  لَُمْم َو ِخَرُكْم َوإِْنَسُمْم َوِ نَُّمْم َكانُوا َعلَى نَْفَجِر قَْلِب َرُ ٍل َواِحٍد ِمْنُمْم َما نَ َك نَنَّ نَوَّ

ِمْن ُمْلِمي َشْيئ ا ؛ َولَْو َكانُوا َعلَى نَتَْْى قَْلِب َرُ ٍل َواِحٍد ِمْنُمْم َما َزادَ ذَِلَك فِي ُمْلِمي َشْيئ ا ؛ 

ا ِعْنِد   َولَْو قَاُموا فِي َ ِعيٍد َواِحٍد فََسأَلُونِي فَأَْعَ ْيُت ُكلَّ َواِحٍد َمْسأَلَتَحُ َما نَََْص ذَِلَك ِممَّ

بُّ ُسْمَحانَحُ َغِنيٌّ بِنَْفِسِح ه َوَما يَْستَِحُّْحُ ِمْن ِ فَاِت اْلَمَماِل َشْيئ ا {  إلَى  ِخِر اْلَحِديِث . فَالرَّ

ُِْر فِي َشْيٍ  ِمْن ذَِلَك إلَى َغْيِرِ  ؛ َبْل  الَابِتو لَحُ بِنَْفِسِح ه َواِ بو لَحُ ِمْن َلَواِزِم َنْفِسِح ه اَل يَْفتَ

اِلِح : َكُمَل فََفعََل ؛ َوإِْحَسانُحُ َوُ ودُ ُ ِمْن َكَماِلِح اَل يَْفَعُل َشْيئ ا ِلَحاَ ِ  إلَى َغْيِرِ  نَْفعَالُحُ ِمْن َكمَ 

ْمِرِ  ؛ بَِوْ ِح ِمْن اْلُوُ وِ  ؛ بَْل ُكلََّما يُِريدُ ُ فَعَلَحُ ؛ فَإِنَّحُ فَعَّالو ِلَما يُِريدُ . َوُهَو ُسْمَحاَنحُ بَاِلُغ نَ 

ا يَْ لُُب َفُهَو َيْملُغُحُ َويَنَالُحُ َويَِصُل إلَْيِح َوْحدَ ُ اَل يُِعينُحُ نََحدو ه َواَل َيعُوقُحُ نََحدو ه اَل فَُملُّ مَ 

يَْحتَاُج فِي َشْيٍ  ِمْن نُُموِرِ  إلَى ُمِعيٍن ه َوَما لَحُ ِمْن اْلَمْخلُوقِيَن َظِهيرو ؛ َولَْيَس لَحُ َوِليٌّ ِمْن 

ا إلَْيِح َوُخُضوع ا لَحُ : َكاَن نَْقَرَب إلَْيِح  ال ُِّلِ . فَْصلو  ِ َونَْعَمَم اْفتَِْار  َواْلعَْمدُ ُكلََّما َكاَن نَذَلَّ لِلَّ

ا اْلَمْخلُوُق فَ  ِ . َونَمَّ َمَما ه َونََع َّ لَحُ ه َونَْعَمَم ِلَْْدِرِ  ه فَأَْسعَدُ اْلَخْلِق : نَْعَمُمُهْم ُعمُوِديَّ   لِلَّ

ْن ِشئَْت تَُمْن َنِميَر ُ ه َونَْحِسْن إلَى قِيَل :  اْحتَْج إلَى َمْن ِشئَْت تَُمْن نَِسيَر ُ ه َواْستَْغِن َعمَّ

َْْ  و فِي َرْفِعَها تَتََحيَُّر  -َمْن ِشئْت تَُمْن نَِميَر ُ ه َوَلَْْد َ دََق اْلَْائُِل :  َبْيَن التَّ َلُِّل َوالتَّدَلُِّل نُ

 َِ ا َوُحْرَم   ِعْندَ اأْلَْفَهاُم ذَا ِو فَاْفَهْم يَا فَت ى بِاْلُخْلِع فَأَْعَمُم َما َيُموُن اْلعَْمدُ قَْدر  التَّ َلُُّل ِشْر

:  اْلَخْلِق : إذَا لَْم َيْحتَْج إلَْيِهْم ِبَوْ ِح ِمْن اْلُوُ وِ  ه فَإِْن نَْحَسْنَت إلَْيِهْم َمَج ااِلْستِْغنَاِ  َعْنُهمْ 

َِ  -َولَْو فِي َشْربَِ  َماٍ   -ا يَُموُن ِعْندَُهْم ه َوَمتَى اْحتَْجَت إلَْيِهْم ُكْنَت نَْعَمَم مَ  َنََْص قَْدُر

ِ ه وَ  يُن ُكلُّحُ لِلَّ ِ َوَرْحَمتِِح ه ِليَُموَن الدِِ اَل ِعْندَُهْم بَِْْدِر َحاَ تَِك إلَْيِهْم ه َوَه َا ِمْن ِحْمَمِ  هَّ

ُِ بِِح َشْي و . َوِلهَ  َر ِْ ا ُسِئَل ِفيَم السَّاَلَم ُ ِمْن النَّاِس ؟ قَاَل : نَْن يُ  َا َقاَل َحاتِمو اأْلََ مُّ ه لَمَّ

ا لَُهْم َعْن ذَِلَك  ض  يَُموَن َشْيُؤِ لَُهْم َمْم ُوال  َوتَُموَن ِمْن َشْيئِِهْم  يِس ا ه لَِمْن إْن ُكْنَت ُمَعِوِ

ْلَحاَ تَاِن تََساَوْيتُْم َكاْلُمتَمَاِيعَْين لَْيَس أِلََحِدِهَما فَْضلو َعَلى َوَكانُوا ُمْحتَاِ يَن ه فَإِْن تَعَادَلَْت ا

بُّ ُسْمَحانَحُ : نَْكَرُم َما تَُموُن َعلَْيِح نَْحَوُج  اآْلَخِر َوإِْن َكانُوا إلَْيَك نَْحَوَج َخَضعُوا لََك . فَالرَّ

َواْلَخْلُق : نَْهَوُن َما يَُموُن َعلَْيِهْم نَْحَوُج َما يَُموُن  َما تَُموُن إلَْيِح . َونَْفَُْر َما تَُموُن إلَْيِح .

 إلَْيِهْم ه أِلَنَُّهْم ُكلَُّهْم ُمْحتَاُ وَن فِي نَْنفُِسِهْم ه َفُهْم اَل َيْعلَُموَن َحَواِئَجَك ه َواَل َيْهتَدُوَن إلَى

 بَِمَصاِلحِ نَْنفُِسِهْم ه فَ 
َمْيَع يَْهتَدُوَن إلَى َمْصلََحِ  َغْيِرِهْم فَإِنَُّهْم اَل َمْصلََحتَِك ه بَْل ُهْم َ َهلَ و

بُّ  ِْْدُروَن َعلَْيَها ه َواَل يُِريدُوَن ِمْن ِ َهِ  نَْنفُِسِهْم ه فَاَل ِعْلَم َواَل قُْدَرةَ َواَل إَرادَةَ . َوالرَّ يَ

ِدُر َعلَْيَها ه َويُِريدَُها َرحْ  ْْ َم   ِمْنحُ َوفَْضال  ه َوذَِلَك ِ فَتُحُ ِمْن ِ َهِ  تَعَالَى َيْعلَُم َمَصاِلَحَك َويَ

ا ه بَْل َرْحَمتُحُ ِمْن َلَواِزِم نَْفِسِح ه فَإِنَّحُ َكتََب َعلَى  نَْفِسِح ه اَل َشْيَ   َخَر َ عََلحُ ُمِريد ا َراِحم 

ْحَم َ ه َوَرْحَمتُحُ َوِسعَْت ُكلَّ َشْيٍ  ه َواْلَخْلُق ُكلُّهُ  ْم ُمْحتَاُ وَن ه اَل َيْفعَلُوَن َشْيئ ا نَْفِسِح الرَّ

ه  إالَّ ِلَحاَ ِتِهْم َوَمْصلََحتِِهْم ه َوَه َا ُهَو اْلَواِ ُب َعلَْيِهْم َواْلِحْمَم ُ ه َواَل يَْنمَِغي َلُهْم إالَّ ذَِلكَ 
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اَل ِلَما يَُمنُّحُ َمْصلََح   َولَْيَس لَِمنَّ السَِّعيدَ ِمْنُهْم الَِّ   َيْعَمُل ِلَمْصلََحتِِح الَّتِي ِهَي َمْصلََح و ه 

َك َِلَك . فَُهْم الاََلالَ ُ نَْ نَاٍف : َظاِلمو . َوَعاِدلو . َوُمْحِسنو . فَالمَّاِلُم : الَِّ   يَأُْخ ُ ِمْنك َماال  نَْو 

َِ . َواْلعَاِدُل : اْلمُ  َمافُِي . كالمايج اَل لََك نَْفع ا َواَل يُْعِ يَك ِعَوَضحُ ه نَْو يَْنفَُج نَْفَسحُ بَِضَرِر

ْوَ ْيِن َواْلُمتَمَايَِعْين  َواَل َعَلْيَك ُكلٌّ بِِح يَُْوُم اْلُوُ ودُ ه َوُكلٌّ منهما ُمْحتَاجو إلَى َ اِحمِِح َكال َّ

َِِّريَمْيِن . َواْلُمْحِسُن الَِّ   يُْحِسُن اَل ِلِعَوِض يَنَالُحُ ِمْنَك . فََه َا إنََّما َعَملو لِ  َحاَ تِِح َوال

ا تُِحمُّحُ نَْفُسحُ ِمْن اأْلَْ ِر ه ْحَساِن ه َوَما يَْحُصُل لَحُ بِ َِلَك ِممَّ  َوَمْصلََحتِِح ه َوُهَو اْنتِفَاُعحُ بِاْمِ

ِب إلَْيك ه إلَى َغْيِر ذَِلَك . َوِبُمِلِ َحاٍل : َما  -نَْو َطلَِب َمْدحِ  َرُّ اْلَخْلِق َوتَْعِميِمِهْم ه نَْو التَّْ

ُمونََك نَ   ِلَما يَْرُ و ِمْن ااِلْنتِفَالِ . َوَسائُِر اْلَخْلِق إنََّما يُْمِرُموَنك َويَُعِمِ
ْحَسَن إلَْيك إالَّ

ا ِبْ ِريِق اْلُمعَاَوَضِ  ؛ أِلَنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْن اْلُمتَمَاِيعَْينِ   ِلَحاَ ِتِهْم إلَْيَك ه َواْنتِفَاِعِهْم بَِك ه إمَّ

َِاِركَ  ْوَ ْيِن ُمْحتَاجو إلَى اآْلَخِر ه َوالسَّيِِدُ ُمْحتَاجو إلَى َمَماِليِمِح َوُهْم ُمْحتَاُ وَن َواْلُمتَ ْين َوال َّ

ُِ ُمْحتَاُ وَن إلَى اْلُجْنِد َواْلُجْندُ ُمْحتَاُ وَن إلَْيِهْم ه َوَعلَى َه َا بُِنَي نَْمُر اْلعَالَمِ   إلَْيِح ه َواْلُملُو

ا بَِ ِريِق  َِ ِلنَْفِسَك ه َونَمَّ َِ َوَغْيُرُهْم إذَا نَْكَرُمو َِ َونَْ ِدقَاُؤ ْحَساِن ِمْنَك إلَْيِهْم . فَأَْقِربَاُؤ اْمِ

وا ه فَُهْم إنََّما يُِحمُّونََك َويُْمِرُمونََك ِلَما َيْحُصُل َلُهْم ِبنَْفِسَك ِمْن اْلَمَراَمِ  ه فَلَْو قَْد َولَّْيَت َولُّ 

َِ فَهُ  ِْيَِْ  إنََّما يُِحمُّوَن نَْنفَُسُهْم ه َونَْغَراَضُهْم . فََهُؤاَلِ  ُكلُُّهْم ِمْن َعْنَك َوتََرُكو ْم فِي اْلَح

ِْيَِْ  َعْمدو ُمِ يجو َوإِذَا نُوِذَ   ِِ إلَى َمْن دُونَُهْم تَِجدُ نََحدَُهْم َسيِِد ا ُمَ اع ا َوُهَو فِي اْلَح اْلُملُو

ا إلَْيِهْم  نََحدُُهْم بَِسمَِب َسيِِِدِ  نَوْ  َمْن يُِ يعُحُ تََغيََّر اأْلَْمُر ِبَحْسِب اأْلَْحَواِل ه َوَمتَى َكْنَت ُمْحتَا  

بُّ تَعَالَى : َيْمتَنُِج  ْكَراُم َوالتَّْعِميُم ِبَحْسِب ذَِلَك َوإِْن َقَضْوا َحاَ تََك . َوالرَّ نَََْص اْلُحبُّ َواْمِ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم  نَْن يَُموَن اْلَمْخلُوُق اآلخرين لَحُ  ال  َعلَْيِح ؛ َوِلَه َا َكاَن النَّمِيُّ َ لَّى هَّ نَْو ُمتَفَِضِ

ا َطيِِم ا ُممَاَرك ا فِيِح َغْيَر َمْمِفِيٍ َواَل َممْ  ِ َحْمد ا َكثِير  فُوٍر يَُْوُل إذَا ُرفِعَْت َمائِدَتُحُ : } اْلَحْمدُ لِلَّ

ُ  َواَل ُمَودَّلٍ َواَل ُمْستَْغن ى َعْنحُ َربَّنَا { َرَوا ُ اْلمَُخاِر ُّ ِمْن َحِديِث نَِبي نمام  بَْل َواَل يََ اُل هَّ

ُل َعلَى اْلعَْمِد َوْحدَ ُ اَل َشِريَك لَحُ فِي ذَِلَك ؛ َبْل َما بِاْلَخْلِق ُكلِِِهْم ِمْن  ُهَو اْلُمْنِعُم اْلُمتَفَِضِ

ِ ؛ َوَسعَادَةُ الْ  َهدَ ذَِلَك نِْعَمٍ  فَِمْن هَّ ِْ ِ ه َواْحِتيَاِ ِح إلَْيِح ه َونَْن يَ عَْمِد فِي َكَماِل اْفتَِْاِرِ  إلَى هَّ

ُِْر َواَل َيعْ  ْنَساَن قَْد يَْفتَ لَُم َوَيْعِرفَحُ َوَيتَِّصَع َمعَحُ ِبُموَ مِِح ه نَْ  بُِموَ ِب ِعْلِمِح ذَِلَك . فَإِنَّ اْمِ

َواَل َيْعلَُم ه بَْل يَُمنُّحُ بَاقِي ا فَإِذَا َعِلَم بِ ََهابِِح َ اَر لَحُ َحالو  َخُر ه َفَم َِلَك ِمثَْل نَْن يَْ َهَب َمالُحُ 

ِ ه لَِمنَّ نَْهَل اْلُمْفِر َوالنِِفَاِق فِي َ ْهٍل ِبَه َا َوَغْفلٍَ  َعْنحُ َوإِعْ  َراٍض اْلَخْلُق ُكلُُّهْم فََُْراُ  إلَى هَّ

ِْرُّ بِ َِلَك َوَيْعَمُل ِبُموَ ِب إْقَراِرِ  ه َوَهُؤاَلِ  ُهْم ِعمَادُ َعْن تَ َكُِّرِ  َوا ْلعََمِل بِِح ه َواْلُمْؤِمُن يُ

ُْْر ُ ِمْن لََواِزِم ذَاتِِح ه َيْمتَنُِج نَ  ِ بِال َّاِت ه َوفَ ِْيرو إلَى هَّ ْنَساُن َوُكلُّ َمْخلُوٍق فَ ِ . فَاْمِ ْن هَّ

ِْير   ا يَُموَن إالَّ فَ َمدُ اْلغَنِيُّ َعمَّ َ َوْحدَ ُ ه فَُهَو الصَّ ِِْح ه َوَلْيَس نََحدو َغِنيًّا ِبنَْفِسِح إالَّ هَّ ا إلَى َخاِل

ِ ِمْن ِ َهِ  ُربُوبِيَّتِِح َوِمْن ِ َهِ  إلَ  ِْيرو إلَى هَّ ِْيرو إلَْيِح ه فَاْلعَْمدُ فَ ِهيَّتِِح ه ِسَوا ُ ه َوُكلُّ َما ِسَوا ُ فَ

ِْيرو ُمْ ِنبو ه َوَربُّحُ تَعَالَى َكمَ  ا فَُهَو فَ ْنَساُن يُْ ِنُب دَائِم  ا قَْد بُِسَط َه َا فِي َمَواِضَج . َواْمِ

ِحيُم ه فَلَْواَل َرْحَمتُحُ َوِإْحَسانُحُ : لََما ُوِ دَ َخْيرو نَْ ال   ه يَْرَحُمحُ َويَْغِفُر لَحُ ه َوُهَو اْلغَفُوُر الرَّ

يَا َواَل فِي اآْلِخَرةِ ه َولَْواَل َمْغِفَرتُحُ َلَما َوَقى اْلَعْمدُ َشرَّ ذُنُوبِِح ه َوُهَو ُمْحتَاجو اَل فِي الدُّنْ 

َِِّرِ َواَل تَْحُصُل النِِْعَم ُ إالَّ بَِرْحَمتِِح ه َواَل  ِرِ َوال ا إلَى ُحُصوِل النِِْعَم  ه َودَْفجِ الضُّ دَائِم 

َِّرُّ إالَّ ِبَمغْ  َِِّرِ إالَّ ذُنُوُب اْلِعمَاِد . َكَما قَاَل تَعَالَى : } َما يَْندَفُِج ال ِفَرتِِح ه فَإِنَّحُ اَل َسمََب ِلل

ِ َوَما نََ ابََك ِمْن َسيِِئٍَ  فَِمْن نَْفِسَك { َواْلُمَرادُ ِبالسَّيِِئَاِت : َما  نََ ابََك ِمْن َحَسنٍَ  فَِمَن هَّ

َوبِاْلَحَسنَاِت : َما يَُسرُّ ُ ِمْن النِِعَِم . َكَما قَاَل : } َوبَلَْونَاُهْم  يَُسوُ  اْلعَْمدَ ِمْن اْلَمَصائِبِ 

ِ فَْضال  َوُ ود ا ِمْن َغْيِر نَنْ  ْحَم ُ َواْلَخْيُر ُكلُّحُ ِمْن هَّ  بِاْلَحَسنَاِت َوالسَّيِِئَاِت { َفالنِِعَُم َوالرَّ
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َحقٌّ ه َوإِْن َكاَن تَعَالَى َعلَْيِح َحقٌّ ِلِعمَاِدِ  ه فَ َِلَك اْلَحقُّ ُهَو  يَُموَن أِلََحِد ِمْن ِ َهِ  نَْفِسِح َعلَْيحِ 

ِ ه َكَما قَْد بُِسَط َه َا فِي  نََحُّْحُ َعلَى نَْفِسِح ه َوَلْيَس ذَِلَك ِمْن ِ َهِ  اْلَمْخلُوِق ه بَْل ِمْن ِ َهِ  هَّ

ِعمَاِد َوَكْسمِِهْم . َكَما قَاَل : } َوَما نََ ابَُمْم ِمْن َمَواِضَج . َواْلَمَصائُِب : بَِسمَِب ذُنُوِب الْ 

ُمِصيمٍَ  فَمَِما َكَسمَْت نَْيِديُمْم َوَيْعفُو َعْن َكِثيٍر { . َوالنِِعَُم َوإِْن َكانَْت بَِسمَِب َطاَعاٍت يَْفعَلَُها 

ْلعَْمِد َوِبَ اَعتِِح َوالََوابِِح َعلَْيَها ه فَإِنَّحُ ُسْمَحانَحُ ُهَو اْلعَْمدُ فَيُِثيمُحُ َعلَْيَها : فَُهَو ُسْمَحانَحُ اْلُمْنِعُم . بِا

ا َطاِئع ا ه َكَما قَاَل اْلَخِليُل : } الَِّ   َخلََْنِي فَُهَو َيْهِديِن {  الَِّ   َخلََق اْلعَْمدُ َوَ عَلَحُ ُمْسِلم 

اَلةِ { َوقَاَل : } َوَ عَْلنَا َوقَاَل : } َواْ عَْلنَا ُمْسِلَمْيِن لََك { َوقَاَل : } اْ عَ  ِْيَم الصَّ ْلِني ُم

ا َ مَُروا َوَكانُوا بِآيَاِتنَا يُوقِنُوَن { فََسأََل َربَّحُ نَْن َيْجعَلَحُ  ا ِمْنُهْم نَِئمَّ   يَْهدُوَن بِأَْمِرنَا لَمَّ ُمْسِلم 

 َ اَلةِ . َوقَاَل : } َوَلِمنَّ هَّ ِْيَم الصَّ يَماَن َوَزيَّنَحُ ِفي قُلُوِبُمْم { َونَْن َيْجعَلَحُ ُم َحمََّب إلَْيُمُم اْمِ

 { . َوفِي َ ِحيحِ نَِبي داود َواْبِن ِحمَّاَن : 
ِ َونِْعَم   اآْليَ َ : قَاَل فِي  ِخِرَها : } فَْضال  ِمَن هَّ

نَا ِمْن المُّلَُماِت إلَى النُّوِر ه َواْ عَ  ْلنَا َشاِكِريَن ِلِنْعَمتَِك ُمثْنِيَن } اْهِدنَا ُسمَُل السَّاَلِم ه َوَنِجِ

ِْيَم { َوفِي  َراَط اْلُمْستَ بَِها َعلَْيَك ه قَابِِليَها ه َونَتِْمْمَها َعلَْينَا { َوفِي اْلفَاتَِحِ  : } اْهِدنَا الِصِ

 ِ ا دََعا بِِح َرُسوُل هَّ ُ َعلَْيِح الدَُّعاِ  الَِّ   َرَوا ُ ال مراني َعْن اْبِن َعمَّاٍس قَاَل : ِممَّ  َ لَّى هَّ

يَّ َ َعَرفَ َ : } اللَُّهمَّ إنََّك تَْسَمُج َكاَلِمي ه َوتََرَّللا َمَماِني ه َوتَْعلَُم ِسِرِ  َوَعاَلنَِيتِي  ِِ َوَسلََّم َع

ِْيُر اْلُمْستَِغيُث اْلُمْستَِجيرُ  اْلَوِ ُل  ه َواَل َيْخفَى َعلَْيك َشْي و ِمْن نَْمِر  ه نَنَا اْلمَائُِس اْلفَ

ِْرُّ بِ َْنمِِح ه نَْسأَلَُك َمْسأَلَ َ اْلِمْسِميِن ه َونَْبتَِهُل إلَْيَك اْبتَِهاَل اْلُمْ نِِب ال َّلِ  ِفُق ه اْلُم ِْ يِل ه اْلُم

ِريِر ه َمْن َخَضعَْت لَك َرقََمتُحُ ه َوذَلَّ لَك َ َسدُ ُ ه َوَرِغَم لََك  َِ دَُعاَ  اْلَخائِِع الضَّ َونَْدُعو

ا يَا َخْيَر اْلَمْسئُوِليَن ه َويَ نَ  ِْيًّا َوُكْن بِي َرُ وف ا َرِحيم  ا ْنفُحُ ه اللَُّهمَّ اَل تَْجعَْلنِي بِدَُعائَِك َرِبِ َش

ا َعْمدو اَل َيْعمُدُ ُ  ِ ه فَأَمَّ  فَاَل َخْيَر اْلُمْعِ يَن { . َولَْفُظ اْلعَْمِد فِي اْلُْْر ِن : يَتَنَاَوُل َمْن َعمَدَ هَّ

ا قَْولُحُ } إالَّ   يُْ لَُق َعلَْيِح لَْفُظ َعْمِدِ  . َكَما قَاَل : } إنَّ ِعمَاِد  لَْيَس لََك َعلَْيِهْم ُسْلَ انو { َونَمَّ

ِريَن َواْلعُلََما ِ  َِْ جو ه َكَما قَالَحُ نَْكثَُر اْلُمفَِسِ ه  َمِن اتََّمعََك ِمَن اْلغَاِويَن { فَااِلْستِثْنَاُ  فِيِح ُمْن

ُِوَن َعلَى اأْلَْرِض  ْحَمِن الَِّ يَن يَْم ِ { } َوِعمَادُ الرَّ َرُب ِبَها ِعمَادُ هَّ ِْ َوقَْولُحُ : } َعْين ا يَ

ابو { } َواْذُكْر َعْمدَنَا نَيُّوَب {  َهْون ا { } َواْذُكْر َعْمدَنَا دَاُودَ { و } نِْعَم اْلعَْمدُ إنَّحُ نَوَّ

ْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعُْوَب { } فََوَ دَا َعْمد ا ِمْن ِعمَاِدنَا { } ُسْمَحاَن } َواْذُكْر ِعمَادَنَا إ

ْلنَا َعلَى  ا نَ َّ ا { } َوإِْن ُكْنتُْم فِي َرْيٍب ِممَّ الَِّ   نَْسَرَّللا بِعَْمِدِ  { } إنَّحُ َكاَن َعْمد ا َشُمور 

َِ الَِّ    َعْمِدنَا { } فَأَْوَحى إلَى َعْمِدِ  َما نَْوَحى { } ِ يَْدُعو ُ { } تَمَاَر ا قَاَم َعْمدُ هَّ َونَنَّحُ لَمَّ

َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْمِدِ  { . َونَْحَو َه َا َكثِيرو . َوقَْد يُْ لَُق لَْفُظ اْلَعْمِد َعلَى اْلَمْخلُوقَاِت ُكلِِ  َها نَ َّ

 ِ  ِعمَادو نَْمثَالُُمْم { } نَفََحِسَب الَِّ يَن َكفَُروا نَْن ه َكَْْوِلِح : } إنَّ الَِّ يَن تَْدُعوَن ِمْن دُوِن هَّ

إذَا يَتَِّخ ُوا ِعمَاِد  ِمْن دُونِي نَْوِليَاَ  { قَْد يَُْاُل فِي َه َا : إنَّ اْلُمَرادَ بِِح اْلَماَلِئَم ُ َواأْلَْنمِيَاُ  

بَِ ِريِق اأْلَْولَى . فََْْد قَاَل : } إْن ُكلُّ َمْن ِفي  َكاَن قَْد َنَهى َعْن اتَِِخاِذِهْم نَْوِليَاَ  فََغْيُرُهمْ 

ِحيحِ الَِّ   َرَوا ُ ُمْسِلمو  ْحَمِن َعْمد ا { . َوِفي اْلَحِديِث الصَّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض إالَّ  تِي الرَّ

ُ إلَى اْلَمِسيحِ نَنَّ ِلي ِعَماد ا اَل يُدَانُ  اِل : } فَيُوِحي هَّ ِْتَاِلِهْم { َوَه َا َكَْْوِلِح :  فِي الدَّ َّ أِلََحِد بِ

ِ ه لَِمنَُّهْم ُمَعمَّدُوَن ُم َلَّلُونَ   } بََعثْنَا َعلَْيُمْم ِعمَاد ا لَنَا { فََهُؤاَلِ  لَْم يَُمونُوا ُمِ يِعيَن لِلَّ

ُْْهوُروَن َيْجِر  َعلَْيِهْم قَدَُر ُ . َوقَْد َيُموُن َكْونُُهْم َعِميد ا : هُ  انِجِ َم َو اْعتَِرافُُهْم بِالصَّ

ِرُكوَن {  ِْ ِ إالَّ َوُهْم ُم ا َكَْْوِلِح : } َوَما يُْؤِمُن نَْكثَُرُهْم بِاللَّ َوُخُضوُعُهْم لَحُ َوإِْن َكانُوا ُكفَّار 

ْحَمِن َعْمد ا { نَْ  ذَِليال  َخاِضع ا . َوَمْعلُومو نَنَُّهْم اَل يَ  ِْيَاَمِ  َوقَْولُحُ : } إالَّ  تِي الرَّ أْتُوَن َيْوَم اْل

ِ َكاَن ِفي الدُّْنيَا ه الُمَّ قَاَل : } َلَْْد نَْحَصاُهْم  إالَّ َك َِلَك ه َوإِنََّما ااِلْسِتْممَاُر َعْن ِعمَادَةِ هَّ
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ِْيَاَمِ  فَْرد ا { فَ ََكَر بَْعدََها نَنَّحُ يَأْ  َْْوِلِح َوَعدَُّهْم َعدًّا { } َوُكلُُّهْم  تِيِح َيْوَم اْل تِي ُمْنفَِرد ا َك

ةٍ { َوقَاَل : } َولَحُ نَْسلََم َمْن فِي السََّماَواِت  َل َمرَّ ْْنَاُكْم نَوَّ } َولََْْد ِ ئْتُُمونَا فَُرادَّللَا َكَما َخلَ

ِ يَْسُجدُ َمْن فِي السََّماَواِت َواأْلَرْ  ِض َواأْلَْرِض َطْوع ا َوَكْره ا َوإِلَْيِح يُْرَ عُوَن { } َولِلَّ

َطْوع ا َوَكْره ا { اآْليَ َ . َوقَاَل : } َبْل لَحُ َما فِي السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُكلٌّ لَحُ قَانِتُوَن { 

يئَِ  َواْلُْْدَرةِ فَ  ِِ ُْْهوِريَن تَْحَت اْلَم دَ َكْونِِهْم َمْخلُوقِيَن ُمدَبِِِريَن َم إِنَّ فَلَْيَس اْلُمَرادُ بِ َِلَك ُمَجرَّ

يَُْاُل َطْوع ا َوَكْره ا فَإِنَّ ال َّْوَل َواْلَمْر َ إنََّما يَُموُن ِلَما يَْفعَلُحُ اْلفَاِعُل َطْوع ا َوَكْره ا َه َا اَل 

ِْرُّ  ا َما اَل فِْعَل لَحُ فِيِح : فَاَل يَُْاُل لَحُ َساِ دو نَْو قَاِنتو ه بَْل َواَل ُمْسِلمو ه بَْل اْلَجِميُج ُم وَن ه فَأَمَّ

ا وَن ِمْن ُوُ وٍ  . ِمْنَها : بِالصَّ نِجِ بِِفْ َرتِِهْم ه َوُهْم َخاِضعُوَن ُمْستَْسِلُموَن قَانِتُوَن ُمْضَ رُّ

ِعْلُمُهْم ِبَحاَ تِِهْم َوَضُروَرتِِهْم إلَْيِح . َوِمْنَها : دَُعاُؤُهْم إيَّا ُ ِعْندَ ااِلْضِ َراِر . َوِمْنَها : 

ِْيَادُُهْم ِلَمثِيِر ُخُضوُعُهْم َواْستِْساَلُمُهْم لِ  يئَتِِح . َوِمْنَها : اْن ِِ َما َيْجِر  َعلَْيِهْم ِمْن نَْقدَاِرِ  َوَم

َْْهُرونَحُ  نُوَن اْلَعْمدَ ِمْن ُمَراِدِ  َبْل يَ َِِر اَل يَُمِمِ ا نََمَر بِِح فِي ُكِلِ َشْيٍ  ه فَإِنَّ َسائَِر اْلمَ ِممَّ

ُ بِِح ه َوِعْصيَانُُهْم لَحُ فِي َبْعِض َما نََمَر َويُْلِ ُمونَحُ بِاْلعَْدِل الَِّ   يَ  ا نََمَر هَّ ْمَرُهحُ ه َوُهَو ِممَّ

اَل َيْمنَُج َكْوَنُهْم قَانِِتيَن َخاِضِعيَن ُمْستَْسِلِميَن َكْره ا َكاْلعَُصاةِ  -َوإِْن َكاَن ُهَو التَّْوِحيدَ  -بِِح 

مَّ ِ  ِْْملَِ  َونَْهِل ال ِِ يِن الَِّ   َبعََث بِِح ُرُسلَحُ ه َوإِْن  ِمْن نَْهِل اْل َوَغْيِرِهْم ه فَإِنَُّهْم َخاِضعُوَن ِللدِِ

ُر ُ ِمْن  َكانُوا َيْعُصونَحُ فِي نُُموٍر . َواْلُمْؤِمُن َيْخَضُج أِلَْمِر َربِِِح َطْوع ا ه َوَك َِلَك ِلَما يَُْدِِ

ِ َطْوع ا اْلَمَصائِِب ه فَإِنَّحُ يَْفعَُل ِعْندََها َما نُمِ  ْمِر َوَغْيِرِ  َطْوع ا ه فَُهَو ُمْسِلمو لِلَّ َر بِِح ِمْن الصَّ

ُْْصودُ ُ اْلُخُضوُل ه َوُسُجودُ ُكِلِ َشْيٍ  ِبَحْسمِِح ُسُجود ا  َخاِضجو لَحُ َطْوع ا ه َوالسُُّجودُ َم

ُْْر اْلَمْخلُ  ا فَ ِبِ . َونَمَّ ُن اْلُخُضوَل ِللرَّ ِ : بَِمْعَنى َحاَ ِتَها ُكلَِِها يُنَاِسمَُها َوَيتََضمَّ وقَاِت إلَى هَّ

ُل دََرَ اِت  إلَْيِح ه َونَنَّحُ اَل ُوُ ودَ لََها َواَل َشْيَ  ِمْن ِ فَاِتَها َونَْفعَاِلَها إالَّ بِِح . فََه َا : نَوَّ

ِِْح َوإِتْ  َْانِِح ه َوِبَه َا ااِلْعتِمَاِر َكانَْت َمْملُوَك   ااِلْفتَِْاِر ه َوُهَو اْفتَِْاُرَها إلَى ُربُوبِيَّتِِح لََها ه َوَخْل

يَمانَ  ِ َوُرُسِلِح اْمِ  لَحُ ه َولَحُ ُسْمَحانَحُ اْلُمْلُك َواْلَحْمدُ . َوَه َا َمْعلُومو ِعْندَ ُكِلِ َمْن  َمَن بِالَلَّ

ا ه َوَك َِلَك َحاَ تَُها إلَى ُمْحِدالَِها َبْعدَ اْلَواِ َب ه فَاْلُحدُوُإ دَِليُل اْفتَِْاِر اأْلَْنمِيَاِ  إلَى ُمْحِداِلهَ 

ْزِق دَِليُل اْفتَِْاِر اْلَمْرُزوِق إلَى اْلَخاِلِق  إْحدَاالِِح لََها دَِليُل اْفتَِْاِرَها فَإِنَّ اْلَحاَ  َ إلَى الِرِ

َِْرةو إلَى اْلَخاِلِق ِل ََواِتهَ  َواُب نَنَّ اأْلَْشيَاَ  ُمْفتَ اِزِق . َوالصَّ َِْرة  الرَّ ا اَل أِلَْمِر  َخَر َ عَلََها ُمْفتَ

ِبِ  َِْرةٍ إلَْيِح ه َكَما نَنَّ ِغنَى الرَّ ُْْرَها اَلِزمو لََها ؛ اَل يُْمِمُن نَْن تَُموَن َغْيَر ُمْفتَ إلَْيِح ه بَْل فَ

اَل ِبَوْ ِع َ عَلَحُ َغنِيًّا ه  َوْ عو اَلِزمو لَحُ اَل يُْمِمُن نَْن يَُموَن َغْيَر َغنِِيٍ ه َفُهَو َغنِيٌّ بِنَْفِسحِ 

و فَإِذَا َكانَْت َمْعدُوَم    ُْْر اأْلَْشيَاِ  إلَى اْلَخاِلِق َوْ عو لََها ه َوِهَي َمْعدُوَم و َوِهَي َمْوُ ودَة َوفَ

ِْرو إلَى اْلَخاِلِق َكاَن َمْعنَا ُ : نَنَّحُ اَل  ِْيَل َعْن َمَ ٍر يُْنتََمُر نُُ ولُحُ َوُهَو ُمْفتَ  يُوَ دُ إالَّ بِاْلَخاِلِق فَ

ِْْل ه وَ  َما َه َا قَْوُل اْلُجْمُهوِر ِمْن نُمَّاِر اْلُمْسِلِميَن َوَغْيِرِهْم ه َوَه َا ااِلْفتَِْاُر نَْمرو َمْعلُومو بِاْلعَ

ْمرو َزائِدو َعلَى َه َا ناَلْمَتَحُ اْلُْْر ُن ِمْن اْستِْساَلِم اْلَمْخلُوقَاِت َوُسُجوِدَها َوتَْسمِيِحَها َوقُنُوِتَها نَ 

ِ  اْلُمْسِلِميَن ِمْن السَّلَِع َوُ ْمُهوِر اْلَخلَِع . َوَلِمنَّ َطائِفَ   تَدَِّعي نَنَّ اْفتَِْاَرَها  ِعْندَ َعامَّ

يئَِ  َعلَْيَها ُهَو تَْسمِيُحَها َوقُنُوتَُها ه َوإِْن َكاَن ذَِلكَ  ِِ بِِلَساِن  َوُخُضوَعَها َوَخْلََْها َوَ َريَاَن اْلَم

َر نَْنَهاَرَها ه  اْلَحاِل َوِلَمْوِنَها داََللَ   َشاِهدَة  ِلْلَخاِلِق َ لَّ َ اَللُحُ . َوقُْل ِلْْلَْرِض َمْن َفجَّ

ا ه ا َوإاِلَّ نََ ابَتَْك اْعِتمَار   َوَغَرَس نَْشَجاَرَها ه َونَْخَرَج َنمَاتََها َوالَِماَرَها ه فَإِْن لَْم تُِجْمَك ِحَوار 

 َوَه َا يَُْولُحُ اْلغََ اِليُّ َوَغْيُر ُ ه َوُهَو نََحدُ اْلُوُ وِ  الَّتِي ذََكَرَها نَبُو َبْمِر ْبُن اأْلَْنمَاِرِ ِ فِي

قَْوِلِح : } ُكلٌّ لَحُ قَانِتُوَن { قَاَل : ُكلُّ َمْخلُوٍق قَاِنتو لَحُ بَاَشَر َ ْنَعتَحُ ِفيِح َونَْ َرَّللا نَْحَماَمحُ 

اُج فِي قَْوِلِح : } َولَحُ نَْسلََم َمْن  َعلَْيحِ  ه فَ َِلَك دَِليلو َعلَى ذُلِِِح ِلَربِِِح ه َوُهَو الَِّ   ذََكَر ُ ال َّ َّ
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ِْْدُر  فِي السََّماَواِت َواأْلَْرِض { قَاَل : إْساَلُم اْلُمِلِ ُخُضوُعُهْم ِلنَفَاِذ نَْمِرِ  فِي ِ مِلِِِهْم اَل يَ

َواَب الَِّ   َعلَْيِح نََحدو يَْمتَنُِج  ُ َعلَْيَها ه َوَه َا اْلَمْعنَى َ ِحيحو لَِمنَّ الصَّ ِمْن ِ مِلٍَّ  َ مَلَحُ هَّ

ُ ْمُهوُر ُعلََماِ  السَّلَِع َواْلَخلَِع : نَنَّ اْلُْنُوَت َوااِلْستِاَلَم َوالتَّْسمِيَح نَْمرو َزائِدو َعلَى ذَِلَك ه 

َْْوِل بَْعِضِهمْ  ُ ِمْنحُ ِمْن َعافِيٍَ   َوَه َا َك ِْيَادَ ُ ِلَما يُِريدُ ُ هَّ : إنَّ ُسُجودَ اْلَماِرِ  َوذُلَّحُ َواْن

ٍْْر ه َوَكَما قَاَل َبْعُضُهْم فِي قَْوِلِح : } َوإِْن ِمْن َشْيٍ  إالَّ يَُسمُِِح  َوَمَرٍض َوِغن ى َوفَ

ا ِمْن َغْيِرِ  ه بَِحْمِدِ  { . قَاَل : تَْسِميُححُ داََللَتُحُ َعلَى  َ انِِعِح فَتُوِ ُب بِ َِلَك تَْسمِيح 

َْْر اْلَمْخلُوقَاِت إلَى اْلَخاِلِق  ُْْصودُ نَنَّ فَ ا َوُسُجود ا ِبَحَسِمَها . َواْلَم َواُب نَنَّ َلَها تَْسمِيح  َوالصَّ

ُ َعلَ  ْيِح ِعمَادَ ُ ه َكَما نَنَّحُ فََ َرُهْم َعلَى َوداََللَتََها َعلَْيِح َوَشَهادَتََها لَحُ نَْمرو ِفْ ِر ٌّ فََ َر هَّ

ْقَراِر بِِح بِدُوِن َهِ ِ  اآْلَياِت ه َكَما قَْد بُِسَط اْلَماَلُم َعلَى َه َا فِي َمَواِضَج ه َوبُيَِِن اْلفَْرُق  اْمِ

ِ فَإِ  ُُِّموِلِيِ َوالتَّْمِثيِلِي ِْيَاِس ال ِْْليَّ َسَوا و بَْيَن داََللَِ  اآْليَاِت َوداََللَِ  اْل ِْيَاَس اْلمُْرَهاِنيَّ اْلعَ نَّ اْل

ِْيَِّ  ه نَْو ِ يَغ بِلَْفِظ التَّْمثِيِل ه َوبُيَِِن نَنَّ اْلَجاِمَج ُهوَ  ُُِّموِل َكاأْلَْشَماِل اْلَمْنِ   ِ يَغ بِلَْفِظ ال

ِْيَاَسْيِن فِي ِعلَّ ُ اْلُحْمِم َويَْلَ ُم الُمُوُت اْلُحْمِم نَْيَنَما ُوِ دَ ه َوقَْد َبسَ  ْ نَا اْلَماَلَم َعلَى ُ وَرةِ اْل

ِْيُق : نَنَّ اْلِعْلَم بِأَنَّ اْلُمْحدََإ اَل بُدَّ لَحُ ِمْن ُمْحِدٍإ ُهَو ِعْلمو  َغْيِر َه َا اْلَمْوِضجِ . َوالتَّْح

ا ُهَو فِي اْلَِْضيَِّ  اْلُملِِيَِّ  ه فَإِنَّ اْلُملِِيَّاِت  فِْ ِر ٌّ َضُروِر ٌّ فِي اْلُمعَيَّنَاِت اْلُجْ ئِيَِّ  ه َونَْبلَُغ ِممَّ

َْْراِر ُ ْ ئِيَّاِتَها فِي اْلُوُ وِد ه َوَك َِلَك َعامَّ ُ اْلََْضايَ  ِْْل بَْعدَ اْستِ ا إنََّما تَِصيُر ُكلِِيَّاٍت ِفي اْلَع

َْْوِلِهْم ه اْلُملُّ اْلُملِِيَِّ  الَّتِي َيْجعَلَُها َكِثيرو ِمْن النُّمَّاِر اْلُمتََملَِِمِ   والمتفلسف  نُُ وَل ِعْلِمِهْم ه َك

َِْيِ   ِْيَضاِن اَل َيْجتَِمعَاِن َواَل يَْرتَِفعَاِن ه َواأْلَْشيَاُ  اْلُمَساِويَ ُ ِل نَْعَمُم ِمْن اْلُجْ ِ  نَْو النَّ

َر ُ ا ْنَساُن َعِلَم نَنَّحُ نَْعَمُم ِمْن ُ ْ ئِيِِِح ه َواِحٍد ُمتََساِويَ و َوَنْحُو ذَِلَك ه فَإِنَّحُ نَ ُّ ُكلِِِيٍ تََصوَّ ْمِ

ْنَساِن بَْعُضحُ نَْكثَُر ِمْن بَْعٍض وَ  نَنَّ َوإِْن لَْم تَْخُ ْر لَحُ اْلَِْضيَّ ُ اْلُملِِيَّ ُ َكَما يَْعلَُم نَنَّ بَدََن اْمِ

ْرَهَم نَْكمَُر ِمْن بَْعِضِح ه َونَنَّ اْلَمِدينَ َ نَْكثَُر مِ  ْن بَْعِضَها َونَنَّ اْلَجمََل نَْكمَُر ِمْن َبْعِضِح الدِِ

ِ َشْيٍ  َكاَن  َر ُوُ ودَ نَِ  ِْيَضاِن َوُهَما : اْلُوُ ودُ َواْلعَدَُم ه فَإِنَّ اْلعَْمدَ إذَا تََصوَّ َوَك َِلَك النَّ

ا فِي َحا َِّْيَ  اَل َيُموُن َمْوُ ود ا َمْعدُوم  لٍَ  َواِحدَةٍ َونَنَّحُ اَل يَْخلُو ِمْن َوَعدََمحُ َعِلَم نَنَّ ذَِلَك ال

ِْْضي بِاْلُجْ ِئيَّاِت اْلُمعَيَّنَِ  ه َوإِْن لَْم يَْستَْحِضْر اْلَِْضيَّ َ اْلُملِِيَّ َ   ه اْلُوُ وِد َواْلعَدَِم ه َوُهَو يَ

ِْيَاُس اْلُملِِيُّ فَائِدَتُحُ نَْمرو  ا َكاَن اْل ُمْ لَقو اَل ُمَعيَّنو : َكاَن إالْمَاُت  َوَهَم َا نَْمثَاُل ذَِلَك . َولَمَّ

ُ َعلَْيِح ِعمَادَ ُ ه َوإِْن  انِجِ بَِ ِريِق اآْليَاِت ُهَو اْلَواِ َب . َكَما نََ َل بِِح اْلُْْر ُن ه َوفََ َر هَّ الصَّ

ِْيَاِسيَّ ُ َ ِحيَح   ه َلِمنَّ فَائِدَتََها نَاقَِص و ه َواْلُْرْ   ُن إذَا اْستَْعَمَل فِي اآْليَاِت َكانَْت ال َِّريَْ ُ اْل

ِِ ه فَإِنَّحُ َما َوَ َب تَنْ  تََر ِْ ِْيَاَس الَِّ   يَدُلُّ َعلَى اْلُم لَِهيَّاِت اْستَْعَمَل قِيَاَس اأْلَْولَى اَل اْل ِ يحُ اْمِ

َاِئِص َواْلعُيُوِب الَِّتي اَل َكَماَل ِفيَها . فَاْلمَاِر   تَعَاَلى نَْولَى بِتَْنِ يِهِح َمْخلُوٍق َعْنحُ ِمْن النَّْ

َْْص فِيِح َكاْلَحيَاةِ َواْلِعْلِم َواْلُْْدَرةِ :  َعْن ذَِلَك ه َوَما الَمََت ِلْلَمْخلُوِق ِمْن اْلَمَماِل الَِّ   اَل نَ

َن اآْليَِ  َوَبْيَن فَاْلَخاِلُق نَْولَى بِ َِلَك ِمْنحُ ه فَاْلَمْخلُوقَاُت ُكلَُّها  يَاتو ِلْلَخاِلِق ه َواْلفَْرُق بَيْ 

ِْيَاِس : نَنَّ اآْليَ َ تَدُلُّ َعلَى َعْيِن اْلَمْ لُوِب الَِّ   ِهَي  يَ و َوَعاَلَم و َعلَْيِح ه فَُملُّ َمْخلُوٍق  اْل

ُف اْلَخاِلَق فَُهَو دَِليلو َو يَ و َعلَى اْلَخاِلِق نَْفِسِح ه َكَما قَْد بََسْ نَا ُ فِي َمَواِضَج . الُمَّ اْلِفَ ُر تَْعرِ 

 بِدُوِن َهِ ِ  اآْليَاِت ه فَإِنََّها قَْد فُِ َرْت َعلَى ذَِلَك ه َولَْو لَْم تَُمْن تَْعِرفُحُ بِدُوِن َهِ ِ  اآْليَاِت لَمْ 

دُلُّ َعلَى تَْعلَْم نَنَّ َهِ ِ  اآْليَ َ لَحُ ه فَإِنَّ َكْوَنَها  يَ   لَحُ َوداََللَ   َعلَْيِح : ِمثَْل َكْوِن ااِلْسِم يَ 

ى قَْمَل ذَِلَك ه َوَعَرَف نَنَّ َه َا اْسمو لَحُ ه فََم َِلَك  َر اْلُمَسمَّ ى فَاَل بُدَّ نَْن يَُموَن قَْد تََصوَّ اْلُمَسمَّ

َر نَنَّ ذَِلَك الدَِّليَل ُمْستَلْ  َر اْلَمْدلُوِل َعلَْيِح َوتََصوُّ ْْتَِضي تََصوُّ ِ مو لَحُ َكْوُن َه َا دَِليال  َعلَى َه َا َي

ا لَمْ  ر  يُْعلَْم نَنَّحُ  ه فَاَل بُدَّ فِي ذَِلَك نَْن َيْعلََم نَنَّحُ ُمْستَْلِ مو ِلْلَمْدلُوِل ه فَلَْو لَْم يَُمْن اْلَمْدلُوُل ُمتََصوَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 488 

ِر اْلُمَضاِف َواْلُمَضاِف إلَ  َضافَِ  ُمتََوقِِفَ و َعلَى تََصوُّ ْيِح ؛ لَِمْن قَْد اَل دَِليلو َعلَْيِح ه َفَمْعِرفَ ُ اْمِ

َر ُ َعَرَف اْلَمْدلُوَل إذَا َعَرَف  َضافَِ  َواَل َكْونِِح دَِليال  ه َفإِذَا تََصوَّ ا بِاْمِ ْنَساُن َعاِلم  يَُموُن اْمِ

ه فَاَل بُدَّ نَْن  نَنَّحُ ُمْستَْلِ مو لَحُ ه َوالنَّاُس َيْعلَُموَن نَنَّ َهِ ِ  اْلَمْخلُوَقاِت  يَاتو َوداََلئُِل ِلْلَخاِلقِ 

ُْْصودُ نَنَّ َهِ ِ  ال ُّرُ  َق يَُمونُوا يَْعِرفُونَحُ ؛ َحتَّى َيْعلَُموَن نَنَّ َهِ ِ  داََلئُِل ُمْستَْلِ َم و لَحُ . َواْلَم

َِّْرُل ه َوتاََل  ُْْل َوال ِليَّ َ اْلِفْ ِريَّ َ ِهَي الَِّتي َ اَ  بَِها اْلُْْر ُن ه َواتَّفََق اْلعَ ْْ نُْ  اْلعَ َزَم الرَّ

َوالسَّْمُج . والمتفلسف  َكاْبِن ِسينَا الراز  َوَمْن اتَّمََعُهَما ه قَالُوا : إنَّ َطِريَق إالْمَاتِِح 

ا  ااِلْستِْداَلُل َعلَْيِح بِاْلُمْمِمنَاِت ه َوإِنَّ اْلُمْمِمَن اَل بُدَّ لَحُ ِمْن َواِ ٍب ه قَالُوا : َواْلُوُ ودُ إمَّ

ِْْديَرْيِن َواِ بو َوإِ  ا ُمْمِمنو ه َواْلُمْمِمُن اَل بُدَّ لَحُ ِمْن َواِ ٍب ه فَيَْلَ ُم الُمُوُت اْلَواِ ِب َعلَى التَّ مَّ

؛ َوَهِ ِ  اْلَمَْالَ ُ نَْحداَلََها اْبُن ِسينَا ه َوَركََّمَها ِمْن َكاَلِم اْلُمتََملِِِميَن َوَكاَلِم َسلَِفِح ؛ فَإِنَّ 

سَُّموا اْلُوُ ودَ إلَى قَِديٍم َوُمْحدٍَإ ه َوقَسََّمحُ ُهَو إلَى َواِ ٍب َوُمْمِمٍن ه َوذَِلَك نَنَّ اْلُمتََملِِِميَن قَ 

ْْحُ إلَْيِح نََحدو ِمنْ  ِْْسيُم لَْم يَْسمِ  اْلفَلََك ِعْندَ ُ لَْيَس ُمْحداَل ا ؛ بَْل َزَعَم نَنَّحُ ُمْمِمنو . َوَه َا التَّ

و ه َونَنَّحُ َخالََع َسلَفَحُ َوُ ْمُهوَر اْلعَُْاَلِ  َوَغْيَرُهْم ه اْلفَاَلِسفَِ  ه بَْل ُح َّ  اقُُهْم َعَرفُوا نَنَّحُ َخَ أ

لِ  ِ  اْلعَُْاَلِ  ه اأْلَوَّ ِْدََم َوُوُ وَب اْلُوُ وِد ه ُمتاََلِزَماِن ِعْندَ َعامَّ يَن َوقَْد بَيَّنَّا فِي َمَواِضَج نَنَّ اْل

َهدُ واآلخرين ه َولَْم يُْعرَ  ِْ ْف َعْن َطائِفٍَ  ِمْنُهْم نَِ الو فِي ذَِلَك ه إالَّ َما نَْحداَلَحُ َهُؤاَلِ  فَإِنَّا نَ

َهدُ َعدََمَها بَْعدَ نَْن َكانَْت ه َوَما  ِْ ُحدُوَإ َمْوُ ودَاٍت َكِثيَرٍة ه َحداَلَْت َبْعدَ نَْن لَْم تَُمْن ه َونَ

ا ا نَْو َسَيُموُن َمْعدُوم  ا نََزِليًّا . الُمَّ إنَّ َهُؤاَلِ   َكاَن َمْعدُوم  اَل يَُموُن َواِ َب اْلُوُ وِد ه َواَل قَِديم 

 ِِ َر نَنَُّهْم ناَلْمَتُوا َواِ َب اْلُوُ وِد فَلَْيَس فِي دَِليِلِهْم نَنَّحُ ُمغَايِرو ِللسََّمَواِت َواأْلَْفاَل ه َوَه َا إذَا قُدِِ

ا بَيََّن تََهافُتَُهْم فِيِح الْ  غََ اِليُّ َوَغْيُر ُ ه لَِمنَّ ُعْمدَتَُهْم نَنَّ اْلِجْسَم اَل يَُموُن َواِ م ا ه ؛ أِلَنَّحُ ِممَّ

 ُمَركَّبو ه َواْلَواِ ُب اَل َيُموُن ُمَركَّم ا ه َه َا ُعْمدَتُُهْم . َوقَْد بَيَّنَّا بُْ اَلَن َه َا ِمْن ُوُ وٍ  َكِثيَرةٍ 

نُوَن فََسادَ َه َا اْلَْْوِل ُكلٌّ ِبَحَسمِِح ه َكَما َبيََّن اْلغََ اِليُّ فََسادَ ُ بَِحَسمِِح . ه َوَما َزاَل النُّمَّاُر يَُميِِ 

ِو بَْيَن ِعدَّةِ َمعَاٍن : فَيَُْاُل ِلْلَمْوُ وِد ِبَنفَِسِح الَِّ   اَل   َوذَِلَك نَنَّ لَْفَظ اْلَواِ ِب َ اَر فِيِح اْشتَِرا

َْْمُل اْلعَدََم فَتَُمونُ  فَاُت َواِ مَ   ه َويَُْاُل ِلْلَمْوُ وِد بِنَْفِسِح َواْلَْائِِم ِبنَْفِسِح ه  يَ ال َّاُت َواِ مَ   َوالِصِ

فَاِت ه َويَُْاُل ِلُمْمِدلِ اْلُمْمِمنَاِت ه َوِهَي اْلَمْخلُوقَاُت ه   دُوَن الِصِ
فَتَُموُن ال َّاُت َواِ مَ  

فَاِت ه َوال َّاُت َواْلُمْمِدُل لََها ُهَو اْلَخاِلُق ه فَ  َيُموُن اْلَواِ ُب ُهَو ال َّاَت اْلُمتَِّصفَ َ ِبتِْلَك الِصِ

دَةو َعْن ال َّاِت لَْم تُْخَلْق ه َوِلَه َا َ اَر َمْن  فَاُت ُمَجرَّ فَاِت لَْم تُْخلَْق ه َوالِصِ و َعْن الِصِ دَة ُمَجرَّ

ِْيَق َواْلعِ  ْن يَدَِّعي التَّْح ْرفَاَن ه إلَى نَْن َ عََل اْلَواِ َب ُهَو اْلُوُ ودَ اْلُمْ لََق َساَر َخْلفَُهْم ِممَّ

ال  : فِي نَنَّ َسعَادَةَ اْلعَْمدِ  ُْْصودُ ُهنَا اْلَماَلُم نَوَّ  َكَما قَْد بُِسَط اْلَْْوُل َعلَْيِح فِي َمَواِضَج . َواْلَم

َهدَ ذَِلَك َويَْعِرفَحُ ه َويَتَِّصَع َمعَحُ فِي َكَماِل اْفتَِْاِرِ  إلَى َربِِِح َواْحِتيَاِ ِح إلَْيِح ه نَ  ِْ ْ  ِفي نَْن يَ

ُِولِ ه َوإاِلَّ فَاْلَخْلُق ُكلُُّهْم ُمْحتَاُ وَن ه لَِمْن َيُمنُّ  ِلِ َواْلُخُضولِ َواْلُخ
بُِموَ ِب ذَِلَك ِمْن ال ُّ

ْنَساَن لََيْ غَى { } نَْن َر  ُ نََحدُُهْم َنْوَل اْستِْغنَاٍ  فََيْ غَى . َكَما قَاَل تَعَالَى : } َكالَّ   إنَّ اْمِ

َِّرُّ فَ ُو  ْنَساِن نَْعَرَض َونَأَّللَا بَِجانِمِِح َوإِذَا َمسَّحُ ال اْستَْغنَى { َوقَاَل : } َوإِذَا نَْنعَْمنَا َعلَى اْمِ

 دَُعاٍ  َعِريٍض { َوفِي اآْلَيِ  اأْلُْخَرَّللا : } َكاَن يَئُوس ا {

============= 

 248علم من الخلف#السلف أ

ِو . فَنُ  ِْ ْن َبْعدَُهْم َونَْحَمَم َونَنَّ ُمَخاِلفَُهْم نََحقُّ بِاْلَجْهِل َواْلَح ا َكْونُُهْم نَْعلََم ِممَّ مَيُِِن فَْصلو َونَمَّ

 ُ ُسوِل َكَما قَاَل هَّ يَماِن بِالرَّ ِْيَاِس اْلَمْعُْوِل ؛ ِمْن َغْيِر اْحتَِجاجٍ بِنَْفِس اْمِ  : ذَِلَك بِاْل
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يُِريِهْم } َسنُِريِهْم  يَاتِنَا ِفي اآْلفَاِق َوفِي نَْنفُِسِهْم َحتَّى َيتََميََّن لَُهْم نَنَّحُ اْلَحقُّ { فَأَْخمََر : نَنَّحُ سَ 

ُهودَةَ َحتَّى يَتَمَيََّن لَُهْم نَنَّ اْلُْْر َن َحقٌّ . الُمَّ قَاَل : } نََولَمْ  ِْ َيْمِع بَِربَِِك  اآْليَاِت اْلَمْرئِيَّ َ اْلَم

ِ َربِِك ِفي اْلُْْر ِن َوَشَهادَتِِح بِ َِلَك . فَنَُْوُل : ِمنْ   نَنَّحُ َعلَى ُكِلِ َشْيٍ  َشِهيدو { نَْ  بِإِْخمَاِر هَّ

َِاِرُكوَن ُكلَّ َطائِفٍَ  فِيَما يَتََحلَّْوَن بِِح ِمْن ِ فَاِت اْلَممَ  اِل اْلَمْعلُوِم نَنَّ نَْهَل اْلَحِديِث يُ

يِح َوَيْمتَاُزوَن َعْنُهْم ِبَما لَْيَس ِعْندَُهْم . فَإِنَّ اْلُمنَاِزَل لَُهْم اَل بُدَّ نَْن يَْ ُكَر فِيَما يَُخاِلفُُهْم فِ 

  ِ نْ ِ َواْلَماَلِم َوالنََّمِر َوااِلْستِْداَلِل َواْلُمَحا َّ ِْيَاِس َوالرَّ َطِريْ ا نُْخَرَّللا ؛ ِمثَْل اْلَمْعُْوِل َواْل

 َواْلُمَجادَلَِ  َواْلُمَماَشفَِ  َواْلُمَخاَطمَِ  َواْلَوْ ِد َوال َّْوِق َوَنْحِو ذَِلَك . َوُكلُّ َهِ ِ  ال ُُّرِق أِلَْهلِ 

ْْال  ؛ َونَْعدَلُُهْم قِيَاس ا َونَْ َوبُُهْم َرنْي ا  اْلَحِديِث َ ْفَوتَُها َوُخاَلَ تَُها : فَُهْم نَْكَمُل النَّاِس َع

ُهْم فَِراَس   َونَْ دَقُُهمْ َونََسدُّ  ا َونَْهدَاُهْم اْستِْداَلال  َونَْقَوُمُهْم َ داَل  َونَتَمُّ ُهْم نََمر  ا َونََ حُّ  ُهْم َكاَلم 

ا َوُمَماَشفَ   َونَْ َوبُُهْم َسْمع ا َوُمَخاَطمَ   َونَْعَمُمُهْم َونَْحَسنُُهْم َوْ د ا  ا َونََحدُُّهْم بََصر  إْلَهام 

ا . َوَه َا ُهَو ِلْلُمْسِلِميَن بِالنِِْسمَِ  إلَى َسائِِر اأْلَُمِم َوأِلَْهِل السُّنَِّ  َواْلَحِديِث بِالنِِْسمَِ  إلَى َوذَْوق  

ْْال  َونَنَُّهمْ  َْْرنَ نَْحَواَل اْلعَالَِم َوَ دَ اْلُمْسِلِميَن نََحدَّ َونََسدَّ َع لُوَن يَنَا َسائِِر اْلِملَِل . فَُملُّ َمْن اْستَ

فِي اْلُمدَّةِ اْليَِسيَرةِ ِمْن َحَْائِِق اْلعُلُوِم َواأْلَْعَماِل نَْضعَاَف َما َينَالُحُ َغْيُرُهْم فِي قُُروٍن 

 َونَْ يَاٍل َوَك َِلَك نَْهُل السُّنَِّ  َواْلَحِديِث تَِجدُُهْم َك َِلَك ُمتََمتِِِعيَن . َوذَِلَك أِلَنَّ اْعتَِْادَ اْلَحقِِ 

ُححُ قَاَل تَعَالَى : } َوالَِّ يَن اْهتَدَْوا َزادَُهْم ُهد َّللا { َوقَاَل : الثَّا َِ َويَُصِحِ ْدَرا َِْوِ  اْمِ بِِت يُ

ا لَُهْم َونََشدَّ تَثِْميت ا { } َوإِذ ا آَلتَْينَاُهْم ِمْن لَ  دُنَّا } َولَْو نَنَُّهْم فَعَلُوا َما يُوَعُموَن بِِح لََماَن َخْير 

ا َعمِ  ا { . َوَه َا يُْعلَُم تَاَرة  ِبَمَواِرِد النَِِ الِ َبْيَنُهْم نَْ ر  ِْيم  ا ُمْستَ
ا { } َولََهدَْيَناُهْم ِ َراط  يم 

َراِر َوَبْيَن َغْيِرِهْم فَاَل تَِجدُ َمْسأَلَ   ُخوِلفُوا فِيَها إالَّ َوقَْد تَمَيََّن نَنَّ اْلَحقَّ َمَعُهْم . َوتَاَرة  بِإِقْ 

ََِهادَِتِهْم َعَلى ُمَخاِلِفيِهْم ُمَخاِلِفيهِ  ْم َوُرُ وِعِهْم إلَْيِهْم دُوَن ُرُ وِعِهْم إلَى َغْيِرِهْم نَْو بِ

ِ فِي اأْلَْرِض . َوتَاَرة  بِ  ََِهادَةِ اْلُمْؤِمِنيَن الَِّ يَن ُهْم ُشَهدَاُ  هَّ اَلِل َواْلَجْهِل . َوتَاَرة  بِ أَنَّ بِالضَّ

اَلِل َعلَى ُكِلِ َمْن َخالَفََها ُكلَّ َطائِفٍَ  تَْعتَ  َهدُ بِالضَّ ِْ ِصُم بِِهْم فِيَما َخالَفَْت ِفيِح اأْلُْخَرَّللا َوتَ

ِ ِفي اأْلَْرِض : ا َشَهادَةُ اْلُمْؤِمنِيَن الَِّ يَن ُهْم ُشَهدَاُ  هَّ َهدُ بِِح َعلَْيِهْم . فَأَمَّ ِْ ا تَ فََه َا  نَْعَمُم ِممَّ

َم  نَْمرو َظاِهرو َمْعلُومو  ِ  ُعِمِ بِاْلِحِسِ َوالتََّواتُِر ِلُمِلِ َمْن َسِمَج َكاَلَم اْلُمْسِلِميَن اَل تَِجدُ فِي اأْلُمَّ

ُموا بِِح َواَل تَِجدُ َغْيَرُهْم يُعَمَُّم إالَّ بَِْْدِر َما َوافََُْهْم فِيِح َكَما ا ُعِمِ ا نَْعَمَم ِممَّ اَل  نََحدو تَْعِميم 

َُْص إالَّ بَِْْدرِ  ِْرُّ بِ َِلَك  يُْن ِْيَِْ  يُ َما َخالَفَُهْم . َحتَّى إنَّك تَِجدُ اْلُمَخاِلِفيَن لَُهْم ُكلَُّهْم َوْقَت اْلَح

َماُم نَْحَمدُ : "  يَ ُ َما بَْينَنَا َوبَْينَُهْم يَْوُم اْلَجنَائِِ  " فَإِنَّ اْلَحيَاةَ بَِسَمِب اْشتِرَ  ِِ َكَما قَاَل اْمِ ا

ا َوْقَت اْلَمْوِت فَاَل بُدَّ ِمْن ااِلْعتَِراِف بِاْلَحِقِ النَّاِس فِي الْ  ُ ُل َطائِفَتَحُ فَأَمَّ ُم الرَّ َمعَاِش يَُعِمِ

ُل َمْوِضَج  ْساَلِم ِمثُْل ِ نَاَزتِِح : َمَسَح اْلُمتََوِكِ ِمْن ُعُموِم اْلَخْلِق . َوِلَه َا لَْم يُْعَرْف فِي اْمِ

اَلةِ َعلَْيِح فََوَ دَ نَ  ْلَع نَْلٍع َوِستَِّمائَِ  نَْلٍع ؛ ِسَوَّللا َمْن َ لَّى فِي اْلَخانَاِت َواْلمُيُوِت الصَّ

ِ  بِاتِِمَالِ  ُروَن نَْلف ا . َوُهَو إنََّما َنمَُل ِعْندَ اأْلُمَّ ِْ َونَْسلََم يَْوَمئٍِ  ِمْن اْليَُهوِد َوالنََّصاَرَّللا ِع

َِّافِِعيُّ  ْساَلِم بِاتِِمَالِ نَْهِل  اْلَحِديِث َوالسُّنَِّ  . َوَك َِلَك ال َوإِْسَحاُق َوَغْيُرُهَما إنََّما نَمُلُوا فِي اْمِ

اْلَحِديِث َوالسُّنَِّ  . َوَك َِلَك اْلمَُخاِر ُّ َونَْمثَالُحُ إنََّما َنمُلُوا بِ َِلَك َوَك َِلَك َماِلكو واألوزاعي 

ا َوافَُْوا ِفيِح َوالثَّْوِر ُّ َونَبُو َحِنيفَ َ َوَغْيُرُهْم إنََّما  ِ  َوقُمَِل قَْولُُهْم َلمَّ َنمُلُوا فِي ُعُموِم اأْلُمَّ

 بَِسمَِب اْلَمَواِضجِ الَّتِي لَْم َيتَِّفْق لَ 
حُ اْلَحِديَث َوالسُّنَّ َ َوَما تََملََّم فِيَمْن تََملََّم ِفيِح ِمْنُهْم إالَّ

ا لِ  عَدَِم بَاَلِغَها إيَّا ُ نَْو اِلْعتَِْاِدِ  َضْعَع داََللَتَِها نَْو ُرْ َحاِن ُمتَاَبعَتَُها ِمْن اْلَحِديِث َوالسُّنَِّ  إمَّ

َغْيِرَها َعلَْيَها . َوَك َِلَك اْلَمَسائُِل ااِلْعتَِْاِديَّ ُ اْلَخمَِريَّ ُ ؛ لَْم َيْنمُْل نََحدو ِمْن ال ََّوائِِع 

ِ  إالَّ بَِما َمعَحُ ِمنْ  ال   َوُرُ وِسِهْم ِعْندَ اأْلُمَّ الْمَاِت َوالسُّنَِّ  فَاْلُمْعتَِ لَ ُ نَوَّ َوُهْم فُْرَساُن  -اْمِ
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إنََّما يُْحَمدُوَن َويَُعمَُّموَن ِعْندَ نَتْمَاِعِهْم َوِعْندَ َمْن يُْغِضي َعْن َمَساِوئِِهْم أِلَْ ِل  -اْلَماَلِم 

ِهْم َمَحاِسِنِهْم ِعْندَ اْلُمْسِلِميَن بَِما َوافَُْوا فِيِح َمْ هَ  الْمَاِت َوالسُّنَِّ  َواْلَحِديِث َوَردِِ َب نَْهِل اْمِ

افَِضِ  بَْعَض َما َخَرُ وا فِيِح َعْن السُّنَِّ  َواْلَحِديِث : ِمْن إَماَمِ  اْلُخلَفَاِ  َوَعدَالَِ   َعلَى الرَّ

َحابَِ  َوقَمُوِل اأْلَْخمَاِر َوتَْحِريِع اْلَمِلِم َعْن َمَواِضِعِح َوالْ  غُلُِوِ فِي َعِلِيٍ َوَنْحِو ذَِلَك . الصَّ

ُحوَن َعلَى اْلُمْعتَِ لَِ  بَِما َخالَفُوُهْم فِيِح ِمْن إالْمَاِت  ُموَن َكانُوا يَُر َّ يعَ ُ اْلُمتََْدِِ ِِِ َوَك َِلَك ال

َِّفَاَعِ  َوَنْحِو ذَِلَك َوَك َِلَك َكانُوا يَْستَْحِمدُوَن بَِما  فَاِت َواْلَْدَِر َوال َخالَفُوا فِيِح اْلَخَواِرَج الِصِ

ِمْن تَْمِفيِر َعِلِيٍ َوُعثَْماَن َوَغْيِرِهَما َوَما َكفَُّروا بِِح اْلُمْسِلِميَن ِمْن ال ُّنُوِب َويَْستَْحِمدُوَن ِبَما 

يَماِن . َوِلَه َا قَالُوا بِاْلَمنْ  ِ لَِ  َوإِْن لَْم َخالَفُوا فِيِح اْلُمْرِ ئَ َ ِمْن إْدَخاِل اْلَواِ مَاِت فِي اْمِ

الْمَاِت ِمثَْل المالبي  والمرامي   يَْهتَدُوا إلَى السُّنَِّ  اْلَمْحَضِ  . َوَك َِلَك ُمتََملَِِم ُ نَْهِل اْمِ

يَمانِ  ِ  بَِما ناَلَْمتُو ُ ِمْن نُُ وِل اْمِ  َواأْلَْشعَِريَِّ  إنََّما قُمِلُوا َواتُِّمعُوا واستحمدوا إلَى ُعُموِم اأْلُمَّ

ِرِكيَن َونَْهِل اْلمِ  ِْ دِِ َعَلى اْلُمفَّاِر ِمْن اْلُم ةِ َوالرَّ انِجِ َوِ فَاِتِح َوإِالْمَاِت النُّمُوَّ تَاِب ِمْن إالْمَاِت الصَّ

افَِضِ   َوَبيَاِن تَنَاقُِض ُحَجِجِهْم َوَك َِلَك استحمدوا بَِما َردُّو ُ َعلَى الجهمي  َواْلُمْعتَِ لَِ  ؛ َوالرَّ

َْااَلِت الَّتِي يَُخاِلفُوَن فِيَها نَْهَل السُّنَِّ  َواْلَجَماَعِ  . فََحَسنَاتُُهْم َواْلَْدَ  ِريَِّ  ِمْن نَْنَوالِ اْلَم

دُّ َعلَى َمْن َخالََع السُّنَّ َ َواْلَحِديَث  ا الرَّ ا ُمَوافََْ ُ نَْهِل السُّنَِّ  َواْلَحِديِث . َوإِمَّ نَْوَعاِن : إمَّ

قُِض ُحَجِجِهْم . َولَْم يَتَّمِْج نََحدو َمْ َهَب اأْلَْشعَِرِ ِ َونَْحَو ُ إالَّ أِلََحِد َه َْيِن اْلَوْ َفْيِن بَِميَاِن تَنَا

ُر لَحُ نَْو ِكَلْيِهَما . َوُكلُّ َمْن نََحمَّحُ َواْنتََصَر لَحُ ِمْن اْلُمْسِلِميَن َوُعلََماِئِهْم فَإِنََّما يُِحمُّحُ َوَيْنتَِص 

كالميهْي ؛ والِْير  نَِبي  -. فَاْلُمَصنُِِع فِي َمَناقِمِِح الدَّافُِج ِلل َّْعِن َواللَّْعِن َعْنحُ  بِ َِلكَ 

ِِْيِ  ِْ َم وَن ِل َِلَك بَِما يَُْولُحُ ِمْن نَْقَواِل نَْهِل السُّنَِّ   -اْلَْاِسِم ؛ َواْبِن َعَساِكَر الدِِ إنََّما يَْحتَجُّ

ِ  َوُعلََمائَِها َونَُمَراِئَها إالَّ َواْلَحِديِث نَْو ِبَما رَ  وَن لَحُ ِعْندَ اأْلُمَّ دَّ ُ ِمْن نَْقَواِل ُمَخاِلِفيِهْم اَل َيْحتَجُّ

 لَْم بَِه َْيِن اْلَوْ َفْيِن َولَْواَل نَنَّحُ َكاَن ِمْن نَْقَرِب َبنِي ِ ْنِسِح إلَى ذَِلَك أَلَْلَحُْو ُ بَِ َمَْتِِح الَِّ ينَ 

ِل " نَبِي َعِلِيٍ " ؛ َوَوَلِدِ  " نَبِي َهاِشٍم " . لَِمْن َكاَن لَحُ ِمْن يَُمونُوا كَ  َِْيِخِح اأْلَوَّ  َِلَك َك

َِّفَاَعِ   َماَمِ  ؛ َواْلفََضائِِل َوال فَاِت ؛ َواْلَْدَِر َواْمِ ُمَوافََِْ  َمْ َهِب السُّنَِّ  َواْلَحِديِث فِي الِصِ

َراِط َواْلمِ  افَِضِ  َواْلَحْوِض َوالِصِ دُوِد َعلَى اْلُمْعتَِ لَِ  َواْلَْدَِريَِّ  ؛ َوالرَّ يَ اِن َولَحُ ِمْن الرُّ

والجهمي  َوَبيَاِن تَنَاقُِضِهْم : َما نَْوَ َب نَْن يَْمتَاَز بِ َِلَك َعْن نُولَئَِك ؛ َويُْعَرَف لَحُ َحُّْحُ 

ا  ُ ِلُمِلِ َشْيٍ  قَْدر  { َوبَِما َوافََق فِيِح السُّنَّ َ َواْلَحِديَث َ اَر لَحُ ِمْن َوقَْدُر ُ } قَْد َ عََل هَّ

: اْلَْمُوِل َواأْلَتْمَالِ َما َ اَر . لَِمنَّ اْلُمَوافََْ َ الَّتِي فِيَها قَْهُر اْلُمَخاِلِع َوإِْظَهاُر فََساِد قَْوِلِح 

ادُّ َعلَى نَ  ْهِل اْلمِدَلِ ُمَجاِهدو َحتَّى َكاَن " َيْحَيى ْبُن ِهَي ِمْن ِ ْنِس اْلُمَجاِهِد اْلُمْنتَِصِر . فَالرَّ

يَْحيَى " يَُْوُل : " ال َّبُّ َعْن السُّنَِّ  نَْفَضُل ِمْن اْلِجَهاِد " َواْلُمَجاِهدُ قَْد َيُموُن َعْدال  فِي 

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم " } إنَّ ِسيَاَستِِح َوقَْد اَل يَُموُن َوقَْد يَُموُن فِيِح فُُجورو َكَما قَاَل النَّمِيُّ َ لَّ  ى هَّ

ُ ِل اْلفَاِ ِر َوبِأَْقَواِم اَل َخاَلَق لَُهْم { " َوِلَه َا َمَضْت السُّنَّ ُ بِأَ  يَن بِالرَّ َ يَُؤيِِدُ َه َا الدِِ ْن هَّ

ُمورو ِلَصاحِ  ِْ ا َواْلِجَهادُ َعَملو َم ا َكاَن نَْو فَاِ ر  مِِح فِي المَّاِهِر اَل يُْغَ َّللا َمَج ُكِلِ نَِميٍر بَرًّ

ينِ  ا َوَوْ حُ ُشْمِرِ  : نَْصُر ُ ِللسُّنَِّ  َوالدِِ ُمورو بَاِطن ا َوَظاِهر  ِْ  َمَحالَ َ َوُهَو َمَج النِِيَِّ  اْلَحَسنَِ  َم

َمُر َعلَى ذَِلَك ِمْن َه َا اْلَوْ ِح . َفَحْمدُ  ِْ ْساَلِم َوالسُّنَِّ  يُ ِ  فََهَم َا اْلُمْنتَِصُر ِلإْلِ َ اِل ِعْندَ هَّ الِرِ

ِ َوُسنَّ َ َرُسوِلِح َوَشْرَعحُ ِمْن َ ِميجِ   َوَرُسوِلِح َوِعمَاِدِ  اْلُمْؤِمنِيَن بَِحَسِب َما َوافَُْوا فِيِح ِديَن هَّ

ِ اأْلَْ نَاِف ؛ إْذ اْلَحْمدُ إنََّما يَُموُن َعلَى اْلَحَسنَاِت . َواْلَحَسنَاُت : ِهَي َما َوافََق َطا َع َ هَّ

ِ َوال َّاَعِ  أِلَْمِرِ  . َوَه َا ُهَو السُّنَّ ُ . فَاْلَخْيُر ُكلُّحُ  بِاتِِفَاِق  -َوَرُسوِلِح ِمْن التَّْصِديِق بَِخمَِر هَّ

  ِ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم . َوَك َِلَك َما يُ َمُّ َمنْ  -اأْلُمَّ ُسوُل َ لَّى هَّ يُ َمُّ ِمْن  ُهَو فِيَما َ اَ  بِِح الرَّ
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ِ َوَرُسوِلِح إالَّ ِبُمَخالَفَِ  ذَِلَك . َوَمْن تََملََّم فِ  َِِّريعَِ  َوَطاَعِ  هَّ يِح اْلُمْنَحِرفِيَن َعْن السُّنَِّ  َوال

يَماِن بُِمَخالَفَتِِح السُّنَّ  َِِّريعَ َ . ِمْن اْلعُلََماِ  َواأْلَُمَراِ  َوَغْيِرِهْم إنََّما تََملََّم ِفيِح نَْهُل اْمِ  َ َوال

ٍب  اٍم ؛ َواْبِن ُكالَّ َوِبَه َا ذَمَّ السَّلَُع َواأْلَئِمَّ ُ نَْهَل اْلَماَلِم والمتملمين الصفاتي  َكاْبِن َكرَّ

ْْمُوِليَن فِيَها  ِتَها اْلَم ِ  َونَِئمَّ ِمْن َ ِميِج َواأْلَْشعَِرِ ِ . َوَما تََملََّم فِيِح َمْن تََملََّم ِمْن نَْعيَاِن اأْلُمَّ

َطَوائِِع اْلفََُْهاِ  ؛ َونَْهِل اْلَحِديِث َوالصُّوفِيَِّ  إالَّ بَِما يَُْولُوَن إنَُّهْم َخالَفُوا فِيِح السُّنَّ َ 

دُو ُ  -َواْلَحِديَث ِلَخفَائِِح َعلَْيِهْم نَْو إْعَراِضِهْم َعْنحُ نَْو اِلْقِتَضاِ  نَْ ِل قِيَاٍس  ُردَّ ذَِلَك  -َمهَّ

يَماِن النَّصَّ إنَّ كَ  ِحيحِ اْمِ َما َما يََُْج َنْحُو ذَِلَك فِي اْلَمَسائِِل اْلِعْلِميَِّ  . فَإِنَّ ُمَخالَفَ َ اْلُمْسِلِم الصَّ

يَُموُن ِلعَدَِم ِعْلِمِح بِِح نَْو اِلْعتَِْاِدِ  ِ حَّ َ َما َعاَرَضحُ لَِمْن ُهَو فِيَما َظَهَر ِمْن السُّنَِّ  َوَعُمَم 

ِفِيِ نَْمُر ُ يََُْج بِتَْفِريِط ِمْن اْلُمَخاِلِع َوُعْدَواٍن فَيَْستَِحقُّ ِمْن ال َِّمِ َما اَل يَْستَِحُّْحُ فِي النَِّصِ اْلخَ 

َكثِيرو  َوَك َِلَك فِيَما يُوقُِج اْلفُْرقَ َ َوااِلْختِاَلَف ؛ َيْعُمُم فِيِح نَْمُر اْلُمَخالَفَِ  ِللسُّنَِّ  . َوِلَه َا اْهتَمَّ 

افَِض َ  ْساَلِم َوِ َهاِد نَْعدَائِِح َحتَّى َ اُروا يَْلعَنُوَن الرَّ ِِ َواْلعُلََماِ  بِأَْمِر اْمِ ِمْن اْلُملُو

والجهمي  َوَغْيَرُهْم َعلَى اْلَمنَابِِر ؛ َحتَّى لََعنُوا ُكلَّ َطائِفٍَ  َرنَْوا فِيَها بِْدَع   . فََلعَنُوا المالبي  

ِريَّ َ : َكَما َكاَن فِي َمْملََمِ  اأْلَِميِر " َمْحُموِد ْبِن سممتمين " َوفِي دَْولَِ  السَّاَلِ َِْ  َواأْلَْشعَ 

َِاَر اْلُمْعتَِ لَ َ ِمْن اْلفََُْهاِ  َورَ  فَعُوا اْبتِدَا   َوَك َِلَك اْلَخِليفَ ُ اْلَْاِدُر ؛ ُربََّما اْهتَمَّ بِ َِلَك َواْستَ

وا بِِح َحتَّى َكاَن يَْختَِفي َوإِنََّما تََستََّر بَِمْ َهِب إلَْيِح نَْمَر الْ  َْاِضي " نَبِي بَْمٍر " َوَنْحِوِ  َوَهمُّ

ى النَِِماُم َوَسَعْوا فِي َرْفجِ اللَّْعنَِ  َواْستَْفتَْوا َمْن اْستَْفتَْو ُ 
َماِم نَْحَمدَ َوُمَوافََْتِِح الُمَّ َولَّ  ِمْن اْمِ

يَراِزِ ِ َوفَتَْواُهَما ُحجَّ و َعلَى َمْن فََُْهاِ  اْلِعَرا ِِِ ِق كالدامغاني اْلَحنَِفِيِ َونَبِي إْسَحاَق ال

َِّافِِعيَِّ  . َوقَْد ِقيَل : إنَّ نَبَا إْسَحاَق اْستَْعَفى ِمْن ذَِلَك فَأَْلَ ُمو ُ  بُِخَراَساَن ِمْن اْلَحنَِفيَِّ  َوال

ُر َمْن يَْلعَنُُهْم َوَعلََّل الدامغاني : بِأَنَُّهْم َطائِفَ و ِمْن َونَْفتَْوا بِأَنَّحُ اَل َيُجوُز َلعْ  نَتُُهْم َويُعَ َّ

: بِأَنَّ َلُهْم ذَبًّا َوَردًّا َعلَى نَْهِل اْلمِدَلِ اْلُمَخاِلِفيَن  -َمَج ذَِلَك  -اْلُمْسِلِميَن . َوَعلََّل نَبُو إْسَحاَق 

نَْن يُعَلَِِل َرْفَج ال َِّمِ إالَّ ِبُمَوافََِْ  السُّنَِّ  َواْلَحِديِث . َوَك َِلَك َرنَْيت فِي  ِللسُّنَِّ  فَلَْم يُْمِمْن اْلُمْفِتيَ 

دَةٍ  ٍد فَتَْوَّللا َطِويلَ   فِيَها نَْشيَاُ  َحَسنَ و قَْد ُسِئَل ِبَها َعْن َمَسائَِل ُمتَعَدِِ ِْيِح نَبِي ُمَحمَّ  فَتَاَوَّللا اْلفَ

ُر فَاِعلُحُ َواَل َيجُ  -قَاَل فِيَها :  ْقِص َوُمَخالََ ِ  المردان َويُعَ َّ وُز َشْغُل اْلَمَساِ ِد بِاْلِغنَاِ  َوالرَّ

ا لُْمُس اْلَحلَِق َوالدََّماِلجِ َوالسَّاَلِسِل َواأْلَْغاَلِل َوالتََّختُُّم بِاْلَحِدي ا بَِليغ ا َراِدع ا َونَمَّ ِد تَْعِ ير 

. َوَشرُّ اأْلُُموِر ُمْحداَلَاتَُها َوِهَي لَُهْم فِي الدُّْنيَا َوِهَي ِلمَاُس نَْهِل َوالنَُّحاِس فَمِْدَع و َوُشْهَرةو 

ِ ِمْن اأْلَْحيَاِ   النَّاِر َوِهَي لَُهْم فِي اآْلِخَرةِ إْن َماتُوا َعلَى ذَِلَك . َواَل َيُجوُز السُُّجودُ ِلغَْيِر هَّ

ْْمِيُل اْلُْمُوِر وَ  َر َعلَى ذَِلَك َواأْلَْمَواِت َواَل تَ ُر فَاِعلُحُ . َوَمْن َلَعَن نََحد ا ِمْن اْلُمْسِلِميَن ُعِ ِ يُعَ َّ

ا بَِليغ ا . َواْلُمْؤِمُن اَل يَُموُن َلعَّان ا َوَما نَقَرَّ بِِح ِمْن َعْوِد اللَّْعنَِ  َعلَْيِح قَاَل : َواَل تَ  ِحلُّ تَْعِ ير 

اَلةُ ِعْندَ اْلُْمُوِر َواَل اْلمَ  اَلةِ فَإِنَّحُ الصَّ َ اِل َوالنَِِساِ  َواَل تُْعَمُل َمَساِ دَ ِللصَّ ُي َعلَْيَها ِمْن الِرِ ِْ

ا لَْعُن  ِ َعلَى قَْوٍم اتََّخ ُوا قُمُوَر نَْنِمَيائِِهْم َمَساِ دَ { " . قَاَل : َونَمَّ " } اْشتَدَّ َغَضُب هَّ

ِ  اأْلَْشعَِريَِّ  فََمنْ  َر . َوَعادَْت اللَّْعنَ ُ َعلَْيِح فََمْن لََعَن َمْن لَْيَس نَْهال   اْلعُلََماِ  أِلَئِمَّ لََعنَُهْم ُعِ ِ

يِن َواأْلَْشعَِريَّ ُ نَْنَصاُر نُُ وِل   َعلَْيِح . َواْلعُلََماُ  نَْنَصاُر فُُرولِ الدِِ
ِللَّْعنَِ  َوقَعَْت اللَّْعنَ ُ

ا دُُخولُُهْم النِِي يِن . قَاَل : َونَمَّ َراَن فََمْن اَل َيتََمسَُّك بِاْلُْْر ِن فَإِنَّحُ فِتْنَ و لَُهْم َوَمَضلَّ و ِلَمْن الدِِ

اِل فَإِنَّحُ َمْن َظَهَر َعلَى يَدَْيِح َخاِرقو فَإِ  نَّحُ يََراُهْم َكَما يَْفتَِتُن النَّاُس ِبَما يَْمَهُر َعلَى يَدَْ  الدَّ َّ

َِّْرلِ فَإِْن كَ  اَن َعلَى ااِلْستَِْاَمِ  َكاَن َما َظَهَر َعلَى يَدَْيِح َكَراَم   َوَمْن لَْم يُوَزُن ِبِميَ اِن ال

اِل ِمْن إْحيَاِ  اْلَميِِِت َوَما  يَُمْن َعلَى ااِلْستَِْاَمِ  َكاَن ذَِلَك فِتْنَ   َكَما َيْمَهُر َعَلى يَدَْ  الدَّ َّ

َ يُ  ا يَْمَهُر ِمْن َ نَّتِِح َونَاِرِ  . فَإِنَّ هَّ ِضلُّ َمْن اَل َخاَلَق لَحُ بَِما يَْمَهُر َعَلى يَدَْ  َهُؤاَلِ  . َونَمَّ
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ي  ِِ َِِّريِع : فَإِنَّحُ لَْو َرنَّللَا ِمْن َهُؤاَلِ  َمْن َيِ يُر فِي اْلَهَواِ  ؛ نَْو يَْم َِّْرلِ ال َمْن تََمسََّك بِال

ا إنََّما َمَنَج َعلَى اْلَماِ  ؛ فَإِنَّحُ َيْعلَُم نَنَّ ذَِلَك فِتْنَ و لِ  ٍد نَْيض  ِْيحُ نَبُو ُمَحمَّ ْلِعمَاِد . اْنتََهى . فَاْلفَ

يِن " َوُهَو َما ذََكْرنَا ُ ِمْن  ِعِن أِلَْ ِل َما نََصُرو ُ ِمْن " نُُ وِل الدِِ اللَّْعَن َونََمَر ِبتَْعِ يِر الالَّ

دِِ عَ  لَى َمْن َخالََع اْلُْْر َن َوالسُّنَّ َ َواْلَحِديَث . َوِلَه َا ُمَوافََِْ  اْلُْْر ِن َوالسُّنَِّ  َواْلَحِديِث َوالرَّ

َِّْيُخ نَبُو إْسَحاَق يَُْوُل : " إنََّما نَفََْْت اأْلَْشعَِريَّ ُ ِعْندَ النَّاِس بِاْنتَِساِبِهْم إلَى اْلَحنَابِ  لَِ  " َكاَن ال

ِ  نَْ َحابِِح فِي ُكتُِمِهْم َوُمَصنَّفَاتِِهْم قَْمَل ُوقُولِ اْلِفتْنَِ  الِْيري   َوَه َا َظاِهرو َعلَْيِح َوَعلَى نَئِمَّ

ي بَِمْغدَادَ َوِلَه َا قَاَل نَبُو اْلَْاِسِم ْبُن َعَساِكَر فِي َمنَاقِمِِح : " َما َزالَْت اْلَحنَابِلَ ُ َواأْلََشاِعَرةُ فِ 

ِْيَن َغْيَر ُمْفتَِرقِيَن َحتَّى حَ  داَلَْت فِتْنَ ُ " اْبِن الِْير  " الُمَّ َبْعدَ ُحدُوِإ اْلِفتْنَِ  قَِديِم الدَّْهِر ُمتَِّف

حُ مَ  ْن َوقَْملََها اَل تَِجدُ َمْن َيْمدَُح اأْلَْشعَِر َّ ِبِمْدَحِ  ؛ إالَّ إذَا َوافََق السُّنَّ َ َواْلَحِديَث َواَل يَ ُمُّ

حُ إالَّ ِبُمَخالَفَِ  السُّنَِّ  َواْلَحِديِث . َوهَ   َا إْ َمالو ِمْن َ ِميجِ َهِ ِ  ال ََّواِئِع َعلَى تَْعِميِم يَ ُمُّ

 السُّنَِّ  َواْلَحِديِث َواتِِفَاِق َشَهادَاتِِهْم َعَلى نَنَّ اْلَحقَّ فِي ذَِلَك . َوِلَه َا تَِجدُ نَْعَمَمُهْم ُمَوافََْ   

ِ  السُّنَِّ  َواْلَحِديِث نَْعَمَم ِعْندَ َ ِميِعِهْم ِممَّ  ا َكاَن أِلَِئمَّ ْن ُهَو دُونَحُ . فَاأْلَْشعَِر ُّ نَْفُسحُ لَمَّ

ِ  السُّنَِّ  َكاَن ِعْندَُهْم نَْعَمَم ِمْن نَتْمَاِعِح  َماِم نَْحَمد َوَمْن َقْملَحُ ِمْن نَِئمَّ نَْقَرَب إلَى قَْوِل اْمِ

ا َكاَن نَْقَربَُهْم إلَ  ى ذَِلَك َكاَن نَْعَمَم ِعْندَُهْم ِمْن َواْلَْاِضي " نَبُو َبْمٍر ْبُن الماقالني " لَمَّ

ْن َخالَفُوا نُُ ولَحُ فِي  ا ِمثُْل اأْلُْستَاِذ نَبِي اْلَمعَاِلي ؛ َونَبِي َحاِمٍد ؛ َوَنْحِوِهَما ِممَّ َغْيِرِ  . َونَمَّ

َونَْكثَُر ذَِلَك تََْلَّدُو ُ ِمْن  َمَواِضَج فَاَل تَِجدُُهْم يَُعمَُّموَن إالَّ ِبَما َوافَُْوا فِيِح السُّنَّ َ َواْلَحِديثَ 

ا يَُوافِقُ  ا ذََكُرو ُ فِي اأْلُُ وِل ِممَّ ِح اْلُمَوافِِق ِللسُّنَِّ  َواْلَحِديِث َوِممَّ ْْ َِّافِِعِيِ فِي اْلِف  َمْ َهِب ال

ا يَُخاِلُع السُّنَّ َ َواْلَحِديَث . َوبَِه َا ا ْلَْْدِر يَْنتَِحلُوَن السُّنَّ َ السُّنَّ َ َواْلَحِديَث َوَما َردُّو ُ ِممَّ

افَِض ُ َواْلََْراِمَ  ُ  قَْد  -ُعلََماُؤَها َونَُمَراُؤَها  -َوَيْنَحلُوَنَها َوإِالَّ لَْم يَِصحَّ ذَِلَك . َوَكانَْت الرَّ

َِّاِم َواْلِعرَ  اِق َونَْخَرَ ْت اْستَْمَهَرْت فِي نََوائِِل الدَّْولَِ  السَّْلُجوقِيَِّ  َحتَّى َغلَمَْت َعلَى ال

ُهوَرةِ فََجاَ ْت بَْعدَ  ِْ اْلَخِليفَ َ اْلَْائَِم بِمَْغدَادَ إلَى تمريت َوَحمَُسو ُ بَِها فِي ِفتْنَِ  المساسير  اْلَم

َِّاَم َواْلِعَراَق َوقََهُروُهْم ِبُخَراَساَن َوَحَجُروُهْم  ذَِلَك السَّْلُجوقِيَّ ُ َحتَّى َهَ ُموُهْم َوفَتَُحوا ال

بِِمْصِر . َوَكاَن فِي َوْقِتِهْم ِمْن اْلُوَزَراِ  ِمثُْل : " َنمَّاِم اْلَمِلِك " َوِمْن اْلعُلََماِ  ِمثُْل : " نَِبي 

ِْيُمونَحُ ِمْن السُّنَِّ  َوَيُردُّونَحُ ِمْن بِْدَعِ  َهُؤاَلِ  َوَنْحِوِهْم  اْلَمعَاِلي الجويني " فََصاُروا ِبَما يُ

ُروَن ِمْن نَْ َحاِب َماِلٍك الَِّ يَن لَُهْم ِمْن اْلمَ  ِ  ِبَحَسِب ذَِلَك . َوَك َِلَك اْلُمتَأَِخِ َمانَِ  ِعْندَ اأْلُمَّ

َوافَُْو ُ : " َكأَبِي اْلَوِليِد الما ي " َواْلَْاِضي " نَبِي بَْمِر ْبِن اْلعََرِبِيِ " َوَنْحِوِهَما اَل 

ا اأْلََكاِبُر : ِمثُْل " اْبِن َحمِيٍب " و " اْبِن سحنون يَُعمَُّموَن إالَّ بُِمَوافََِْ  السُّنَّ  ِ  َواْلَحِديِث َونَمَّ

ٍد ْبُن َحْ ٍم فِيَما َ نَّفَحُ ِمْن اْلِملَِل َوالنَِِحِل إنََّما  " َوَنْحِوِهَما ؛ فَلَْونو  َخُر . َوَك َِلَك نَبُو ُمَحمَّ

ْرَ اِ  "  يُْستَْحَمدُ بُِمَوافََِْ  السُّنَِّ  َواْلَحِديثِ  ِمثَْل َما ذََكَر ُ فِي َمَسائِِل " اْلَْدَِر " َو " اْمِ

َحابَِ  . َوَك َِلَك َما ذََكَر ُ فِي  َوَنْحِو ذَِلَك ِبِخاَلِف َما اْنَفَردَ بِِح ِمْن قَْوِلِح فِي التَّْفِضيِل َبْيَن الصَّ

فَاِت " فَإِنَّحُ يُْستَْحَمدُ فِيِح ِبُمَوافََْ  ِ  نَْهِل السُّنَِّ  َواْلَحِديِث ِلَمْونِِح َيثْمُُت فِي " بَاِب الِصِ

َماِم نَْحَمد فِي  ُم السَّلََع َونَئِمَّ َ اْلَحِديِث َوَيُْوُل إنَّحُ ُمَوافِقو ِلإْلِ ِحيَحِ  َويَُعِمِ اأْلََحاِديِث الصَّ

ُهْم فِي َبْعِض ذَِلَك . لَِمنَّ اأْلَْشعَِر َّ َمْسأَلَِ  اْلُْْر ِن َوَغْيِرَها َواَل َرْيَب نَنَّحُ ُمَوافِقو لَحُ َولَ 

فَا ِ  فِي اْلُْْر ِن َوالِصِ َماِم نَْحَمد ْبِن َحْنمٍَل َوَمْن قَْملَحُ ِمْن اأْلَِئمَّ ِت َوَنْحَو ُ نَْعَمُم ُمَوافََْ   ِلإْلِ

يَماِن َواْلَْدَ  ٍد ْبُن َحْ ٍم " فِي َمَساِئِل اْمِ ِر نَْقَوَم ِمْن َغْيِرِ  َونَْعلََم َوإِْن َكاَن " نَبُو ُمَحمَّ

ا لَحُ َوأِلَْهِلِح َمْن َغْيِرِ  لَِمْن قَْد َخالََط ِمْن نَْقَواِل اْلفَاَلِسفَِ  َواْلُمعْ  تَِ لَِ  بِاْلَحِديِث َونَْكثََر تَْعِميم 

فَاِت َما َ َرفَحُ َعْن ُمَوافََِْ  نَْهِل اْلَحِديِث فِي َمعَانِ  ي َمْ َهمِِهْم فِي ذَِلَك فِي َمَساِئِل الِصِ
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حُ ِمْن اْلفَُْهَ  حُ َمْن يَ ُمُّ اِ  فََوافََق َهُؤاَلِ  فِي اللَّْفِظ َوَهُؤاَلِ  فِي اْلَمْعَنى . َوِبِمثِْل َه َا َ اَر يَ ُمُّ

ي اأْلَْمِر والمتملمين َوُعلََماِ  اْلَحِديِث بِاتِِمَاِعِح ِلَماِهِر اَل بَاِطَن لَحُ َكَما نََفى اْلَمعَاِنَي فِ 

ا إلَى  َوالنَّْهيِ َوااِلْشتَِْاِق َوَكَما نَفَى َخْرَق اْلعَادَاِت َونَْحَو ُ ِمْن ِعمَادَاِت اْلُْلُوِب . َمْضُموم 

ْسَراِف فِي نَْفيِ اْلَمعَانِي َودَْعَوَّللا ُمتَاَبعَِ   َما فِي َكاَلِمِح ِمْن اْلَوقِيعَِ  فِي اأْلََكاِبِر َواْمِ

يِن َواْلعُلُوِم اْلَواِسعَِ  اْلَمثِيَرةِ َما اَل يَْدفَعُحُ إالَّ المََّواِهِر  يَماِن َوالدِِ . َوإِْن َكاَن لَحُ ِمْن اْمِ

اَللِ َعلَى اأْلَْقَواِل َواْلَمْعِرفَِ  بِاأْلَْحَواِل ؛ َوالتَّْعمِ  يِم ُمَمابِرو ؛ َويُوَ دُ فِي ُكتُمِِح ِمْن َكثَْرةِ ااِلِطِ

َسالَِ  َما اَل َيْجتَِمُج ِمثْلُحُ ِلغَْيِرِ  . فَاْلَمْسأَلَ ُ الَّتِي يَُموُن فِيَها ِلدََعائِِم اْمِ  ْساَلِم َوِلَجانِِب الِرِ

ِعيِع  ِحيحِ َوالضَّ َحِديثو يَُموُن َ انِمُحُ فِيَها َظاِهَر التَّْرِ يحِ . َولَحُ ِمْن التَّْمِييِ  بَْيَن الصَّ

ِ  َواْلَمْعِرفَِ  بِأَْقَواِل ا ِ  اأْلُمَّ لسَّلَِع َما اَل يََمادُ يََُْج ِمثْلُحُ ِلَغْيِرِ  ِمْن اْلفََُْهاِ  . َوتَْعِميُم نَئِمَّ

َها ِللسُّنَِّ  َواْلَحِديِث َونَْهِلِح فِي اأْلُُ وِل َواْلفُُرولِ ِمْن اأْلَْقَواِل َواأْلَْعَماِل : نَْكثَُر ِمنْ   َوَعَواِمِ

يَماَن ُكلََّما َظَهَر َوقَِوَ  َكاَنْت السُّنَّ ُ َونَْهلَُها نَْظَهَر نَْن يُْ َكَر ُهنَا . وَ  ْساَلَم َواْمِ تَِجدُ اْمِ

َونَْقَوَّللا َوإِْن َظَهَر َشْي و ِمْن اْلُمْفِر َوالنِِفَاِق َظَهَرْت اْلمِدَلُ بَِحَسِب ذَِلَك ِمثُْل : دَْولَِ  اْلَمْهِدِ ِ 

ِشيِد َونَْحِوِهَما ِممَّ  يَماَن َوَيْغُ و نَْعدَاَ  ُ ِمْن اْلُمفَّاِر َوالرَّ ْساَلَم َواْمِ ُم اْمِ ْن َكاَن يُعَِمِ

ِْيَن . َكاَن نَْهُل السُّنَِّ  فِي تِْلَك اأْلَيَّاِم نَْقَوَّللا َونَْكثََر َونَْهُل اْلمِدَلِ نَذَلَّ َونَقَلَّ .  فَإِنَّ َواْلُمنَافِ

ِْي ِشيدُ َكاَن َكثِيَر اْلَمْهِد َّ قَتََل ِمْن اْلُمنَافِ ُ ه َوالرَّ نَاِدقَِ  َمْن اَل يُْحِصي َعدَدَ ُ إالَّ هَّ َن ال َّ

ََِرْت الدَّْولَ ُ اْلعَمَّاِسيَّ ُ َوَكاَن فِي نَْنَصاِرَها ِمْن نَْهِل  ا اْنتَ اْلغَْ ِو َواْلَحِجِ . َوذَِلَك نَنَّحُ لَمَّ

ِرِق َواأْلََعاِ ِم َطَواِئُع ِمْن الَّ  ِْ ُ َعَلْيِح َوَسلََّم َحْيُث قَاَل : " اْلَم ِ يَن َنَعتَُهْم النَِّميُّ َ لَّى هَّ

َِ َطائِفَ و ِمْن ُكتُِب  ا إْذ ذَا َبْت نَْيض   َهاُهنَا { " ؛ َظَهَر ِحيَنئٍِ  َكثِيرو ِمْن اْلمِدَلِ َوُعِرِ
} اْلِفتْنَ ُ

ابِئِي -اأْلََعاِ ِم  ِرِكيَن اْلِهْنِد ِمْن اْلَمُجوِس اْلفُْرِس َوالصَّ ِْ وِم َواْلُم َوَكاَن اْلَمْهِد ُّ ِمْن  -َن الرُّ

نَادِ  ِْيَن ال َّ قَ َ ِخيَاِر ُخلَفَاِ  بَنِي اْلَعمَّاِس َونَْحَسِنِهْم إيَمان ا َوَعْدال  َوُ ود ا فََصاَر يَتَتَمَُّج اْلُمنَافِ

لََواِت فِي نَْوقَاتَِها ِمْن بَِني نَُميَّ َ فَإِنَّ َك َِلَك . َوَكاَن ُخلَفَاُ  بَِني اْلعَمَّاِس نَْحَسَن تَعَ  اُهد ا ِللصَّ

اَلةِ َكَما َ اَ ْت فِيِهْم اأْلََحاِديُث : " } َسَيُموُن  َضاَعِ  ِلَمَواقِيِت الصَّ نُولَئَِك َكانُوا َكِثيَر اْمِ

اَل  اَلةَ َعْن َوْقِتَها فََصلُّوا الصَّ ُروَن الصَّ ةَ ِلَوْقتَِها َواْ عَلُوا َ اَلتَُمْم َمعَُهْم بَْعِد  نَُمَراُ  يَُؤِخِ

َِِّريعَ ُ نََع َّ  ُْْموَع   َوَكانَْت ال نَافِلَ   { " . لَِمْن َكانَْت اْلِمدَلُ فِي اْلُُْروِن الثَّاَلالَِ  اْلفَاِضلَِ  َم

يِن ِمْن اْلَمافِِريَن َوا ِْيَاُم بِِجَهاِد نَْعدَاِ  الدِِ ِْيَن نَْعَمَم . َوِفي دَْولَِ  " نَِبي َونَْظَهَر َوَكاَن اْل ْلُمنَافِ

َب َمْن ُكتُِب اأْلََواِئِل  ِْيَن َوَعرَّ اْلعَمَّاِس اْلَمأُْموِن " َظَهَر " الخرمي  " َوَنْحُوُهْم ِمْن اْلُمنَافِ

ابِئِيَن َوَرا ََِر بَِسَممِِح َمَْااَلُت الصَّ وِم َما اْنتَ ِرِكيَن ِمْن اْلَمْجلُوبَِ  ِمْن بِاَلِد الرُّ ِْ َِ اْلُم َسَل ُملُو

ا َظَهَر َما َظَهَر ِمْن اْلُمْفِر َوالنِِفَاِق  فِي اْلِهْنِد َونَْحِوِهْم َحتَّى َ اَر بَْينَحُ َوَبْيَنُهْم َمَودَّةو . فَلَمَّ

ِرِكيَن َونَْهِل اْلِمتَاِب ؛ َكاَن ِمْن  ِْ ناَلَِر ذَِلَك : َما َظَهَر اْلُمْسِلِميَن َوقَِوَ  َما قَِوَ  ِمْن َحاِل اْلُم

ابِئَِ   ِْْريِب الصَّ اَلِل َوتَ افَِضِ  ؛ َوَغْيِرِهْم ِمْن نَْهِل الضَّ ِمْن اْستِياَلِ  الجهمي  ؛ َوالرَّ

ْْال  َوَعْدال  َوإِنََّما ُهَو َ ْهلو   َوَنْحِوِهْم ِمْن اْلُمتَفَْلِسفَِ  . َوذَِلَك بَِنْولِ َرنْ ٍ َيْحَسمُحُ َ اِحمُحُ َع

َّللا ِعْندَ َوُظْلمو إْذ التَّْسِويَ ُ َبْيَن اْلُمْؤِمِن َواْلُمنَافِِق ؛ َواْلُمْسِلِم َواْلَمافِِر نَْعَمُم المُّْلِم َوَطلَُب اْلُهدَ 

اَلِل نَْعَمُم اْلَجْهِل فَتََولَّدَ ِمْن ذَِلَك ِمْحَن ُ الجهمي  َحتَّى اُْمتُِحَنْت اأْلُمَّ ُ بِنَْفيِ  نَْهِل الضَّ

ا الِصِ  َماِم نَْحَمد َوَغْيِرِ  َما َ َرَّللا ِممَّ ِ َوُرْؤَيتِِح َوَ َرَّللا ِمْن ِمْحنَِ  اْمِ فَاِت َوالتَّْمِ يِب ِبَماَلِم هَّ

  ِ مَّ ْساَلُم َحتَّى نُْلِ َم نَْهُل ال ِِ ِل " قَْد َع َّ اْمِ يَُ وُل َوْ فُحُ . َوَكاَن ِفي نَيَّاِم " اْلُمتََوِكِ

ُُِّروِط الْ  ْت السُّنَّ ُ َواْلَجَماَع ُ َوقُِمعَْت الجهمي  بِال غَاَر فَعَ َّ عَُمِريَِّ  ؛ َونُْلِ ُموا الصَّ

افَِض ُ َونَْحُوُهْم . َوَك َِلَك فِي نَيَّاِم " اْلُمْعتَِضِد " َواْلَمْهِدِ ِ َواْلَْاِدِر َوَغْيِرِهْم ِمْن  َوالرَّ
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ْساَلُم فِي َزَمنِِهْم  اْلُخلَفَاِ  الَِّ يَن َكانُوا نَْحَمد ِسيَرة   َونَْحَسَن َطِريَْ   ِمْن َغْيِرِهْم . َوَكاَن اْمِ

 نََع َّ َوَكانَْت السُّنَّ ُ ِبَحَسِب ذَِلَك . َوفِي دَْولَِ  " بَِني بويح " َونَْحِوِهْم : اأْلَْمُر بِاْلعَْمِس فَإِنَُّهمْ 

قَْومو ِمْنُهْم َزنَاِدقَ و َوِفيِهْم قََراِمَ  و َكِثيَرةو َوُمتَفَْلِسفَ و  َكاَن فِيِهْم نَْ نَاُف اْلَم َاِهِب اْلَمْ ُموَمِ  .

ْساَلِم  َوُمْعتَِ لَ و َوَرافَِض و َوَهِ ِ  اأْلَْشيَاُ  َكثِيَرةو فِيِهْم َغاِلمَ و َعَلْيِهْم . فََحَصَل فِي نَْهِل اْمِ

ْساَلِم َوالسُّنَِّ  فِي نَيَّاِمِهْم ِمْن اْلَوْهِن َما لَْم يُ  ْعَرْف َحتَّى اْستَْولَى النََّصاَرَّللا َعلَى الُغُوِر اْمِ

ِرِق َوَغْيِر ذَِلَك َوَ َرْت َحَواِدُإ  ِْ ََِرْت اْلََْراِمَ  ُ فِي نَْرِض ِمْصَر َواْلَمْغِرِب َواْلَم َواْنتَ

ا َكاَنْت َمْملََم ُ َمْحُموِد ْبِن سممتمين ِمْن نَْحَسِن َممَ  اِلِك َبنِي ِ ْنِسِح : َكاَن َكِثيَرةو . َولَمَّ

ََِر ِمْن اْلعَدْ  ِرِكيَن ِمْن نَْهِل اْلِهْنِد َونَ ِْ ْساَلُم َوالسُّنَّ ُ فِي َمْملََمِتِح نََع َّ فَإِنَّحُ َغَ ا اْلُم ِل َما اْمِ

ُِْر ُ ِمثْلُحُ . فََمانَْت السُّنَّ ُ فِي نَيَّاِمِح َظاِهَرة  َواْلمِدَلُ فِي نَيَّا ُْْموَع   . َوَك َِلَك لَْم يَْن ِمِح َم

ْساَلِم َوالسُّنَِّ  فِي َزَمنِِح  َِّاِم ؛ َع َّ نَْهُل اْمِ يِن َمْحُمودو " الَِّ   َكاَن بِال السُّْلَ اُن " نُوُر الدِِ

افَِضِ   َِّاِم َوِمْصَر َوَغْيُرُهَما ِمْن الرَّ ْن َكاَن بِال والجهمي  َوذَلَّ اْلُمفَّاُر َونَْهُل اْلمِدَلِ ِممَّ

حُ َوَنْحِوِهْم . َوَك َِلَك َما َكاَن فِي َزَمنِِح ِمْن ِخاَلفَِ  بَِني اْلعَمَّاِس َوِوَزاَرةِ اْبِن ُهَمْيَرةَ لَُهْم فَإِنَّ 

ْساَلِم َواْلَحِديِث َما لَيْ  ْساَلِم . َوِلَه َا َكاَن لَحُ ِمْن اْلِعنَايَِ  بِاْمِ َس َكاَن ِمْن نَْمثَِل ُوَزَراِ  اْمِ

ِ  اْلَماَلِم َواْلفَْلَسفَِ  َوَشَهادَِتِهْم َعلَى نَْنفُِسِهْم َوَعلَى بَنِ  ي ِلغَْيِرِ  . َوَما يُوَ دُ ِمْن إْقَراِر نَئِمَّ

ِ  اْلَماَلِم َواْلفَْلَسفَِ  َبْعِضِهْم َعلَى بَْعٍض َك َِلَك ؛ فَأَْكثَُر مِ  اَلِل َوِمْن َشَهادَةِ نَئِمَّ ْن ِ ْنِسِهْم بِالضَّ

تِِهْم إلَى َمْ َهِب ُعُموِم نَْهِل السُّنَّ ِ   نَْن يَْحتَِملَحُ َه َا اْلَمْوِضُج َوَك َِلَك َما يُوَ دُ ِمْن ُرُ ولِ نَئِمَّ

يَماَن ِحيَن تَُخاِلطُ   َوَعَجائِِ ِهْم َكِثيرو َونَئِمَّ ُ السُّنَِّ  َواْلَحِديِث اَل يُْرَ ُج ِمْنُهْم نََحدو أِلَنَّ " اْمِ

َِاَشتُحُ اْلُْلُوَب اَل يَْسَخُ حُ نََحدو " َوَك َِلَك َما يُوَ دُ ِمْن َشَهادَِتِهْم أِلَْهِل اْلَحِديِث بِالسَّاَلَمِ   بَ

اَلِل . َوَه َا بَابو  َهدُوَن أِلَْهِل اْلمِدَلِ إالَّ بِالضَّ ِْ اَلِل َوُهْم اَل يَ َواْلَخاَلِص ِمْن نَْنَوالِ الضَّ

َهدُ لَُهْم بِأَنَُّهْم نَْ لَُح ِمْن َواِسجو َكَما قَ  ِْ دَّْمنَا ُ . َوَ ِميُج ال ََّواِئِع اْلُمتََْابِلَِ  ِمْن نَْهِل اأْلَْهَواِ  تَ

ِل اآْلَخِريَن َونَْقَرُب إلَى اْلَحِقِ فََنِجدُ َكاَلَم نَْهِل النَِِحِل فِيِهْم َوَحالَُهْم َمَعُهْم بَِمْنِ لَِ  َكاَلِم نَهْ 

نَْهِل اْلَحِديِث َونَْهِل اْلَماَلِم  -ِل َمَج اْلُمْسِلِميَن َوَحالَُهْم َمعَُهْم . َوإِذَا قَابَْلنَا بَْيَن ال َّائِفَتَْيِن اْلِملَ 

لَِّ   - ِْ ِو اْلَْْوِل : إنََّما يَِعيمُُهْم بِ ِْ فَاَلَِّ   يَِعيُب بَْعَض نَْهِل اْلَحِديِث َونَْهِل اْلَجَماَعِ  بَِح

وا بِأََحاِديَث َضِعيفٍَ  نَْو َمْوُضوَعٍ  ؛ نَْو اْلَمْعرِ  ُل : فَمِأَْن َيْحتَجُّ ا اأْلَوَّ لَِّ  اْلفَْهِم . نَمَّ ِْ فَِ  ؛ نَْو بِ

ِحيَحِ  بَْل  ا الثَّانِي : َفمِأَْن اَل َيْفَهُموا َمْعَنى اأْلََحاِديِث الصَّ بِآالَاِر اَل تَْصلُُح ِلاِلْحِتَجاجِ . َونَمَّ

ولُوَن اْلَْْولَْيِن اْلُمتَنَاقَِضْيِن َواَل َيْهتَدُوَن ِلْلُخُروجِ ِمْن ذَِلَك . َواأْلَْمُر َراِ جو إلَى قَْد يَُْ 

ا نَْقَوالو  -َشْيئَْيِن :  و َكاأْلََحاِديِث اْلَمْوُضوَعِ  َوإِمَّ ا ِزيَادَةُ نَْقَواٍل َغْيِر ُمِفيدَةٍ يَُمنُّ نَنََّها ُمِفيدَة إمَّ

و لَ  ِ  اْلَحِديِث . َوالَاِني ا ُمِفيدَة ال  إلَى ِ حَّ ِمنَُّهْم اَل يَْفَهُموَنَها إْذ َكاَن اتِِمَالُ اْلَحِديِث يَْحتَاُج نَوَّ

َمتَْيِن . َوَمنْ  ِِ إْحدَّللَا اْلُمَْدِِ  إلَى فَْهِم َمْعنَا ُ َكاتِِمَالِ اْلُْْر ِن . فَاْلَخلَُل يَْدُخُل َعَلْيِهْم ِمْن تَْر

وَن  َعابَُهْم ِمنْ  النَّاِس فَإِنََّما َيِعيمُُهْم بَِه َا . َواَل َرْيَب نَنَّ َه َا َمْوُ ودو فِي بَْعِضِهْم َيْحتَجُّ

بِأََحاِديَث َمْوُضوَعٍ  فِي َمَسائِِل " اأْلُُ وِل َواْلفُُرولِ " َوبِآالَاِر ُمْفتَعَلٍَ  َوِحَمايَاٍت َغْيِر 

لُو ُ َعلَى َغْيِر  َ ِحيَحٍ  َويَْ ُكُروَن ِمْن اْلُْْر نِ  َواْلَحِديِث َما اَل يَْفَهُموَن َمْعنَا ُ َوُربََّما تَأَوَّ

ِعيِع َواْلَمْعُْوِل  تَأِْويِلِح ؛ َوَوَضعُو ُ َعلَى َغْيِر َمْوِضِعِح . الُمَّ إنَُّهْم ِبَه َا اْلَمْنُْوِل الضَّ

ُعوَن نَ  ِ  ويجهلونهم فَِفي السَِّخيِع قَْد يَُمفُِِروَن َويَُضلِِلُوَن َويُمَدِِ ا ِمْن نَْعيَاِن اأْلُمَّ ْقَوام 

ا َوَقْد  بَْعِضِهْم ِمْن التَّْفِريِط فِي اْلَحِقِ َوالتَّعَدِِ  َعلَى اْلَخْلِق َما قَْد َيُموُن بَْعُضحُ َخَ أ  َمْغفُور 

اَل  ا َوقَْد يَُموُن ِمْن اْلمِدَلِ َوالضَّ ا ِمْن اْلَْْوِل َوُزور  اَلِت الَّتِي تُوِ ُب َغِليَظ يَُموُن ُمْنَمر 

ِ  اْلعُُْوبَاِت فََه َا اَل يُْنِمُر ُ إالَّ َ اِهلو نَْو َظاِلمو َوقَْد َرنَْيت ِمْن َه َا َعَجائَِب . َلِمْن ُهْم بِالنِِْسمَ 
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يَِّ  اْلِملَِل َواَل َرْيَب نَ  ِْ نَّ ِفي َكثِيٍر ِمْن إلَى َغْيِرِهْم فِي ذَِلَك َكاْلُمْسِلِميَن بِالنِِْسمَِ  إلَى بَ

ْلِم َواْلَجْهِل َواْلمِدَلِ َواْلفُُجوِر َما اَل َيْعلَُمحُ إالَّ َمْن نََحاَط بُِمِلِ َشْيٍ  ِعْلم  
ا اْلُمْسِلِميَن ِمْن المُّ

فِي َغْيِرِهْم لَِمْن ُكلُّ َشِرٍ َيُموُن فِي بَْعِض اْلُمْسِلِميَن فَُهَو فِي َغْيِرِهْم نَْكثََر َوُكلُّ َخْيٍر يَُموُن 

فَُهَو فِيِهْم نَْعلَى َونَْعَمُم َوَهَم َا نَْهُل اْلَحِديِث بِالنِِْسمَِ  إلَى َغْيِرِهْم . َوبَيَاُن ذَِلَك : نَنَّ َما 

ِر َوالتَّْصِديِق  ُهَو  -ذُِكَر ِمْن فُُضوِل اْلَماَلِم الَِّ   اَل يُِفيدُ َمَج اْعتَِْاِد نَنَّحُ َطِريقو إلَى التََّصوُّ

فِي نَْهِل اْلَماَلِم َواْلَمْنِ ِق نَْضعَاُف نَْضعَاِف نَْضعَاِف َما ُهَو فِي نَْهِل اْلَحِديِث ؛ فَمِإَِزاِ  

ِْيَمِ  ؛  ِعيِع اْحتَِجاُج َهُؤاَلِ  بِاْلُحدُوِد َواأْلَْقيَِسِ  اْلَمِثيَرةِ اْلعَ اْحتَِجاجِ نُولَئَِك بِاْلَحِديِث الضَّ

دُ َمْعِرفَ   ؛ َبْل تُِفيدُ َ ْهال  َوَضاَلال  َوبِإَِزاِ  تََملُِّم نُولَئَِك بِأََحاِديَث اَل يَْفَهُموَن الَّتِي اَل تُِفي

َمْعنَاَها تََملُُّع َهُؤاَلِ  ِمْن اْلَْْوِل ِبَغْيِر ِعْلٍم َما ُهَو نَْعَمُم ِمْن ذَِلَك َونَْكثَُر َوَما نَْحَسَن قَْوَل 

َماِم نَْحَمد : " َضِعيُع اْلَحِديِث َخْيرو ِمْن َرنْ ِ فاَُلٍن " . الُمَّ أِلَْهِل اْلَحِديِث ِمْن اْلَمِ يَِّ  :  اْمِ

َك نَنَّ َما يَُْولُونَحُ ِمْن اْلَماَلِم الَِّ   اَل يَْفَهُمحُ بَْعُضُهْم ُهَو َكاَلمو فِي نَْفِسِح َحقٌّ َوقَْد  َمنُوا بِ َلِ 

ا اْلُمتََملَِِم ُ : فَ  َيتََملَّفُوَن ِمْن اْلَْْوِل َما اَل َيْفَهُمونَحُ َواَل يَْعلَُموَن نَنَّحُ َحقٌّ َونَْهُل اْلَحِديِث اَل َونَمَّ

ا فِي تَأِْييِدِ  ؛  َِِّريعَِ  َبْل إمَّ ِْْض نَْ ٍل َعِميٍم ِمْن نُُ وِل ال يَْستَِدلُّوَن ِبَحِديِث َضِعيٍع فِي نَ

ا فِي فَْرلٍ ِمْن اْلفُُرولِ  ِْْض  َوإِمَّ وَن بِاْلُحدُوِد َواْلَمَْايِيِس اْلفَاِسدَةِ فِي نَ َونُوَلئَِك يَْحتَجُّ

 اأْلُُ وِل اْلَحَِّْ  الثَّابِتَِ  .

================ 

 249#رأيه في البطا حية

 ِ ِحيِم اْلَحْمدُ لِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُ ُروَححُ بِْسِم هَّ ْساَلِم قَدََّس هَّ  َرِبِ اْلعَالَِميَن ؛ قَاَل َشْيُخ اْمِ

د ا َعْمدُ ُ َوَرُسولُحُ خَ  ُ َربُّ السََّمَواِت َواأْلَْرِضيَن َونَْشَهدُ نَنَّ ُمَحمَّ اتَُم َونَْشَهدُ نَْن اَل إلَحَ إالَّ هَّ

ا إلَى َيوْ  ا دَاِئم  ُ تَعَالَى َعلَْيِح َوَعلَى  ِلِح َوَسلََّم تَْسِليم  ا َبْعدُ فََْْد النَّمِيِِيَن َ لَّى هَّ يِن ) نَمَّ ِم الدِِ

َماَرةِ َواْلَمْيدَاِن ِبَحْضَرةِ اْلَخْلِق ِمْن  َهِد اْلَممِيِر بَِْْصِر اْمِ ِْ َكتَْمت َما َحَضَرنِي ِذْكُر ُ فِي اْلَم

ِ  َوَغْيِرِهْم فِي نَْمِر " الم  ائحي  " يَْوَم السَّْمِت اأْلَُمَراِ  َواْلُمتَّاِب َواْلعُلََماِ  َواْلفََُْراِ  اْلعَامَّ

ِف اْلِهَمِم إلَى َمْعِرفَِ  ذَِلَك َوِحْرِص النَّاِس َعلَى  َِوُّ تَاِسَج ُ َمادَّللَا اأْلُولَى َسَن َ َخْمٍس ِلتَ

اَللِ َعلَْيِح فَإِنَّ َمْن َكاَن َغائِم ا َعْن ذَِلَك قَْد يَْسَمُج بَْعَض نَْطَراِف اْلَواقِعَِ  َوَمْن َشِهدَهَ  ا ااِلِطِ

فََْْد َرنَّللَا َوَسِمَج َما َرنَّللَا َوَسِمَج َوِمْن اْلَحاِضِريَن َمْن َسِمَج َوَرنَّللَا َما لَْم يَْسَمْج َغْيُر ُ َوَيَر ُ 

يِن َوُظُهوِر َكِلَمتِِح اْلعُْليَا َوقَهْ  َِاِر َهِ ِ  اْلَواقِعَِ  اْلعَِميَمِ  َوِلَما َحَصَل ِبَها ِمْن ِعِ ِ الدِِ ِر اِلْنتِ

َعلَى ُمتَابَعَِ  اْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  َوُظُهوِر َزْيِع َمْن َخَرَج َعْن ذَِلَك ِمْن نَْهِل اْلمِدَلِ  النَّاِس 

اْلُمِضلَِّ  َواأْلَْحَواِل اْلفَاِسدَةِ َوالتَّْلمِيِس َعلَى اْلُمْسِلِميَن . َوقَْد َكتَْمت فِي َغْيِر َه َا اْلَمْوِضجِ 

فَاِعِيِ َوَحالَحُ ِ فَ َ َحاِل َهُؤاَلِ  " ال َِّْيخِ نَْحَمد ْبِن الِرِ َُْهْم َوَطِريَق ) ال م ائحي  " َوَطِري

ْساَلِم َوَما  َوَما َوافَُْوا فِيِح اْلُمْسِلِميَن َوَما َخالَفُوُهْم ؛ ِلَيتََميََّن َما دََخلُوا فِيِح ِمْن ِديِن اْمِ

ْساَلِم ؛ فَإِنَّ ذَلِ  َك َيُ وُل َوْ فُحُ فِي َه َا اْلَمْوِضجِ َوِإنََّما َكتَْمت ُهنَا َخَرُ وا فِيِح َعْن ِديِن اْمِ

َْابَلَتِِهْم . َوذَِلَك  ُهوَرةِ فِي ُمنَاَظَرتِِهْم َوُم ِْ َما َحَضَرنِي ِذْكُر ُ ِمْن ِحَمايَِ  َهِ ِ  اْلَواقِعَِ  اْلَم

َوُهَو نَنَُّهْم َوإِْن َكانُوا  -َه َا اْلَمْوِضجِ  نَنِِي ُكْنت نَْعلَُم ِمْن َحاِلِهْم ِبَما قَْد ذََكْرتح فِي َغْيرِ 

ِِ َويُوَ دُ فِي َبْعِضِهْم التَّعَمُّدُ َوالتَّأَلُّحُ َوالْ  ِْْر َوالسُّلُو ْساَلِم َوَطِريَِْ  اْلفَ َوْ دُ ُمْنتَِسِميَن إلَى اْمِ

ُْْر َوالتََّواُضُج َوِليُن اْلَجانِ  ْهدُ َواْلفَ ِب َواْلُماَلَطفَ ُ فِي اْلُمَخاَطَمِ  َواْلُمعَاَشَرةِ َواْلَمَحمَّ ُ َوال ُّ

ِف َوَنْحِو ذَِلَك َما يُوَ دُ  ِِْع َوالتََّصرُّ ِِ َوَغْيِرِ   -َواْلَم ْر ِِِ ا فِي بَْعِضِهْم ِمْن ال فَيُوَ دُ نَْيض 
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ْعَرا ْساَلِم َواْمِ ا َ اَ  بِِح ِمْن نَْنَوالِ اْلُمْفِر َوِمْن اْلغُلُِوِ َواْلمِدَلِ فِي اْمِ ِض َعْن َكِثيٍر ِممَّ

ْساَلِم َواْلَمِ ِب َوالتَّْلمِيِس َوإِْظَهاِر المخارق اْلمَاِطلَِ   َِِريعَِ  اْمِ ُسوُل َوااِلْسِتْخفَاُف ِب الرَّ

ِ َما يُوَ دُ . َوقَْد تََْدََّمْت لِ  دِِ َعْن َسمِيِل هَّ ي َمعَُهْم َوقَائُِج َونَْكِل نَْمَواِل النَّاِس بِاْلمَاِطِل َوالصَّ

و بَيَّْنت ِفيَها ِلَمْن َخاَطْمتح ِمْنُهْم َوِمْن َغْيِرِهْم َبْعَض َما فِيِهْم ِمْن َحِقٍ َوبَاِطٍل  دَة ُمتَعَدِِ

َب ِمْنُهْم َ َماَع و ِمْن ُشيُوِخهِ  َشاَراِت َوتَاَب ِمْنُهْم َ َماَع و َونُدِِ وَنَها اْمِ ْم َونَْحَواِلِهْم الَّتِي يَُسمُّ

َوَبيَّْنت ُ وَرةَ َما يُْمِهُرونَحُ ِمْن المخاريق : ِمثِْل ُماَلبََسِ  النَّاِر َواْلَحيَّاِت َوإِْظَهاِر الدَِّم 

ْعفََراِن َوَماِ  اْلَوْرِد َواْلعََسِل َوالسُّمَِّر َوَغْيِر ذَِلَك َوإِنَّ َعامَّ َ ذَِلَك َعْن ِحَيٍل  ذَِن َوال َّ َوالالَّ

ا َرنَْوا ُمعَاَرَضتِي َمْعُروفٍَ   ةٍ ِمْنُهْم قَْومو إْظَهار ذَِلَك فَلَمَّ َونَْسمَاٍب َمْصنُوَعٍ  َونََرادَ َغْيَر َمرَّ

َِْرِط التَّْوبَِ  َحتَّى قَاَل ِلي َشْيخو  لَُهْم َرَ عُوا َودََخلُوا َعلَى نَْن نَْستَُرُهْم فَأََ ْمتهْم إلَى ذَِلَك بِ

ا َعاَرْضتهْم بِأَنِِي نَْدُخُل َمعَُمْم ِمْنُهْم فِي َمْجِلٍس َعا ِمٍ فِيِح َ َماَع و َكِثيَرةو بَِمْعِض اْلَمَساتِيِن لَمَّ

ْدَق نَْمسَ  ا َرنَْوا الِصِ ُموا النَّاَر بَْعدَ نَْن نَْغتَِسَل ِبَما يُْ ِهُب اْلِحيلَ َ َوَمْن اْحتََرَق َكاَن َمْغلُوب ا فَلَمَّ

ِرِق َوَكاَن لَحُ  َعْن ذَِلَك . َوَحَمى ذَِلكَ  ِْ ة  ِعْندَ َبْعِض نَُمَراِ  التتر بِاْلَم َِّْيُخ نَنَّحُ َكاَن َمرَّ ال

َْى ناَلَُر اأْلَْكلِ  نَُم يَأُْكُل ِمْن َه َا ال َّعَاِم ُكلَّ يَْوٍم َوَيْم  َ نَمو يَْعمُدُ ُ قَاَل : فََْاَل ِلي : َه َا الصَّ

أَْنَمْرت ذَِلَك فََْاَل ِلي إْن َكاَن يَأُْكُل نَْنَت تَُموُت ؟ فَُْْلت نَعَْم قَاَل فِي ال َّعَاِم بَيِِن ا يَُرَّللا فِيِح فَ 

فَأَقَْمت ِعْندَ ُ إلَى نِْصِع النََّهاِر َولَْم يَْمَهْر ِفي ال َّعَاِم ناَلَرو فَاْستَْعَمَم ذَِلَك التتر  َونَْقَسَم 

فِيِح ناَلَُر اأْلَْكِل لَِمنَّ اْليَْوَم ِبُحُضوِرِ لَْم َيْمَهْر ذَِلَك . فَُْْلت بِأَْيَماِن ُمغَلََّمٍ  نَنَّحُ ُكلَّ يَْوٍم يَُرَّللا 

ِو َوِلَصَنِمِح َشْيَ انو يُْغِويح  ِر ِْ َِّْيخِ : نَنَا نُبَيُِِن لَك َسمََب ذَِلَك . ذَِلَك التتر  َكافِرو ُم ِلَه َا ال

ِ تَعَالَى َما  بَِما يُْمِهُر ُ ِمْن اأْلاَلَِر فِي ال َّعَاِم َونَْنتَ  ْساَلِم َوتَأِْييِد هَّ َكاَن َمعَك ِمْن نُوِر اْمِ

َِّْيَ اِن َعْن نَْن يَْفَعَل ذَِلَك بُِحُضوِرِ َونَْنَت َونَْمثَالُك بِالنِِْسمَِ  إلَى نَْهِل  نَْوَ َب اْنِصَراَف ال

ْساَلِم اْلَخاِلِص كالتتر  بِالنِِْسمَِ  إلَى نَْمثَاِلك فالتت ْساَلِم اْمِ ر  َونَْمثَالُحُ ُسودو َونَْهُل اْمِ

ا َوقُْلت  اْلَمْحِض ِبيضو َونَْنتُْم بُْلقو فِيُمْم َسَوادو َوَبيَاضو . فَأَْعَجَب َه َا اْلَمثَُل َمْن َكاَن َحاِضر 

َشاَراِت ؟ قُْلت :  ا قَالُوا تُِريدُ نَْن نُْمِهَر َهِ ِ  اْمِ إْن َعِمْلتُُموَها لَُهْم فِي َمْجِلٍس  َخَر لَمَّ

ِ  نَْو  ِِ نَْو اْلعَامَّ ِحيَن نَْو اأْلَتَْرا َِّأِْن : ِمْن اأْلَْعَراِب َواْلفَالَّ بُِحُضوِر َمْن لَْيَس ِمْن نَْهِل ال

فَِ   فَْليَأِْت بِِح  لَْم يُْحَسْب لَُمْم ذَِلَك . فََمْن َمعَحُ ذََهبَ  -ُ ْمُهوِر اْلُمتَفََِِْهِ  َواْلُمتَفََِِْرةِ َواْلُمتََصِوِ

ُِوِش َوِمْن  ْرِف إلَيَّ ِعْندَ اْلَجَهابِ َةِ الَِّ يَن َيْعِرفُوَن ال ََّهَب اْلَخاِلَص ِمْن اْلَمْغ إلَى ُسوِق الصَّ

ْفِر ؛ اَل يَْ َهُب إلَيَّ ِعْندَ نَْهِل اْلَجْهِل بِ َِلَك . فََْالُوا ِلي : اَل َنْعَمُل َه َا إالَّ نَْن تَُمونَ   الصُّ

ِْْصدُوَن  تِي لَْيَسْت َمَعُمْم ؛ َبْل نَنَا ُمَعاِرضو لَُمْم َمانِجو َلُمْم ؛ أِلَنَُّمْم تَ تُك َمعَنَا فَُْْلت : ِهمَّ ِهمَّ

ُ تَعَالَى َعلَْيِح َوَسلََّم فَإِْن َكاَن َلُمْم قُْدَرةو َعلَى  ِ َ لَّى هَّ بِ َِلَك إْبَ اَل َشِريعَِ  َرُسوِل هَّ

ا َكاَن قَْمَل َهِ ِ  اْلَواقِعَِ  ِبُمدَّةِ َكاَن يَْدُخُل ِمْنُهْم  إْظَهارِ  ذَِلَك فَاْفعَلُوا . فَاْنََْلمُوا َ اِغِريَن . فَلَمَّ

قِيَن بِأَْغاَلِل اْلَحِديِد فِي نَْعنَاقِِهْم َوُهَو َونَتْمَاُعحُ   َمَج َشْيخٍ لَُهْم ِمْن ُشيُوخِ اْلمِِرِ ُمَ وَّ
 َ َماَع و

ا ذََكَر َمْعرُ  اٍت فَأَُخاِطمُحُ بِاَلَِّتي ِهَي نَْحَسُن ؛ فَلَمَّ وفُوَن بِأُُموِر َوَكاَن يَْحُضُر ِعْنِد  َمرَّ

عَاِر اْلُمْمتَدَلِ الَِّ   َيتََميَُّ وَن بِِح َعْن اْلُمْسِلِميَن َوَيتَِّخ ُونَحُ ِعمَ  ِِِ ادَة  النَّاُس َما يُْمِهُرونَحُ ِمْن ال

َلِهيَِّ  َوِدين ا يُوِهمُ  ِ ِسرٌّ ِمْن نَْسَراِرِهْم َوإِنَّحُ ِسيَماُ  نَْهِل اْلَمْوِهمَِ  اْمِ وَن بِِح النَّاَس نَنَّ َه َا لِلَّ

َِّْيخِ َونَتْمَاِعِح  -السَّاِلِميَن َطِريَُْهْم  َخاَطْمتح فِي ذَِلَك بِاْلَمْسِجِد اْلَجاِمجِ  -نَْعنِي َطِريَق ذَِلَك ال

ِ  َوقُْلت َه َا  ُ تَعَالَى َواَل َرُسولُحُ َواَل فََعَل ذَِلَك نََحدو ِمْن َسلَِع َهِ ِ  اأْلُمَّ ْعَها هَّ َِِرِ بِْدَع و لَْم يُ

ِ تَ  ُب بِِح إَلى هَّ َرُّ ْْتَدَّللَا بِِهْم َواَل َيُجوُز التََّعمُّدُ بِ َِلَك َواَل التَّْ َِايِخِ الَِّ يَن يُ عَالَى َواَل ِمْن اْلَم

َرْعحُ َضاَللَ و َوِلمَاَس اْلَحِديِد َعلَى َغْيِر َوْ ِح التََّعمُِّد قَْد َكِرَهحُ َمْن  أِلَنَّ  ِْ ِ ِبَما لَْم يَ ِعمَادَةَ هَّ
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ُ تَعَالَى َعلَْيِح َوسَ   لَّمَ َكِرَهحُ ِمْن اْلعُلََماِ  ِلْلَحِديِث اْلَمْرِوِ ِ فِي ذَِلَك َوُهَو } نَنَّ النَّمِيَّ َ لَّى هَّ

ا ِمْن َحِديٍد فََْاَل َما ِلي نََرَّللا َعلَْيك ِحْليَ َ نَْهِل النَّاِر { . َوقَْد َوَ َع  َرنَّللَا َعلَى َرُ ٍل َخاتَم 

َِمُّحُ بِأَْهِل النَّاِر ِمْن اْلُمْنَمَراِت  ُ تَعَالَى نَْهَل النَّاِر بِأَنَّ فِي نَْعنَاقِِهْم اأْلَْغاَلَل فَالتَّ َوقَاَل هَّ

ُ تَعَالَى َعلَْيِح َوَسلََّم بَْعُض ا ِحيحِ َعْن نَِبي ُهَرْيَرةَ َعْن النَِّمِيِ َ لَّى هَّ لنَّاِس قَْد الَمََت فِي الصَّ

يِن { فَإِذَا  ْؤيَا قَاَل فِي  ِخِرِ  } نُِحبُّ اْلَْْيدَ َونَْكَر ُ اْلغُلَّ . اْلَْْيدُ الَمَاتو فِي الدِِ فِي َحِديِث الرُّ

ِفي اْلَمنَاِم َفَمْيَع فِي اْليَََْمِ  . فَُْْلت َلحُ فِي ذَِلَك اْلَمْجِلِس َما تََْدََّم ِمْن اْلَماَلِم  َكاَن َمْمُروه ا

ْ َراِر َعلَى اْلمِْدَعِ  َونَنَّ ذَِلَك يُوِ ُب ُعُْوبَ َ  ْفتح ِمْن َعاقِمَِ  اْمِ ا ِمْنحُ َمَج ِزيَادَةٍ َوَخوَّ  نَْو َنْحو 

ِلَك ِمْن اْلَماَلِم الَِّ   نَِسيت نَْكثََر ُ ِلمُْعِد َعْهِد  بِِح . َوذَِلَك نَنَّ اأْلُُموَر الَّتِي فَاِعِلِح َونَْحَو ذَ 

ُب ِبَها إلَى  َرُّ َِّْرلِ اَل يَُجوُز التََّعمُّدُ بَِها بِاتِِفَاِق اْلُمْسِلِميَن َواَل التَّْ  فِي ال
ِ لَْيَسْت ُمْستََحمَّ   هَّ

ِ َونَِحمَّائِِح َواَل اْعتَِْادُ نَنَّ  َواَل اتَِِخاذَُها ُ ُل ِمْن نَْوِليَاِ  هَّ ِ َوَسَمم ا أِلَْن َيُموَن الرَّ َطِريْ ا إلَى هَّ

 ِ ا ِعْندَ هَّ ُ ُل َخْير  َ يُِحمَُّها نَْو يُِحبُّ نَْ َحابََها َك َِلَك نَْو نَنَّ اتَِِخاذََها يَْ دَادُ بِِح الرَّ  َوقُْربَ    هَّ

ْن لَْيَس ِمثْلَ  ِ الَِّ يَن ُهْم نَْفَضُل ِممَّ ا ِللتَّائِِميَن اْلُمِريِديَن َوْ حَ هَّ ُهْم . إلَْيِح َواَل نَْن يَْجعََل ِشعَار 

 فََه َا نَْ لو َعِميمو تَِجُب َمْعِرفَتُحُ َوااِلْعتِنَاُ  بِِح َوُهَو نَنَّ اْلُممَاَحاِت إنََّما تَُموُن ُممَاَح   إذَا

ُ َو َ  ْعحُ هَّ َِِرِ ا إذَا اُتُِّخ َْت َواِ مَاٍت نَْو ُمْستََحمَّاٍت َكاَن ذَِلَك ِدين ا لَْم يُ عََل ُ ِعلَْت ُممَاَحاٍت فَأَمَّ

َماِت ِمْنَها فَاَل  َما لَْيَس ِمْن اْلَواِ مَاِت والمستحمات ِمْنَها ِبَمْنِ لَِ  َ ْعِل َما لَْيَس ِمْن اْلُمَحرَّ

ِ فِي اْلُْْر ِن ِلَمْن َحَراَم إ ُ ؛ َوِلَه َا َعُمَم ذَمُّ هَّ ُ ؛ َواَل ِديَن إالَّ َما َشَرَعحُ هَّ َمحُ هَّ الَّ َما َحرَّ

ُ ِبتَْحِريِمِح فَإِذَا َكاَن َه َا ِفي الْ  َم َما لَْم يَأْذَْن هَّ ُ بِِح َوِلَمْن َحرَّ َل ِدين ا لَْم يَأْذَْن هَّ اِت ُممَاحَ َشرَّ

َماِت َوِلَه َا َكانَْت َهِ ِ  اأْلُُموُر اَل تُْلِ ُم بِالنَّْ ِر فَلَْو نَ ََر  فََمْيَع بِاْلَمْمُروَهاِت نَْو اْلُمَحرَّ

ٍم لَْم َيِجْب َعَلْيِح فِْعلُحُ َكَما َيِجُب َعلَْيِح إذَا نَ ََر َطاَع َ  ُ ُل فِْعَل ُممَاحٍ نَْو َمْمُروٍ  نَْو ُمَحرَّ  الرَّ

 ِ ْيَ   نَْن يُِ يعَحُ ؛ َبْل َعلَْيِح َكفَّاَرةُ يَِميٍن إذَا لَْم َيْفَعْل ِعْندَ نَْحَمد َوَغْيِرِ  َوِعْندَ  َخِريَن اَل شَ هَّ

َعلَْيِح فَاَل يَِصيُر بِالنَّْ ِر َما لَْيَس بَِ اَعِ  َواَل ِعمَادَةٍ ] َطاَعٍ  َوِعمَادَةٍ [ . َوَنْحِو ذَِلَك اْلعُُهوِد 

ةِ " َو " ُرَماةِ اْلمُنْ ا تِي تُتََّخ ُ َعلَى النَّاِس اِلْلِتَ اِم َطِريَِْ  َشْيخٍ ُمعَيٍَّن َكعُُهوِد نَْهِل " اْلفُتُوَّ
دُِق لَّ

ِ إالَّ َما َكا يِن َوال َّاَعِ  لِلَّ ُ ِل نَْن يَْلتَِ َم ِمْن ذَِلَك َعلَى َوْ ِح الدِِ َن " َوَنْحِو ذَِلَك لَْيَس َعلَى الرَّ

ِ ؛ لَِمْن قَْد يَُموُن َعلَْيِح َكفَّاَرةو ِعْندَ اْلِحْنِث فِي ذَِلكَ  ِ َوَرُسوِلِح فِي َشْرلِ هَّ  لِلَّ
؛  ِدين ا َوَطاَع  

ا نُِخ َ َعلَْيِح ِمْن اْلعَْهِد بِاْلتَِ اِم َطِريٍَْ  َمْرُ وَحٍ  نَْو  َوِلَه َا نََمْرت َغْيَر َواِحٍد نَْن يَْعِدَل َعمَّ

 ُ ِ َوَرُسوِلِح َ لَّى هَّ تَِملٍَ  َعلَى نَْنَوالٍ ِمْن اْلمِدَلِ إلَى َما ُهَو َخْيرو ِمْنَها ِمْن َطاَعِ  هَّ ِْ ُم

ِْيَن َعَلى نَنَّحُ اَل َيُجوُز أِلَ  َم َواتِِمَالِ اْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  ؛ إْذ َكاَن اْلُمْسِلُموَن ُمتَِّف
َحِد نَْن َعلَْيِح َوَسلَّ

ِ َواِ بو نَْو ُمْستََحبٌّ إالَّ  ِْدَ نَْو يَُْوَل َعْن َعَمٍل : إنَّحُ قُْربَ و َوَطاَع و َوبِرٌّ َوَطِريقو إلَى هَّ  يَْعتَ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم ؛ َوذَِلَك يُْعلَُم بِاأْلَِدلَِّ  اْلمَ  ُ بِِح َوَرُسولُحُ َ لَّى هَّ ا نََمَر هَّ وبَِ  ْنصُ نَْن يَُموَن ِممَّ

ِ  نَنَّحُ لَْيَس ِبَواِ ِب َواَل ُمْستََحِبٍ َواَل قُْربٍَ  لَْم َيُجْ  نَْن يُ  ْعتََْدَ َعلَى ذَِلَك َوَما ُعِلَم بِاتِِفَاِق اأْلُمَّ

بِ  َرُّ ِ  نَْو يَُْاَل إنَّحُ قُْربَ و َوَطاَع و . فََم َِلَك ُهْم ُمتَِّفُْوَن َعلَى نَنَّحُ اَل َيُجوُز قَْصدُ التَّْ بِِح إلَى هَّ

يِن اَل  َواَل التَّعَمُّدُ بِِح َواَل اتَِِخاذُ ُ ِدين ا َواَل َعَملُحُ ِمْن اْلَحَسنَاِت فَاَل َيُجوُز َ ْعلُحُ ِمْن الدِِ

َماِ  بِاْعتَِْاِد َوقَْوٍل َواَل بِإَِرادَةِ َوَعَمٍل . َوبِإِْهَماِل َه َا اأْلَْ ِل َغِلَط َخْلقو َكثِيرو ِمْن اْلعُلَ 

قُ  ا اَل يَْنَهى َعْنحُ ؛ بَْل يَُْاُل إنَّحُ َ ائِ و َواَل يُفَِرِ م  َِّْيَ  إذَا لَْم يَُمْن ُمَحرَّ وَن َواْلعُمَّاِد يََرْوَن ال

ا َوَبْيَن اْسِتْعَماِلِح َكَما تُْستَْعَمُل اْلُممَاَحاُت اْلَمْحَض ُ َوَمعْ  لُومو نَنَّ بَْيَن اتَِِخاِذِ  ِدين ا َوَطاَع   َوبِرًّ

ِم اتَِِخاذَ ُ ِدين ا بِااِلْعتَِْاِد نَْو ااِلْقتَِصاِد نَْو بِِهَما نَْو ِباْلَْْوِل نَْو بِاْلَعَمِل نَْو ِبِهَما ِمْن نَْعمَ 

َماِت َونَْكمَِر السَّيِِئَاِت َوَه َا ِمْن اْلمِدَلِ اْلُمْنَمَراِت الَّتِي ِهَي نَْعَمُم ِمْن اْلَمعَاِ   ي الَّتِي اْلُمَحرَّ
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ا نََهْيتهْم َعْن ذَِلَك نَْظَهُروا اْلُمَوافََْ َ َوال َّاَع َ  يُْعلَُم نَنََّها َمعَاِ ي َوَسيِِئَاتو . فَْصلو فَلَمَّ

يِن َوإِْظَهاِر  ْ َراَر َعلَى ااِلْبتِدَالِ فِي الدِِ َوَمَضْت َعلَى ذَِلَك ُمدَّةو َوالنَّاُس يَْ ُكُروَن َعْنُهْم اْمِ

ْفِق َواأْلَنَاةِ َونَْنتَِمرُ َما يُ  يَْاَل بِِهْم َونَنَا نَْسلُُك َمْسلََك الِرِ  َخاِلُع ِشْرَع َ اْلُمْسِلِميَن َويَْ لُمُوَن اْمِ

َِّْيُخ ِلَمْسِجِد اْلَجاِمجِ . َوَكاَن قَْد  ُر اْلِخَ اَب إلَى نَْن يَْحُضَر ) ذَِلَك ال ُ وَل َواْلفَْيئَ َ َونَُؤِخِ الرُّ

إلَيَّ ِكتَاب ا َبْعدَ ِكتَاٍب فِيِح اْحِتَجاجو َواْعتِ َارو َوَعتْبو َو الَارو َوُهَو َكاَلمو بَاِطلو اَل تَُْوُم بِِح  َكتَبَ 

دُّ َعْن  ِْيَْ ُ اأْلَْمِر الصَّ ُروَعٍ  َوَح ِْ ا نََحاِديُث َمْوُضوَع و نَْو إْسَرائِيِليَّاتو َغْيُر َم ُحجَّ و بَْل إمَّ

 ِ َونَْكُل نَْمَواِل النَّاِس بِاْلمَاِطِل . فَُْْلت لَُهْم : اْلَجَواُب َيُموُن بِاْلِخَ اِب . فَإِنَّ َ َواَب َسمِيِل هَّ

ِِْح  ِمثِْل َه َا اْلِمتَاِب اَل يَتِمُّ إالَّ بِ َِلَك َوَحَضَر ِعْندَنَا ِمْنُهْم َشْخصو فَنََ ْعنَا اْلغُلَّ ِمْن ُعنُ

ُ َوَهُؤاَلِ  ُهْم ِمْن نَهْ  ِل اأْلَْهَواِ  الَِّ يَن يَتَعَمَّدُوَن فِي َكِثيٍر ِمْن اأْلُُموِر بِأَْهَواِئِهْم اَل ِبَما نََمَر هَّ

 ِ َن اتَّمََج َهَوا ُ بَِغْيِر ُهد َّللا ِمَن هَّ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } َوَمْن نََضلُّ ِممَّ { تَعَالَى َوَرُسولُحُ َ لَّى هَّ

َّللا ُمْ لَقو اَل يَْدُروَن َمْن َيْعمُدُوَن َوِفيِهْم َشمَحو قَِو ٌّ ِمْن النََّصاَرَّللا َوِلَه َا َغاِلُب  َوْ ِدِهْم َهو 

ُ تَعَالَى فِيِهْم : } يَا نَْهَل اْلِمتَاِب اَل تَْغلُوا فِي ِديِنُمْم َغْيَر اْلَحِقِ َواَل تَتَّمِعُ  وا الَِّ يَن قَاَل هَّ

ا َوَضلُّوا َعْن َسَواِ  السَّمِيِل { َوِلَه َا َكاَن  نَْهَواَ  قَْوٍم قَْد َضلُّوا ِمْن قَْمُل َونََضلُّوا َكثِير 

َج  عُوا تََجمُّ وَن نَْهَل اْلِمدَلِ نَْهَل اأْلَْهَواِ  . فََحَملَُهْم َهَواُهْم َعلَى نَْن تََجمَّ السَّلَُع يَُسمُّ

يَن ِلْلِحَراِب بِاأْلَْحَواِل الَّتِي يُِعدُّوَنَها اأْلَْحَ اِب َودََخلُوا إلَى اْلَمْسِجِد اْلَجاِمجِ مُ  ْستَِعدِِ

 ُ ِ َ لَّى هَّ ا قُِضيَْت َ اَلةُ اْلُجْمعَِ  نَْرَسْلت إلَى َشْيِخِهْم ِلنَُخاِطمَحُ بِأَْمِر هَّ ِلْلِغاَلِب . فَلَمَّ

َِّفَق َعلَى اتِِمَالِ َسِميِلِح  َم َونَت
َخَرُ وا ِمْن اْلَمْسِجِد اْلَجاِمجِ فِي ُ ُموِعِهْم فَ  -تَعَالَى َعلَْيِح َوَسلَّ

َماَرةِ َوَكأَنَُّهْم اتَّفَُْوا َمَج َبْعِض اأْلََكابِِر َعلَى َمْ لُوبِِهْم الُمَّ َرَ عُوا إلَى َمْسِجِد  إلَى قَْصِر اْمِ

يَاحِ َوااِلْضِ َراِب َعلَى نَ  -َعلَى َما ذُِكَر ِلي  -الِاغو  ْمٍر ِمْن نَْعَجِب َوُهْم ِمْن الِصِ

ِ  َواْلَمْعِ َرةِ َوَطلَم ا ِلْلمَيَاِن َوالتَّْمِص  قَاَمِ  اْلُحجَّ ة  الَانِيَ   ِمِ َرِة اْلعَُجاِب . فَأَْرَسْلت إلَْيِهْم َمرَّ

ة  الَاِنيَ   َوذُِكَر ِلي نَنَُّهمْ  قَِدُموا ِمْن  َوَرَ اَ  اْلَمْنَفعَِ  َوالتَّْ ِكَرِة . فَعََمدُوا إلَى اْلَْْصِر َمرَّ

ُ وِس  ْرَعادَ َواْضِ َراَب الرُّ ْزبَادَ َواْمِ ِجيَج َواْلعَِجيَج َواْمِ النَّاِحيَِ  اْلغَْرِبيَِّ  ُمْمِهِريَن الضَّ

دَّللَا َوِإْبرَ  َلَُّب فِي َنْهِر بََردَّللَا َوإِْظَهاَر التََّولُِّح الَِّ   يَُخيِِلُوا بِِح َعلَى الرَّ اَز َما َواأْلَْعَضاِ  َوالتَّْ

ا َرنَّللَا اأْلَمِ  اِل . فَلَمَّ يُر يَدَُّعونَحُ ِمْن اْلَحاِل َواْلُمَحاِل الَِّ   يَُسلُِِمحُ إلَْيِهْم َمْن نََضلُّوا ِمْن اْلُجهَّ

تَُموَن فََْاَل ِليَْدُخَل َبْعُضُهْم فَدَخَ  ِْ ِْيَل لَحُ ُهْم ُم َل ذَِلَك َهالَحُ ذَِلَك اْلَمْنَمُر َوَسأََل َعْنُهْم فَ

ا لَْم يَْملُْغنِي  ا َكِثير  َِّْمَوَّللا َعلَيَّ َودَْعَوَّللا ااِلْعتِدَاِ  ِمنِِي َعلَْيِهْم َكاَلم  َشْيُخُهْم َونَْظَهَر ِمْن ال

ا نَنَّ اأْلَِميَر قَاَل لَُهْم : فََه َا الَِّ   يَُْولُحُ َمْن ِعْندَ ُ نَوْ   َ ِميعُحُ ؛ َلِمْن َحدَّالَنِي َمْن َكاَن َحاِضر 

ُ يَُْ  ِ َوَرُسوِلِح َ لَّى هَّ َْالُوا بَْل يَُْولُحُ َعْن هَّ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم ؟ فَ ِ َوَرُسوِلِح َ لَّى هَّ  ولُحُ َعْن هَّ

فَنَْسَمُج َعلَْيِح َوَسلََّم قَاَل فَأَ ُّ َشْيٍ  يَُْاُل لَحُ ؟ قَالُوا : َنْحُن َلنَا نَْحَوالو َوَطِريقو يَُسلُِِم إلَْيَنا قَاَل 

ُِدَّ ِمنَّا قَاَل : اَل َولَِمْن نََشدُّ ِمْن اْلحَ  ِقِ َكاَلَمحُ فََمْن َكاَن اْلَحقُّ َمَعحُ نََصْرنَا ُ قَالُوا نُِريدُ نَْن تَ

ُروا ذَِلَك فَأََمرَ   َسَوا و َكاَن َمعَُمْم نَْو َمعَحُ قَالُوا : َواَل بُدَّ ِمْن ُحُضوِرِ  ؟ قَاَل : نَعَْم فََمرَّ

ْن يُْعَرُف َضاَللُُهْم  يِن ِممَّ ْدِق َوالدِِ ِح ِمْن نَْهِل الِصِ بِإِْخَراِ ِهْم فَأَْرَسَل إلَيَّ َبْعَض َخَواِ ِ

َِْي فِي قَْلمِي نَنَّ  ا َعِلْمت ذَِلَك نُْل َِْع نَْمِر َهُؤاَلِ  . فَلَمَّ فَِني بُِصوَرةِ اْلَحاِل َونَنَّحُ يُِريدُ َك  َوَعرَّ

َِاِرِهْم فِي ذَِلَك أَلَمْ  ِِْع َحاِل نَْهِل النِِفَاِق اْلُمْمتَِدِعيَن اِلْنتِ يِن َوَك ُ ِمْن إْظَهاِر الدِِ رو يُِريدُ ُ هَّ

ْمِمُن نَْقَ اِر اأْلَْرِضيَن َوَما نَْحَمْمت اْلمَْغَي َعلَْيِهْم َواْلعُْدَواَن َواَل نَْن نَْسلَُك َمعَُهْم إالَّ نَْبلََغ َما يُ 

فَُهْم بُِصوَرِة اْلَحاِل َوإِنِِي إذَا َحَضْرت َكاَن ذَِلَك ِمْن اْمِ  ْحَساِن فَأَْرَسْلت إلَْيِهْم َمْن َعرَّ

ي ِْيُل َواْلَْاُل َوإِنَّ َمْن قَعَدَ نَْو قَاَم قُدَّاَم ِرَماحِ نَْهِل اْمِ َماِن َعلَْيُمْم ِمْن اْلَوبَاِل َوَكثَُر فِيُمْم اْل
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ُِيُوِخِهْم اْلِممَاِر  فَُهَو الَِّ   نَْوقَجَ  ُسوُل َونَْخَمَر نَنَُّهْم اْ تََمعُوا بِ نَْفَسحُ فِي اْلَهَواِن . فََجاَ  الرَّ

َِِّريعَ  ِْيَِْ  اأْلَْسَراِر َونََشاُروا َعلَْيِهْم بُِمَوافََِْ  َما نُِمُروا بِِح ِمْن اتِِمَالِ ال ِ يَن يَْعِرفُوَن َح
ِ  الَّ

ا يُنْ  َِّنِيعَِ  . َوقَاَل َشْيُخُهْم الَِّ   يَِسيُح بِأَْقَ اِر اأْلَْرِض َواْلُخُروجِ َعمَّ َمُر َعلَْيِهْم ِمْن اْلمِدَلِ ال

ِد ْبِن  ِِ َوِمْصَر َوَغْيِرَها : نَْحَوالُنَا تَْمَهُر ِعْندَ التَّتَاِر اَل تَْمَهُر ِعْندَ َشْرلِ ُمَحمَّ َكمِاَلِد التُّْر

ِ . َونَنَُّهمْ  نََ ُعوا اأْلَْغاَلَل ِمْن اأْلَْعنَاِق َونََ ابُوا إلَى اْلِوفَاِق . الُمَّ ذُِكَر ِلي نَنَّحُ َ اَ ُهْم  َعْمِد هَّ

بَْعُض نََكابِِر ِغْلَماِن اْلُمَ الِ َوذََكَر نَنَّحُ اَل بُدَّ ِمْن ُحُضوِرِهْم ِلَمْوِعِد ااِلْ ِتَمالِ . فَاْستََخْرت 

َ تَعَالَى تِْلَك اللَّ  ِ فِي ِمثِْل هَّ ْيلَ َ َواْستََعْنتح َواْستَْنَصْرتح َواْستَْهدَْيتح َوَسلَْمت َسمِيَل ِعمَاِد هَّ

َِْي فِي قَْلمِي نَْن نَْدُخَل النَّاَر ِعْندَ اْلَحاَ ِ  إلَى ذَِلَك َونَنََّها تَُموُن بَْرد   ا َهِ ِ  اْلَمَساِلِك َحتَّى نُْل

ا َعلَى َمْن اتَّمَجَ  ابِئَِ  نَْهِل اْلُخُروجِ َعْن َهِ ِ   َوَساَلم   َ اْلَخِليِل َونَنََّها تُْحِرُق نَْشمَا َ الصَّ
ِملَّ

ينَ  ابِئَِ  نَْعدَاِ  إْبَراِهيَم إَماِم اْلُحنَفَاِ  بَِنَواِحي اْلَمَ اِئحِ ُمْنَضِمِ  السَّمِيِل . َوقَْد َكاَن بََْايَا الصَّ

ابِئَِ  َوَمْن َضلَّ ِمْن اْلِعمَاِد اْلُمْنتَِسِميَن إلَى َمْن يَُضاِهيِهْم ِمْن َنَصارَ  َّللا الدَّْهَماِ  . َوبَْيَن الصَّ

يِن نََسبو َيْعِرفُحُ َمْن َعَرَف اْلَحقَّ اْلُمِميَن فَاْلغَاِليَ ُ ِمْن اْلََْراِمَ ِ  َواْلمَاِطِنيَِّ   إلَى َه َا الدِِ

َِابَ  ِِ الُمَّ كالنصيري  وامسماعيلي  . يَْخُرُ وَن إلَى ُم ْشَرا ابِئَِ  اْلفَاَلِسفَِ  الُمَّ إلَى اْمِ َهِ  الصَّ

َِِر َوااِلْبتِدَاُل فِي اْلِعمَادَاِت َواْلُخُروُج  إلَى ُ ُحوِد اْلَحِقِ تَعَالَى . َوِمْن ِشْرِكِهْم اْلغُلُوُّ فِي اْلَم

َِِّريعَِ  لَحُ نَِصيبو ِمْن ذَِلَك ِبَحَسِب َما ُهَو بِِح اَل  ئِقو َكاْلُمْلِحِديَن ِمْن نَْهِل ااِلتَِِحاِد َعْن ال

ا نَْ َمْحنَا ذََهْمت ِلْلِميعَاِد َوَما نَْحَمْمت نَْن نَْستَْصِحَب نََحد   ا َواْلغَاِليَِ  ِمْن نَْ نَاِف اْلِعمَاِد . فَلَمَّ

ا ِمْن اأْلَْ َحاِب وَ  ا بَْعُض َمْن َكاَن َحاِضر  ْسعَاِد لَِمْن ذََهَب نَْيض  ُ ُهَو اْلُمَسمُِِب ِلَجِميجِ ِلإْلِ َهَّ

ا اأْلَْسمَاِب . َوبَلََغنِي َبْعدَ ذَِلَك نَنَُّهْم َطافُوا َعلَى َعدٍَد ِمْن نََكابِِر اأْلَُمَراِ  َوقَالُوا نَْنَواع ا ِممَّ 

نَْكثَِر نَْهِل اأْلَْرِض ِمْن  َ َرْت بِِح َعادَتُُهْم ِمْن التَّْلِميِس َوااِلْفتَِراِ  الَِّ   اْستَْحَوذُوا بِِح َعلَى

َؤَساِ  ِمثِْل َزْعِمِهْم نَنَّ لَُهْم نَْحَواال  اَل يَُْاِوُمُهْم فِيَها نََحدو ِمْن اأْلَْوِليَاِ  َونَ  نَّ لَُهْم اأْلََكابِِر َوالرُّ

 َِ ايِخِ َكاْلَخِليفَِ  َونَنَُّهْم َيتََْدَُّموَن َطِريْ ا اَل يَْعِرفَُها نََحدو ِمْن اْلعُلََماِ  . َونَنَّ َشْيَخُهْم ُهَو فِي اْلَم

َِّْرلِ المَّاِهِر َغْيُر َواِ لٍ   َعلَى اْلَخْلِق بَِهِ ِ  اأْلَْخمَاِر المنيف  َونَنَّ اْلُمْنِمَر َعلَْيِهْم ُهَو  ِخ و بِال

ِْيِق  إلَى اْلَحَْائِِق َوالسََّرائِِر . َونَنَّ لَُهْم َطِريْ ا َولَحُ َطِريقو . َوُهمْ  اْلَواِ لُوَن إلَى ُكْنِح التَّْح

َِاِرِهْم فِي اْلمِاَلِد  ْخُرِف َوالتَّْ ِويِق . َوَكانُوا ِلفَْرِط اْنتِ َونَْشمَاِ  َهِ ِ  الدََّعاَوَّللا ذَاِت ال ُّ

ْساَلِم َواْستِ  ِِ َواأْلَُمَراِ  َواأْلَْ نَاِد ِلَخفَاِ  نُوِر اْمِ ْمدَاِل نَْكثَِر النَّاِس َواْستِْحَواِذِهْم َعلَى اْلُملُو

ْساَلِم فِي  ِْيَِْ  اْمِ ُسوِل فِي نَْكثَِر اأْلَْمَصاِر َودُُروِس َح بِالنُّوِر المَّاَلَم َوُطُموِس  الَاِر الرَّ

ِل قَائٍِل . دَْولَِ  التَّتَاِر لَُهْم فِي اْلُْلُوِب َمْوقِجو َهائِلو َولَُهْم فِيِهْم ِمْن ااِلْعتَِْاِد َما اَل يَُ وُل بَِْوْ 

ْم قَاَل اْلُمْخمُِر : فَغَدَا نُولَئَِك اأْلَُمَراُ  اأْلََكابُِر َوَخاَطمُوا فِيِهْم نَائَِب السُّْلَ اِن بِتَْعِميِم نَْمِرهِ 

َواِب َواأْلَِميرُ  ِْيَِْ  الصَّ ُ تَعَالَى نَْعلَُم ِبَح ِعرو  اْلمَاِهِر َوذََكَر ِلي نَْنَواع ا ِمْن اْلِخَ اِب َوَهَّ ِْ ُمْستَ

ة  الَانِيَ   فَمََلغَحُ نَنَّا فِي ال َِّريِق َوَكاَن كَ  ُسوَل إلَيَّ َمرَّ ِْيِق فَأََعادَ الرَّ ِثيرو ُظُهوَر اْلَحِقِ ِعْندَ التَّْح

َِرةِ َونَتْمَالِ نَْهِل ااِل 
يَن ِمْن نَْهِل اْلمِدَلِ اأْلَْضدَاِد َكَ َوائَِع ِمْن اْلُمتَفََِِْهِ  َواْلُمتَفَِْ تَِِحاِد . ُمِجدِِ

ا َحَضْرت  ِ يَن ِلَمْن يُِعينُُهْم فِي ُحُضوِرِهْم . فَلَمَّ ْْدُوِرِهْم ُمَجِهِ فِي نَْصِرِهْم بَِحَسِب َم

َِّْوِق إلَى َه َا ااِلْ ِتَمالِ ُمتََ لِِِعيَن إلَى َما َسَيُموُن َطاِلمِيَن  َوَ ْدت النُّفُوَس ِفي َغايَِ  ال

اَللِ .  فَ ََكَر ِلي نَاِئُب السُّْلَ اِن َوَغْيُر ُ ِمْن اأْلَُمَراِ  َبْعَض َما ذََكُرو ُ ِمْن اأْلَْقَواِل ِلاِلِطِ

تَِملَِ  َعلَى ااِلْفتَِراِ  . َوقَاَل إنَُّهْم قَالُوا : إنَّك َطلَْمت ِمْنُهْم ااِلْمِتَحاَن َونَْن َيْحُموا  ِْ اْلُم

ا َويَْلمَُسوَها فَ  ُْْلت َه َا ِمْن اْلمُْهتَاِن . َوَها نَنَا ذَا نَِ ُع َما َكاَن . قُْلت ِلْْلَِميِر : اأْلَْطَواَق نَار 

ا َواَل تَُجوُز َطاَع ُ َمْن يَأُْمُر بِدُُخوِل النَّاِر .  نَْحُن اَل نَْستَِحلُّ نَْن نَأُْمَر نََحد ا بِأَْن يَْدُخَل نَار 
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ِحيُح . َوَهؤُ  اَلِ  يَْمِ بُوَن فِي ذَِلَك َوُهْم َك َّابُوَن ُمْمتَِدُعوَن قَْد نَْفَسدُوا َوفِي ذَِلَك اْلَحِديُث الصَّ

ُ بِِح َعِليمو . َوذََكْرت تَْلِميَسُهْم َعلَى َطَوائَِع ِمْن  ِمْن نَْمِر ِديِن اْلُمْسِلِميَن َودُْنيَاُهْم َما هَّ

ُروِف باأليدمر  . َوَعلَى قفجق َنائِِب السَّْلَ نَِ  اأْلَُمَراِ  َونَنَُّهْم لَمَُّسوا َعَلى اأْلَِميِر اْلَمعْ 

ا ُ  ا َعلَى اْلَمِلِك اْلعَاِدِل كتغا فِي ُمْلِمِح َوِفي َحالَِ  ِواَليَِ  ُحمَّ َوَعلَى َغْيِرِهَما َوقَْد لَمَُّسوا نَْيض 

اَلحِ نََ ِلِ نَِميٍر بِِديَاِر ِمْصَر َوَضاَق اْلَمْجِلُس  َعْن ِحَمايَِ  َ ِميجِ تَْلِميِسِهْم . َوَعلَى نَِميِر الِسِ

فَ ََكْرت تَْلمِيَسُهْم َعَلى األيدمر  َونَنَُّهْم َكانُوا يُْرِسلُوَن ِمْن النَِِساِ  َمْن يَْستَْخِمُر َعْن نَْحَواِل 

ِك َونَنَُّهْم َوَعدُو ُ نَْن بَْيتِِح اْلمَاِطنَِ  الُمَّ يُْخمُِرونَحُ بَِها َعلَى َطِريِق اْلُمَماَشفَِ  َوَوَعدُو ُ بِاْلُملْ 

ي َكَهْيئَِ  الَِّ   يَْلعَُب  ِِ َِم ا ِطَواال  َوَ عَلُوا َعلَْيَها َمْن َيْم يُُرو ُ ِرَ اَل اْلغَْيِب فََصَنعُوا َخ

ا يَُ وفُونَ  َِ يََرَّللا ِمْن َبِعيٍد قَْوم  ةِ َوذَا ُِوَن َعَلى َ مَِل اْلَم َّ َ اجِ َفَجعَلُوا َيْم َعلَى  بِأَُكِر ال ُّ

ََِع لَحُ نَْمُرُهْم . قُْلت  ا الُمَّ اْنَم اْلَجمَِل َوُهْم يَْرتَِفعُوَن َعْن اأْلَْرِض َونََخ ُوا ِمْنحُ َماال  َكِثير 

 .  ِ ِْصَّ ْن َحدَّالَِني ِبَهِ ِ  اْل ا َونَ ِلْْلَِميِر : َوَولَدُ ُ ُهَو الَِّ   فِي َحْلَِْ  اْلَجْيِش يَْعلَُم ذَِلَك َوُهَو ِممَّ مَّ

َْابِِر قفجق فَإِنَُّهْم نَْدَخلُوا َرُ ال  فِي اْلَْْمِر َيتََملَُّم َونَْوَهُمو ُ نَنَّ اْلَمْوتَى تَتََملَُّم َونَتَْوا ِبِح فِي مَ 

بُو ُ ِمنْ  ُ ُل الِعراني الَِّ   ِبَجَمِل لُْمنَاَن َولَْم يَُِْرِ ِغيِر إلَى َرُ ٍل َزَعُموا نَنَّحُ الرَّ حُ بَاِب الصَّ

َِّْيخُ   بَْل ِمْن بَِعيٍد ِلتَعُودَ َعلَْيِح َبَرَكتُحُ َوقَالُوا إنَّحُ َطلََب ِمْنحُ ُ ْملَ   ِمْن اْلَماِل ؛ فََْاَل قفجق ال

َِّعََر فَاْنَْلَجَ  َب قفجق ِمْنحُ َوَ  ََب ال  يَُماِشُع َوُهَو َيْعلَُم نَنَّ َخَ ائِنِي لَْيَس فِيَها َه َا ُكلُّحُ َوتََْرَّ

اْلِجْلدُ الَِّ   نَْلَصُْو ُ َعلَى ِ ْلِدِ  ِمْن ِ ْلِد اْلَماِعِ  فَ ََكْرت ِلْْلَِميِر َه َا ؛ َوِلَه َا قِيَل ِلي إنَّحُ 

ََِع َحالُُهْم ِللنَّاِس َكتََب نَْ َحاُب قفجق إلَْيِح ِكتَاب ا َوُهَو نَائُِب  ا اْنََْضى اْلَمْجِلُس َواْنَم لَمَّ

ا ُ يُْخمُِر ُ ِبُصوَرةِ َما َ َرَّللا . َوذََكْرت ِلْْلَِميِر نَنَُّهْم ُمْمتَِدُعوَن بِأَْنَوالِ ِمْن السَّْلَ نَِ  ِبحُ  مَّ

 َ َِِّريعَِ  فَ ََكَر اأْل ِميُر اْلمِدَلِ ِمثِْل اأْلَْغاَلِل َوَنْحِوَها َونَنَّا نََهْينَاُهْم َعْن اْلمِدَلِ اْلَخاِرَ ِ  َعْن ال

َسأَلَنِي َعْنحُ فَ ََكْرت َحِديَث العرباض ْبِن َساِريَ َ َوَحِديِث َ ابِِر ْبِن َعْمِد َحِديَث اْلمِْدَعِ  وَ 

ِ َوقَْد ذََكْرتهَما َبْعدَ ذَِلَك بِاْلَمْجِلِس اْلعَاِمِ َكَما َسأَْذُكُر ُ . قُْلت ِلْْلَِميِر : نََنا َما اْمتََحنْ  ت هَّ

ِْْدُروَن َهُؤاَلِ  لَِمْن ُهْم يَْ ُعُموَن نَنَّ  َِِّريَعِ  اَل يَ لَُهْم نَْحَواال  يَْدُخلُوَن ِبَها النَّاَر َونَنَّ نَْهَل ال

َِّْرلِ لَْيَس َلُهْم نَْن يَْعتَِرُضوا تِي يَْعَجُ  َعْنَها نَْهُل ال
 َعلَى ذَِلَك َوَيُْولُوَن لَنَا َهِ ِ  اأْلَْحَواُل الَّ

َِّْرَل نَْو َخالَفَحُ  -ُن َعلَْيِح َعلَْينَا َبْل يَُسلَُّم إلَْينَا َما َنحْ  َ  -َسَوا و َوافََق ال َونَنَا قَْد اْستََخْرت هَّ

 ِ  َوَكاَن ُسْمَحانَحُ نَنَُّهْم إْن دََخلُوا النَّاَر نَْدُخُل نَنَا َوُهْم َوَمْن اْحتََرَق ِمنَّا َوِمْنُهْم فَعَلَْيِح لَْعنَ ُ هَّ

َِ ؟ قُْلت : َمْغلُوب ا َوذَِلَك بَْعدَ نَ  ْن نَْغِسَل ُ ُسوَمنَا بِاْلَخِلِ َواْلَماِ  اْلَحاِرِ . فََْاَل اأْلَِميُر َوِلَم ذَا

ِر النَّاِرْنجِ َوَحَجرِ  ِْ فَاِدلِ َوبَاِطِن قِ  أِلَنَُّهْم َيْ لُوَن ُ ُسوَمُهْم بِأَْدِويَِ  يَْصَنعُوَنَها ِمْن دُْهِن الضَّ

َِْيِ  فَإِذَا اْغتََسْلت نَنَا ال َّْلِق َوَغْيِر ذَِلَك ِمْن  اْلِحَيِل اْلَمْعُروفَِ  لَُهْم َونَنَا اَل نَْطِلي ِ ْلِد  بِ

 َوُهْم بِاْلَخِلِ َواْلَماِ  اْلَحاِرِ بََ لَْت اْلِحيلَ ُ َوَظَهَر اْلَحقُّ فَاْستَْعَمَم اأْلَِميُر ُهُجوِمي َعلَى النَّارِ 

َ فِي ذَِلَك َونَْلَْى فِي َقْلمِي نَْن نَْفعَلَحُ َوقَاَل : نَتَْفَعُل ذَِلَك ؟ فَُْلْ  ت لَحُ : نَعَْم قَْد اْستََخْرت هَّ

ٍد َ لَّى  ِ  ُمَحمَّ ُ َوَنْحُن اَل نََرَّللا َه َا َونَْمثَاَلحُ اْبتِدَا   ؛ فَإِنَّ َخَواِرَق اْلعَادَاِت إنََّما تَُموُن أِلُمَّ هَّ

ِ َواْلَحاَ  ُ  َعلَْيِح َوَسلََّم اْلُمتَِّمِعينَ  قَاَمِ  ِديِن هَّ ِ  نَْو َحاَ ٍ  فَاْلُحجَّ ُ ِمِ ا ِلُحجَّ لَحُ بَاِطن ا َوَظاِهر 

و ِ َوَهُؤاَلِ  إذَا نَْظَهُروا َما يَُسمُّ ْزِق الَِّ   بِِح يَُْوُم ِديُن هَّ نَحُ ِلَما اَل بُدَّ ِمْنحُ ِمْن النَّْصِر َوالِرِ

َ إَشاَراتِِهْم َوبََراِهينَ ِ َوَشْرَعحُ َوَ َب َعلَْينَا نَْن نَْنُصَر هَّ ُهْم الَِّتي يَْ ُعُموَن نَنََّها تُْمِ ُل ِديَن هَّ

ِدُر َعلَيْ  ْْ ِ َوَشِريَعتِِح ِبَما نَ ُ تَعَالَى َعلَْيِح َوَسلََّم َونَُْوَم فِي َنْصِر ِديِن هَّ ِح َوَرُسولَحُ َ لَّى هَّ

ُ ُسوِمنَا َونَْمَواِلنَا فَلَنَا ِحينَئٍِ  نَْن نُعَاِرَض َما يُْمِهُرونَحُ ِمْن َهِ ِ  المخاريق ِمْن نَْرَواِحنَا وَ 

ا نَْظهَ  ُ بِِح ِمْن اآْليَاِت . َوِليُْعلََم نَنَّ َه َا ِمثُْل ُمعَاَرَضِ  ُموَسى ِللسََّحَرِة لَمَّ ُروا بَِما يَُؤيِِدُنَا هَّ
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 ُ ُموَسى بِاْلعََصا الَّتِي اْبتَلَعَْت ِسْحَرُهْم . فََجَعَل اأْلَِميُر يَُخاِطُب َمْن َحَضَر ُ ِسْحَرُهْم نَيَّدَ هَّ

َماِط بِ َِلَك َوفَِرَح بِ َِلَك َوَكأَنَُّهْم َكانُوا قَْد نَْوَهُمو ُ نَنَّ َهُؤاَلِ  لَُهْم حَ  الو ِمْن اأْلَُمَراِ  َعلَى الِسِ

ِْْدُر نََحدو َعلَى َردِِ  ِ  َوَسِمْعتح يَُخاِطُب اأْلَِميَر اْلَمِميَر الَِّ   قَِدَم ِمْن ِمْصَر اْلَحاجَّ بَِهاِدِر اَل يَ

َماِط بِالتُّْرِكِيِ َما َفِهْمتح ِمْنحُ إالَّ نَنَّحُ قَاَل اْلَيْوَم تََرَّللا َحرْ  ب ا َونَنَا َ اِلسو َبْينََها َعلَى َرنِْس الِسِ

َِ َكاَن َ وَ  ا َولَعَلَّ ذَا اب ا ِلَمْن َكاَن َخاَطمَحُ ِفيِهْم َعلَى َما قِيَل . َوَحَضَر ُشيُوُخُهْم َعِميم 

 َ ُوَن فََْاَل اأْل ْ اَلَح َوإِْطفَاَ  َهِ ِ  اْلَِْضيَِّ  َوَيتََرفَّْ ِميُر اأْلََكابُِر َفَجعَلُوا يَْ لُمُوَن ِمْن اأْلَِميِر اْمِ

ْلُح بَْعدَ ُظُهوِر اْلَحقِِ  َعِد اأْلَِميِر بَِ اِويَِ  اْلَْْصِر نَنَا َوُهَو َوِبَها  إنََّما َيُموُن الصُّ ْْ َوقُْمنَا إلَى َم

اُل بِِمْصِر َواْلُمَولَِّهيَن َونَْحِو ذَِلَك فَدَلَّ ذَِلَك َعلَى نَنَّحُ كَ  اَن دُرٌّ فََسِمْعتح يَْ ُكُر لَحُ نَيُّوبو اْلَحمَّ

ِْيَِْ  اْلَحاِل ؛ ِعْندَ َه َا اأْلَِميِر لَُهْم ُ وَرةو ُمَعمَّ  ُ نَْعلَُم ِبَح َم و َونَنَّ لَُهْم فِيِهْم َظنًّا َحَسن ا َوَهَّ

َهدَ ِبَها دُرَّ َهِ ِ  اْلَواقِعَِ  ِليَتَمَيََّن لَحُ الْ  ِْ َحقُّ فَإِنَّحُ فَإِنَّحُ ذُِكَر ِلي ذَِلَك . َوَكاَن اأْلَِميُر نََحبَّ نَْن يَ

َونَْقدَِمِهْم َونَْعَمِمِهْم ُحْرَم   ِعْنِدِ  َوقَْد قَِدَم اآْلَن َوُهَو يُِحبُّ تَأِْليفَحُ ِمْن نََكاِبِر اأْلَُمَراِ  

َوإِْكَراَمحُ فَأََمَر بِمَِساِط يُْمَسُط فِي اْلَمْيدَاِن . َوقَْد قَِدَم الم ائحي  َوُهْم َ َماَع و َكِثيُروَن َوقَْد 

َِّْيَ اِنيَّ  ُ وِس َواأْلَْعَضاِ  َوال َّْفِر نَْظَهُروا نَْحَوالَُهْم ال ْرَغاِ  َوَحَرَكِ  الرُّ ْزبَاِد َواْمِ  َ ِمْن اْمِ

َلُِّب َوَنْحِو ذَِلَك ِمْن اأْلَْ َواِت اْلُمْنَمَراِت َواْلَحَرَكاِت اْلَخاِرَ ِ  َعْن اْلعَادَاِت  َواْلَحْمِو َوالتَّْ

َْْماُن اِلْبنِ  يَِك َواْغُضْض ِمْن َ ْوتَِك { . اْلُمَخاِلفَِ  ِلَما نََمَر بِِح لُ ِْ ِح فِي َقْوِلِح } َواْقِصْد فِي َم

  ِ ا َ لَْسنَا َوقَْد َحَضَر َخْلقو َعِميمو ِمْن اأْلَُمَراِ  َواْلُمتَّاِب َواْلعُلََماِ  َواْلفََُْراِ  َواْلعَامَّ فَلَمَّ

تَِمي َوَشيْ  ِْ ُل اْلُم ي نَْفَسحُ َخِليفَ َ َسيِِِدِ  نَْحَمد َوَغْيِرِهْم َوَحَضَر َشْيُخُهْم اأْلَوَّ خو  َخُر يَُسِمِ

ِ اْلَم َّاَب َوَلْم نَُكْن نَْعِرُف ذَِلَك . َوَكاَن ِمْن ُمدَّةٍ  ونَحُ : َعْمدَ هَّ قَْد  َويَْرَكُب ِبعَلََمْيِن َوُهْم يَُسمُّ

ْت بِِح َعادَتُُهْم ِمْن اْلَمْسأَلَِ  فَأَْعَ ْيتح قَِدَم َعلَيَّ ِمْنُهْم َشْيخو بُِصوَرةِ لَِ يفٍَ  َونَْظَهَر َما َ رَ 

َِْي ِفي نَْفِسي نَنَّ َه َا َخِفَي َعلَيَّ تَْلمِيُسحُ إلَى نَ  ْن ُطْلمَتَحُ َولَْم نَتََف َّْن ِلَمِ بِِح َحتَّى فَاَرقَنِي فَمَ

َِْي ذَِلَك فِي نَْفِسي َولَْم َغاَب َوَما َيَمادُ يَْخَفى َعلَيَّ تَْلِميُس نََحٍد بَْل نُْدِرُكحُ فِي نَ  ِل اأْلَْمِر فَمَ وَّ

ْمت ِمْن ُحْسِن  ا فَتََعجَّ َِ الَِّ   َكاَن اْ تََمَج بِي قَِديم  نََر ُ قَطُّ إلَى ِحيِن نَاَظْرتح ذََكَر ِلي نَنَّحُ ذَا

َهٍد يَُموُن َحْيُث َكتََم تَْلمِيسَ  ِْ ِ نَنَّحُ َهتََمحُ فِي نَْعَمِم َم ا َحَضُروا ُ ْنجِ هَّ حُ َبْيِني َوبَْينَحُ . فَلَمَّ

ْلحِ َواْلعَْفِو َعْن اْلَماِضي َوالتَّْوبَ ُ  َم ِمْنُهْم َشْيخو يَُْاُل لَحُ َحاتِمو بَِماَلِم َمْضُمونُحُ َطَلُب الصُّ
 تََملَّ

ِِ َهِ ِ  اأْلَْغاَلِل َوَغْيِرَها ِمْن ا َِِّريعَِ  . َوإِنَّا ُمِجيمُوَن إلَى َما َطلََب ِمْن تَْر ْلمِدَلِ َوُمتَّمِعُوَن ِلل

ُ تَعَالَى : } َغاِفِر ال َّْنِب َوقَابِِل التَّْوِب َشِديِد اْلِعَْ  ْْمُولَ و . قَاَل هَّ ا التَّْوبَ ُ فََم اِب { ) فَُْْلت نَمَّ

ِحيُم { } َونَنَّ َع َابِي َهِ ِ  إلَى َ ْنِب َهِ ِ  . َوقَاَل تَعَالَى } َنمِِْي ِعمَاِد  نَنِِي نَنَا اْلغَفُو ُر الرَّ

تَِمي َيْنتَِصُر ِللُْمِسِهْم اأْلَْطَواَق َوذََكَر نَنَّ َوْهَب بْ  ِْ َن ُهَو اْلعَ َاُب اأْلَِليُم { . فَأََخ َ َشْيُخُهْم اْلُم

ِِْح َطوْ  ق ا فِي ِحَمايٍَ  ِمْن ُمَنمٍِِح َرَوَّللا نَنَّحُ َكاَن فِي بَِني إْسَراِئيَل َعابِدو َونَنَّحُ َ َعَل فِي ُعنُ

َِْيِ  ِمْن  ِحَمايَاِت بَِني إْسَرائِيَل اَل تَثْمُُت . ) فَُْْلت لَُهْم : لَْيَس لَنَا نَْن نَتََعمَّدَ فِي ِديِننَا بِ

َماُم نَْحَمد فِي ُمْسنَِدِ  } َعْن َ ابِِر ْبِن َعْمِد  َِْرِعنَا قَْد َرَوَّللا اْمِ ِ امسرائيليات اْلُمَخاِلفَِ  ِل هَّ

ُ َعَلْيِح َوَسلََّم َرنَّللَا ِبيَِد ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب َوَرقَ   ِمْن التَّْوَراةِ فََْاَل :  نَنَّ النَّمِيَّ َ لَّى هَّ

ِْيَّ   لَْو َكاَن ُموَسى َحيًّا الُمَّ اتََّمعْ  ُكوَن يَا اْبَن اْلَخ َّاِب ؟ لََْْد ِ ئْتُُمْم بَِها بَْيَضاَ  نَ تُُمو ُ نَُمتََهِوِ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َرنَّللَا َمَج  َوتََرْكتُُموِني لََضلَْلتُْم { َوفِي َمَراِسيِل نَبِي داود } نَنَّ النَّمِيَّ َ لَّى هَّ

بَْعِض نَْ َحابِِح َشْيئ ا ِمْن ُكتُِب نَْهِل اْلِمتَاِب فََْاَل َكفَى ِبَْْوِم َضاَللَ و نَْن َيتَِّمعُوا ِكتَاب ا َغْيَر 

ُ تَعَالَى } نََولَْم َيْمِفِهْم نَنَّا نَْنَ ْلنَا عَ  لَْيَك اْلِمتَاَب ِكتَاِبِهْم نُْنِ َل إلَى َنمِِيٍ َغْيِر َنمِيِِِهْم { َونَْنَ َل هَّ

َعَلْيِهَما ِمْن يُتْلَى َعلَْيِهْم { َفنَْحُن اَل َيُجوُز لَنَا اتِِمَاُل ُموَسى َواَل ِعيَسى فِيَما َعِلْمنَا نَنَّحُ نُْنِ َل 
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ِ إذَا َخالََع َشْرَعَنا َوإِنََّما َعلَْينَا نَْن نَتَّمَِج َما نُْنِ َل َعلَْينَا ِمْن َربِِنَا َوَنتَّمَِج ال ْرَع َ ِعْنِد هَّ ِِِ

ُ ِبِح إلَْينَا َرُسولَنَا َكَما قَاَل تََعالَى : } فَاْحُمْم َبْينَ  ُ َواَل َواْلِمْنَهاَج الَِّ   بَعََث هَّ ُهْم بَِما نَْنَ َل هَّ

ا { . فََمْيَع يَُجوُز لَ  َِ ِمَن اْلَحِقِ ِلُمِلٍ َ عَْلنَا ِمْنُمْم ِشْرَع   َوِمْنَها   ا َ اَ  نَا تَتَّمِْج نَْهَواَ ُهْم َعمَّ

تَُها َوَما َعلَْينَ َّمَِج ُعمَّادَ بَِني إْسَرائِيَل فِي ِحَمايٍَ  اَل تُْعلَُم ِ حَّ ا ِمْن ُعمَّاِد بَنِي إْسَراِئيَل نَْن نَت

ا َكانُوا َيْعَملُوَن { َهاِت  } تِْلَك نُمَّ و قَْد َخلَْت لََها َما َكَسمَْت َولَُمْم َما َكَسْمتُْم َواَل تُْسأَلُوَن َعمَّ

َحاحِ َكاْلمَُخاِرِ ِ َوُمْسِلٍم َوذََكْرت َه َا َوَشمََهحُ ِبَمْيِفيٍَّ   َما فِي اْلُْْر ِن َوَما فِي اأْلََحاِديِث الِصِ

َِّْيُخ ِمْنُهْم يَُخاِطُب اأْلَِميَر : َنْحُن نُِريدُ نَْن تَْجَمَج لَنَا اْلَُْضاةَ اأْلَْربَعَ  َ  قَِويٍَّ  . فََْاَل َه َا ال

ُرولو  ِْ ِعْندَ نََحٍد ِمْن َواْلفََُْهاَ  َوَنْحُن َقْومو َشافِِعيَّ و . ) فَُْْلت لَحُ َه َا َغْيُر ُمْستََحِبٍ َواَل َم

َِّْيُخ َكَماُل الدِِ  يِن ْبُن ُعلََماِ  اْلُمْسِلِميَن ؛ بَْل ُكلُُّهْم يَْنَهى َعْن التََّعمُِّد بِِح َوَيعُدُّ ُ بِْدَع   َوَه َا ال

يِن َما تَُْوُل فِي َه َا ؟ فََْ  َِّافِِعيَِّ  َودََعْوتح َوقُْلت : يَا َكَماَل الدِِ اَل َه َا ال ملماني ُمْفِتي ال

بِْدَع و َغْيُر ُمْستََحمٍَّ  بَْل َمْمُروَه و نَْو َكَما قَاَل . َوَكاَن َمَج َبْعِض اْلَجَماَعِ  فَتَْوَّللا فِيَها 

ٍد َ لَّى  ُخُ وُط َطائِفٍَ  ِمْن اْلعُلََماِ  بِ َِلَك . ) َوقُْلت لَْيَس أِلََحِد اْلُخُروُج َعْن َشِريَعِ  ُمَحمَّ

ُ َعلَْيحِ  ُ تَعَالَى َعلَْيِح َوَسلََّم  هَّ ِ َوُسنَِّ  َرُسوِلِح َ لَّى هَّ َوَسلََّم َواَل اْلُخُروُج َعْن ِكتَاِب هَّ

ِ  ُموَسى َواْلَخِضِر ؛ فَإِنِِي تََملَّْمت بَِماَلِم بَْعدَ َعْهِد  بِِح .  َونَُشكُّ َهْل تََملَّْمت ُهنَا ِفي قِصَّ

َِّيْ  ِ " َوَرفََج َ ْوتَحُ . َوَقاَل : َنْحُن لَنَا نَْحَوالو َونُُمورو بَاِطنَ و اَل فَاْنتَدََب ذَِلَك ال ُخ " َعْمدَ هَّ

ا لَْم نَْضمِْط لَْفَمحُ : ِمثَْل اْلَمَجاِلِس َواْلَمدَاِرِس َواْلمَاِطِن َوالمَّاِهِر ؛  يُوقَُع َعلَْيَها َوذََكَر َكاَلم 

ُِْع َعلَْيِح نَْهُل المَّاِهِر فَاَل َوَمْضُمونُحُ نَنَّ لَنَا اْلمَاطِ  ا اَل يَ َن َوِلَغْيِرنَا المَّاِهَر َونَنَّ لَنَا نَْمر 

َوَرفَْعت َ ْوِتي َوَغِضْمت : اْلمَاِطُن َوالمَّاِهُر َواْلَمَجاِلُس  -يُْنِمُرونَحُ َعلَْينَا ) فَُْْلت لَحُ 

َِِّريعَ ُ َواْلَحَْائُِق ُكلُّ  ُ َواْلَمدَاِرُس َوال ِ َوُسنَِّ  َرُسوِلِح َ لَّى هَّ َه َا َمْردُودو إلَى ِكتَاِب هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم اَل  ِ َوُسنَِّ  َرُسوِلِح َ لَّى هَّ ِمْن َعلَْيِح َوَسلََّم َلْيَس أِلََحِد اْلُخُروُج َعْن ِكتَاِب هَّ

 ُ ِِ َواأْل َِايِخِ َواْلفََُْراِ  َواَل ِمْن اْلُملُو َمَراِ  َواَل ِمْن اْلعُلََماِ  َواْلَُْضاةِ َوَغْيِرِهْم ؛ بَْل اْلَم

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم . َوذََكْرت َه َا َونَْحَو ُ . فََْ  ِ َوَرُسوِلِح َ لَّى هَّ اَل َ ِميُج اْلَخْلِق َعلَْيِهْم َطاَع ُ هَّ

َوَك َا . َوادََّعى اأْلَْحَواَل اْلَخاِرقَ َ َكالنَّاِر : نَْحُن لَنَا اأْلَْحَواُل َوَك َا  -َوَرفََج َ ْوتَحُ  -

َوَرفَْعت  -َوَغْيِرَها َواْختَِصاَ ُهْم ِبَها َونَنَُّهْم يَْستَِحُّْوَن تَْسِليَم اْلَحاِل إلَْيِهْم أِلَْ ِلَها . فَُْْلت 

ِرِق اأْلَرْ  -َ ْوتِي َوَغِضْمت  ِْ ِض إلَى َمْغِربَِها نَ ُّ َشْيٍ  نَنَا نَُخاِطُب ُكلَّ نَْحَمِدِ ٍ ِمْن َم

 فَعَلُو ُ فِي النَّاِر فَأَنَا نَْ نَُج ِمثَْل َما تَْصَنعُوَن َوَمْن اْحتََرَق فَُهَو َمْغلُوبو ؛ َوُربََّما قُْلت فَعَلَْيحِ 

ِ ؛ َولَِمْن َبْعدَ نَْن نَْغِسَل ُ ُسوَمنَا بِاْلَخِلِ َواْلَماِ  اْلَحاِرِ ؛ فَ  َسأَلَنِي اأْلَُمَراُ  َوالنَّاُس لَْعنَ ُ هَّ

َعْن ذَِلَك ؟ فَُْْلت : أِلَنَّ لَُهْم ِحيَال  فِي ااِلتَِِصاِل بِالنَّاِر يَْصَنعُونََها ِمْن نَْشيَاَ  : ِمْن دُْهِن 

ِر النَّاِرْنجِ . َوَحَجِر ال َّلَِق . فََضجَّ النَّاُس بِ َِلَك فَأََخ َ يُْمِهرُ  ِْ فَاِدلِ . َوقِ اْلُْْدَرةَ َعلَى  الضَّ

ذَِلَك فََْاَل : نَنَا َونَْنَت نَُلعُّ فِي بَاِريٍَ  بَْعدَ نَْن تُْ لَى ُ ُسوُمنَا بِاْلِمْمِريِت . ) فَُْْلت فَُْْم ؛ 

ِْيَاِم إلَى ذَِلَك فََمدَّ يَدَ ُ يُْمِهُر َخْلَج اْلَِْميِص فَُْْلت : اَل َحتَّ  ُر َعلَْيِح فِي اْل ى َونََخْ ت نَُكِرِ

تَْغتَِسَل فِي اْلَماِ  اْلَحاِرِ َواْلَخِلِ فَأَْظَهَر اْلَوْهَم َعَلى َعادَتِِهْم فََْاَل َمْن َكاَن يُِحبُّ اأْلَِميَر 

 َحَ ب . فَُْْلت َه َا تَْ ِويلو َوتَْفِريقو ِلْلَجْمجِ ؛ َواَل َيْحُصُل بِِح 
َِم ا نَْو قَاَل ُحْ َم   فَْليُْحِضْر َخ

ُْْصودو ؛  بَْل قِْنِديلو يُوَقدُ َونُْدِخُل إْ َمِعي َوإِْ َمعَك فِيِح َبْعدَ اْلغَْسِل ؛ َوَمْن اْحتََرقَْت َم

ا قُْلت ذَِلَك تَغَيََّر َوذَلَّ . َوذُِكَر لِ  ِ ؛ نَْو قُْلت : فَُهَو َمْغلُوبو . فَلَمَّ ي نَنَّ إْ مَعُحُ فَعََلْيِح َلْعنَ ُ هَّ

ِْيَْ   َولَْو  َوْ َهحُ اْ فَرَّ . الُمَّ  قُْلت لَُهْم : َوَمَج َه َا فَلَْو دََخْلتُْم النَّاَر َوَخَرْ تُْم ِمْنَها َساِلِميَن َح

ْيتُْم َعلَى اْلَماِ  ؛ َولَْو فَعَْلتُْم َما فَعَْلتُْم لَْم َيُمْن فِي ذَِلَك َما يَدُلُّ عَ  َِ لَى ِطْرتُْم فِي اْلَهَواِ  ؛ َوَم
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ِ  َما تَدَُّعو اَل اأْلَْكمََر يَُْوُل ِ حَّ َِّْرلِ ؛ فَإِنَّ الدَّ َّ َِّْرلِ . َواَل َعلَى إْبَ اِل ال نَحُ ِمْن ُمَخالَفَِ  ال

ِللسََّماِ  نَْمِ ِر  فَتُْمِ ُر ؛ َوِلْْلَْرِض نَْنمِِتي فَتُْنِمُت َوِلْلَخِربَِ  نَْخِرِ ي ُكنُوَزِ فَتُْخِرُج 

ْْتُلُ  َِّمعُحُ ؛ َويَ الو  ُكنُوَزَها تَت ي بَْيَن ِشَّْْيِح الُمَّ يَُْوُل لَحُ قُْم فَيَُْوُم َوَمَج َه َا فَُهَو دَ َّ ِِ َرُ ال  الُمَّ َيْم

ُ َوَرفَْعت َ ْوتِي بِ َِلَك فََماَن ِل َِلَك َوْقجو َعِميمو فِي اْلُْلُوِب . َوذََكْرت  َك َّابو َمْلعُونو لََعنَحُ هَّ

ي َعَلى اْلَماِ  فَاَل  قَْوَل نَِبي يَِ يدَ المس امي : ِِ ُ َل يَِ يُر فِي اْلَهَواِ  َويَْم لَْو َرنَْيتُْم الرَّ

وا بِِح َحتَّى تَْنُمُروا َكْيَع ُوقُوفُحُ ِعْندَ اأْلََواِمِر َوالنََّواِهي َوذََكْرت َعْن يُونَُس ْبِن َعْمِد  تَْغتَرُّ

َِّافِِعِيِ نَتَْدِر  َما  قَاَل َ اِحمُنَا َيْعِني اللَّْيَث ْبَن َسْعٍد ؟ قَاَل : لَْو َرنَْيت اأْلَْعلَى نَنَّحُ قَاَل ِلل

َِّافِِعيُّ : لََْْد قََصَر اللَّْيُث لَْو َرنَْيت  ي َعلَى اْلَماِ  فَاَل تَْغتَرَّ بِِح . فََْاَل ال ِِ َّللا َيْم َ اِحَب َهو 

َّللا َيِ يُر فِي اْلَهَواِ  فَاَل تَْغتَرَّ بِِح ؛ َوتَمَ  لَّْمت فِي َه َا َوَنْحِوِ  بَِماَلِم َبعُدَ َعْهِد  َ اِحَب َهو 

ْلحِ َوَ عَْلت نُِلحُّ َعلَْيِح فِي  ُعوَن ِعْندَ اأْلَِميِر ِفي َطلَِب الصُّ َِايُِخُهْم اْلِممَاُر َيتََضرَّ بِِح . َوَم

ةٍ َوُهْم اَل يُِجيمُوَن وَ  ة  بَْعدَ َمرَّ ايِِخِهْم الَِّ يَن إْظَهاِر َما نَْدُعو ُ ِمْن النَّاِر َمرَّ َِ قَْد اْ تََمَج َعامَّ ُ َم

وَن فِي اْلَمْيدَاِن َوَيتََملَّ  ُموَن فِي اْلمَلَِد َواْلفََُْراُ  اْلُمَولَُّهوَن ِمْنُهْم َوُهْم َعدَدو َكثِيرو َوالنَّاُس يَِضجُّ

قَالُوا َما َمْضُمونُحُ : } فََوقََج بِأَْشيَاَ  اَل نَْضمُِ َها . فَ ََكَر َبْعُض اْلَحاِضِريَن نَنَّ النَّاَس 

ا نَنَّ  اْلَحقُّ َوَبَ َل َما َكانُوا يَْعَملُوَن { } فَغُِلمُوا ُهنَاِلَك َواْنَْلَمُوا َ اِغِريَن { َوذََكُروا نَْيض 

ة  فَأَْعَ ْيتح ِ اْلَم َّاَب . َونَنَّحُ الَِّ   قََصدَِ َمرَّ ى َعْمدَ هَّ َِّْيَخ يَُسمَّ ا  َه َا ال الاََلالِيَن ِدْرَهم 

فَُْْلت : َظَهَر ِلي ِحيَن نََخ َ الدََّراِهَم َوذََهَب نَنَّحُ ُمْلمَسو َوَكاَن قَْد َحَمى ِحَمايَ   َعْن نَْفِسِح 

ا فَاَرقَنِي َوقََج فِي قَْلمِي نَ  نَّ َمْضُمونَُها نَنَّحُ نَْدَخَل النَّاَر فِي ِلْحيَتِِح قُدَّاَم َ اِحِب َحَماة َولَمَّ

ا َظَهَر ِلْلَحاِضِريَن َعْجُ ُهْم  وِم َواْستَْحَوذَ َعلَْيِهْم . فَلَمَّ ِلْحيَتَحُ َمْدُهونَ و . َونَنَّحُ دََخَل إلَى الرُّ

ُِدُّوَن ِمْنُهْم نَنَُّهْم ُمْمِ لُوَن َرَ عُوا  َوَكِ بُُهْم َوتَْلِميُسُهْم َوتََميََّن ِلْْلَُمَراِ  الَِّ يَن َكانُوا يَ

ِْيَْ َ اْلُمَحاِل وَ  تََخاَطَب اْلَحاجُّ بَِهاِدِر َونَائُِب السُّْلَ اِن َوَغْيُرُهَما بُِصوَرةِ اْلَحاِل َوَعَرفُوا َح

ا تَْ لُُب ِمْنُهمْ  ا َمَضى َوَسأَلَنِي اأْلَِميُر َعمَّ  ؛ َوقُْمنَا إلَى دَاِخٍل َودََخْلنَا َوقَْد َطلَمُوا التَّْوبَ َ َعمَّ

ِْدَ نَنَّحُ اَل َيِجُب َعَلْيِح اتِِمَاُعُهَما نَْو نَنَّحُ فَُْْلت : مُ  تَاَبعَ ُ اْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  ِمثُْل نَْن ] اَل [ َيْعتَ

يَُسوُغ أِلََحِد اْلُخُروُج ِمْن ُحْمِمِهَما َوَنْحِو ذَِلَك نَْو نَنَّحُ َيُجوُز اتِِمَاُل َطِريٍَْ  تَُخاِلُع َبْعَض 

ْحَو ذَِلَك ِمْن ُوُ وِ  اْلُخُروجِ َعْن اْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  الَّتِي تُوِ ُب اْلُمْفَر . َوقَْد ُحْمِمِهَما َونَ 

ْْدُوِر  تُوِ ُب اْلَْتَْل دُوَن اْلُمْفِر َوقَْد تُوِ ُب ِقتَاَل ال َّائَِفِ  اْلُمْمتَِنعَِ  دُوَن قَتِْل اْلَواِحِد اْلَم

تَِ ُموَن اْلِمتَاَب َوالسُّنَّ َ نَتُْنِمُر َعلَْينَا َغْيَر اأْلَْطَواِق ؟ نَْحُن نَْخلَعَُها . َعلَْيِح . فََْالُوا : َنْحُن ُملْ 

ُْْصودُ نَْن يَُموَن  ُْْصودُ َشْيئ ا ُمَعيَّن ا ؛ َوإِنََّما اْلَم فَُْْلت : اأْلَْطَواُق َوَغْيُر اأْلَْطَواِق لَْيَس اْلَم

َْاَل اأْلَِميُر فَأَ ُّ َ ِميُج اْلُمْسِلِميَن تَْحَت َطاعَ  ُ تَعَالَى َعلَْيِح َوَسلََّم . فَ ِ َوَرُسوِلِح َ لَّى هَّ ِ  هَّ

ُر ُ َشْيٍ  الَِّ   يَْلَ ُمُهْم ِمْن اْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  ؟ فَُْْلت : ُحْمُم اْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  َكثِيرو اَل يُْمِمُن ِذكْ 

ا َوَمْن َخَرَج َعْنحُ َضَرْبت فِي َه َا اْلَمْجِلِس لَِمنَّ  ا َعامًّ ُْْصودَ نَْن يَْلتَِ ُموا َه َا اْلتَِ ام  اْلَم

َر ذَِلَك َونََشاَر ِبيَِدِ  إلَى نَاِحيَِ  اْلَمْيدَاِن  -ُعنَُْحُ  ا  -َوَكرَّ ُْْصودُ نَْن يَُموَن َه َا ُحْمم  َوَكاَن اْلَم

ا فِي َحِقِ َ ِميجِ النَّاِس ؛ فَإِنَّ  ُر َعامًّ ُهورو قَْد تََوفََّرْت اْلِهَمُم َعلَْيِح فََيتََْرَّ ِْ َهدو َعامٌّ َم ِْ َه َا َم

يَواِن َواْلعُلََماِ  َواْلعُمَّاِد َوَهُؤاَلِ  َوُواَلةِ اأْلُُموِر  نَنَّحُ َمْن َخَرَج َعْن  -ِعْندَ اْلُمَْاتَلَِ  َونَْهِل الدِِ

لََواُت اْلَخْمُس فِي َمَواقِيِتَها َكَما نََمَر اْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  ُضِربَْت ُعنُُْحُ  . قُْلت : َوِمْن ذَِلَك الصَّ

ُ َوَرُسولُحُ ؛ فَإِنَّ ِمْن َهُؤاَلِ  َمْن اَل يَُصلِِي َوِمْنُهْم َمْن َيتََملَُّم فِي َ اَلِتِح َحتَّى إنَُّهْم  هَّ

اَلةِ : يَا بِاأْلَْمِس بَْعدَ نَْن اْشتََمْوا َعلَيَّ فِي َعْصِر الْ  ُجْمعَِ  َ َعَل نََحدُُهْم يَُْوُل فِي ُ ْلِب الصَّ

ِ َودَُعا و ِلَغْيِرِ  فِي ِو بِالَلَّ اَلةِ فَُهَو ِشْر ِ . َوَه َا َمَج نَنَّحُ ُمْمِ لو ِللصَّ َحاِل  َسيِِِد  نَْحَمد َشْي و لِلَّ
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 َِ َِ نَْستَِعيُن { َوَه َا قَْد فُِعَل بِاأْلَْمِس  ُمنَاَ اِتِح الَّتِي نََمَرنَا نَْن نَُْوَل فِيَها : } إيَّا نَْعمُدُ َوإِيَّا

ا نَْنَمَر َعلَْيِح اْلُمْسِلُموَن بِااِلْستِْغفَاِر َعلَى َعادَتِِهْم فِي  بَِحْضَرةِ َشْيِخِهْم فَأُِمَر قَاِئُل ذَِلَك َلمَّ

اَلةِ  ا َ ِغيِر ال ُّنُوِب . َولَْم يَأُْمْر ُ بِإَِعادَةِ الصَّ اَلةِ ِ يَاح  . َوَك َِلَك يَِصيُحوَن فِي الصَّ

اَلةَ . فََْاَل : َه َا َيْغِلُب َعلَى نََحِدِهْم َكَما َيْغِلُب اْلعَُ اُس .  ا َوَه َا ُمْنَمرو يُْمِ ُل الصَّ َعِميم 

ُ يُِحبُّ اْلعَُ اَس َويَْمَر ُ التَّثَاُؤَب وَ  ِ َوَهَّ ا فَُْْلت : اْلعَُ اُس ِمْن هَّ اَل َيْمِلُك نََحدُُهْم دَْفعَحُ َونَمَّ

ِْْدُروَن َعلَى دَْفِعِح َولََْْد َحدَّ  َِّْيَ اِن َوُهَو بِاْخِتيَاِرِهْم َوتََملُِّفِهْم َويَ يَاُح فَُهَو ِمْن ال الَِني َه َا الِصِ

اَلةِ  َما اَل تَْفعَلُحُ اْليَُهودُ  بَْعُض اْلَخِميِريَن ِبِهْم َبْعدَ اْلَمْجِلِس نَنَُّهْم يَْفعَلُوَن فِي الصَّ

َماِم َوقَْوِل اآْلَخِر َك َا َوَك َا ِمْن  َوالنََّصاَرَّللا : ِمثُْل قَْوِل نََحِدِهْم نَنَا َعلَى َبْ ِن اْمَرنَةِ اْمِ

َماِم َونَْحِو ذَِلَك ِمْن اأْلَْقَواِل اْلَخِميثَِ  َونَنَُّهْم إذَا نَْنَمَر َعلَْيِهْم اْلُمْنِمُر  اَلةِ يَُصلُّوَن اْمِ َِ الصَّ تَْر

َِّيَاِطيِن لَْيُسوا َمْغلُوبِيَن َعلَى ذَِلَك َكَما َيْغِلُب الرَّ ُ  ُل فِي بِالنَّْوبَِ  َونَنَا نَْعلَُم نَنَُّهْم ُمتََولُّوَن ِلل

ا نَْظهَ  اَلةِ نَْو َغْيِرَها . فَلَمَّ ُروا اْلتَِ اَم اْلِمتَاِب بَْعِض اأْلَْوقَاِت َعلَى َ ْيَحٍ  نَْو بَُماٍ  فِي الصَّ

َِّْيَ انِيَِّ  يُْمِهُروَن نَْحَوالَُهْم ) قُْلت لَحُ  َوالسُّنَِّ  َوُ ُموَعُهْم بِاْلَمْيدَاِن بِأَْ َواِتِهْم َوَحَرَكاتِِهْم ال

ِ َحالو يَُردُّ َعلَْيِهمْ  َِّْيَ اِن  نََه َا ُمَوافِقو ِلْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  ؟ فََْاَل : َه َا ِمْن هَّ فَُْْلت : َه َا ِمْن ال

ُ َواَل  ُ تَعَالَى َعلَْيِح َوَسلََّم َواَل نََحمَّحُ هَّ ُ بِِح َواَل َرُسولُحُ َ لَّى هَّ ِ يِم لَْم يَأُْمْر هَّ  َرُسولُحُ الرَّ

يئَتِِح َوإَِرادَِتِح فَُْْلت لَحُ : فََْاَل : َما فِي السََّمَواِت َواأْلَْرِض َحَرَك و َواَل َك َا َواَل َك َا إالَّ بِ  ِِ َم

َه َا ِمْن بَاِب اْلََْضاِ  َواْلَْدَِر َوَهَم َا ُكلُّ َما فِي اْلعَالَِم ِمْن ُكْفٍر َوفُُسوٍق َوِعْصيَاٍن ُهَو 

ا َزيَّ  ِ  أِلََحِد فِي فِْعِلِح ؛ بَْل ذَِلَك ِممَّ يئَتِِح َوإَِرادَتِِح َولَْيَس ذَِلَك ِبُحجَّ ِِ َِّْيَ اُن َوَسِخَ حُ بَِم نَحُ ال

َِّْرِعيَِّ  .  يَاِط ال ِ َشْيٍ  تَْمُ ُل َهِ ِ  اأْلَْحَواُل . فَُْْلت : ِبَهِ ِ  الِسِ ْحَمُن . فََْاَل : فَمِأَِ  الرَّ

 َ َِّْرِعيَِّ  تَْمُ ُل َهِ ِ  اأْل يَاِط ال ِ بِالِسِ َِّْيَ انِيَّ ُ فَأُْعِجَب اأْلَِميُر َوَضِحَك َوقَاَل : نَْ  َوَهَّ ْحَواُل ال

َِّْرِعيَِّ  فَمِالسُّيُوِف  يَاِط ال يِن بِالِسِ َكَما قَْد َ َرَّللا ِمثُْل ذَِلَك ِلَغْيِر َواِحٍد َوَمْن لَْم يُِجْب إلَى الدِِ

ُ عَ  ِ َ لَّى هَّ ِديَِّ  . َونَْمَسْمت َسْيَع اأْلَِميِر َوقُْلت : َه َا َنائُِب َرُسوِل هَّ لَْيِح َوَسلََّم اْلُمَحمَّ

 ِ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم فََمْن َخَرَج َعْن ِكتَاِب هَّ ِ َ لَّى هَّ َوُغاَلُمحُ َوَه َا السَّْيُع َسْيُع َرُسوِل هَّ

ِ َونََعادَ اأْلَِميُر َه َا اْلَماَلَم َونََخ َ َبْعُضُهْم يَُْوُل : فَاْليَُهودُ  َوُسنَِّ  َرُسوِلِح َضَرْبنَا ُ بَِسْيِع هَّ

وَن بِاْلِجْ يَِ  َعلَى  ِْرُّ ِْرُّ نَْحُن ؟ . فَُْْلت : اْليَُهودُ َوالنََّصاَرَّللا يُ وَن َواَل نُ ِْرُّ َوالنََّصاَرَّللا يُ

ِْيَْ ُ اأْلَ  ِْرُّ َعلَى بِْدَعتِِح . فَأُْفِحُموا ِل َِلَك . َو " َح ْمِر ِديِنِهْم اْلَمْمتُوِم فِي دُوِرِهْم َواْلُمْمتَِدُل اَل يُ

ْساَلِم لَْم يَُْرَّ َعلَى ذَِلَك فََمْن دََعا إلَى بِْدَعٍ  َونَْظَهَرَها لَمْ  ا ِفي دَاِر اْمِ  " نَنَّ َمْن نَْظَهَر ُمْنَمر 

وَن َعلَى إْظَهاِر ُمْنَمَراِت ِدينِ  ِ  اَل يَُْرُّ مَّ ِهْم يَُْرَّ َواَل يَُْرُّ َمْن نَْظَهَر اْلفُُجوَر َوَك َِلَك نَْهُل ال ِِ

ا َماتِِح َوإِْن لَْم يَُمْن ُمْسِلم  َِ ُمَحرَّ ْساَلِم َوتََر ا نََخ َ ِبَواِ مَاِت اْمِ  َوَمْن ِسَواُهْم فَإِْن َكاَن ُمْسِلم 

ْندَقَِ  . َوذََكْرت ذَمَّ " اْلُممْ  ا ِزْنِديقو َظاِهُر ال َّ ِو َوإِمَّ ِر ِْ ا ُم ا ُمْرتَدٌّ َوإِمَّ يًّا فَُهَو إمَّ تَِدَعِ  َواَل ِذِمِ

اِدِق َعْن نَِبيِح نَِبي َ ْعَفٍر اْلمَاقِِر  ٍد الصَّ " فَُْْلت َرَوَّللا ُمْسِلمو فِي َ ِحيِحِح َعْن َ ْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َكاَن يَُْوُل فِي ُخْ مَتِِح إنَّ  ِ َ لَّى هَّ ِ نَنَّ َرُسوَل هَّ } َعْن َ ابِِر ْبِن َعْمِد هَّ

ٍد َوَشرَّ اأْلُُموِر ُمْحداَلَاتَُها َوُكلَّ بِْدَعٍ  نَ ْ  ِ َوَخْيَر اْلَهْد ِ َهْدُ  ُمَحمَّ دََق اْلَماَلِم َكاَلُم هَّ

 ُ ِ َ لَّى هَّ َضاَللَ و { . َوفِي السُّنَِن } َعْن العرباض ْبِن َساِريَ َ قَاَل : َخَ َمنَا َرُسوُل هَّ

ِ َكأَنَّ  َعلَْيِح َوَسلََّم ُخْ مَ    ذََرفَْت ِمْنَها اْلعُيُوُن َوَوِ لَْت ِمْنَها اْلُْلُوُب فََْاَل قَائِلو يَا َرُسوَل هَّ

لٍ فََماذَا تَْعَهدُ إلَْينَا ؟ فََْاَل نُوِ يُمْم بِالسَّْمجِ َوال َّاَعِ  فَإِنَّحُ َمْن َيِعْش مِ  ْنُمْم َهِ ِ  َمْوِعَم ُ ُمَودِِ

اِشِديَن اْلَمْهِديِِيَن ِمْن بَْعِد  بَْعِد  فََسيََرَّللا اخْ  ا فَعَلَْيُمْم بُِسنَِّتي َوُسنَِّ  اْلُخلَفَاِ  الرَّ تِاَلف ا َكِثير 

وا َعلَْيَها بِالنََّواِ ِ  َوإِيَّاُكْم َوُمْحداَلَاِت اأْلُُموِر ؛ فَإِنَّ ُكلَّ ُمْحداَلٍَ  بِْدَع و   تََمسَُّموا بَِها َوَعضُّ
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لَ و { َوفِي ِرَوايَِ  } َوُكلَّ َضاَللٍَ  فِي النَّاِر { . فََْاَل ِلي : اْلمِْدَع ُ ِمثُْل َوُكلَّ بِْدَعٍ  َضاَل 

 ُ ِ َ لَّى هَّ نَا فَُْْلت َه َا َحِديثو َمْوُضولو َعلَى َرُسوِل هَّ نَا َوَرَوَّللا َحِديث ا فِي ذَِمِ الِ ِ الِ ِ

نَا َمْعِصَي و  َواْلمِْدَع ُ َشرٌّ ِمْن اْلَمْعِصيَِ  َكَما قَاَل ُسْفَياُن الثَّْوِر ُّ :  تَعَالَى َعلَْيِح َوَسلََّم َوالِ ِ

ا . اْلمِْدَع ُ نََحبُّ إلَى إْبِليَس ِمْن اْلَمْعِصيَِ  ؛ فَإِنَّ اْلَمْعِصيَ َ يُتَاُب ِمْنَها َواْلمِْدَع َ اَل يُتَاُب ِمْنهَ 

اَس فَُْْلت : مماذا تتوبونهم ؟ قَاَل : ِمْن قَْ ِج َوَكاَن قَْد قَاَل َبْعُضُهْم : نَْحُن نتوب النَّ 

ال َِّريِق َوالسَِّرقَِ  َوَنْحِو ذَِلَك . فَُْْلت : َحالُُهْم َقْمَل تتويممم َخْيرو ِمْن َحاِلِهْم َبْعدَ تتويممم ؛ 

ِْدُوَن تَْحِريَم َما ُهْم َعلَْيِح َويَْرُ وَن َرحْ  ِ َويَتُوبُوَن إلَْيِح نَْو فَإِنَُّهْم َكانُوا فُسَّاق ا يَْعتَ َم َ هَّ

ْساَلِم يُِحمُّوَن  ِرِكيَن َخاِرِ يَن َعْن َشِريعَِ  اْمِ ِْ يَْنُووَن التَّْوبَ َ فََجعَْلتُُموُهْم بتتويممم َضالِِيَن ُم

ُ َوبَيَّْنت نَنَّ َهِ ِ  اْلمِدََل الَّ  ُ َويُْمِغُضوَن َما يُِحمُّحُ هَّ تِي ُهْم َوَغْيُرُهْم َعلَْيَها َشرٌّ َما يُْمِغُضحُ هَّ

ا اْلَمعَاِ ي فَِمثُْل َما َرَوَّللا  ِمْن اْلَمعَاِ ي . قُْلت ُمَخاِطم ا ِلْْلَِميِر َواْلَحاِضِريَن : نَمَّ

َرُب  ِْ ا َوَكاَن يَ اْلمَُخاِر ُّ فِي َ ِحيِحِح } َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب نَنَّ َرُ ال  َكاَن يُْدَعى ِحَمار 

 ُ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َوَكاَن ُكلََّما نُِتَي بِِح النَِّميَّ َ لَّى هَّ  تَعَالَى اْلَخْمَر َوَكاَن يُْضِحُك النَِّميَّ َ لَّى هَّ

ُ َما نَْكثََر َما يُْؤتَى ِبحِ  ة  . َوقَاَل : َلَعنَحُ هَّ إلَى النَِّمِيِ  َعلَْيِح َوَسلََّم َ لَدَ ُ اْلَحدَّ فَلََعنَحُ َرُ لو َمرَّ

ُ تََعالَى َعلَْيِح َوَسلََّم اَل تَْلَعْنحُ َفإِنَّ  ُ تَعَالَى َعلَْيِح َوَسلََّم فََْاَل النَِّميُّ َ لَّى هَّ َ َ لَّى هَّ حُ يُِحبُّ هَّ

ا كَ  ُِّْرِب ِلْلَخْمِر َوَمَج َه َا فَلَمَّ اَن َ ِحيَح ااِلْعتَِْاِد َوَرُسولَحُ { . قُْلت : فََه َا َرُ لو َكِثيُر ال

ُ تَعَالَى َعلَْيِح َوَسلََّم بِ َِلَك َونََهى َعْن لَْعنِِح  َ َوَرُسولَحُ َشِهدَ َلحُ النَّمِيُّ َ لَّى هَّ ا يُِحبُّ هَّ . َونَمَّ

ِحيَحْيِن َعْن َعِلِيِ ْبِن نَبِي َطاِلٍب َوَعنْ  نَبِي َسِعيٍد  اْلُمْمتَِدُل فَِمثُْل َما نَْخَرَ ا فِي الصَّ

ُ تَعَالَى َعلَْيِح  -دََخَل َحِديُث َبْعِضِهْم فِي َبْعٍض  -الخدر  َوَغْيِرِهَما  } نَنَّ النَّمِيَّ َ لَّى هَّ

نِْس َبْيَن َعْيَنْيِح ناَلَُر  ُم فََجاَ  ُ َرُ لو نَاتَِي اْلَجِميِن َكثَّ اللِِْحيَِ  َمْحلُوَق الرَّ َوَسلََّم َكاَن يَُِْسِ

ُ تَعَالَى َعلَْيِح َوَسلََّم يَْخُرُج ِمْن ضئضي َه َا ال َْاَل النَِّميُّ َ لَّى هَّ سُُّجوِد َوقَاَل َما قَاَل . فَ

ُِْر نََحدَُكْم َ اَلتَحُ َمَج َ اَلِتِهْم َوِ يَاَمحُ َمَج ِ يَاِمِهْم َوقَِراَ تَحُ َمَج قَِراَ ِتِهْم  قَْومو يَْح

َْْرُ وَن اْلُْْر َن اَل  ِميَِّ  ؛ يَ ْساَلِم َكَما َيْمُرُق السَّْهُم ِمْن الرَّ  يَُجاِوُز َحنَاِ َرُهْم يَْمُرقُوَن ِمْن اْمِ

َعلَى  لَئِْن نَْدَرْكتهْم أَلَْقتُلَنُهْم َقتَْل َعاٍد { َوفِي ِرَوايٍَ  ؛ } لَْو يَْعلَُم الَِّ يَن يَُْاتِلُونَُهْم َماذَا لَُهمْ 

ٍد لَنَ  َملُوا َعْن اْلعََمِل { َوِفي ِرَوايٍَ  } َشرُّ قَتْلَى تَْحَت نَِديِم السََّماِ  َخْيُر َقتْلَى َمْن ِلَساِن ُمَحمَّ

قَتَلُو ُ { . " قُْلت " : فََهُؤاَلِ  َمَج َكثَْرةِ َ اَلتِِهْم َوِ يَاِمِهْم َوقَِراَ ِتِهْم َوَما ُهْم َعلَْيِح ِمْن 

َهادَةِ نََمَر  َْتِْلِهْم َوقَتَلَُهْم َعِليُّ ْبُن نَِبي َطاِلٍب اْلِعمَادَةِ َوال َّ ُ تَعَالَى َعلَْيِح َوَسلََّم بِ النَّمِيُّ َ لَّى هَّ

ُ تَعَالَى َعَلْيِح َوَسلََّم َوذَِلَك ِلُخُروِ ِهْم َعْن ُسنَِّ  النَّمِ  ِيِ َوَمْن َمعَحُ ِمْن نَْ َحاِب النَّمِِيِ َ لَّى هَّ

َِ َوَشِريعَتِِح َونَظُ  ْر ِِِ َِّافِِعِيِ : أِلَْن يُْمتَلَى اْلعَْمدُ بُِمِلِ ذَْنٍب َما َخاَل ال نُّ نَنِِي ذََكْرت قَْوَل ال

ْساَلِم وَ  ا َظَهَر قُْمُح اْلمِدَلِ فِي اْمِ َِْيِ  ِمْن َهِ ِ  اأْلَْهَواِ  . فَلَمَّ ِ َخْيرو ِمْن نَْن يُْمتَلَى ِب نَنََّها بِالَلَّ

نَا َوالسَِّرقَِ  َوُشْرِب اْلَخْمِر َونَنَُّهْم ُمْمتَِدُعوَن بِدَع ا ُمْنَمَرة  فَيَُموُن َحالُُهْم نَْسَونَ نَْظلَُم ِمْن ال ِ ِ

ِ يَُْوُل : يَا َمْواَلنَا اَل  انِي َوالسَّاِرِق َوَشاِرِب اْلَخْمِر نََخ َ َشْيَخُهْم َعْمدُ هَّ ِمْن َحاِل ال َّ

ُض ِلَه َا اْلَجنَ فَاِعِيِ  -اِب اْلعَِ يِ  تَتَعَرَّ ا بَِماَلِم  -يَْعنِي نَتْمَاَل نَْحَمد ْبِن الِرِ فَُْْلت ُمْنِمر 

َغِليٍظ : َوْيَحك ؛ نَ ُّ َشْيٍ  ُهَو اْلَجنَاُب اْلعَِ يُ  َوَ نَاُب َمْن َخالَفَحُ نَْولَى بِاْلِعِ ِ يَا ذُو 

ِ وَ  َرُسوِلِح فََْاَل : يَا َمْواَلنَا يَْحُرقُك اْلفََُْراُ  بُِْلُوبِِهْم ال ر ن  تُِريدُوَن نَْن تُْمِ لُوا ِديَن هَّ

ا قََصْدت الصُّعُودَ إلَْيِهْم َوَ اَر َ ِميُج النَّاِس  افَِض ُ لَمَّ فَُْْلت : ِمثَْل َما نَْحَرَقِني الرَّ

ِهْم َويَُْوُل نَْ َحابُُهْم إنَّ لَُهْم سِ  فُونِي ِمْنُهْم َوِمْن َشِرِ َ َونََعاَن يَُخِوِ ِ َفَنَصَر هَّ ا َمَج هَّ رًّ

افَِضِ   ُ فِي نَْمِر َغْ ِو الرَّ َعلَْيِهْم . َوَكاَن اأْلَُمَراُ  اْلَحاِضُروَن قَْد َعَرفُوا بََرَك َ َما يَسََّر ُ هَّ
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افَِضِ  يَا بَْيَت اْلَمِ ِب  ِِ فَإِنَّ  -بِاْلَجمَِل . َوقُْلت لَُهْم : يَا ِشْمحَ الرَّ ْر ِِِ فِيِهْم ِمْن اْلغُلُِوِ َوال

افَِض َ فِي بَْعِض ِ فَاِتِهْم َوِفيِهْم ِمْن اْلَمِ ِب َما  َِِّريعَِ  َما َشاَرُكوا بِِح الرَّ َواْلُمُروِق َعْن ال

افَِض َ فِي ذَِلَك نَْو يَُساُوونَُهْم نَْو يَِ يدُوَن َعَلْيِهْم فَإِنَُّهمْ  ِمْن نَْك َِب  قَْد يَُْاِربُوَن بِِح الرَّ

ِ َولَِمْن قُولُوا نَْك ََب ِمْن  ال ََّوائِِع َحتَّى قِيَل فِيِهْم : اَل تَُْولُوا نَْك ََب ِمْن اْلَيُهوِد َعلَى هَّ

 اأْلَْحَمِديَِّ  َعلَى َشْيِخِهْم َوقُْلت لَُهْم : نَنَا َكافِرو بُِمْم َوبِأَْحَواِلُمْم } فَِميدُوِني َ ِميع ا الُمَّ اَل 

ا َردَْدت َعلَْيِهْم اأْلََحاِديَث اْلَمْم ُوبَ َ نََخ ُوا َيْ لُمُوَن ِمنِِي ُكتُم ا َ ِحيَح    تُْنِمُروِن { . َولَمَّ

َْحُ ِليَْهتَدُوا بَِها فَمَ َْلت لَُهْم ذَِلَك َونُِعيدُ اْلَماَلُم نَنَّحُ َمْن َخَرَج َعْن اْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  َضَرْبت ُعنُ 

ِ الَِّ   َ دََق َوْعدَ ُ َونََصَر َونَعَ  ادَ اأْلَِميُر َه َا اْلَماَلَم َواْستََْرَّ اْلَماَلُم َعلَى ذَِلَك . َواْلَحْمدُ لِلَّ

 َعْمدَ ُ َوَهَ َم اأْلَْحَ اَب َوْحدَ ُ .

============== 

 250#ح م من ترْ الجمعة والجماعاد هل ين ر عليه ؟

َهدُ اْلَجَماَع َ َوُسئَِل َعْن َرُ ٍل ُمْنَْ ِ  ِْ جٍ ِفي َبْيتِِح اَل يَْخُرُج َواَل يَْدُخُل َويَُصلِِي فِي بَْيتِِح َواَل َي

 َوإِذَا َخَرَج إلَى اْلُجْمعَِ  َيْخُرُج ُمغَ َّى اْلَوْ ِح الُمَّ إنَّحُ َيْختَِرلُ اْلِعيَاَط ِمْن َغْيِر َسَمٍب َوتَْجتَِمجُ 

َ اُل َوالنَِِساُ   ْنَماُر َعلَْيِح ؟ِعْندَ ُ الِرِ  . َفَهْل يَُسلَُّم لَحُ َحالُحُ ؟ نَْو يَِجُب اْمِ

 اْلَجَوابُ 

ُموَن . فَأََ اَب : َهِ ِ  ال َِّريَْ ُ َطِريَْ و بِْدِعيَّ و ُمَخاِلفَ و ِلْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  َوِلَما نَْ َمَج َعلَْيِح اْلُمْسلِ 

ُ تَعَالَى إنََّما يُْعمَدُ ِبمَ  ُ تَعَالَى : } نَْم لَُهْم ُشَرَكاُ  َشَرُعوا َوَهَّ ا َشَرَل اَل يُْعمَدُ بِاْلمِدَلِ . قَاَل هَّ

ِِ اْلُجْمعَِ  َواْلَجَماَعِ  ِبَحْيُث َيَرَّللا ُ { فَإِنَّ التَّعَمُّدَ ِبتَْر يِن َما لَْم يَأْذَْن بِِح هَّ نَنَّ  لَُهْم ِمَن الدِِ

وِدِهَما ُمْ لَْ ا ُكْفرو َيِجُب نَْن يُْستَتَاَب َ اِحمُحُ ِمْنحُ فَإِْن تَاَب َوإِالَّ تَْرَكُهَما نَْفَضُل ِمْن ُشهُ 

ِِ اْلُجْمعَِ  َواْلَجَماَعِ   ْساَلِم نَْن اَل يُْعمَدَ ِبتَْر بَْل قُتَِل . فَإِنَّحُ قَْد ُعِلَم بِااِلْضِ َراِر ِمْن ِديِن اْمِ

َِْ اَل َعْن ذَِلَك ِدين ا لَْم َيُمْن َعلَى ِديِن يُْعمَدُ بِِفْعِل اْلُجْمعَِ  َواْلجَ  َماَعِ  َوَمْن َ عََل ااِلْن

يَاَراِت َواْلَواِحدُ ِمنْ  َواِمجِ َوالدِِ ْوَن بِالصَّ
ْهمَاِن الَِّ يَن يَتََخلَّ  اْلُمْسِلِميَن َبْل يَُموُن ِمْن ِ ْنِس الرُّ

يَاَضِ   َِّيَاِطيِن َهُؤاَلِ  قَْد يَْحُصُل لَحُ بَِسَمِب الِرِ ِْْريمِِح إلَْيِهْم نَْو َغْيِر ذَِلَك  -نَْو ال نَْوُل  -ِبتَ

 ُ ُ َعَلْيِح َوَسلََّم . َوَهَّ ٍد َ لَّى هَّ ِ َوَرُسوِلِح ُمَحمَّ ٍِْع َوذَِلَك اَل يُِفيدُ ُ ؛ َبْل ُهَو َكافِرو بِالَلَّ  َك

ِرُكوَن ِبِح َشْيئ ا َوَيْعمُدُو ُ ِبَما َشَرَل َونََمَر نَْن اَل تَعَالَى نََمَر اْلَخْلَق نَْن َيْعمُدُو ُ َوْحدَ ُ اَل  ِْ  يُ

ا َواَل  يَْعمُدُو ُ بَِغْيِر ذَِلَك . قَاَل تَعَالَى : } َفَمْن َكاَن يَْرُ وا ِلَْاَ  َربِِِح فَْلَيْعَمْل َعَمال  َ اِلح 

ِْ ِبِعمَادَةِ َربِِِح نََحد ا { َوقَاَل تَعَالَى : }  ِر ِْ ِلَيْملَُوُكْم نَيُُّمْم نَْحَسُن َعَمال  { . فَالسَّاِلُك َطِريَق يُ

يَاَ  َوالسُّْمعَ َ َوتَْعِميَم  َِِّريعَِ  فِي المَّاِهِر َوقََصدَ الِرِ َهادَةِ َواْلِعمَادَةِ إذَا َكاَن ُمتَّمِع ا ِلل ال َّ

ُ . كَ  ْْمَلُحُ هَّ َ يَُْوُل : } نَنَا نَْغَنى النَّاِس لَحُ َكاَن َعَملُحُ بَاِطال  اَل يَ ِحيحِ نَنَّ هَّ َما الََمَت ِفي الصَّ

َِ فِيِح َغْيِر  فَأَنَا ِمْنحُ بَِر  و . َوُهَو ُكلُّحُ ِللَِّ    ِِ َمْن َعِمَل َعَمال  نَْشَر ْر ِِِ َُِّرَكاِ  َعْن ال ال

َج َسمَّ  ِحيحِ َعْنحُ نَنَّحُ قَاَل : } َمْن َسمَّ َِ { َوفِي الصَّ ُ نَْشَر ُ بِِح َوَمْن َراَ َّللا َراَ َّللا هَّ َج هَّ

ُروَعِ  : ِمثُْل الَِّ    ِْ ا فِي ِنيَّتِِح لَِمنَّحُ َيتََعمَّدُ بَِغْيِر اْلِعمَادَاِت اْلَم بِِح { " . َوإِْن َكاَن َخاِلص 

ا نَْو يَتَعَ  َِّْمِس نَْو َعلَى السَّْ حِ دَائِم  ا نَْو يَُْوُم فِي ال ا يَْصُمُت دَائِم  َّللا ِمْن الثِِيَاِب دَائِم  رَّ

ي َوْ َهحُ نَْو َيْمتَنُِج ِمْن نَْكِل اْلُخْمِ  نَوْ   َوياَُلِزُم لُْمَس الصُّوِف نَْو لُْمَس اللِِيِع َوَنْحِوِ  نَْو يَُغِ ِ

ة  َكَما الَمََت فِي َكانَْت َهِ ِ  اْلِعمَادَاُت بَاِطلَ   َوَمْردُودَ  -اللَّْحِم نَْو ُشْرِب اْلَماِ  َوَنْحِو ذَِلَك 

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم قَاَل : } َمْن نَْحدََإ فِي نَْمِرنَا َه َا َما  َِ َ َعْن النَّمِِيِ َ لَّى هَّ الصَِّحيحِ َعْن َعائِ
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{ َوفِي لَْيَس ِمْنحُ فَُهَو َردٌّ { " . َوفِي ِرَوايٍَ  : } َمْن َعِمَل َعَمال  َلْيَس َعلَْيِح نَْمُرنَا فَُهَو َردٌّ 

ا ِفي  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َرنَّللَا َرُ ال  قَائِم  َ ِحيحِ اْلمَُخاِرِ ِ َعْن اْبِن َعمَّاٍس " } نَنَّ النَِّميَّ َ لَّى هَّ

َِّْمِس  ِْيَاَم َواْلمُُروَز ِلل ْمَت َواْل َِّْمِس فََْاَل : َما َه َا ؟ قَالُوا : َه َا نَبُو إْسَرائِيَل نَ ََر الصَّ ال

ْوِم فَأََمَر ُ النَّمِيُّ  َمجَ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم  -الصَّ ُ  -َ لَّى هَّ و يُِحمَُّها هَّ ْوِم َوْحدَ ُ { أِلَنَّحُ ِعمَادَة ِبالصَّ

ِ تَعَالَى . َوالََمَت َعْنحُ  بُحُ إلَى هَّ َِْرِ ُ َ لَّى  تَعَالَى ] َوَما َعدَا ُ لَْيَس بِِعمَادَةِ [ َوإِْن َظنََّها المَّانُّ ت

ِ َوَخْيَر اْلَهْد ِ  ُ َعَلْيِح َوَسلََّم نَنَّحُ َكاَن يَُْوُل فِي ُخْ َمتِِح : } إنَّ َخْيَر اْلَماَلِم َكاَلُم هَّ َهْدُ   هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َوَشرَّ اأْلُُموِر ُمْحداَلَاتَُها َوُكلَّ بِْدَعٍ  َضاَللَ و { . َوالَمَ  ٍد َ لَّى هَّ َت َعْنحُ ِفي ُمَحمَّ

ا نَنَا فَأَُ وُم َواَل نُْفِ ُر َوقَاَل اآْلَخُر :  ا ِمْن نَْ َحابِِح قَاَل نََحدُُهْم : نَمَّ الصَِّحيحِ } نَنَّ قَْوم 

ُج النَِِساَ  َوقَاَل اآْلَخُر : نَمَّ  ا نَنَا فَاَل نَتََ وَّ ا نَنَا فَأَقُوُم َواَل نَنَاُم َوقَاَل اآْلَخُر : نَمَّ ا نَنَا فاََل نَمَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َما بَاُل ِرَ اٍل يَُْوُل نََحدُُهْم : َكْيت َوَكْيت   ُكُل اللَّْحَم . فََْاَل النَِّميُّ َ لَّى هَّ

ُج النَِِساَ  َو ُكُل اللَّْحَم فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي فَلَْيَس  لَِمنِِي نَُ وُم َونُْفِ ُر َونَنَاُم َونَتََ وَّ

و  اَلةَ ِ ْنُسُهَما ِعمَادَة ْوَم َوالصَّ ِمنِِي { " . فَإِذَا َكاَن َه َا فِيَما ُهَو ِ ْنُسحُ ِعمَادَة  ؛ فَإِنَّ الصَّ

ائِدَ عَ  ا َخَرَج فِي ذَِلَك ِمْن السُّنَِّ  فَاْلتََ َم اْلَْْدَر ال َّ ْحِم َوالتَّْ ِويجِ َ ائِ و لَِمْن لَمَّ
َِ اللَّ لَى َوتَْر

ِْرُ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم اْلَم نَ النَّمِيُّ َ لَّى هَّ ْهمَاُن تََمرَّ َِ اْلُممَاحِ َكَما يَْفعَُل الرُّ ولِ َواْلتََ َم َه َا تَْر

ْساَلِم { "  ْن فََعَل ذَِلَك َحْيُث َرِغَب َعْن ُسنَّتِِح إلَى ِخاَلِفَها َوقَاَل : } اَل َرْهمَانِيَّ َ فِي اْمِ ِممَّ

اَلةُ فِي اْلُجْمعَِ  فََمْيَع ِبمَ  ْساَلِم َوُهَو الصَّ ا ُهَو ِمْن نَْعَمِم َشعَائِِر اْمِ ْن يَْرَغُب َعمَّ

ْن َيُصوُم النََّهاَر  ةٍ : َعمَّ َواْلَجَماَعاِت . َوقَْد ُرِوَ  َعْن اْبِن َعمَّاٍس نَنَُّهْم َسأَلُو ُ َغْيَر َمرَّ

َهدُ ُ ْمعَ   وَ  ِْ ِحيَحْيِن َويَُْوُم اللَّْيَل َواَل يَ اَل َ َماَع   . فََْاَل : " ُهَو فِي النَّاِر " . َوفِي الصَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم نَنَّحُ قَاَل : } لَيَْنتَِهيَن نَْقَوامو َعْن َوْدِعِهْم اْلُجُمعَاِت نَوْ  ِ َ لَّى هَّ  َعْن النَّمِِي

ُ َعلَى قُلُوِبِهْم الُمَّ ِليَُمونُنَّ مِ  َِ الاََلَإ ُ َمجٍ تََهاُون ا لَيَْ َمعَن هَّ ْن اْلغَافِِليَن { َوقَاَل : } َمْن تََر

ِحيحِ َوالسُّنَِن : " } إنَّ نَْعَمى قَاَل : يَا  ُ َعلَى قَْلمِِح { َوفِي الصَّ ِمْن َغْيِر ُعْ ٍر َطمََج هَّ

ِ إنَّ ِلي قَائِد ا اَل ياَُلئُِمنِي َفَهْل تَِجدُ ِلي ُرْخصَ     نَْن نَُ لَِِي فِي بَْيتِي قَاَل : َهْل َرُسوَل هَّ

تَْسَمُج النِِدَاَ  ؟ قَاَل : َنعَْم قَاَل : فَأَِ ْب . َوفِي ِرَوايٍَ  قَاَل : اَل نَِ دُ لَك ُرْخَص   { . َو " 

ا ِعْندَ َكثِ  ِ  . َو " اْلَجَماَع ُ " َواِ مَ و نَْيض  يٍر ِمْن اْلعُلََماِ  بَْل اْلُجْمعَ ُ " فَِريَض و بِاتِِفَاِق اأْلَئِمَّ

اَلةِ َعلَى قَْولَْيِن : نَْقَواُهَما َكَما فِي ُسنَِن  ِ  الصَّ ِعْندَ نَْكثَِر السَّلَِع َوَهْل ِهَي َشْرطو فِي ِ حَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم نَنَّحُ قَاَل : } َمْن َسِمَج النِِدَاَ  فَلَْم يُجِ  ْب ِمْن َغْيِر نَبِي داود َعْن النَّمِِيِ َ لَّى هَّ

ُعْ ٍر فَاَل َ اَلةَ لَحُ { . َوِعْندَ َطائِفٍَ  ِمْن اْلعُلََماِ  : نَنََّها َواِ مَ و َعلَى اْلِمفَاَيِ  . َو " نََحدُ 

ُ ِل فِي َ َماَعٍ  تَ ِ  و َواَل ِنَ اَل بَْيَن اْلعُلََماِ  نَنَّ َ اَلةَ الرَّ يدُ َعلَى اأْلَْقَواِل " نَنََّها ُسنَّ و ُمَؤكَّدَة

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم . َواَل  ِريَن ِضْعف ا َكَما الَمََت ذَِلَك َعْن النَِّمِيِ َ لَّى هَّ ِْ َ اَلتِِح َوْحدَ ُ َخْمس ا َوِع

 نَِ اَل بَْيَنُهْم نَنَّ َمْن َ عََل َ اَلتَحُ َوْحدَ ُ نَْفَضُل ِمْن َ اَلتِِح فِي َ َماَعٍ  فَإِنَّحُ َضالٌّ ُمْمتَِدلو

َْمَّلَُها َوإِنْ  َ َ اَل يَت َكاَن  ُمَخاِلعو ِلِديِن اْلُمْسِلِميَن . َوَهِ ِ  اْلمِدَُل يُ َمُّ نَْ َحابَُها َويُْعَرُف نَنَّ هَّ

ْن َيْجتَِهدُوَن فِي ال ُّ  ْهمَاِن َوَنْحِوِهْم ِممَّ ْْمَُل ِعمَادَةَ الرُّ ْهِد قَْصدُُهْم بَِها اْلِعمَادَةَ َكَما نَنَّحُ اَل يَ

َواْلِعمَادَةِ أِلَنَُّهْم لَْم يَْعمُدُو ُ بَِما َشَرَل ؛ بَْل بِمِْدَعِ  اْبتَدَُعوَها َكَما قَاَل : } َوَرْهمَاِنيَّ   

ا  ِ اْبتَدَُعوَها { فَإِنَّ اْلُمتََعمِِدَ بَِهِ ِ  اْلمِدَلِ قَْصدُ ُ نَْن يَُعمََّم َويَُ اَر َوَه َا َعَملُحُ لَْيَس َخاِلص   لِلَّ

َواَل َ َواب ا َعلَى السُّنَِّ  ؛ بَْل ُهَو َكَما يَُْاُل : َزَغلو َونَاقِصو ِبَمْنِ لَِ  لَْحِم ِخْنِ يٍر َميٍِِت ؛ 

ِ َوْحدَ ُ اَل َشِريَك لَحُ َوَطاَعِ   َحَرامو ِمْن َوْ َهْيِن . َواْلَواِ ُب َعلَى ُكِلِ ُمْسِلٍم اْلتَِ اُم ِعمَادَةِ هَّ

ْنَماِر َعلَى َمْن يَْخُرُج  َرُسوِلحِ  َواأْلَْمِر بِ َِلَك ِلُمِلِ نََحٍد َوالنَّْهيِ َعْن ِضدِِ ذَِلَك ِلُمِلِ نََحٍد َواْمِ
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ِْرُّ َعلَى  َِى َعلَى اْلَماِ  َولَْيَس تَْحَت نَِديِم السََّماِ  نََحدو يُ َعْن ذَِلَك َولَْو َطاَر فِي اْلَهَواِ  َوَم

ْساَلِم نَْلَ َمحُ ِخاَلِف َما َ اَ  بِ  ا بِاْمِ ِْرًّ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم بَْل إْن َكاَن ُم ِ َ لَّى هَّ ِح َرُسوُل هَّ

ْساَلمِ  ِِْرٍ بِاْمِ ُسوِل َواتِِمَالِ ُسنَّتِِح اْلَواِ مَِ  َوَشِريعَتِِح اْلَهاِديَِ  َوإِْن َكاَن َغْيَر ُم َكاَن  بَِ اَعِ  الرَّ

ا َولَْو َكانَ  ْهمَاِن َماذَا َعَسى نَْن يَُموَن . َواْلَمافُِر إْن َكاَن ِمْن نَْهِل  َكافِر  ْهِد َوالرُّ لَحُ ِمْن ال ُّ

ْنَماُر َعلَى ِ  فَلَحُ ُحْمُم نَْمثَاِلِح َوإِْن َكاَن ِمْن نَْهِل اْلَحْرِب فَلَحُ ُحْمُم نَْمثَاِلِح َوَيِجُب اْمِ مَّ َه َا  ال ِِ

َّللا اْلُمْمتَِدلِ َونَْمثَالِ  ِ َوَرُسوِلِح ؛ اَل اتِِمَاَل َهو  ُْْصودُ َطاَع َ هَّ ِح ِبُحْسِن َقْصٍد بَِحْيُث يَُموُن اْلَم

ُ تَعَالَى : } َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى اَل تَُموَن فِتْنَ و َوَيُموَن الدِِ  يُن َواَل ُمنَافََس َ َواَل َغْيَر ذَِلَك . قَاَل هَّ

ِ { . فَاْلمَ  ُ تَعَالَى َعلَى نَْلُسِن ُكلُّحُ لِلَّ ِ َواَل ِديَن إالَّ َما َشَرَعحُ هَّ يُن ُكلُّحُ لِلَّ ُْْصودُ نَْن يَُموَن الدِِ

ِ الرَّ ُ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم قِيَل لَحُ : يَا َرُسوَل هَّ ِحيَحْيِن } نَنَّ النَّمِيَّ َ لَّى هَّ ُل ُرُسِلِح . َوفِي الصَّ

ِ ؟ فََْاَل : َمْن قَاتََل  يَُْاتُِل َشَجاَع    َويَُْاتُِل َحِميَّ   َويَُْاِتُل ِريَا   . فَأَ ُّ ذَِلَك فِي َسمِيِل هَّ

ِ َوظُ  ُْْصودُ ُعلُوَّ َكِلَمِ  هَّ ِ { " فََيُموُن اْلَم ِ ِهَي اْلعُْليَا فَُهَو فِي َسِميِل هَّ ُهوَر ِلتَُموَن َكِلَم ُ هَّ

ِ . َونَ  يِن َواَل ِديِن هَّ ْن َيْعلََم اْلُمْسِلُموَن ُكلُُّهْم نَنَّ َما َعلَْيِح اْلُمْمتَِدُعوَن اْلُمَراُ وَن لَْيَس ِمْن الدِِ

ِ تَعَالَى ِِ بِالَلَّ ْشَرا اَلِل َواْمِ اِلِحيَن ؛ َبْل ِمْن فِْعِل نَْهِل اْلَجْهِل َوالضَّ ِ الصَّ  ِمْن ِفْعِل ِعمَاِد هَّ

ْساَلِم الَِّ يَن يَْخرُ  يِن لَحُ َوَعْن َطاَعِ  ُرُسِلِح . َو " نَْ ُل اْمِ ُ وَن َعْن تَْوِحيِدِ  َوإِْخاَلِص الدِِ

يَاَ  َوالسُّ  ِ . فََمْن َطلََب ِبِعمَادَاتِِح الِرِ د ا َرُسوُل هَّ ُ َونَنَّ ُمَحمَّ ْمعَ َ " : نَْشَهدُ نَْن اَل إلَحَ إالَّ هَّ

َِِّريعَِ  َوتَعَمَّدَ فَلَْم يَُحِِْْق َشَها ُسوُل ِمْن ال ا نََمَر ُ بِِح الرَّ ُ َوَمْن َخَرَج َعمَّ دَةَ نَْن اَل إلَحَ إالَّ هَّ

ِ . َوإِنََّما يَُحُِِْق َه َْيِن " اأْلَْ لَْيِن " مَ  د ا َرُسوُل هَّ ْن لَْم بِاْلمِْدَعِ  فَلَْم يَُحِِْْق َشَهادَةَ نَنَّ ُمَحمَّ

ِ يَْعمُْد إالَّ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم الَّتِي بَلَّغََها َعْن هَّ ِ َ لَّى هَّ َ َولَْم يَْخُرْج َعْن َشِريعَِ  َرُسوِل هَّ  هَّ

فَإِنَّحُ قَاَل : } تََرْكتُُمْم َعلَى اْلمَْيَضاِ  لَْيِلَها َكنََهاِرَها اَل يَِ يُغ َعْنَها إالَّ َهاِلكو { " َوقَاَل : " 

بُُمْم إلَى اْلَجنَِّ  إالَّ قَْد َحدَّالْتُُمْم بِِح َواَل ِمْن َشْيٍ  يُْمِعدُُكْم َعْن النَّاِر } َما تَ  َِْرِ َرْكت ِمْن َشْيٍ  يُ

ُ َعَلْيِح َوَسلَّمَ  ِ َ لَّى هَّ  إالَّ َوقَْد َحدَّالْتُُمْم بِِح { " َوقَاَل } اْبُن َمْسعُوٍد : َخطَّ لَنَا َرُسوُل هَّ

ِ َوَهِ ِ  ُسمُلو َعلَى ُكِلِ َسمِيٍل  َخ ًّا َوَخطَّ ُخُ وط ا َعْن َيِمينِِح َوَشَماِلِح الُمَّ قَاَل : َه َا َسمِيُل هَّ

ا فَاتَّمِعُو ُ َواَل تَتَّمِعُوا السُّمُ  ِْيم  َل ِمْنَها َشْيَ انو يَْدُعو إلَْيِح الُمَّ قََرنَ : } َونَنَّ َه َا ِ َراِطي ُمْستَ

قَ  بُِمْم َعْن َسِميِلِح { { . فَاْلِعمَادَاُت وال هادات َواْلَمَْااَلت والتورعات اْلَخاِرَ  ُ َعْن  فَتَفَرَّ

 ِ ُ نَْن نَْسأَلَحُ ِهدَايَتَحُ َوُهَو َما دَلَّ َعلَْيِح  -َسمِيِل هَّ ِْيُم : الَِّ   نََمَرنَا هَّ َراُط اْلُمْستَ َوُهَو الِصِ

َِّْيَ اِن َولَْو َكاَن أِلََحِدِهْم ِمْن اْلَخَواِرِق َما َكاَن فَلَْيَس نََحدُُهْم بِأَْعَمَم  ِهَي ُسمُلُ  -السُّنَّ ُ  ال

اِل الَِّ   يَُْوُل ِللسََّماِ  : نَْمِ ِر  فَتُْمِ ُر َوِلْْلَْرِض نَْنمِِتي فَتُْنِمُت َوِلْلَخرِ  بَِ  ِمْن ُمَْدَِّمِهْم الدَّ َّ

ِ نَْظِهِر  ُكنُوَزِ فَتُْخرِ  ِ َكافِرو بِالَلَّ ِ  . َوُهَو َمَج َه َا َعدُوُّ هَّ ُج َمعَحُ ُكنُوَز ال ََّهِب َواْلِفضَّ

ِ اَل َخْوفو َعلَْيِهْم َواَل ُهْم  ِ ُهْم اْلَمْ ُكوُروَن فِي َقْوِلِح : } ناََل إنَّ نَْوِليَاَ  هَّ َونَْوِليَاُ  هَّ

َْْوَّللا فِْعُل َما نََمَر يَْحَ نُوَن { } الَِّ يَن  َمنُوا وَ  ُوَن َوالتَّ ُوَن { فَُهْم اْلُمْؤِمنُوَن اْلُمتَّْ َكانُوا َيتَّْ

ُ َعْنَها . ُ َواِتََّخ َ ِعمَادَة  نََهى هَّ َِ َما نََمَر هَّ ُ َعْنحُ فََمْن تََر ُِ َما َنَهى هَّ ُ بِِح َوتَْر َكْيَع  هَّ

ُ َعْنحُ  -يحِ اْلمَُخاِرِ ِ َعْن نَبِي ُهَرْيَرةَ يَُموُن ِمْن َهُؤاَلِ  . َوفِي َ حِ  َعْن النَّمِِيِ  -َرِضَي هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم  - ُ تَعَالَى : } َمْن َعادَّللَا ِلي َوِليًّا { " اْلَحِديَث . فَمَيََّن  -َ لَّى هَّ يَُْوُل هَّ

 ِ َب اْلَعْمدُ إلَى هَّ ُب بِاْلَواِ مَاِت فََْْط ُسْمَحانَحُ نَنَّحُ َما تََْرَّ َرُّ  بِِمثِْل نَدَاِ  َما اْفتََرَض َعلَْيِح . َوالتَّْ

ُ ِمْن النََّوافِِل ُهوَ  ُب بَْعدَ ذَِلَك بَِما نََحمَّحُ هَّ َرُّ ْْتَِصِديَن نَْ َحاِب اْليَِميِن الُمَّ التَّْ  َطِريُق اْلُم

بِيَن َواْلَمحْ  ِْيَن اْلُمَْرَّ ُ بِِح َوَرُسولُحُ : نَْمَر إيَجاٍب نَْو نَْمَر َطِريُق السَّابِ مُوبَاُت ِهَي َما نََمَر هَّ

ُ ُسْمَحانَحُ َوتَعَالَى نَْعلَُم . ُ ُل بَِرنْيِِح َوَهَوا ُ َوَهَّ  اْستِْحمَاٍب دُوَن َما اْستََحمَّحُ الرَّ
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 251#الفرق بين  اِلُمِؤِمِن َواِلَ افِِر َواِلفَاِسىِ 

َماُت فِي اْسِم اْلُمْؤِمِن َواْلَمافِِر َواْلفَاِسِق الملي َوفِي ُحْمِم  فَْصلو إذَا َظَهَرْت َهِ ِ  اْلُمَْدِِ

اْلَوْعِد َواْلَوِعيِد َواْلفَْرِق َبْيَن اْلُمْ َلِق َواْلُمَعيَِّن َوَما َوقََج فِي ذَِلَك ِمْن ااِلْضِ َراِب َف " 

ِ   َمْسأَلَ ُ تَْمِفيِر نَْهلِ  َع و َعلَى َه َا اأْلَْ ِل . َوَنْحُن َنْمدَنُ بَِمْ َهِب نَِئمَّ اْلمِدَلِ َواأْلَْهَواِ  " ُمتَفَِرِ

ِ  نَ  َماِم نَْحَمد َوَعامَّ ُهوُر ِمْن َمْ َهِب اْمِ ِْ ِ  َفنَُْوُل : اْلَم ِ  السُّنَِّ  فِيَها َقْمَل التَّْنمِيِح َعَلى اْلُحجَّ ِئمَّ

ْحَمِن ؛ فَإِنَّ َقْولَُهْم َ ِريحو ِفي ُمنَاقََضِ  َما السُّنَِّ  تَْمفِ  لَ ُ ِلِصفَاِت الرَّ يُر الجهمي  َوُهْم اْلُمعَِ ِ

ِبِ َوُ ُحودُ َما  انِجِ فَِفيِح ُ ُحودُ الرَّ  قَْوِلِهْم ُ ُحودُ الصَّ
ِْيَْ ُ ُسُل ِمْن اْلِمتَاِب َوَح َ اَ ْت بِِح الرُّ

ِِ : إنَّا لَنَْحِمي َكاَلَم نَْخمََر بِِح َعْن نَْفِسِح َعلَ  ِ ْبُن اْلُممَاَر ى ِلَساِن ُرُسِلِح ؛ َوِلَه َا قَاَل َعْمدُ هَّ

ِ  إنَُّهْم  اْليَُهوِد َوالنََّصاَرَّللا َواَل َنْستَِ يُج نَْن َنْحِمَي َكاَلَم الجهمي  َوقَاَل َغْيُر َواِحٍد ِمْن اأْلَئِمَّ

َّللا َيْعنُوَن ِمْن َهِ ِ  اْلِجَهِ  َوِلَه َا َكفَُّروا َمْن يَُْوُل : إنَّ اْلُْْر َن نَْكفَُر ِمْن اْليَُهوِد َوالنََّصارَ 

َ لَْيَس لَحُ ِعْلمو  َ لَْيَس َعلَى اْلعَْرِش َوإِنَّ هَّ َ اَل يَُرَّللا فِي اآْلِخَرةِ َوإِنَّ هَّ َواَل َمْخلُوقو َوإِنَّ هَّ

ا " اْلُمْرِ ئَ ُ " : فَاَل تَْختَِلُع قُْدَرةو َواَل َرْحَم و َواَل َغَضبو وَ  َنْحُو ذَِلَك ِمْن ِ فَاتِِح . َونَمَّ

نُُصوُ حُ نَنَّحُ اَل يَُمفُِِرُهْم ؛ فَإِنَّ بِْدَعتَُهْم ِمْن ِ ْنِس اْختِاَلِف اْلفََُْهاِ  فِي اْلفُُرولِ َوَكثِيرو ِمْن 

ى اْلَماَلُم فِي َكاَلِمِهْم َيعُودُ النَِِ الُ فِيِح إلَى نَِ الٍ فِي  اأْلَْلفَاِظ َواأْلَْسَماِ  : َوِلَه َا يَُسمَّ

يِن ؛ فََماَن  َمَسائِِلِهْم " بَاُب اأْلَْسَماِ  " َوَه َا ِمْن نَِ الِ اْلفََُْهاِ  لَِمْن يَتَعَلَُّق بِأَْ ِل الدِِ

لُونَ  يعَ ُ " اْلُمفَِضِ ِِِ ِلعَِلِيِ َعلَى نَبِي َبْمٍر اَل يَْختَِلُع َقْولُحُ  اْلُمنَاِزلُ ِفيِح ُمْمتَِدع ا . َوَك َِلَك " ال

ا  ا َوإِْن َكانُوا يُمَدَُّعوَن . َونَمَّ " إنَُّهْم اَل يَُمفَُّروَن ؛ فَإِنَّ ذَِلَك قَْوُل َطائِفٍَ  ِمْن اْلفََُْهاِ  نَْيض 

َوافُِض " الَِّ يَن لَ  وَن بِاْلِعْلِم َو " الرَّ ِْرُّ ْيُسوا ِمْن اْلغَاِليَِ  والجهمي  اْلَْدَِريَّ ُ " اْلُم

ِْيَْ ُ قَْوِلِح اْلُمْ لَِق َمَج نَنَّ اْلغَاِلَب  َواْلَخَواِرُج : فَيُْ َكُر َعْنحُ فِي تَْمِفيِرِهْم ِرَواَيتَاِن َه َا َح

يَن بِاْلِعْلِم َواْلَخَواِرجِ َمجَ  ِِْرِ ا  َعلَْيِح التََّوقُُّع َعْن تَْمِفيِر اْلَْدَِريَِّ  اْلُم ا َشرًّ قَْوِلِح : َما نَْعَلُم قَْوم 

 ِمْن نَْ َحابِِح يَْحُموَن َعْنحُ فِي تَْمِفيِر نَْهِل اْلمِدَلِ ُمْ لَْ ا ِرَواَيتَْيِن 
ِمْن اْلَخَواِرجِ . الُمَّ َطائِفَ و

فِي تَْمِفيِر َمْن اَل يَُمفُِِر َحتَّى يَْجعَلُوا اْلُمْرِ ئَ َ دَاِخِليَن فِي ذَِلَك َولَْيَس اأْلَْمُر َك َِلَك َوَعْنحُ 

ُهَما اَل َيْمفُُر . َوُربََّما َ َعَل َبْعُضُهْم اْلِخاَلَف فِي تَْمِفيِر َمْن اَل يَُمفُِِر ُمْ لَْ ا  ِرَواَيتَاِن نََ حُّ

و َمْحضو . والجهمي   ِ ْبِن اْلُممَ  -َوُهَو َخَ أ ِِ ِعْندَ َكِثيٍر ِمْن السَّلَِع : ِمثِْل َعْمِد هَّ اَر

َماِم نَْحَمد َوَغْيِرِهْم  لَْيُسوا ِمْنحُ الثِِْنتَْيِن  -َويُوُسَع ْبِن نَْسمَاَط َوَطائِفٍَ  ِمْن نَْ َحاِب اْمِ

َوالسَّْمِعيَن فِْرقَ   الَِّتي اْفتََرقَْت َعلَْيَها َهِ ِ  اأْلُمَّ ُ ؛ بَْل نُُ وُل َهِ ِ  ِعْندَ َهُؤاَلِ  : ُهْم 

ِ  اْلَخَواِرُج وَ  يعَ ُ َواْلُمْرِ ئَ ُ َواْلَْدَِريَّ ُ َوَه َا اْلَمأاْلُوُر َعْن نَْحَمد َوُهَو اْلَمأاْلُوُر َعْن َعامَّ ِِِ ال

ِ  السُّنَِّ  َواْلَحِديِث نَنَُّهْم َكانُوا يَُْولُوَن ؛ َمْن قَاَل : اْلُْْر ُن َمْخلُوقو فَُهَو َكافِرو َوَمْن قَالَ   : نَئِمَّ

َ اَل   يَُرَّللا فِي اآْلِخَرةِ فَُهَو َكافِرو َونَْحَو ذَِلَك . الُمَّ َحَمى نَبُو نَْصٍر السج   َعْنُهْم ِفي إنَّ هَّ

انِي َه َا قَْولَْيِن : " نََحدُُهَما " نَنَّحُ ُكْفرو َيْنُُْل َعْن اْلِملَِّ  . َقاَل : َوُهَو قَْوُل اأْلَْكثَِريَن . َو " الثَّ 

ُُْل . َوِل َِلَك قَاَل الخ ابي : إنَّ َه َا قَالُو ُ َعلَى َسمِيِل التَّْغِليِظ َوَك َِلَك تَنَاَزَل " نَنَّحُ ُكْفرو اَل َينْ 

ُروَن ِمْن نَْ َحابِنَا فِي تَْخِليِد اْلُمَمفَِّر ِمْن َهُؤاَلِ  ؛ فَأَْطلََق نَْكثَُرُهْم َعلَْيِح التَّْخِليدَ  َكَما  اْلُمتَأَِخِ

َِْل ذَِلَك َعْن طَ  ِمي ُعلََماِ  اْلَحِديِث ؛ َكأَبِي َحاتٍِم ؟ َونَبِي ُزْرَع َ َوَغْيِرِهْم نُ ائِفٍَ  ِمْن ُمتََْدِِ

 نَِدلَّ   َواْمتَنََج َبْعُضُهْم ِمْن اْلَْْوِل بِالتَّْخِليِد . َوَسمَُب َه َا التََّناُزلِ تَعَاُرُض اأْلَِدلَِّ  فَإِنَُّهْم يََرْونَ 

اِم اْلُمْفِر ِبِهْم الُمَّ إنَُّهْم يََرْوَن ِمْن اأْلَْعيَاِن الَِّ يَن قَالُوا تِْلَك اْلَمَْااَلِت َمْن تُوِ ُب إْلَحاَق نَْحمَ 
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ِْيَْ ُ اأْلَْمرِ  ا فََيتَعَاَرُض ِعْندَُهْم الدَِّلياَلِن َوَح يَماِن َما يَْمتَنُِج نَْن يَُموَن َكافِر   قَاَم بِِح ِمْن اْمِ

ِليَن ِفي نَْلفَاِظ اْلعُُموِم فِي نَنَُّهْم نََ ابَُهْم  ِ  َما نََ اَب اأْلَوَّ فِي نَْلفَاِظ اْلعُُموِم فِي َكاَلِم اأْلَِئمَّ

َِّاِرلِ ُكلََّما َرنَْوُهْم قَالُوا : َمْن قَاَل َك َا َفُهَو َكافِرو اْعتََْدَ اْلُمْستَِمُج نَنَّ َه َا اللَّْفظَ   نُُصوِص ال

ِْي فِي َحِقِ اْلُمَعيَِّن َشاِملو ِلُمِلِ َمْن قَا لَحُ َولَْم َيتَدَبَُّروا نَنَّ التَّْمِفيَر لَحُ ُشُروطو َوَمَوانُِج قَْد تَْنتَ

ُُِّروُط َواْنتََفْت اْلَمَوانِجُ  يُمَيُِِن  َونَنَّ تَْمِفيَر اْلُمْ لَِق اَل يَْستَْلِ ُم تَْمِفيَر اْلُمَعيَِّن إالَّ إذَا ُوِ دَْت ال

ِ  : الَِّ يَن نَْطلَُْوا َهِ ِ  العمومات لَْم يَُمفُِِروا نَْكثََر َمْن تََملََّم َه َا نَنَّ  َماَم نَْحَمد َوَعامَّ َ اأْلَئِمَّ اْمِ

َماَم نَْحَمد  قَْد بَاَشَر " الجهمي  " الَِّ يَن دََعْو ُ إلَى َخْلِق  -َمثاَل   -بَِه َا اْلَماَلِم ِبَعْينِِح . فَإِنَّ اْمِ

فَاِت َواْمتََحنُو ُ َوَسائِر ُعلََماِ  َوْقتِِح َوفَتَنُوا اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمَناِت الَِّ يَن لَْم اْلُْرْ   ِن َونَْفيِ الِصِ

ْرِب َواْلَحْمِس َواْلَْتِْل َواْلعَْ ِل َعْن اْلِواَليَاِت َوقَْ جِ اأْلَْرَزاِق  ِم بِالضَّ يَُوافُِْوُهْم َعلَى التََّجهُّ

َِ  َوَردِِ  ِِ تَْخِليِصِهْم ِمْن نَْيِد  اْلعَدُِوِ ِبَحْيُث َكاَن َكثِيرو ِمْن نُوِلي اأْلَْمِر إْذ ذَا ََِّهادَةِ َوتَْر ال

ِمْن الجهمي  ِمْن اْلُواَلةِ َواْلَُْضاةِ َوَغْيِرِهْم : يَُمفُِِروَن ُكلَّ َمْن لَْم َيُمْن  هميا ُمَوافِْ ا لَُهْم 

فَاتِ  ِمثِْل اْلَْْوِل ِبَخْلِق اْلُْْر ِن َوَيْحُمُموَن فِيِح ِبُحْمِمِهْم ِفي اْلَمافِِر فَاَل يَُولُّونَحُ  َعلَى نَْفيِ الِصِ

مَلُوَن َلحُ َشَهادَة  وَ  ْْ اَل ِواَليَ   َواَل يُْفِتُمونَحُ ِمْن َعدُِوٍ َواَل يُْعُ ونَحُ َشْيئ ا ِمْن بَْيِت اْلَماِل َواَل يَ

ِِ ِمْن اأْلَْسِر َوَغْيِر ذَِلَك .  فُتْيَا َواَل ِرَوايَ    ََِّهادَةِ َوااِلْفتَِما َويَْمتَِحنُوَن النَّاَس ِعْندَ اْلِواَليَِ  َوال

ِْرَّ بِِح لَْم َيْحُمُموا لَحُ ِبُحْمِم نَْهِل  يَماِن َوَمْن لَْم يُ يَماِن فََمْن نَقَرَّ ِبَخْلِق اْلُْْر ِن َحَمُموا لَحُ بِاْمِ اْمِ

ِم قَتَلُو ُ نَْو َضَربُو ُ َوَحمَُسو ُ . َوَمْعلُومو نَنَّ َه َا ِمْن نَْغلَِظ َوَمْن كَ  اَن دَاِعي ا إلَى َغْيِر التََّجهُّ

ِم فَإِنَّ الدَُّعاَ  إلَى اْلَمَْالَِ  نَْعَمُم ِمْن َقْوِلَها َوِإالَابَ ُ قَائِِلَها َوُعُْوبَ َ تَاِرِكَها نَْعمَ  ُم ِمْن التََّجهُّ

َمامَ ُمَجرَّ  ْرِب . الُمَّ إنَّ اْمِ  ِد الدَُّعاِ  إلَْيَها َواْلعُُْوبَ ُ بِاْلَْتِْل ِلَْائِِلَها نَْعَمُم ِمْن اْلعُُْوبَِ  بِالضَّ

ا فَعَلُو ُ بِِح ِمْن  ْن َضَربَحُ َوَحمََسحُ َواْستَْغفََر َلُهْم وحللهم ِممَّ نَْحَمد دََعا ِلْلَخِليفَِ  َوَغْيِرِ  . ِممَّ

ْساَلِم لَْم يَُجْ  المُّ  يَن َعْن اْمِ ْلِم َوالدَُّعاِ  إلَى اْلَْْوِل الَِّ   ُهَو ُكْفرو َوَلْو َكانُوا ُمْرتَدِِ

ْ َمالِ َوَهِ ِ  ا أْلَْقَواُل ااِلْستِْغفَاُر لَُهْم ؛ فَإِنَّ ااِلْستِْغفَاَر ِلْلَمفَّاِر اَل يَُجوُز بِاْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  َواْمِ

ِ  َ ِريَح و فِي نَنَُّهْم لَْم يَُمفُِِروا اْلُمَعيَِّنيَن ِمْن الجهمي  َواأْلَعْ  َماُل ِمْنحُ َوِمْن َغْيِرِ  ِمْن اأْلَئِمَّ

َِْل َعْن نَْحَمد َما  َ اَل يَُرَّللا فِي اآْلِخَرةِ َوقَْد نُ الَِّ يَن َكانُوا يَُْولُوَن : اْلُْْر ُن َمْخلُوقو َوإِنَّ هَّ

ا نَْن يُْ َكَر َعْنحُ فِي اْلَمْسأَلَِ  ِرَوايَتَاِن فَِفيِح َنَمرو نَْو يَدُلُّ َعلَى  ا ُمعَيَّنِيَن فَأَمَّ نَنَّحُ َكفََّر بِِح قَْوم 

ِْيَاِم الدَِّليِل َعلَى نَنَّحُ ُوِ دَتْ  ِفيِح  يُْحَمُل اأْلَْمُر َعلَى التَّْفِصيِل . فَيَُْاُل : َمْن َكفََّر ُ بَِعْينِِح ؛ فَِل

 ُروُط التَّْمِفيِر َواْنتَفَْت َمَواِنعُحُ َوَمْن لَْم يَُمفِِْر ُ ِبعَْينِِح ؛ فَاِلْنتِفَاِ  ذَِلَك فِي َحِِِْح َهِ ِ  َمجَ شُ 

إْطاَلِق قَْوِلِح بِالتَّْمِفيِر َعلَى َسمِيِل اْلعُُموِم . َوالدَِّليُل َعلَى َه َا اأْلَْ ِل : اْلِمتَاُب َوالسُّنَّ ُ 

ا اْلِمتَاُب : فََْْولُحُ ُسْمَحانَحُ َوتَعَالَى : } َولَْيَس َعلَْيُمْم ُ نَاحو فِيَما َواْمِ ْ  َمالُ َوااِلْعِتمَاُر . نَمَّ

نَْخَ أْتُْم بِِح { وقَْولح تَعَاَلى } َربَّنَا اَل تَُؤاِخْ نَا إْن نَِسينَا نَْو نَْخَ أْنَا { . َوقَْد الَمََت فِي 

َ تَعَالَى قَاَل : قَْد  َ ِحيحِ ُمْسِلٍم َعنْ  ُ َعَلْيِح َوَسلََّم } نَنَّ هَّ نَِبي ُهَرْيَرةَ َعْن النَِّمِيِ َ لَّى هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َواْلُمْؤِمنُوَن بَِه َا الدَُّعاِ  { . َوَرَوَّللا اْلمَُخاِر ُّ  ا دََعا النَّمِيُّ َ لَّى هَّ  فَعَْلت لَمَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم قَاَل : " } نُْعِ يت فَاِتَح َ فِي َ ِحيِحِح َعْن ابْ  ِن َعمَّاٍس نَنَّ النَّمِيَّ َ لَّى هَّ

َْْرنْ بَِحْرِف ِمْنَها  اْلِمتَاِب َوَخَواِتيَم ُسوَرةِ اْلمَََْرةِ ِمْن َكْنٍ  تَْحَت اْلعَْرِش { " َو " } نَنَّحُ لَْم َي

ِ  اْلَخَ أَ إالَّ نُْعِ يَحُ { " . َوإِذَا الَمََت بِ  َ قَْد َغَفَر ِلَهِ ِ  اأْلُمَّ اْلِمتَاِب اْلُمفَسَِّر بِالسُّنَِّ  نَنَّ هَّ

بُ  َ يُعَ ِِ َِّْرِعيَِّ  َما يُوِ ُب نَنَّ هَّ ا َمْحفُوظ ا َولَْيَس فِي الدَّاَللَِ  ال  َوالنِِْسيَاَن فََه َا َعامٌّ ُعُموم 

ِ  ُمْخِ ئ ا عَ  ا ِمْن َهِ ِ  اأْلُمَّ ِ  . َو " نَْيض  َلى َخَ ئِِح َوإِْن َع ََّب اْلُمْخِ َي . ِمْن َغْيِر َهِ ِ  اأْلُمَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم قَاَل :  ِ َ لَّى هَّ " قَْد الَمََت فِي الصَِّحيح ِمْن َحِديِث نَبِي ُهَرْيَرةَ نَنَّ َرُسوَل هَّ
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ا قَطُّ فََْ  اَل أِلَْهِلِح : إذَا َماَت فَأَْحِرقُو ُ الُمَّ اُْذُرَوا ِنْصفَحُ فِي اْلمَِرِ } إنَّ َرُ ال  لَْم يَْعَمْل َخْير 

بُحُ نََحد ا ِمْن الْ  بَنحُ َع َاب ا اَل يُعَ ِِ ُ َعلَْيِح لَيُعَ ِِ ِ لَئِْن قَدََر هَّ ا َونِْصفَحُ فِي اْلمَْحِر فََوَهَّ عَالَِميَن فَلَمَّ

ُ ُل فَعَلُوا بِِح كَ  ُ اْلمَرَّ َفَجَمَج َما ِفيِح َونََمَر اْلَمْحَر فََجَمَج َما فِيِح َماَت الرَّ َما نََمَرُهْم فَأََمَر هَّ

َيتِك يَا َرِبِ َونَْنَت نَْعلَُم ؛  ِْ فَإِذَا ُهَو قَائِمو بَْيَن يَدَْيِح . الُمَّ قَاَل : ِلَم فَعَْلت َه َا ؟ قَاَل ِمْن َخ

ُ لَحُ { " . َوهَ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َرَوا ُ نَْ َحاُب فَغَفََر هَّ  َا اْلَحِديُث ُمتََواتِرو َعْن النَِّمِيِ َ لَّى هَّ

ْْمَ َ ْبِن َعْمٍرو َوَغْيِرِهْم َعْن النَِّمِيِ  اْلَحِديِث َواأْلََسانِيِد ِمْن َحِديِث نَِبي َسِعيٍد َوُح َْيفَ َ َوُع

ُ َعَلْيِح َوَسلََّم ِمْن وُ  ِْينِيَّ َوإِْن َ لَّى هَّ دَةٍ يَْعلَُم نَْهُل اْلَحِديِث نَنََّها تُِفيدُُهْم اْلِعْلَم اْليَ ُ وٍ  ُمتَعَدِِ

ُ ُل َكاَن قَْد َوقََج لَحُ  َركُهْم ِفي نَْسمَاِب اْلِعْلِم . َفَه َا الرَّ ِْ ْن لَْم يَ  لَْم َيْحُصْل ذَِلَك ِلغَْيِرِهْم ِممَّ

َِّكُّ َواْلَجْهُل فِي قُْدرَ  ِ تَعَالَى َعلَى إَعادَةِ اْبِن  دََم ؛ َبْعدَ َما نُْحِرَق َوذُِرَ  َوَعلَى نَنَّحُ ال ةِ هَّ

 ِ ُُِر ُ إذَا َفعََل بِِح ذَِلَك َوَه َاِن نَْ اَلِن َعِميَماِن : " نََحدُُهَما " ُمتَعَلِِقو بِالَلَّ  يُِعيدُ اْلَميَِِت َويَْح

يَماُن بِأَنَّ  حُ َعلَى ُكِلِ َشْيٍ  قَِديرو . َو " الثَّانِي " ُمتَعَلِِقو بِاْليَْوِم اآْلِخِر . َوُهَو تَعَالَى َوُهَو اْمِ

 َ ا َكاَن ُمْؤِمن ا بِا َ يُِعيدُ َه َا اْلَميَِِت َوَيْجِ يِح َعلَى نَْعَماِلِح َوَمَج َه َا فَلَمَّ يَماُن بِأَنَّ هَّ ِ فِي اْمِ للَّ

َ يُثِيُب َويُعَاقُِب بَْعدَ اْلَمْوِت َوقَْد َعِمَل اْلُجْملَِ  َوُمْؤِمن ا بِالْ  يَْوِم اآْلِخِر فِي اْلُجْملَِ  َوُهَو نَنَّ هَّ

ا  ِ نَْن يُعَاقِمَحُ َعلَى ذُنُوبِِح  -َعَمال  َ اِلح  ُ لَحُ ِبَما َكاَن ِمْنحُ ِمْن  -َوُهَو َخْوفُحُ ِمْن هَّ َغفََر هَّ

ِ وَ  يَماِن بِالَلَّ ِحيحِ َعْن النَِّمِيِ اْمِ ا : فََْْد الَمََت فِي الصَّ اِلحِ . َونَْيض  اْليَْوِم اآْلِخِر َواْلَعَمِل الصَّ

َ يُْخِرُج ِمْن النَّاِر َمْن َكاَن فِي قَْلمِِح ِمثَْْاُل ِدينَاٍر ِمْن إيَما ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } إنَّ هَّ ٍن { َ لَّى هَّ

ثَْْاُل ِدينَاٍر َمْن َخْيٍر الُمَّ يُْخِرُج ِمْن النَّاِر َمْن َكاَن فِي قَْلِمِح ِمثَْْاُل َحمٍَّ  " َوفِي ِرَوايٍَ  : } مِ 

ِمْن َخْردٍَل ِمْن إيَماٍن { " َوفِي ِرَوايٍَ  " َمْن َخْيٍر " " } َويُْخِرُج ِمْن النَّاِر َمْن َكاَن فِي 

ةٍ ِمْن إيَماٍن نَْو َخيْ  ٍر { " َوَه َا َونَْمثَالُحُ ِمْن النُُّصوِص اْلُمْستَِفيَضِ  َعْن قَْلمِِح ِمثَْْاُل ذَرَّ

يَماِن وَ  ُ َعَلْيِح َوَسلََّم يَدُلُّ نَنَّحُ اَل يَُخلَّدُ فِي النَّاِر َمْن َمعَحُ َشْي و ِمْن اْمِ اْلَخْيِر النَّمِِيِ َ لَّى هَّ

ا َيتَ  يَماَن ِممَّ ا ِمْن َهُؤاَلِ  َوإِْن َكاَن قَِليال  َونَنَّ اْمِ نُ . َوَمْعلُومو قَْ ع ا نَنَّ َكِثير  َمعَُّض َوَيتََج َّ

ِ َوَرُسوِلِح إْذ اْلَماَلُم فِيَمْن َيُموُن َك َِلَك . َونَيْ  يَماِن بِالَلَّ ْْدَارو َما ِمْن اْمِ ا اْلُمْخِ ِئيَن َمَعُهْم ِم ض 

َ َكِثيرو ِمْنُهْم فِي َكثِ  يٍر ِمْن َهِ ِ  اْلَمَسائِِل َواتَّفَُْوا َعلَى َعدَِم التَّْمِفيِر بِ َِلَك فَإِنَّ السَّلََع نَْخَ أ

َحابَِ  نَْن يَُموَن اْلَميُِِت يَْسَمُج نِدَاَ  اْلَحِيِ َونَْنَمَر بَْعُضُهْم نَْن يَُموَن  ِمثُْل َما نَْنَمَر َبْعُض الصَّ

ََْم   َونَْنَمَر بَْعُضُهْم ُرْؤيَ َ مُ  ٍد َربَّحُ َوِلمَْعِضِهْم فِي اْلِخاَلفَِ  َوالتَّْفِضيِل َكاَلمو اْلِمْعَراُج يَ َحمَّ

َمْعُروفو َوَك َِلَك ِلَمْعِضِهْم فِي قِتَاِل بَْعٍض َولَْعِن بَْعٍض َوِإْطاَلِق تَْمِفيِر بَْعِض نَْقَواٍل 

َ اَل  َمْعُروفٍَ  . َوَكاَن اْلَْاِضي شريح يُْنِمُر قَِراَ ةَ َمْن قََرنَ : } َبلْ  َعِجْمَت { َويَُْوُل : إنَّ هَّ

يَْعَجُب ؛ فَمَلََغ ذَِلَك إْبَراِهيَم النخعي فََْاَل : إنََّما شريح َشاِعر يُْعِجمُحُ ِعْلُمحُ . َكاَن َعْمد هَّ 

َمَر ِ َف   دَلَّ َعلَْيَها نُفُْح ِمْنحُ فََماَن يَُْوُل : } بَْل َعِجْمَت { َفَه َا قَْد نَْنَمَر قَِراَ ة  الَابِتَ   َونَنْ 

ِ  َوَك َِلَك َبْعُض السَّلَِع نَْنَمَر بَ  ْعُضُهْم اْلِمتَاُب َوالسُّنَّ ُ َواتََّفَْْت اأْلُمَّ ُ َعلَى نَنَّحُ إَمامو ِمْن اأْلَِئمَّ

ا { َوقَاَل : إنََّما ِهَي : ُحُروَف اْلُْْر ِن ِمثَْل إْنَماِر بَْعِضِهْم قَْولَحُ : } نَفَلَْم يَْيأَِس الَِّ يَن  َمنُو

ا ُ { نو لَْم يَتَمَيَّْن الَِّ يَن  َمنُوا َوإِْنَماِر اآْلَخِر قَِراَ ةَ قَْوِلِح : } َوقََضى َربَُّك ناَلَّ تَْعمُدُوا إالَّ إيَّ 

ذَتَْيِن َو َخرُ  يَْمتُُب ُسوَرةَ  َوقَاَل : إنََّما ِهَي : َوَو َّى َربُّك . َوَبْعُضُهْم َكاَن َح ََف اْلُمعَِوِ

ا لَْم َيُمْن قَْد تََواتَ  ِْْل اْلُمتََواتِِر َوَمَج َه َا فَلَمَّ ْ َمالِ َوالنَّ  َمْعلُومو بِاْمِ
و َر اْلُْنُوِت . َوَه َا َخَ أ

ُْْل ِعْندَُهْم بِ َِلَك لَْم يَُمفَُّروا َوإِْن َكاَن يَْمفُُر بِ َِلَك َمْن قَاَمْت َعلَْيِح اْلُحجَّ ُ  ِْْل  النَّ بِالنَّ

ُب نََحد ا إالَّ َبْعدَ  َ اَل يُعَ ِِ ا فَإِنَّ اْلِمتَاَب َوالسُّنَّ َ قَْد دَلَّ َعلَى نَنَّ هَّ إْباَلغِ اْلُمتََواتِِر . َونَْيض 

ْبحُ َرنْس ا َوَمْن بَلَغَتْحُ ُ ْملَ   دُوَن بَْعِض  َسالَِ  فََمْن لَْم تَْملُْغحُ ُ ْملَ   لَْم يُعَ ِِ التَّْفِصيِل لَْم  الِرِ
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ْبحُ إالَّ َعلَى إْنَماِر َما قَاَمْت َعلَْيِح اْلُحجَّ ُ الرسالي  . َوذَِلَك ِمثُْل قَْولح تَعَالَى } ِلئاَلَّ يَُمونَ   يُعَ ِِ

ْنِس نَلَْم يَ  ََِر اْلِجِنِ َواْمِ ُسِل { َوَقْوِلِح : } يَا َمْع ِ ُحجَّ و بَْعدَ الرُّ أِْتُمْم ُرُسلو ِللنَّاِس َعلَى هَّ

ْرُكْم َما يَتَ َكَُّر ِفيِح َمْن تَ َكَّرَ   ِمْنُمْم يَُْصُّوَن َعلَْيُمْم  يَاِتي { اآْليَ َ . َوَقْوِلِح : } نََولَْم نُعَِمِ

لَْيُمْم  يَاِت َوَ اَ ُكُم النَِّ يُر { َوقَْوِلِح : } َوقَاَل لَُهْم َخَ َنتَُها نَلَْم يَأْتُِمْم ُرُسلو ِمْنُمْم َيتْلُوَن عَ 

بِيَن َحتَّى نَْمعََث َرُسوال  { َوقَْوِلِح : } َوَما َكاَن  َربُِِمْم { اآْليَ َ . َوقَْوِلِح : } َوَما ُكنَّا ُمعَ ِِ

َها َرُسوال  َيتْلُو َعلَْيِهْم  يَاِتنَا { َوقَْوِلِح : } ُكلََّما نُلْ  َِْي َربَُّك ُمْهِلَك اْلَُْرَّللا َحتَّى َيْمعََث فِي نُِمِ
َل  فِيَها فَْوجو َسأَلَُهْم َخَ َنتَُها نَلَْم يَأْتُِمْم نَِ يرو { } قَالُوا َبلَى قَْد َ اَ نَا نَِ يرو فََم َّْبنَا َوقُْلنَا َما نَ َّ

ُ ِمْن َشْيٍ  { َوَقْوِلِح : } َولَْو نَنَّا نَْهلَْمنَاُهْم ِبعَ َاٍب ِمْن َقْمِلِح لََْالُوا َربَّنَا لَ  ْواَل نَْرَسْلَت إلَْينَا هَّ

َرُسوال  فََنتَِّمَج  يَاتَِك ِمْن قَْمِل نَْن نَِ لَّ َونَْخَ َّللا { َوقَْوِلِح " } َولَْواَل نَْن تُِصيمَُهْم ُمِصيمَ و ِبَما 

ُموَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن { قَدََّمْت نَْيِديِهْم فَيَُْولُوا َربَّنَا لَْواَل نَْرَسْلَت إلَْينَا َرُسوال  َفنَتَّمَِج  يَاتَِك َونَ

ِ َوَرُسوِلِح َولَْم يَْعلَْم  دَةٍ . فََمْن َكاَن قَْد  َمَن بِالَلَّ َوَنْحُو َه َا فِي اْلُْْر ِن فِي َمَواِضَج ُمتَعَدِِ

ا نَنَّحُ لَْم يَْسَمْعحُ . نَْو سَ  ُسوُل فَلَْم يُْؤِمْن بِِح تَْفِصيال  ؛ إمَّ ِمعَحُ ِمْن َطِريٍق بَْعَض َما َ اَ  بِِح الرَّ

اَل َيِجُب التَّْصِديُق ِبَها نَْو اْعتََْدَ َمْعن ى  َخَر ِلَنْولِ ِمْن التَّأِْويِل الَِّ   يُْع َُر ِبِح . فََه َا قَْد 

ُ َعلَْيِح َوَما لَْم يُ  ِ َوبَِرُسوِلِح َما يُوِ ُب نَْن يُثِيمَحُ هَّ يَماِن بِالَلَّ ْؤِمْن بِِح فَلَْم تَُْْم ُ ِعَل فِيِح ِمْن اْمِ

ْ َمالِ نَنَّ  ا فََْْد الَمََت بِاْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  َواْمِ ِتي يَْمفُُر ُمَخاِلفَُها . َونَْيض 
 ِمْن َعلَْيِح بِِح اْلُحجَّ ُ الَّ

يِن َما اَل َيْمفُُر ُمَخاِلفُحُ ؛ بَْل َواَل يَْفُسُق ؛ بَْل َواَل يَأاْلَُم ؛ ِمثُْل اْلَخَ ِأ فِي  اْلَخَ ِأ فِي الدِِ

ِْدُ نَنَّ اْلُمْخِ َي فِيَها  الِمو  َوَبْعُض  اْلفُُرولِ اْلعََمِليَِّ  ؛ َوإِْن َكاَن َبْعُض اْلُمتََملَِِمِ  َواْلُمتَفََِِْهِ  يَْعتَ

ِْدُ نَنَّ ُكلَّ ُمْجتَِهٍد فِيَها ُمِصيبو فََه َاِن اْلَْ  ْواَلِن َشاذَّاِن َوَمَج ذَِلَك فَلَْم اْلُمتََملَِِمِ  َواْلُمتَفََِِْهِ  يَْعتَ

َ أُ يَُْْل نََحدو ِبتَْمِفيِر اْلُمْجتَِهِديَن اْلُمتَنَاِزِعيَن فِيَها َوَمَج ذَِلَك فَمَْعُض َهِ ِ  اْلَمَساِئِل قَْد الَمََت خَ 

ْ َمالِ اْلَِْديِم ِمثُْل اْستِْحاَلِل بَْعِض  السَّلَِع َواْلَخلَِع ِلمَْعِض اْلُمنَاِزلِ فِيَها بِالنُُّصوِص َواْمِ

ِْتَاِل فِي اْلِفتْنَِ  . بَا َواْستِْحاَلِل  َخِريَن ِلمَْعِض نَْنَوالِ اْلَخْمِر َواْستِْحاَلِل  َخِريَن ِلْل  نَْنَوالِ الِرِ

َحابَ  ِ  اْلَمْعُروفِيَن َونَْهُل السُّنَِّ  َواْلَجَماَعِ  ُمتَِّفُْوَن َعلَى نَنَّ اْلَمْعُروفِيَن بِاْلَخْيِر َكالصَّ

َوَغْيِرِهْم ِمْن نَْهِل اْلَجَمِل و فين ِمْن اْلَجانَِمْيِن اَل يُفَسَُّق نََحدو ِمْنُهْم فَْضال  َعْن نَْن يَُمفََّر 

ِْتَ  اِلِهْم َحتَّى َعدََّّللا ذَِلَك َمْن َعدَّا ُ ِمْن اْلفََُْهاِ  إلَى َسائِر نَْهِل اْلمَْغيِ فَإِنَُّهْم َمَج إيَجابِِهْم ِل

ِِْهْم أِلَْ ِل التَّأِْويِل َكَما يَُْوُل َهُؤاَلِ  اأْلَِئمَّ ُ : إنَّ َشاِرَب النَّمِيِ  اْلمُ  تَنَاَزَل َمَنعُوا نَْن يُْحَمَم بِِفْس

ال  اَل يُْجلَدُ َواَل يَْفُسُق . َوقَْد قَاَل تَعَالَى : } َودَاُودَ َوُسلَْيَماَن إْذ يَْحُمَما ِن ِفي فِيِح ُمتَأَِوِ

ْمنَاَها ُسلَْيَماَن َوُكالًّ  تَيْ  َِْت فِيِح َغنَُم اْلَْْوِم َوُكنَّا ِلُحْمِمِهْم َشاِهِديَن { } فَفَهَّ نَا اْلَحْرِإ إْذ نَفَ

ا { َوقَاَل تَعَالَى : } َما قََ ْعتُْم ِمْن ِلينٍَ  نَْو تََرْكتُُموَها قَائَِم   َعلَى نُُ وِلَها  ا َوِعْلم  ُحْمم 

َحاحِ ِمْن َحِديِث َعْمِرو ْبِن العاص َونَِبي ُهَرْيَرةَ َعْن النَِّمِيِ فَمِ  ِ { . َوالَمََت فِي الِصِ إِْذِن هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم نَنَّحُ قَاَل : } إذَا اْ تََهدَ اْلَحاِكُم فَأََ اَب فَلَحُ نَْ َراِن َوإِذَا اْ تََهدَ فَ  أَْخَ أَ َ لَّى هَّ

ُ َعلَْيِح  فَلَحُ نَْ رو  { " . َوالَمََت فِي الصَِّحيحِ } َعْن بريدة ْبِن الحصيب نَنَّ النَِّميَّ َ لَّى هَّ

ِ فَاَل تُْنِ ْلُهْم َعلَى  َوَسلََّم قَاَل : إذَا َحاَ ْرت نَْهَل ِحْصٍن فََسأَلُوِ نَْن تُْنِ لَُهْم َعلَى ُحْمِم هَّ

ِ َوَلِمْن نَْنِ ْلُهْم  ِ فِيِهْم { " ُحْمِم هَّ َعَلى ُحْمِمك َوُحْمِم نَْ َحاِبك فَإِنَّك اَل تَْدِر  َما ُحْمُم هَّ

ْ َمالِ نَنَّ َمنْ   َه َا اأْلَْ ِل َكِثيَرةو لََها َمْوِضجو  َخُر . َوقَْد الََمَت بِاْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  َواْمِ
 َونَِدلَّ ُ

 ُ َْْمُل ِمْنحُ ااِلْعتِ َاُر بَلَغَتْحُ ِرَسالَ ُ النَِّمِيِ َ لَّى هَّ  َعلَْيِح َوَسلََّم فَلَْم يُْؤِمُن بِِح َفُهَو َكافِرو اَل يُ

ةِ ؛ َوأِلَنَّ اْلعُْ َر بِاْلَخَ ِأ ُحْممو َشْرِعيٌّ  َسالَِ  َونَْعاَلِم النُّمُوَّ فََمَما نَنَّ بِااِلْ تَِهاِد ِلُمُهوِر نَِدلَِّ  الِرِ

ى َكمَاِئَر َوَ غَائَِر َواْلَواِ مَاُت تَْنَِْسُم إلَى نَْرَكاٍن َوَواِ مَاٍت َلْيَسْت ال ُّنُوَب تَْنَِْسُم إلَ 
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ُ يَْنَِْسُم إلَى َمْغفُوٍر َوَغْيِر َمْغفُوٍر َوالنُُّصوُص إنََّما نَْوَ مَْت َرْفَج  نَْرَكان ا : فََم َِلَك اْلَخَ أ

ِ  وَ  ا نَْن اْلُمَؤاَخ َةِ بِاْلَخَ ِأ ِلَهِ ِ  اأْلُمَّ إِذَا َكاَن َك َِلَك فَاْلُمْخِ ُي فِي بَْعِض َهِ ِ  اْلَمَسائِِل : إمَّ

يَماِن .  ِ  نُُ وِل اْمِ ِرِكيَن َونَْهِل اْلِمتَاِب َمَج ُمَمايَنَتِِح لَُهْم فِي َعامَّ ِْ يَْلَحَق بِاْلُمفَّاِر ِمْن اْلُم

ا نَْن يَْلَحَق بِاْلُمْخِ ِئيَن فِي َمَسائِلِ  ا ِمْن نُُ وِل  َوإِمَّ يَجاِب َوالتَّْحِريِم َمَج نَنََّها نَْيض  اْمِ

َماِت  يَماَن بُِوُ وِب اْلَواِ مَاِت المَّاِهَرةِ اْلُمتََواتَِرةِ َوتَْحِريِم اْلُمَحرَّ يَماِن . فَإِنَّ اْمِ اْمِ

يَماِن َوقَ  يِن َواْلَجاِحدُ لََها َكافِرو المَّاِهَرةِ اْلُمتََواتَِرةِ ؛ : ُهَو ِمْن نَْعَمِم نُُ وِل اْمِ َواِعِد الدِِ

ِمْن  بِااِلتِِفَاِق َمَج نَنَّ اْلُمْجتَِهدَ ِفي َبْعِضَها لَْيَس بَِمافِِر بِااِلتِِفَاِق َمَج َخَ ئِِح . َوإِذَا َكاَن اَل بُدَّ 

ْنفَْيِن : فََمْعلُومو نَنَّ اْلُمْخِ ِئيَن ِمْن اْلُمؤْ  ا ِمْنحُ إْلَحاقِِح بِأََحِد الِصِ ِ َوَرُسوِلِح نََشدُّ َشمَه  ِمِنيَن بِالَلَّ

ا  ِ  قَِديم  ِرِكيَن َونَْهِل اْلِمتَاِب فََوَ َب نَْن يَْلَحَق ِبِهْم َوَعلَى َه َا َمَضى َعَمُل اأْلُمَّ ِْ بِاْلُم

ْساَلِم الَّتِي تَْجِر  َعلَى  َوَحِديث ا فِي نَنَّ َعامَّ َ اْلُمْخِ ِئيَن ِمْن َهُؤاَلِ  تَْجِر  َعلَْيِهْم نَْحَمامُ  اْمِ

ا ِمْن اْلُمْمتَِدَعِ  ُمنَافُِْوَن النِِفَاَق اأْلَْكمََر َونُوَلِئَك ُكفَّارو   ِفي َغْيِرِهْم َه َا َمَج اْلِعْلِم بِأَنَّ َكثِير 

افَِضِ  والجهمي   ِِ اأْلَْسفَِل ِمْن النَّاِر فََما نَْكثَُر َما يُوَ دُ فِي الرَّ َوَنْحِوِهْم َزنَاِدقَ و الدَّْر

ْن يَُموُن نَْ ُل َزْندَقَتِِح َعْن  نَاِدقَِ  ِممَّ ِْيَن ال َّ ُمنَافُِْوَن َبْل نَْ ُل َهِ ِ  اْلمِدَلِ ُهَو ِمْن اْلُمنَافِ

ِرِكيَن فََهُؤاَلِ  ُكفَّارو فِي اْلمَاِطِن َوَمْن ُعِلَم َحالُحُ فَُهَو َكافِرو فِي ِْ ابِئِيَن َواْلُم المَّاِهِر  الصَّ

ُسوُل ِمْن اْلِمتَاِب َواْلِحْمَمِ   ا َ اَ  بِِح الرَّ ا . َونَْ ُل َضاَلِل َهُؤاَلِ  اأْلَْعَراُض َعمَّ نَْيض 

َسالَِ  َكافِرو اَل َرْيَب  َواْبِتغَاِ  اْلُهدَّللَا فِي ِخاَلِف ذَِلَك فََمْن َكاَن َه َا نَْ لَحُ فَُهَو َبْعدَ َباَلغِ الِرِ

ِ  َكَما يَُْولُحُ قَْومو ِمْن اْلُمتَفَْلِسفَِ  َوَغاِليَِ   فِيِح ِمثْلُ  ِ  دُوَن اْلَخا َّ َسالَ َ ِلْلعَامَّ َمْن يََرَّللا نَنَّ الِرِ

فَِ  نَْو يََرَّللا نَنَّحُ َرُسولو إلَى بَْعِض النَّاِس دُوَن َبْعٍض َكَما يَُْولُحُ َكِثيرو  اْلُمتََملَِِمِ  َواْلُمتََصِوِ

دُ نَْ لَْيِن َعِميَمْيِن : " نََحدُُهَما " نَنَّ اْلِعْلَم  ِمْن اْلَيُهودِ  َوالنََّصاَرَّللا . فََه َا اْلَماَلُم يَُمِهِ

ْطاَلِق َفنَْفُي  ُسوُل َونَنَّ ِخاَلَف ذَِلَك ُكْفرو َعلَى اْمِ يَماَن َواْلُهدَّللَا ِفيَما َ اَ  بِِح الرَّ َواْمِ

فَاِت ُكْفرو َوالتَّْمِ يُب بِأَنَّ  َ يَُرَّللا فِي اآْلِخَرةِ نَْو نَنَّحُ َعلَى اْلعَْرِش نَْو نَنَّ اْلُْْر َن َكاَلُمحُ الِصِ هَّ

 نَْو نَنَّحُ َكلََّم ُموَسى نَْو نَنَّحُ اتََّخ َ إْبَراِهيَم َخِليال  ُكْفرو َوَك َِلَك َما َكاَن فِي َمْعَنى ذَِلَك َوَه َا

ِ  السُّنَِّ  َونَ  َكاْلَوِعيِد  -ْهِل اْلَحِديِث . َو " اأْلَْ ُل الثَّانِي " نَنَّ التَّْمِفيَر اْلَعامَّ َمْعنَى َكاَلِم نَِئمَّ

ُهودو لَحُ  -اْلعَاِمِ  ِْ ا اْلُحْمُم َعلَى اْلُمعَيَِّن بِأَنَّحُ َكافِرو نَْو َم يَِجُب اْلَْْوُل بِإِْطاَلقِِح َوُعُموِمِح . َونَمَّ

ُِْع َعلَى ُِْع َعلَى الُمُوِت ُشُروِطِح َواْنتِفَاِ   بِالنَّاِر : فََه َا يَ الدَِّليِل اْلُمَعيَِّن فَإِنَّ اْلُحْمَم يَ

َِِّريعَ َ قَْد تَأُْمُرنَا بِإِقَاَمِ  اْلَحدِِ  ا َيْنَمِغي نَْن يُْعلََم فِي َه َا اْلَمْوِضجِ نَنَّ ال َعلَى  َمَواِنِعِح . َوِممَّ

ا ِبَْتْلِ  نَْو َ ْلٍد نَْو َغْيِر ذَِلَك َوَيُموُن فِي اآْلِخَرةِ َغْيَر ُمعَ ٍَّب ِمثُْل  َشْخٍص فِي الدُّْنيَا ؛ إمَّ

ةِ قِتَاِل اْلمُغَاةِ والمتأولين َمَج بََْاِئِهْم َعلَى اْلعَدَالَِ  َوِمثُْل إقَاَمِ  اْلَحدِِ َعلَى َمْن تَاَب َبْعدَ اْلُْْدرَ 

ِْيُم  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َعلَْيِح تَْوبَ   َ ِحيَح   فَإِنَّا نُ اْلَحدَّ َعلَْيِح َمَج ذَِلَك َكَما نَقَاَمحُ النَّمِيُّ َ لَّى هَّ

َعلَى َماِعِ  ْبِن َماِلٍك َوَعَلى الغامدي  َمَج َقْوِلِح : } لََْْد تَابَْت تَْوبَ   لَْو تَاَبَها َ اِحُب َمْمٍس 

ال  َمَج اْلِعْلِم بِأَنَّحُ  لَغُِفَر لَحُ { " َوِمثُْل إقَاَمِ  اْلَحدِِ َعلَى َمْن َشِرَب النَّمِي َ اْلُمتَنَاَزَل فِيِح ُمتَأَِوِ

َحابَِ   ا َشِرَب اْلَخْمَر َبْعُض الصَّ بَاٍق َعلَى اْلعَدَالَِ  . ِبِخاَلِف َمْن اَل تَأِْويَل لَحُ فَإِنَّحُ لَمَّ

َل َقوْ  ِ  تَأَوَّ اِلَحاِت َواْعتََْدُوا نَنََّها تَِحلُّ ِلْلَخا َّ لَحُ : } لَْيَس َعلَى الَِّ يَن  َمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

َْْوا  َْْوا َو َمنُوا الُمَّ اتَّ اِلَحاِت الُمَّ اتَّ َْوا َو َمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ُ نَاحو ِفيَما َطِعُموا إذَا َما اتَّْ

َحاَب ُ ِمثُْل ُعَمِر ْبَن اْلَخ َّاِب َوعَ  ِلِيِ ْبِن نَِبي َطاِلٍب َوَغْيِرِهَما َعلَى َونَْحَسنُوا { اتَّفََق الصَّ

وا َعلَى ااِلْستِْحاَلِل قُتِلُوا . َوَك َِلَك نَْعلَُم نَنَّ خَ  وا بِالتَّْحِريِم ُ ِلدُوا َوإِْن نََ رُّ ْلْ ا نَنَُّهْم إْن نَقَرُّ

يَن بِاْلِجْ يَِ  َعلَى اَل يُعَاقَمُوَن فِي الدُّْنيَا َمَج نَنَُّهْم ُكفَّارو فِي اآْلِخَرةِ ِمثُْل  ِرِ ِْ ِ  اْلُم مَّ نَْهِل ال ِِ
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ْساَلِم َوُهمْ  ْساَلَم فَإِنَُّهْم تَْجِر  َعلَْيِهْم نَْحَماُم اْمِ ِْيَن اْلُمْمِهِريَن اْمِ  ِفي ُكْفِرِهْم . َوِمثُْل اْلُمنَافِ

ِِ اآْلِخَرةِ َكافُِروَن َكَما دَلَّ َعلَْيِح اْلُْْر ُن فِي  يَاٍت ُمتََعدِِ  ِْيَن فِي الدَّْر دَةٍ َكَْْوِلِح : } إنَّ اْلُمنَافِ

ا { اآْليَ َ . َوَقْوِلِح : } يَْوَم يَُْوُل اْلُمنَافُِْوَن  اأْلَْسفَِل ِمَن النَّاِر َولَْن تَِجدَ لَُهْم نَِصير 

ْْتَِمْس ِمْن نُوِرُكْم قِيَل اْر ِ  ا َواْلُمنَافَِْاُت ِللَِّ يَن  َمنُوا اْنُمُرونَا نَ عُوا َوَراَ ُكْم فَاْلتَِمُسوا نُور 

ْحَم ُ َوَظاِهُر ُ ِمْن ِقمَِلِح اْلعَ َاُب { } يُنَادُونَُهْم  فَُضِرَب بَْينَُهْم بُِسوٍر لَحُ َبابو بَاِطنُحُ فِيِح الرَّ

تُْمُم اأْلََماِنيُّ َحتَّى نَلَْم نَُمْن َمعَُمْم قَالُوا بَلَى َولَِمنَُّمْم فَتَْنتُْم نَْنفَُسُمْم َوتََربَّْصتُْم َوا ْرتَْمتُْم َوَغرَّ

ِ اْلغَُروُر { } فَاْليَْوَم اَل يُْؤَخ ُ ِمْنُمْم فِْديَ و َواَل ِمَن الَِّ يَن َكفَ  ُكْم بِاللَّ ِ َوَغرَّ ُروا { َ اَ  نَْمُر هَّ

ِْيَِْ  إنََّما ُهَو ِفي الدَّ  اِر اآْلِخَرةِ الَِّتي ِهَي دَاُر الثََّواِب اآْليَ َ . َوَه َا أِلَنَّ اْلَجَ اَ  فِي اْلَح

َرُل فِيَها ِمْن اْلِعَْاِب َما يُْدفَُج بِِح المُّْلُم َواْلعُْدَواُن َكمَ  ِْ ا الدُّْنيَا فَإِنََّما يُ ا قَاَل َواْلِعَْاِب . َونَمَّ

 ِ يُن لِلَّ  فَإِِن اْنتََهْوا فَاَل ُعْدَواَن إالَّ َعلَى تَعَالَى : } َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى اَل تَُموَن فِتْنَ و َوَيُموَن الدِِ

المَّاِلِميَن { َوقَاَل تَعَالَى : } إنََّما السَّمِيُل َعلَى الَِّ يَن يَْمِلُموَن النَّاَس َويَْمغُوَن فِي اأْلَْرِض 

ُسِل َوإِْنَ اِل الْ  ُْْصودَ بِإِْرَساِل الرُّ ِْْسِط َكَما بَِغْيِر اْلَحِقِ { َوَه َا أِلَنَّ اْلَم ُمتُِب ُهَو إقَاَم ُ اْل

اُس قَاَل تَعَالَى : } لََْْد نَْرَسْلَنا ُرُسلَنَا بِاْلَميِِنَاِت َونَْنَ ْلنَا َمعَُهُم اْلِمتَاَب َواْلِميَ اَن ِليَُْوَم النَّ 

ِْْسِط َونَْنَ ْلنَا اْلَحِديدَ ِفيِح بَأْسو َشِديدو َوَمنَافُِج ِللنَّاِس َوِلَيعْ  ُ َمْن َيْنُصُر ُ َوُرُسلَحُ بِاْل لََم هَّ

َ َقِو ٌّ َعِ ي و { . َوإِذَا َكاَن اأْلَْمُر َك َِلَك فَعُُْوبَ ُ الدُّْنيَا َغْيُر ُمْستَْلَ َمٍ  لِ  عُُْوبَِ  بِاْلغَْيِب إنَّ هَّ

َْتِْل  الدَّاِعي إلَى اْلمِْدَعِ  الَِّ   يُِضلُّ اآْلِخَرةِ َواَل بِاْلعَْمِس . َوِلَه َا نَْكثَُر السَّلَِع يَأُْمُروَن بِ

يِن َسَوا   قَالُوا : ُهَو َكافِرو نَْو لَْيَس بَِمافِِر . َوإِذَا ُعِرَف َه َا  النَّاَس أِلَْ ِل إْفَساِدِ  فِي الدِِ

اِل َونَْمثَاِلِهْم  اَل  -ْيِح بِأَنَّحُ ِمْن اْلُمفَّاِر ِبَحْيُث يُْحَمُم َعلَ  -فَتَْمِفيُر " اْلُمعَيَِّن " ِمْن َهُؤاَلِ  اْلُجهَّ

ْقدَاُم َعلَْيِح إالَّ َبْعدَ نَْن تَُْوَم َعلَى نََحِدِهْم اْلُحجَّ ُ الرسالي  الَّتِي يَتَمَيَُّن ِبَها نَنَّهُ  ْم يَُجوُز اْمِ

ُسِل َوإِْن َكاَنْت َهِ ِ  اْلَمَْالَ ُ اَل َرْيَب نَنََّها ُكْفرو .  َوَهَم َا اْلَماَلُم فِي تَْمِفيِر َ ِميجِ ُمَخاِلفُوَن ِللرُّ

" اْلُمعَيَّنِيَن " َمَج نَنَّ َبْعَض َهِ ِ  اْلمِْدَعِ  نََشدُّ ِمْن بَْعٍض َوبَْعُض اْلُمْمتَِدَعِ  َيُموُن فِيِح ِمْن 

يَماِن َما لَْيَس فِي بَْعٍض فَلَْيَس أِلََحِد نَْن يَُمفَِِر نََحد ا ِمْن اْلُمْسِلِمي َن َوإِْن نَْخَ أَ َوَغِلَط َحتَّى اْمِ

 َِّ ِْيِن لَْم يَُ ْل ذَِلَك َعْنحُ بِال ِكِ ؛ بَْل تَُْاَم َعلَْيِح اْلُحجَّ ُ َوتُمَيََّن لَحُ اْلَمَحجَّ ُ . َوَمْن الَمََت إيَمانُحُ بِيَ

ُِّْمَهِ  . َوَه َا اْلجَ  ِ  َوإَِزالَِ  ال َواُب اَل يَْحتَِمُل نَْكثََر ِمْن َه َا . اَل يَُ وُل إالَّ بَْعدَ إقَاَمِ  اْلُحجَّ

ُ ُسْمَحانَحُ نَْعلَُم . َْنَا َوَسائِر إْخَواِننَا ِلَما يُِحمُّحُ َوَيْرَضا ُ َوَهَّ ُ اْلَمْسئُوُل نَْن يَُوفِِ  َوَهَّ
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ِر قَاَل تَعَالَى : } ُسوَرةو نَْنَ ْلنَاَها َوفََرْضنَاَها فَْصلو فِي َمعَاٍن ُمْستَْنمََ ٍ  ِمْن ُسوَرةِ النُّو

 ِ ِْْديِر ِلُحدُوِد هَّ  الَِّتي َمْن َونَْنَ ْلنَا فِيَها  يَاٍت بَيِِنَاٍت لَعَلَُّمْم تَ َكَُّروَن { فَفََرَضَها بِاْلمَيِِنَاِت َوالتَّ

حُ َوَمْن قَُرَب ِمْن َحَراِمَها فََْْد اْعتَدَّللَا َوتَعَدََّّللا اْلُحدُودَ يَتَعَدَّ َحاَللََها إلَى اْلَحَراِم َفَْْد َظلََم نَْفسَ 

نَا  ََِّهادَةِ َعلَى الِ ِ انِيَْيِن ِمائَ َ ِ ْلدَةٍ َوَبيََّن فِيَها فَِريَض َ ال َونَنََّها َوَبيََّن فِيَها فَْرَض اْلعُُْوبَِ  ِلل َّ

ِ نَْربَُج َشَهادَاٍت َوَك َِلَك َفِريَض ُ َشَهادَ  َهدُ نَْربََج َشَهادَاٍت بِالَلَّ ِْ ةِ اْلُمتاََلِعَنْيِن ُكلٌّ ِمْنُهَما يَ

َوَنَهى فِيَها َعْن تَعَدِِ  ُحدُوِدِ  فِي اْلفُُروجِ َواأْلَْعَراِض َواْلعَْوَراِت َوَطاَعِ  ِذ  السُّْلَ اِن 

اَل يَْدُخُل إالَّ بِإِْذنِِح إْذ اْلُحُْوُق َنْوَعاِن : َسَوا و َكاَن فِي َمْنِ ِلِح نَْو فِي ِواَليَتِِح َواَل َيْخُرُج وَ 

ِ فَاَل يَتَعَدََّّللا ُحدُودَ ُ َوَنْولو ِلْلِعمَاِد فِيِح نَْمرو فَاَل يُْفَعُل إالَّ بِإِْذِن اْلَماِلِك َولَْيسَ  أِلََحِد نَْن  نَْولو لِلَّ

 ِ ِ ُهَو اأْلَْ ُل َوإِْذُن يَْفَعَل َشْيئ ا فِي َحِقِ َغْيِرِ  إالَّ بِإِْذِن هَّ َوإِْن لَْم يَأْذَْن اْلَماِلُك فَإِْذُن هَّ
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نََها ااِلْسِتئْ َاَن فِي اْلَمَساِكِن  ْذَن فِيِح . َوِلَه َا َضمَّ ُ َوَ َعَل لَحُ اْمِ اْلَماِلِك َحْيُث نَِذَن هَّ

اَلةِ َواْلِجَهاِد َوَنْحِوِهَما َوَوَسِ َها بِِ ْكِر َواْلَمَ اِعِم َوااِلْستِئْ َاَن ِفي اأْلُُموِر اْلَجاِمعَِ  َكا لصَّ

ِ َواْ ِتنَابِ  َِأُ َعْن اْمتِثَاِل نَْمِر هَّ  النُّوِر الَِّ   ُهَو َمادَّةُ ُكِلِ َخْيٍر َوَ اَلُح ُكِلِ َشْيٍ  َوُهَو يَْن

ْمِر َعلَى ذَِلَك فَإِنَّحُ ِضيَا و فَإِنَّ ِحْفظَ  ُ ِلَصاِحمِِح  نَْهيِِح َوَعْن الصَّ ِ يَْجَعُل هَّ َْْوَّللا هَّ اْلُحدُوِد ِبتَ

َ َو ِمنُوا بَِرُسوِلِح يُْؤِتُمْم ِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمتِِح َويَْجعَْل لَُممْ  ُوا هَّ ا َكَما قَاَل تَعَالَى : } اتَّْ  نُور 

ُِوَن بِِح َويَْغِفْر لَُمْم . { فَِضدُّ النُّوِر المُّْلمَ  ا تَْم  ُ َوِلَه َا َعََّْب ِذْكَر النُّوِر َونَْعَماَل نُور 

اَلِل فََْاَل : } َوالَِّ يَن َكَفُروا نَْعَمالُُهْم  اْلُمْؤِمِنيَن ِفيَها بِأَْعَماِل اْلُمفَّاِر َونَْهِل اْلمِدَلِ َوالضَّ

ِْيعٍَ  { إلَى قَْوِلِح } ُظلَُماتو َبْعُضَها فَْوَق َبْعٍض إذَا نَْخرَ  َج يَدَ ُ لَْم يََمْد يََراَها َكَسَراٍب بِ

ِْيَاَمِ  َوُظْلُم  ا فََما لَحُ ِمْن نُوٍر { َوَك َِلَك المُّْلُم ُظلَُماتو يَْوَم اْل ُ لَحُ نُور  اْلعَْمِد َوَمْن لَْم يَْجعَِل هَّ

ا نَْفَسحُ ِمْن المُّْلِم فَإِنَّ ِللسَّيِِئَِ  ُظْلَم   فِي اْلَْْلِب َوَسَواد ا فِي اْلوَ  ْْص  ْ ِح َوَوَهن ا فِي اْلمَدَِن َونَ

 َ ُح ذَِلَك نَنَّ هَّ ا فِي قُلُوِب اْلَخْلِق َكَما ُرِوَ  ذَِلَك َعْن اْبِن َعمَّاٍس . يَُوِضِ ْزِق َوبُْغض  فِي الِرِ

يَماُن " اْسمو  َضَرَب َمثََل إيَماِن اْلُمْؤِمنِيَن بِالنُّوِر َوَمثََل نَْعَماِل اْلُمفَّاِر بِالمُّْلَمِ  . و " اْمِ

ُ َوَيْنَهى عَ  ُ َوَيْرَضا ُ . و " اْلُمْفُر " اْسمو َ اِمجو ِلُمِلِ َما يُْمِغُضحُ هَّ ْنحُ َ اِمجو ِلُمِلِ َما يُِحمُّحُ هَّ

يَماِن َوبَْعُض فُُرولِ اْلُمْفِر ِمْن  اْلَمعَاِ ي َوإِْن َكاَن اَل َيْمفُُر اْلَعْمدُ إذَا َكاَن َمعَحُ نَْ ُل اْمِ

يَماِن  َوِلغَِضِ اْلمََصِر  -َكَما اَل يَُموُن ُمْؤِمن ا إذَا َكاَن َمعَحُ نَْ ُل اْلُمْفِر َوَبْعُض فُُرولِ اْمِ

ُ تَعَاَلى  َوقَْد َرَوَّللا نَبُو ُهَرْيَرةَ َعْن النَّمِِيِ  -اْختَِصاصو بِالنُّوِر َكَما َسَنْ ُكُر ذَِلَك إْن َشاَ  هَّ

 ُ   َعلَْيِح َوَسلََّم نَنَّحُ قَاَل : } إنَّ اْلعَْمدَ إذَا نَْذَنَب نُِمتَْت ِفي قَْلمِِح نُْمتَ و َسْودَاُ  فَإِْن تَابَ َ لَّى هَّ

 ُ َِْل قَْلمُحُ َوإِْن َزادَ ِزيدَ ِفيَها َحتَّى َيْعلَُو قَْلمَحُ فَ َِلَك الران الَِّ   ذََكَر هَّ  َونََ َل َواْستَْغَفَر ُ 

َححُ . َوفِي }  َكالَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِِهْم َما َكانُوا يَْمِسمُوَن { { َرَوا ُ التِِْرِمِ  ُّ َوَ حَّ

ةٍ { َواْلغَ  َ فِي اْلَيْوِم ِمائَ َ َمرَّ ِحيحِ نَنَّحُ قَاَل } إنَّحُ ليغان َعلَى قَْلمِي َوإِنِِي أَلَْستَْغِفُر هَّ ْيُن الصَّ

ا يُِ يُل اْلغَْيَن َعْن اْلَْْلِب فَاَل ِحَجابو َرقِيقو نَرَ  َ اْسِتْغفَار  قُّ ِمْن اْلغَْيِم فَأَْخمََر نَنَّحُ يَْستَْغِفُر هَّ

 يَِصيُر نُْمتَ   َسْودَاَ  َكَما نَنَّ النُّْمتَ َ السَّْودَاَ  إذَا نُِزيلَْت اَل تَِصيُر َرْين ا . َوقَاَل ُح َْيفَ ُ : إنَّ 

يَماَن يَمْ  َِْفتُْم اْمِ ا فَلَْو َك دُو فِي اْلَْْلِب لمم  َبْيَضاَ  فَُملََّما اْزدَادَ اْلعَْمدُ إيَمان ا اْزدَادَ قَْلمُحُ بَيَاض 

ِرق ا َوإِنَّ النِِفَاَق َيْمدُو ِمْنحُ لمم  َسْودَاُ  فَُملََّما اْزدَا ِْ دَ َعْن قَْلِب اْلُمْؤِمِن لََرنَْيتُُمو ُ نَْبيََض ُم

َِْفتُْم َعْن قَْلِب اْلُمنَافِِق لََوَ ْدتُُمو ُ نَْسَودَ ِمْربَد ا . َوقَاَل اْلعَْمدُ نِ  فَاق ا اْزدَادَ قَْلمُحُ َسَواد ا فَلَْو َك

ََِرَح َواْنفََسَح قِيَل : َفَهْل ِل َِلَك ِمْن  ُ َعَلْيِح َوَسلََّم } إنَّ النُّوَر إذَا دََخَل اْلَْْلَب اْن َ لَّى هَّ

نَابَ ُ إلَى دَاِر اْلُخلُوِد َعاَلَمٍ   ِ ؟ قَاَل : نَعَْم التََّجافِي َعْن دَاِر اْلغُُروِر َواْمِ يَا َرُسوَل هَّ

َماِم نَْحَمدَ الَّتِي َكتََمَها فِي ِكتَابِِح فِي الرَّ  دِِ َوااِلْسِتْعدَادُ ِلْلَمْوِت قَْمَل نُُ وِلِح . { َوفِي ُخْ مَِ  اْمِ

ُسِل بََْايَا َعلَى الجهمي  َوال ِ الَِّ   َ َعَل فِي ُكِلِ َزَماٍن فَتَْرة  ِمْن الرُّ نَاِدقَِ  قَاَل : " اْلَحْمدُ لِلَّ َّ 

ِمْن نَْهِل اْلِعْلِم يَْدُعوَن َمْن َضلَّ إلَى اْلُهدَّللَا َويَْصمُِروَن ِمْنُهْم َعلَى اأْلَذَّللَا يُْحيُوَن بِِمتَاِب 

ُروَن  ِ اْلَمْوتَى َويُمَِصِ ِ نَْهَل اْلَعَمى فََمْم ِمْن قَتِيٍل مبليس قَْد نَْحَيْو ُ َوَكْم ِمْن َضاِلٍ هَّ بِنُوِر هَّ

 تَائٍِح َحْيَراَن قَْد َهدَْو ُ فََما نَْحَسَن ناَلَُرُهْم َعلَى النَّاِس َونَْقمََح ناَلَُر النَّاِس َعلَْيِهْم يَْنفُوَن َعنْ 

ِ تَْحِريَع اْلغَاِلينَ  َواْنِتَحاَل اْلُمْمِ ِليَن َوتَأِْويَل اْلَجاِهِليَن الَِّ يَن َعَْدُوا نَْلِويَ َ اْلمِْدَعِ   ِكتَاِب هَّ

َونَْطلَُْوا َعنَاَن اْلِفتْنَِ  َفُهْم ُمْختَِلفُوَن فِي اْلِمتَاِب ُمَخاِلفُوَن ِلْلِمتَاِب ُمْجِمعُوَن َعلَى ُمفَاَرقَِ  

 ِ ابِِح ِمْن اْلَماَلِم  اْلِمتَاِب يَُْولُوَن َعلَى هَّ َِ ِ ِبغَْيِر ِعْلٍم َيتََملَُّموَن بِاْلُمتَ ِ َوفِي ِكتَاِب هَّ َوفِي هَّ

ِ ِمْن ُشمَِح اْلُمِضلِِيَن . قُْلت : َوقَْد  مُِِهوَن َعلَْيِهْم نَعُوذُ بِالَلَّ َِ اَل النَّاِس بَِما يُ َوَيْخدَُعوَن ُ هَّ

ُ ُسْمَحانَحُ فِي اَلِل َوبَْيَن نَْهِل ال َّاَعِ   قََرَن هَّ ِكتَاِبِح فِي َغْيِر َمْوِضجٍ بَْيَن نَْهِل اْلُهدَّللَا َوالضَّ
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مِحُ َه َا َكَْْوِلِح تَعَالَى : } َوَما يَْستَِو  اأْلَْعَمى َواْلمَِصيُر { } َواَل  ِْ َواْلَمْعِصيَِ  بَِما يُ

لُّ َواَل   اْلَحُروُر { } َوَما يَْستَِو  اأْلَْحيَاُ  َواَل اأْلَْمَواُت { المُّلَُماُت َواَل النُّوُر { } َواَل الِمِ

َْْيِن َكاأْلَْعَمى َواأْلََ ِمِ َواْلمَِصيِر َوالسَِّميجِ { اآْليَ ُ َوقَاَل فِي  َوقَاَل : } َمثَُل اْلفَِري

ا { اآْلَياُت وَ  ِْيَن : } َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّ   اْستَْوقَدَ نَار  ُ َوِليُّ الَِّ يَن  َمنُوا { اْلُمنَافِ قَاَل : } هَّ

اآْليَ ُ . َوقَاَل : } ِكتَابو نَْنَ ْلنَا ُ إلَْيَك ِلتُْخِرَج النَّاَس ِمَن المُّلَُماِت إلَى النُّوِر { . َواآْليَاُت 

ى ُحْسِن َعَمِلِح َواْعتَِْاِدِ  فِي ذَِلَك َكِثيَرةو . َوَه َا النُّوُر الَِّ   يَُموُن ِلْلُمْؤِمِن فِي الدُّْنيَا َعلَ 

يَْمَهُر فِي اآْلِخَرِة َكَما قَاَل تَعَالَى : } نُوُرُهْم يَْسَعى بَْيَن نَْيِديِهْم َوبِأَْيَماِنِهْم { اآْليَ ُ فَ ََكَر 

ِْيَب نَْمِرِ   ِْيَب نَْمِرِ  بِالتَّْوبَِ  َكَما ذََكَر ُ فِي ُسوَرةِ النُّوِر َع ِبَغِضِ اْلمََصِر النُّوَر ُهنَا َع

ِ َ ِميع ا نَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُّمْم تُْفِلُحوَن { وَ  ذََكَر َونَْمِرِ  بِالتَّْوبَِ  ِفي قَْوِلِح : } َوتُوبُوا إلَى هَّ

وَرةِ اْلَحِديِد : ذَِلَك بَْعدَ نَْمِرِ  ِبُحُْوِق اأْلَْهِليَن َواأْلَْزَواجِ َوَما َيتَعَلَُّق بِالنَِِساِ  َوقَاَل ِفي سُ 

ِح } يَْوَم تََرَّللا اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت يَْسعَى نُوُرُهْم َبْيَن نَْيِديِهْم َوبِأَْيَماِنِهْم { اآْلَياُت إلَى قَْولِ 

ِْيَن : } َمأَْواُكُم النَّاُر ِهَي َمْواَلُكْم َوِبئَْس اْلَمِصيُر . { فَأَْخَمَر ُسْمَحانَحُ  نَنَّ  فِي اْلُمنَافِ

ُِوَن بِِح َوَيْ لُمُوَن ااِلْقتِمَاَس ِمْن نُوِرِهْم  ِْدُوَن النُّوَر الَِّ   َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن َيْم ِْيَن يَْف اْلُمنَافِ

ا فََْدُوا  ِْيَن لَمَّ فَيُْحَجمُوَن َعْن ذَِلَك بِِحَجاِب يُْضَرُب بَْيَنُهْم َوبَْيَن اْلُمْؤِمنِيَن َكَما نَنَّ اْلُمنَافِ

ُ ا ا نََضاَ ْت َما َحْولَحُ ذََهَب هَّ ا فَلَمَّ لنُّوَر فِي الدُّْنيَا َكاَن َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّ   اْستَْوقَدَ َنار 

انِي { اآْليَ ُ فَأََمَر بِعُُْوَبتِِهَما  انِيَ ُ َوال َّ بِنُوِرِهْم َوتََرَكُهْم فِي ُظلَُماٍت فََْْولُحُ تَعَالَى : } ال َّ

ََِهادَةِ اْلُمْؤِمنِيَن َوَع َابِ  َهادَتِِح َعلَى نَْفِسِح نَْو بِ َِ ِهَما بُِحُضوِر َطائِفٍَ  ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن َوذَِلَك بِ

َعلَْيِح ؛ أِلَنَّ اْلَمْعِصيَ َ إذَا َكانَْت َظاِهَرة  َكانَْت ُعُْوبَتَُها َظاِهَرة  ؛ َكَما َ اَ  فِي اأْلاَلَِر : " 

ا ا َوَمْن نَْذنََب َعاَلنِيَ   فَْليَتُْب َعاَلِنيَ   " َولَْيَس ِمْن السَّتِْر الَِّ    َمْن نَْذنََب ِسرًّ فَْليَتُْب ِسرًّ

ُ تَعَالَى  ُ {  -يُِحمُّحُ هَّ ا َستََر ُ هَّ َبْل ذَِلَك إذَا ُستَِر َكاَن  -َكَما فِي اْلَحِديِث : } َمْن َستََر ُمْسِلم 

ا ِلُمْنمَ  ِر َظاِهٍر : َوفِي اْلَحِديِث } إنَّ اْلَخِ يئَ َ إذَا ُخِفيَْت لَْم تَُضرَّ إالَّ َ اِحَمَها ذَِلَك إْقَرار 

ْت اْلعَامَّ َ { فَإِذَا نُْعِلنَْت نُْعِلنَْت ُعُْوَبتَُها ِبَحَسِب اْلعَْدِل  َوإِذَا نُْعِلنَْت فَلَْم تُْنَمْر َضرَّ

ِلِن بِاْلمِدَلِ َواْلفُُجوِر َغْيمَ و َكَما ُرِوَ  ذَِلَك َعْن اْلَحَسِن اْلُمْمِمِن . َوِلَه َا لَْم َيُمْن ِلْلُمعْ 

ا نَْعلََن ذَِلَك اْستََحقَّ ُعُْوبَ َ اْلُمْسِلِميَن لَحُ َونَْدنَى ذَِلَك نَْن يُ َ  مَّ اْلمَْصِرِ ِ َوَغْيِرِ  ؛ أِلَنَّحُ لَمَّ

ْن ُمَخالََ تِِح َولَْو لَْم يُ َمَّ َويُْ َكْر بَِما فِيِح ِمْن اْلفُُجوِر َعلَْيِح ِلَيْنَ ِ َر َوَيُمعَّ النَّاُس َعْنحُ َوعَ 

 َواْلَمْعِصيَِ  نَْو اْلمِْدَعِ  اَلْغتَرَّ بِِح النَّاُس َوُربََّما َحَمَل بَْعَضُهْم َعلَى نَْن يَْرتَِمَب َما ُهَو َعلَْيحِ 

ا َوَمعَا ا ُهَو ُ ْرنَة  َوفُُجور  ِ َي فَإِذَا ذُِكَر بَِما فِيِح اْنَمعَّ َواْنَمعَّ َغْيُر ُ َعْن ذَِلَك َويَْ دَادَ نَْيض 

َوَعْن ُ ْحَمتِِح َوُمَخالََ تِِح قَاَل اْلَحَسُن اْلمَْصِر ُّ : } نَتَْرَغمُوَن َعْن ِذْكِر اْلفَاِ ِر اُْذُكُرو ُ 

اْلفُُجوُر " اْسمو َ اِمجو ِلُمِلِ ُمتََجاِهٍر  بَِما فِيِح َكْي َيْح َُر ُ النَّاُس { َوقَْد ُرِوَ  َمْرفُوع ا و "

ْجِر بَِمْعِصيَِ  نَْو َكاَلٍم قَِميحٍ يَدُلُّ السَّاِمَج لَحُ َعلَى فُُجوِر قَْلِب قَائِِلِح . َوِلَه َا َكاَن ُمْستَِحًّْا ِلْلهَ 

ا نَْو تََهتُّم ا نَْو ُمخَ  الََ    ِلَمْن َه َا َحالُحُ ِبَحْيُث اَل يُمَاِلي إذَا نَْعلََن بِْدَع   نَْو َمْعِصَي   نَْو فُُجور 

رَّ بَِ ْعِن النَّاِس َعلَْيِح فَإِنَّ َهْجَر ُ نَْولُ تَْعِ يٍر لَحُ فَإِذَا نَْعلََن السَّيِِئَات نُِعْلَن َهْجُر ُ َوإِذَا نَسَ 

ُ َعْنحُ نُِسرَّ َهْجُر ُ إْذ اْلِهْجَرةُ ِهَي اْلِهْجَرةُ َعلَى السَّيِِئَاِت َوهِ  ْجَرةُ السَّيِِئَاِت ِهْجَرةُ َما نََهى هَّ

ا َ ِميال  { َوقَاَل :  ْ َ  فَاْهُجْر { َوقَاَل تَعَالَى : } َواْهُجْرُهْم َهْجر  َكَما قَاَل تَعَالَى : } َوالرُّ

ِ يُْمفَُر  َل َعلَْيُمْم ِفي اْلِمتَاِب نَْن إذَا َسِمْعتُْم  يَاِت هَّ ْْعُدُوا } َوقَْد نَ َّ بَِها َويُْستَْهَ نُ ِبَها فَاَل تَ

َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُضوا فِي َحِديٍث َغْيِرِ  إنَُّمْم إذ ا ِمثْلُُهْم . { َوقَْد ُرِوَ  َعْن ُعَمَر ْبِن 

ا َشِرَب اْلَخْمَر ِبِمْصِر َوذََهَب بِِح نَُخو ُ إلَ  ْحَمِن لَمَّ ى نَِميِر ِمْصَر اْلَخ َّاِب : نَنَّ اْبنَحُ َعْمدَ الرَّ
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ا َوَكاَن النَّاُس َيْجِلدُوَن َعاَلِنيَ   فَمَعََث ُعَمُر  َعْمِرو ْبِن العاص ِلَيْجِلدَ ُ اْلَحدَّ َ لَدَ ُ اْلَحدَّ ِسرًّ

إلَى اْبنِِح ْبُن اْلَخ َّاِب إلَى َعْمٍرو يُْنِمُر َعلَْيِح ذَِلَك . َولَْم يَْعتَدَّ ُعَمُر بِ َِلَك اْلَجْلِد َحتَّى نَْرَسَل 

ِل َوَعاَش اْبنُحُ  بَْعدَ  فَأَْقدََمحُ اْلَمِدينَ َ فََجلَدَ ُ اْلَحدَّ َعاَلِنيَ   َولَْم يََر اْلُوُ وَب َسََْط بِاْلَحدِِ اأْلَوَّ

يَْ ُعُمحُ ذَِلَك ُمدَّة  الُمَّ َمِرَض َوَماَت َولَْم يَُمْت ِمْن ذَِلَك اْلَجْلِد َواَل َضَربَحُ َبْعدَ اْلَمْوِت َكَما 

ا  ِ { اآْليَ ُ : َنَهى تَعَالَى َعمَّ اْلَم َّابُوَن . قَْولح تَعَالَى } َواَل تَأُْخْ ُكْم بِِهَما َرنْفَ و فِي ِديِن هَّ

ا فَإِنَّ َه َا اْلمَاَب َمْمنَا ُ  ا َوفِي نَْمِر اْلفََواِحِش ُخُصو   َِّْيَ اُن ِفي اْلعُُْوبَاِت ُعُموم   يَأُْمُر بِِح ال

َِّْيَ اُن بِاْنِعَ اِف اْلُْلُوِب َعلَى نَْهِل اْلفَوَ  نْفَِ  الَّتِي يَُ يِِنَُها ال َِّْهَوةِ َوالرَّ اِحِش َعلَى اْلَمَحمَِّ  َوال

يَاالَِ  َوقِلَِّ  اْلَغْيَرةِ إ نْفَِ  بِِهْم َحتَّى يَْدُخَل َكثِيرو ِمْن النَّاِس بَِسمَِب َهِ ِ  اآْلفَِ  فِي الدِِ ذَا َرنَّللَا َوالرَّ

َرة  ُمْنَمَرة  نَْو َرنَّللَا لَحُ َمَحمَّ   نَْو َمْيال   ِْ َمْن يَْهَوَّللا َبْعُض اْلُمتَِّصِليَن بِِح نَْو يُعَاِشُر ُ ِع

ْ ا َولَْو َكاَن َولَدُ ُ َرنََف بِِح َوَظنَّ نَنَّ َه َا ِمْن َرْحَمِ  اْلَخْلِق َوِليِن اْلَجانِِب بِِهمْ  ِْ  َوَ مَابَ   َوِع

الِْم َومَ  َماِرِم اأْلَْخاَلِق َوإِنََّما ذَِلَك ِديَاالَ و َوَمَهانَ و َوَعدَُم ِديٍن َوَضْعُع إيَماٍن َوإَِعاَن و َعلَى اْمِ

َيادَةِ الَّتِي ِهيَ  ِْ َِاِ  َواْلُمْنَمِر . َوتَْدُخُل النَّْفُس بِِح ِفي اْل ِو ِللتَّنَاِهي َعْن اْلفَْح  َواْلعُْدَواِن َوتَْر

يَاالَِ  َكَما دََخلَْت َعُجوُز السُّوِ  َمَج قَْوِمَها فِي اْستِْحَساِن َما َكانُوا يَتَعَاَطْونَحُ ِمْن  نَْعَممُ  الدِِ

إتْيَاِن ال ُّْكَراِن َواْلُمعَاَونَِ  لَُهْم َعلَى ذَِلَك َوَكانَْت فِي المَّاِهِر ُمَسلَِِم   َعلَى ِديِن َزْوِ َها لُوٍط 

ِْْلي َعَملَُهْم َكَما قَاَل ُ لُوطو ؛ فَإِنَّحُ نَْنَمَر ُ َوَنَهاُهْم َوفِي اْلمَاِطِن ُمنَ افَِْ   َعلَى ِديِن قَْوِمَها اَل تَ

لَى َعْنحُ َونَْبغََضحُ َوَكَما فَعََل النِِْسَوةُ اللََّواتِي ِبِمْصِر َمَج يُوُسَع فَإِنَُّهنَّ نََعنَّ اْمَرنَةَ اْلعَِ يِ  عَ 

ا يَْدُعوَننِي َما دََعتْحُ إلَيْ  ْجُن نََحبُّ إلَيَّ ِممَّ َِِ  َمعََها ؛ َوِلَه َا قَاَل } َرِبِ الِسِ ِح ِمْن فِْعِل اْلفَاِح

إلَْيِح { َوذَِلَك َبْعدَ قَْوِلِهنَّ } إنَّا لَنََراَها فِي َضاَلٍل ُممِيٍن . { َواَل َرْيَب نَنَّ َمَحمَّ َ اْلفََواِحِش 

َِّْهَوةَ تُوِ ُب السُّْمَر َكَما قَاَل تَعَالَى َعْن قَْوِم لُوٍط : } إنَُّهْم لَِفي  َمَرضو فِي اْلَْْلِب فَإِنَّ  ال

ِحيَحْيِن َواللَّْفُظ ِلُمْسِلِم ِمْن َحِديِث نَِبي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّمِِيِ  َسْمَرِتِهْم َيْعَمُهوَن { َوفِي الصَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم قَاَل : } اْلعَ  ْينَاِن تَْ نِيَاِن َوِزنَاُهَما النََّمُر { اْلَحِديُث إلَى  ِخِرِ  . َ لَّى هَّ

ُْْصودُ ُ َبْعَض َهِ ِ  اأْلَْنَوالِ اْلَمْ ُكوَرةِ فِي َه َا اْلَحِديِث : َكالنََّمِر  فََمثِيرو ِمْن النَّاِس َيُموُن َم

ِْي  إلَى اللَّْمِس َواْلُممَاَشَرةِ َوِمْنُهْم َمْن يَُْمُِِل َوَيْنُمُر َوااِلْسِتْمتَالِ َواْلُمَخاَطمَِ  . َوِمْنُهْم َمْن يَْرتَ

ِْيُم َعلَْيِهْم ا نَاةِ َرنْفَ و بَْل نُ ُ َع َّ َوَ لَّ نَْن تَأُْخ َنَا ِبال ُّ ْلَحدَّ فََمْيَع َوُكلُّ ذَِلَك َحَرامو َوقَْد َنَهانَا هَّ

بَاِطٍن َونَْهيٍ َوتَْوِبيخٍ َوَغْيِر ذَِلَك َبْل َيْنَمِغي َشنَآُن بَِما ُهَو دُوَن ذَِلَك ِمْن َهْجٍر َونَدٍَب 

نَا اْلَمْ ُكوَرةِ فِي َه َا اْلَحِديثِ  ْنَساُن ِمْن نَْنَوالِ الِ ِ ِْيَن َوْقلَْيِهْم َعلَى َما يَتََمتَُّج بِِح اْمِ  اْلفَاِس

ِم َوَغْيِرِ  . َوذَِلَك نَْن اْلُمِحبَّ اْلعَاشِ  َق َوإِْن َكاَن إنََّما يُِحبُّ النََّمَر َوااِلْسِتْمتَاَل اْلُمتََْدِِ

بُِصوَرةِ ذَِلَك اْلَمْحمُوِب َوَكاَلِمِح فَلَْيَس دََواُؤ ُ فِي نَْن يُْعِ َي نَْفَسحُ َمْحمُوَبَها َوَشْهَوتََها ِمْن 

ِمْن تَنَاُوِل الدََّواِ  اْلَمِريِح  ذَِلَك أِلَنَّحُ َمِريضو َواْلَمِريُض إذَا اْشتََهى َما يَُضرُّ ُ نَْو َ ِ لَ 

ِِ َما فَأََخ َتْنَا َرنْفَ و َعلَْيِح َحتَّى َنْمَنعَحُ ُشْربَحُ فََْْد نََعنَّا ُ َعلَى َما يَُضرُّ ُ نَْو يُْهِلُمحُ َوَعلَى تَرْ 
َُْمحُ فََيْهلَُك َوَهَم َا اْلُمْ نُِب اْلعَاِشُق َوَنْحُو ُ  نْفَ ُ ِبِح  يَْنَفعُحُ فَيَْ دَادُ َس ُهَو َمِريضو فَلَْيَس الرَّ

 ِِ َماِت َواَل يُعَاَن َعلَى ذَِلَك َواَل نَْن يَُممََّن ِمْن تَْر ا َيْهَوا ُ ِمْن اْلُمَحرَّ ْحَم ُ نَْن يَُممََّن ِممَّ  َوالرَّ

اَل  َِاِ  َما َيْنفَعُحُ ِمْن ال َّاَعاِت الَّتِي تُِ يُل َمَرَضحُ قَاَل تَعَالَى : } إنَّ الصَّ ةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْح

نْفَ ُ بِِح نَْن يُعَاَن َعلَى ُشْرِب الدََّواِ   فَاُ  َونَْكمَُر ِمْن ذَِلَك . بَْل الرَّ ِِِ َواْلُمْنَمِر { نَْ  فِيَها ال

اَلةِ َوَما ِفيَها ِمْن اأْلَْذَكاِر َوالدََّعَواِت َونَْن يُْحَمى  ا : ِمثَْل الصَّ َِْوِ  َوإِْن َكاَن َكِريه  ا يُ َعمَّ

ِم يَسْ  ُمُن دَاَ  ُ َويَِ يدُ ِعلَّتَحُ َوإِْن اْشتََها ُ . َواَل َيُمنُّ المَّانُّ نَنَّحُ إذَا َحَصَل لَحُ اْستِْمتَالو ِبُمَحرَّ

ا َوِزيَادَة  فِي اْلمَاَلِ  َواْلَمَرِض ِفي اْلَمآِل فَ  ا َعِميم  إِنَّحُ َوإِْن بَاَلُؤ ُ َبْل ذَِلَك يُوِ ُب لَحُ اْنِ َعا  
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ا اَل يَتََخلَُّص  ا َعِسير  ا َعِميم  ِْيَب اْستِْمتَاِعِح نَْعَْمَحُ ذَِلَك َمَرض  َسَمَن بَاَلُؤ ُ َوَهدَنَ َما بِِح َع

َرَرْيِن بِاْحِتَماِل نَْدنَاُهَما قَْمَل اْستِْحَماِم الدَّاِ  الَِّ   تََرامَ  ى ِمْنحُ بَْل اْلَواِ ُب دَْفُج نَْعَمِم الضَّ

ِِ َواْلعََ ِب َوِمْن اْلَمْعلُوِم نَنَّ نَلََم اْلِعاَلجِ النَّافِجِ نَْيَسُر َونََخعُّ ِمْن نَلَِم اْلَمرَ  ِض بِِح إلَى اْلَهاَل

ُ بِهَ  َِّْرِعيَّ َ ُكلََّها نَْدِويَ و نَافِعَ و يُْصِلُح هَّ ا َمَرُض اْلمَاقِي . َوبَِه َا َيتََميَُّن لَك نَنَّ اْلعُُْوبَاِت ال

 َِ ِ ِبِعمَاِدِ  َوَرنْفَتِِح بِِهْم الدَّاِخلَِ  فِي قَْولح تَعَالَى } َوَما نَْرَسْلنَا  إالَّ اْلُْلُوِب َوِهَي ِمْن َرْحَمِ  هَّ

ْحَم َ النَّافِعَ َ ِلَرنْفَِ  يَِجدَُها بِاْلَمِريِض فَُهَو ا َِ َهِ ِ  الرَّ لَِّ   نََعاَن َرْحَم   ِلْلعَالَِميَن { فََمْن تََر

َعلَى َع َابِِح َوَهاَلِكِح َوإِْن َكاَن اَل يُِريدُ إالَّ اْلَخْيَر إْذ ُهَو فِي ذَِلَك َ اِهلو نَْحَمُق َكَما يَْفعَلُحُ 

اِل ِبَمْرَضاُهْم َوِبَمْن يَُربُّونَحُ ِمْن نَْواَلِدِهْم َوِغْلَمانِِهْم َوغَ  َ اِل اْلُجهَّ ْيِرِهْم بَْعُض النَِِساِ  َوالِرِ

َِِّرِ َوَيتُْرُكونَحُ ِمْن اْلَخْيِر َرنْفَ   بِِهْم  ِِ تَأِْديمِِهْم َوُعُْوبَِتِهْم َعلَى َما يَأْتُونَحُ ِمْن ال فِي تَْر

نْفَ ُ بِِهْم  فَيَُموُن ذَِلَك َسمََب فََساِدِهْم َوَعدَاَوِتِهْم َوَهاَلِكِهْم . َوِمْن النَّاِس َمْن تَأُْخ ُ ُ الرَّ

يَاالَ ِ ِلمُ  َِّْهَوةِ َوبُُرودَِة اْلَْْلِب َوالدِِ ِة ال  َِاَرَكتِِح لَُهْم فِي ذَِلَك اْلَمَرِض َوذَْوقِِح َما ذَاقُو ُ ِمْن قُوَّ

ُ بِِح ِمْن اْلعُُْوبَِ  َوُهَو فِي ذَِلَك ِمْن نَْظلَِم النَّاِس ونديثهم ِفي َحِقِ نَْفِسِح  ُِ َما نََمَر هَّ فَيَتُْر

ئِِح َوُهَو بَِمْنِ لَِ  َ َماَعٍ  ِمْن اْلَمْرَضى قَْد َوَ َع لَُهْم ال َّمِيُب َما َيْنفَعُُهْم فََوَ دَ َونَُمَرا

نْفَ ُ ِلَمْونِ  ْْيِِح ِلْلمَاقِيَن . َوِمْنُهْم َمْن تَأُْخ ُ ُ الرَّ َِ ُشْربَحُ َوَنَهى َعْن َس  نََحِد َكِميُرُهْم َمَراَرتَحُ َفتََر

انِيَْيِن  ِق نَْو َغْيِرِ  نَْو ِلَُْرابَِ  بَْينَُهَما ال َّ ِْ ا نَْن يَُموَن ُمِحمًّا ِلُصوَرتِِح َوِ َماِلِح بِِع َمْحمُوب ا لَحُ إمَّ

ْحَسانِِح إلَْيِح نَْو ِلَما يَْرُ و ِمْنحُ ِمْن الدُّْنيَا نَْو َغْيِر ذَِلَك نَْو ِلَما فِي اْلعَ   َاِب ِمْن نَْو ِلَمَودَّةِ نَْو ِمِ

َحَماَ  { َويَُْ  ُ ِمْن ِعمَاِدِ  الرُّ ُل : } إنََّما َيْرَحُم هَّ وُل اأْلَلَِم الَِّ   يُوِ ُب ِرقَّ َ اْلَْْلِب . َويَتَأَوَّ

ْحَمُن اْرَحُموا َمْن فِي اأْلَْرِض يَْرَحُمُمْم َمْن ِفي  اِحُموَن يَْرَحُمُهْم الرَّ اأْلَْحَمُق : } الرَّ

َِّْيِ  فِي َغْيِر َمْوِضِعِح َبْل قَْد َوَردَ  السََّماِ  { َوَغْيرُ  ذَِلَك َولَْيَس َكَما قَاَل بَْل ذَِلَك َوْضُج ال

ا ِلْلفََواِحِش َكاِره ا لََها َوأِلَْهِلَها  فِي اْلَحِديِث } اَل يَْدُخُل اْلَجنَّ َ دَيُّوإو { َفَمْن لَْم َيُمْن ُمْمِغض 

َسَماِعَها لَْم يَُمْن ُمِريد ا ِلْلعُُْوبَِ  َعلَْيَها فَيُْمَْى اْلعَ َاُب َعلَْيَها َواَل َيْغَضُب ِعْندَ ُرْؤَيتَِها وَ 

ِ { اآْليَ ُ . فَإِنَّ ِديَن هَِّ   يُوِ ُب نَلََم قَْلمِِح قَاَل تَعَالَى : } َواَل تَأُْخْ ُكْم بِِهَما َرنْفَ و فِي ِديِن هَّ

ُ َوَرُسولُحُ ُهَو َطاَعتُحُ َوَطاَع ُ َرُسوِلِح ا ْلَمْمنِيَّ َعلَى َمَحمَّتِِح َوَمَحمَِّ  َرُسوِلِح َونَْن َيُموَن هَّ

ُ َما لَْم تَُمْن ُمَضيَِِع   ِلِدينِ  ْحَم َ يُِحمُُّهَما هَّ نْفَ َ َوالرَّ ا ِسَواُهَما ؛ فَإِنَّ الرَّ ِ . نََحبَّ إلَْيِح ِممَّ  هَّ

ِحيحِ َعْن النَِّمِيِ  ُ ِمْن ِعمَاِدِ   َوفِي الصَّ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم نَنَّحُ قَاَل : } إنََّما يَْرَحُم هَّ َ لَّى هَّ

ُ َمْن اَل َيْرَحُم النَّاَس { َوقَاَل : } َمْن اَل يَْرَحْم اَل  َحَماَ  { َوقَاَل : } اَل يَْرَحُم هَّ الرُّ

اِحُموَن يَْرَحمُ  ْحَمُن اْرَحُموا َمْن فِي اأْلَْرِض يَْرَحُمُمْم يُْرَحْم { َوفِي السُّنَِن : } الرَّ ُهْم الرَّ

ْحَم ُ َحَسنَ و َمأُْمورو ِبَها نَْمَر إيَجاٍب نَْو اْسِتْحَماٍب بِِخاَلِف  َمْن فِي السََّماِ  { . فََهِ ِ  الرَّ

َِّْيَ اُن . يُِريدُ  ِ فَإِنََّها َمْنِهيٌّ َعْنَها َوال نْفَِ  فِي ِديِن هَّ ْسَراَف فِي نُُموِرِ   الرَّ ْنَساِن اْمِ ِمْن اْمِ

ُ ؛  ْحَم َ َحتَّى اَل يُْمِغَض َما نَْبَغَضحُ هَّ ْحَمِ  َزيََّن لَحُ الرَّ َواَل ُكلَِِها فَإِنَّحُ إْن َر  ُ َمائِال  إلَى الرَّ

دَّةِ َزيَّ  ِِِ ُ ِمْنحُ َوإِْن َر  ُ َمائِال  إلَى ال ِ َحتَّى يَغَاَر ِلَما يَغَاُر هَّ دَّةَ فِي َغْيِر ذَاِت هَّ ِِِ َن لَحُ ال

ُ َوَرُسولُحُ َوَيتَعَدََّّللا ْحَمِ  َما يَأُْمُر بِِح هَّ لَِ  َوالرَّ ْحَساِن َواْلمِِرِ َواللِِيِن َوالِصِ َِ ِمْن اْمِ فِي  يَتُْر

دَّةِ فَيَِ يدُ فِي ال َِّمِ َواْلمُْغِض َواْلِعَْاِب َعلَى َما يُِحمُّ  ِِِ ُِ َما نََمَر ال ُ َوَرُسولُحُ : فََه َا يَتُْر حُ هَّ

ُ بِِح  ْحَساِن َوُهَو َمْ ُمومو ُمْ ِنبو فِي ذَِلَك َويُْسِرُف فِيَما نََمَر هَّ ْحَمِ  َواْمِ ُ بِِح ِمْن الرَّ هَّ

دَّةِ َحتَّى َيتَعَدََّّللا اْلُحدُودَ َوُهَو ِمْن إْسَرافِِح فِ  ِِِ ُل ُمْ نِبو َوَرُسولُحُ ِمْن ال ي نَْمِرِ  . فَاأْلَوَّ

َوالثَّانِي ُمْسِرفو } إنَّحُ اَل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن { فَْلَيُْواَل َ ِميع ا : } َربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا 

ْولح تَعَالَى } إْن َوإِْسَرافَنَا فِي نَْمِرنَا َوالَمِِْت نَْقدَاَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلَْْوِم اْلَمافِِريَن { . وقَ 
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 ُ ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر يَْفعَُل َما يُِحمُّحُ هَّ ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر { فَاْلُمْؤِمُن بِالَلَّ  َوَرُسولُحُ ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاللَّ

ِ َواْليَْوِم  ُ َوَرُسولُحُ َوَمْن لَْم يُْؤِمْن بِالَلَّ ا يُْمِغُضحُ هَّ اآْلِخِر فَإِنَّحُ َيتَِّمُج َهَوا ُ فَتَاَرة  َوَيْنَهى َعمَّ

َّللا فَيَتَّمُِج َما َيْهَوا ُ فِي اْلَجانَِمْينِ  دَّةُ َهو  ِِِ َّللا َوتَاَرة  تَْغِلُب َعلَْيِح ال نْفَ ُ َهو  ِبغَْيِر  تَْغِلُب َعلَْيِح الرَّ

َن اتَّمََج َهَوا ُ بَِغْيِر ُهد   ِ } َوَمْن نََضلُّ ِممَّ نَا ِمْن اْلَممَاِئِر ُهد َّللا ِمْن هَّ ِ { فَإِنَّ الِ ِ َّللا ِمَن هَّ

ا النََّمُر َواْلُممَاَشَرةُ فَاللََّمُم ِمْنَها َمْغفُورو بِاْ تِنَاِب اْلَممَائِِر فَإِْن نََ رَّ َعلَى النََّمِر نَ  ْو َعلَى َونَمَّ

ْ َراُر َعلَى ذَِلكَ  نَْعَمَم ِمْن قَِليِل اْلفََواِحِش فَإِنَّ دََواَم  اْلُممَاَشَرةِ َ اَر َكمِيَرة  َوَقْد يَُموُن اْمِ

ِق َواْلُمعَاَشَرةِ َواْلُممَاَشَرةِ قَْد يَُموُن نَْعَمَم ِبَمثِيرِ  ِْ َِّْهَوةِ َوَما َيتَِّصُل بِِح ِمْن اْلِع  النََّمِر بِال

َِّاِهِد اْلعَْدِل : نَْن اَل يَأِْتَي َكمِيَرة  ِمْن فََساِد ِزنَا اَل إْ َراَر َعلَْيِح ؛ َوِلَه َا قَاَل اْلفََُْهاُ  فِي ا ل

َواَل يُِصرَّ َعلَى َ ِغيَرةٍ َوفِي اْلَحِديِث اْلَمْرفُولِ } اَل َ ِغيَرةَ َمَج إْ َراٍر َواَل َكِميَرةَ َمَج 

ِِ َكمَ  ْر ِِِ ُ ِل إلَى ال ا قَاَل تََعالَى : } َوِمَن اْستِْغفَاٍر { . َبْل قَْد َيْنتَِهي النََّمُر َواْلُممَاَشَرةُ بِالرَّ

ُق الصُّوَ  ِْ ِ { . َوِلَه َا اَل يَُموُن ِع ِ نَْندَاد ا يُِحمُّوَنُهْم َكُحِبِ هَّ ِر النَّاِس َمْن َيتَِّخ ُ ِمْن دُوِن هَّ

ُ تَعَالَى إنََّما ذََكَر ُ فِي الْ  يَماِن َوَهَّ ِ َوَضْعِع اْمِ ُْْر ِن َعْن اْمَرنَةِ إالَّ ِمْن َضْعِع ُمِحمَِّ  هَّ

ُِوقِِح ُمْنَْاد   ِرِكيَن َواْلعَاِشُق اْلُمتَيَُّم يَِصيُر َعْمد ا ِلَمْع ِْ ِرَكِ  َوَعْن َقْوِم لُوٍط اْلُم ِْ ا اْلعَِ يِ  اْلُم

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم ِذْكَر اْلُحدُودِ  إْن َحالَْت َشفَاَعتُحُ  لَحُ نَِسيَر اْلَْْلِب لَحُ . َوقَْد َ َمَج النَّمِيُّ َ لَّى هَّ

َ فِيَما َرَوا ُ نَبُو داود َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل : قَاَل َرُسوُل  َْْد َضادَّ هَّ ِ فَ دُوَن َحدٍِ ِمْن ُحدُوِد هَّ

ِ فََْْد  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } َمْن َحالَْت َشفَاَعتُحُ دُوَن َحدٍِ ِمْن ُحدُوِد هَّ ِ َ لَّى هَّ َ فِي هَّ َضادَّ هَّ

ِ َحتَّى يَْنِ َل َوَمْن قَاَل فِي  نَْمِرِ  َوَمْن َخاَ َم فِي بَاِطٍل َوُهَو َيْعلَُم لَْم يََ ْل فِي ُسْخِط هَّ

َِّافُِج فِي تَْعِ يِل  ا قَاَل { فَال ُمْسِلٍم َما لَْيَس فِيِح ُحمَِس فِي َرْدَغِ  اْلَخمَاِل َحتَّى َيْخُرَج ِممَّ

َ نََمَر بِاْلعُُْوبَِ  َعلَى تَعَدِِ  اْلُحدُوِد فَاَل َيُجوُز نَْن تَأْخُ اْلُحدُ  ِ فِي نَْمِرِ  ؛ أِلَنَّ هَّ  َ وِد ُمَضادٌّ لِلَّ

 بِأَْهِل اْلمِدَلِ َواْلفُُجوِر َواْلَمعَاِ ي َوالمُّْلَمِ  . َوِ َمالُ ذَِلَك ُكلِِِح فِيَما َوَ َع 
اْلُمْؤِمَن َرنْفَ و

 ُ ة  َعلَى اْلَمافِِريَن { َوقَاَل } نَِشدَّاُ  هَّ  بِِح اْلُمْؤِمنِيَن َحْيُث قَاَل } نَِذلَّ   َعلَى اْلُمْؤِمِنيَن نَِع َّ

ا َعلَى اْلُمفَّاِر ُرَحَماُ  َبْيَنُهْم { فَإِنَّ َهِ ِ  اْلَممَائَِر ُكلََّها ِمْن ُشعَِب اْلُمْفِر َولَْم يَُمْن اْلُمْسِلمُ   َكافِر 

َحاحِ َعْنحُ  يَماِن اْلَواِ ِب َكَما فِي الِصِ ِد اْرِتَماِب َكمِيَرةٍ ؛ َولَِمنَّحُ يَُ وُل َعْنحُ اْسُم اْمِ بُِمَجرَّ

انِي ِحيَن َيْ نِي َوُهَو ُمْؤِمنو { اْلَحِديُث إلَى  ِخِرِ   ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } اَل يَْ ِني ال َّ َ لَّى هَّ

ِْْص  ُِّْعمَِ  ِمْن فَِفيِهْم ِمْن نَ ْحَمِ  بِِهْم َواْستََحُّْوا بِتِْلَك ال نْفَِ  َوالرَّ يَماِن َما يُوِ ُب َزَواَل الرَّ اْمِ

َِّْخُص اْلَواِحدُ يَْرَحُم َويُِحبُّ ِمْن َوْ ٍح  دَّةِ بَِْْدِر َما فِيَها َواَل ُمنَافَاةَ بَْيَن نَْن َيُموَن ال ِِِ ال

ْ ٍح  َخَر َويُثَاُب ِمْن َوْ ٍح َويُعَاقَُب ِمْن َوْ ٍح فَإِنَّ َمْ َهَب نَْهِل السُّنَِّ  َويُعَ َُّب َويُْمَغُض ِمْن وَ 

َِّْخَص اْلَواِحدَ َيْجتَِمُج ِفيِح اأْلَْمَراِن ِخاَلف ا ِلَما يَْ ُعُمحُ اْلَخَواِرُج َوَنْحُوُهْم  َواْلَجَماَعِ  نَنَّ ال

ِْْملَِ  اَل َيْخُرُج ِمْن النَّاِر ِمْن اْلُمْعتَِ لَِ  فَإِنَّ ِعْندَُهْم  نَنَّ َمْن اْستََحقَّ اْلعَ َاَب ِمْن نَْهِل اْل

فَأَْوَ مُوا ُخلُودَ نَْهِل التَّْوِحيِد . َوقَاَل َمْن اْستََحقَّ اْلَع َاَب : اَل يَْستَِحقُّ الثََّواَب . َوِلَه َا َ اَ  

دُّ َواْلعُُْوبَاُت َولَْم َيأُْخْ  اْلُمْؤِمنِيَن بِِح َرنْفَ و نَْن يُْرَحَم ِمْن فِي السُّنَِّ  نَنَّ َمْن نُقِيَم َعلَْيِح اْلحَ 

َِِّريعَِ  َكَما نَنَّحُ اْلغَاِلُب فِي  َوْ ٍح  َخَر فَيُْحَسُن إلَْيِح َويُْدَعى لَحُ َوَه َا اْلَجانُِب نَْغلَُب فِي ال

ِحيَحيْ  ِبِ ُسْمَحانَحُ َكَما فِي الصَّ َ َكتََب ِكتَاب ا َفُهَو َمْوُضولو ِعْندَ ُ فَْوَق ِ فَِ  الرَّ ِن : } إنَّ هَّ

اْلعَْرِش : إنَّ َرْحَمتِي تَْغِلُب َغَضِمي َوفِي ِرَوايٍَ  َسمََْْت َغَضمِي { َوقَاَل : } َنمِِْي ِعمَاِد  

ِحيُم { } َونَنَّ َع َاِبي ُهَو اْلعَ َاُب اأْلَلِ  َ نَنِِي نَنَا اْلغَفُوُر الرَّ يُم { َوقَاَل : } اْعلَُموا نَنَّ هَّ

ْحَم َ ِ فَ   لَحُ َمْ ُكوَرة  فِي نَْسَمائِِح اْلُحْسنَى  َ َغفُورو َرِحيمو { فََجَعَل الرَّ َشِديدُ اْلِعَْاِب َونَنَّ هَّ

ا اْلعَ َاُب َواْلِعَْاُب فََجعَلَُهَما ِمْن َمْفعُواَلتِِح َغْيَر َمْ ُكوَرْيِن فِ  ي نَْسَمائِِح . َوِمْن َه َا اْلمَاِب َونَمَّ
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ِْيَن فََْاَل تَعَالَى : } يَا نَيَُّها النَّمِيُّ َ ا ُ بِِح ِمْن اْلِغْلَمِ  َعلَى اْلُمفَّاِر َواْلُمنَافِ ِهِد َما نََمَر هَّ

ِْيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم { َوقَاَل : } اَل تَتَِّخ ُوا َعدُوِِ  ُكْم نَْوِليَاَ  تُْلُْوَن اْلُمفَّاَر َواْلُمنَافِ   َوَعدُوَّ

ِ َوْحدَ ُ { َوَك َلِ  ِ  إْبَراِهيَم : } َحتَّى تُْؤِمنُوا بِاللَّ َك إلَْيِهْم بِاْلَمَودَّةِ { اآْليَاُت إلَى قَْوِلِح فِي قِصَّ

ِ َعْن عمادة  ِخُر اْلُمَجادَلَِ  َوقَْد الَمََت ِفي َ ِحيحِ ُمْسِلٍم َعْن اْلَحَسِن َعْن ح ان ْبِن عَ  ْمِد هَّ

ُ لَُهنَّ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم قَاَل : } ُخ ُوا َعنِِي : قَْد َ َعَل هَّ اِمِت : " نَنَّ النَِّميَّ َ لَّى هَّ ْبِن الصَّ

ْ ُم { . َوفِي َسمِيال  : اْلِمْمُر بِاْلمِْمِر َ ْلدُ ِمائٍَ  َوتَْغِريُب َعاٍم َوالثَّيُِِب بِالثَّيِِِب َ ْلدُ ِمائٍَ   َوالرَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم : } اْختََصَم  ِحيَحْيِن ِمْن َحِديِث نَِبي ُهَرْيَرةَ َوَزْيِد ْبِن َخاِلٍد نَنَّحُ َ لَّى هَّ الصَّ

ِ . َوقَاَل اآْلَخرُ  ِ اْقِض َبْيَننَا بِِمتَاِب هَّ َوُهَو نَْفَْحُ  - إلَْيِح َرُ اَلِن فََْاَل نََحدُُهَما : يَا َرُسوَل هَّ

ِ َونْذَْن ِلي : إنَّ اْبنِي َكاَن َعِسيف ا َعلَى َه َا َوإِنَّحُ  -ِمْنحُ  ِ اْقِض بَْينَنَا بِِمتَاِب هَّ يَا َرُسوَل هَّ

وا : َعلَى اْبنِك َزنَى بِاْمَرنَتِِح فَاْفتُِديَْت ِمْنحُ بِِمائَِ  َشاةٍ َوَوِليدَةٍ َوِإنِِي َسأَْلت نَْهَل اْلِعْلِم فََْالُ 

 ِ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم أَلَْقِضيَنَّ َبْينَُمَما ِبِمتَاِب هَّ َْاَل النَّمِيُّ َ لَّى هَّ ا َ ْلدُ ِمائٍَ  َوتَْغِريُب َعاٍم فَ  : نَمَّ

ُ فََردٌّ َعلَْيك َوَعلَى اْبنِك َ ْلدُ ِمائٍَ  َوتَْغِريُب َعاٍم وَ  اْغدُ يا نُنِيُس َعلَى اْلِمائَ ُ َشاةٍ َواْلَوِليدَة

ِميُّ اْمَرنَةِ َه َا فَإِْن اْعتََرفَْت فَاْرُ ْمَها فَاْعتََرفَْت فََرَ َمَها { . فََهِ ِ  اْلَمْرنَةُ نََحدُ َمْن َرَ َمحُ النَّ 

ا اْليَُهوِديِِيَن َعلَى بَاِب َمْسِجِدِ  َوَرَ َم مَ  ُ َعَلْيِح َوَسلََّم َوَرَ َم نَْيض  اِعَ  ْبَن َماِلٍك َ لَّى هَّ

َوَرَ َم الغامدي  . َوَرَ َم َغْيَر َهُؤاَلِ  . َوَه َا اْلَحِديُث يَُوافُِق َما فِي اآْليَِ  ِمْن بَيَاِن السَّمِيِل 

ْ ُم لَمِ  ُ لَُهنَّ : َوُهَو َ ْلدُ ِمائٍَ  َوتَْغِريُب َعاٍم فِي اْلمِْمِر َوفِي الثَّيِِِب الرَّ نَّ الَِّ   الَِّ   َ عَلَحُ هَّ

ِِ فِي ْمَسا ا اآْليَ ُ فَِفيَها ِذْكُر اْمِ َ اِل َونَمَّ  فِي َه َا اْلَحِديِث ُهَو اْلَجْلدُ َوالنَّْفُي ِلْلمِْمِر ِمْن الِرِ

ْن اْلمُيُوِت ِللنَِِساِ  َخا َّ   ؛ َوِمْن فََُْهاِ  اْلِعَراِق َمْن اَل يُوِ ُب َمَج اْلَحدِِ تَْغِريم ا َوِمْنُهْم مَ 

ُ ِل َواْلَمْرنَةِ َكَما نَنَّ نَْكثََرُهْم اَل يُوِ مُوَن َمَج َرْ ٍم ِ ْلدَ ِمائٍَ  َوِمْنُهْم َمْن  ُق َبْيَن الرَّ يُفَِرِ

يُوِ مُُهَما َ ِميع ا َكَما فََعَل َعِليٌّ بسراح  الهمداني  َحْيُث َ لَدََها الُمَّ َرَ َمَها َوقَاَل : " َ لَْدتَها 

 ِ  َوَرَ ْمتَها بُِسنَِّ  نَِميِِِح " َرَوا ُ اْلمَُخاِر ُّ : َوَعْن نَْحَمدَ فِي ذَِلَك ِرَوايَتَاِن . َوُهَو بِِمتَاِب هَّ

ِِ فِي اْلمُيُوِت إلَى  ْمَسا ُسْمَحانَحُ ذََكَر فِي ُسوَرةِ النَِِساِ  َما يُْختَصُّ بِالنَِِساِ  ِمْن اْلعُُْوبَِ  بِاْمِ

ْنفَْيِن فََْاَل : } َواللَّ َاِن يَأْتِيَانَِها ِمْنُمْم اْلَمَماِت نَْو إلَى  َ ْعِل السَّمِيِل الُمَّ ذََكَر َما يَعُمُّ الِصِ

ُِ فَيُْختَصُّ بِالنَِِساِ  فَالنَِِساُ  يُْؤذَيْ  ْمَسا ا اْمِ ْنَفْيِن َونَمَّ َن فَآذُوُهَما { فَإِنَّ اأْلَذَّللَا يَتَنَاَوُل الِصِ

َ اِل فَإِنَّحُ لَْم يَأُْمْر فِيِهْم بِاْلَحْمِس أِلَنَّ اْلَمْرنَةَ َيِجُب نَْن تَُصاَن َوتُْحَفَظ  َويُْحمَْسَن بِِخاَلفِ  الِرِ

جِ  ِِ التَّمَرُّ ينَِ  َوتَْر ِِ إْبدَاِ  الِ ِ ْت بِااِلْحِتَجاِب َوتَْر ُ ِل َوِلَه َا ُخصَّ بَِما اَل َيِجُب ِمثْلُحُ فِي الرَّ

ُ ِل . أِلَنَّ ُظُهوَر فَيَِجُب فِي َحَِِْها ااِل  ْستِتَاُر بِاللِِمَاِس َواْلمُيُوِت َما اَل يَِجُب فِي َحِقِ الرَّ

ِهدُوا َعلَْيِهنَّ نَْربَعَ   ِمنْ  ِْ اُموَن َعلَْيِهنَّ . َوقَْولُحُ } فَاْستَ َ اُل قَوَّ ُمْم { النَِِساِ  َسمَُب اْلِفتْنَِ  َوالِرِ

َُِّهدَاَ  بَِها دَلَّ َعلَى َشْيئَْيِن : َعلَى نَ  َِِ  نَْربَعَ و َوَعلَى نَنَّ ال ََِّهادَةِ َعلَى اْلفَاِح نَّ نَِصاَب ال

َْْمُل َشَهادَةُ اْلُمفَّاِر َعلَى اْلُمْسِلِميَن َوَه َا اَل نَِ اَل فِ  ُ يِح َعلَى نَِسائِنَا يَِجُب نَْن َيُمونُوا ِمنَّا فَاَل ت

ادَةِ اْلُمفَّاِر َبْعُضُهْم َعلَى َبْعٍض َوفِيِح قَْواَلِن ِعْندَ نَْحَمدَ : َوإِنََّما النَِِ اُل فِي َقمُوِل َشهَ 

َِّافِِعِيِ . َوالثَّانِيَ ُ نَنَّهَ  َْْمُل َكَمْ َهِب َماِلٍك َوال ُ َْْمُل نَْشَهُرُهَما ِعْندَ ُ َوِعْندَ نَْ َحابِِح نَنََّها اَل ت ُ ا ت

ِب نَْحَمدَ َوُهَو قَْوُل نَِبي َحِنيفَ َ َوُهَو نَْشمَحُ بِاْلِمتَاِب اْختَاَرَها نَبُو اْلَخ َّاِب ِمْن نَْ َحا

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } اَل تَُجوُز َشَهادَةُ نَْهِل ِملٍَّ  َعلَى نَْهِل  ِملٍَّ  َوالسُّنَِّ  . َوقَْد قَاَل النَِّميُّ َ لَّى هَّ

تِي فَإِنَّ َشَهادَتَُهْم تَُجوُز َعلَى مَ  ْن ِسَواُهْم { فَإِنَّحُ لَْم َيْنِع َشَهادَةَ نَْهِل اْلِملَِّ  اْلَواِحدَِة إالَّ نُمَّ

بَْعَضَها َعلَى بَْعٍض َبْل َمْفُهوُم ذَِلَك َ َواُز َشَهادَةِ نَْهِل اْلِملَِّ  اْلَواِحدَةِ بَْعِضَها َعلَى بَْعٍض ؛ 

ْْمَُل َشَها ُ َْْوِلِح تَعَالَى } َوَك َِلَك َولَِمْن فِيِح َبيَاُن نَنَّ اْلُمْؤِمِنيَن ت دَتُُهْم َعلَى َمْن ِسَواُهْم ِل
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ا ِلتَُمونُوا ُشَهدَاَ  َعلَى النَّاِس { َوفِي  ِخِر اْلَحِجِ ِمثْلَُها . َوقَْد الَمََت فِي 
َ عَْلنَاُكْم نُمَّ   َوَس  

 ُ ِ َ لَّى هَّ  َعلَْيِح َوَسلََّم قَاَل } يُْدَعى َ ِحيحِ اْلمَُخاِرِ ِ َعْن نَِبي َسِعيٍد الخدر  َعْن النَّمِِي

ِْيَاَمِ  فَيَُْاُل َلحُ : َهْل بَلَّْغت ؟ َفيَُْوُل : نَعَْم َفيُْدَعى َقْوُمحُ فَيَُْاُل َهْل بَلََّغُمْم ؟  نُوحو َيْوَم اْل

َهدُ  ِْ يٍر َواَل نَِ يٍر فَيَُْاُل ِلنُوحِ : َمْن يَ ِِ تُحُ فَيَُْولُوَن : َما َ اَ نَا ِمْن َب دو َونُمَّ لَك فَيَُْوُل : ُمَحمَّ

ِحيَحْيِن ِمْن َحِديِث نَنٍَس ِفي َشَهادَتِِهْم َعلَى  َهدُوَن نَنَّحُ َبلََّغ { َوَك َِلَك فِي الصَّ ِْ َ فَيُْؤتَى بُِمْم فَت

ا َوَعَلى اأْلُْخَرَّللا َشرًّ  ا فََْاَل : } نَْنتُْم ُشَهدَاُ  تِْلَك اْلِجنَاَزتَْيِن َونَنَُّهْم ناَلَْنْوا َعلَى إْحدَاُهَما َخْير 

ْساَلَم  ا َكاَن نَْهُل السُّنَِّ  َواْلَجَماَعِ  الَِّ يَن محضوا اْمِ ِ فِي نَْرِضِح { اْلَحِديُث . َوِلَه َا لَمَّ هَّ

ِ  بِخِ  ْْمُولَ   َعلَى َسائِِر فَِرِق اأْلُمَّ بُو ُ بَِغْيِرِ  َكانَْت َشَهادَتُُهْم َم َِِوِ اَلِف نَْهِل اْلمِدَلِ َولَْم يُ

َوافِِض فَإِنَّ بَْينَُهْم ِمْن اْلعَدَاَوةِ َوالمُّْلِم َما يُْخِرُ ُهْم َعْن َكَماِل  َواأْلَْهَواِ  َكاْلَخَواِرجِ َوالرَّ

ُ َعلَْيِح وَ  ُ أِلَْهِل السُّنَِّ  قَاَل النَِّميُّ َ لَّى هَّ ِْيَِْ  الَّتِي َ عَلََها هَّ َسلََّم ِفيِهْم : } يَْحِمُل َهِ ِ  اْلَح

َه َا اْلِعْلَم ِمْن ُكِلِ َخلٍَع ُعدُولَحُ يَْنفُوَن َعْنحُ تَْحِريَع اْلغَاِليَن َواْنتَِحاَل اْلُمْمِ ِليَن َوتَأِْويَل 

ِ  بَْعِضِهْم َعلَى َبْعٍض بِهَ  مَّ َز َشَهادَةَ نَْهِل ال ِِ ِ ِ  اآْليَِ  الَّتِي اْلَجاِهِليَن { . َوقَْد اْستَدَلَّ َمْن َ وَّ

ُ بَْيِنُمْم إذَا َحَضَر نََحدَُكُم اْلَمْوُت ِحينَ   فِي اْلَمائِدَةِ َوِهَي قَْولُحُ } يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُوا َشَهادَة

ِبَماِهِر َهِ ِ   اْلَوِ يَِّ  االْنَاِن ذََوا َعْدٍل ِمْنُمْم نَْو  َخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم { اآْليَ ُ الُمَّ قَاَل َمْن نََخ َ 

ِ  َعَلى اْلُمْسِلِميَن فَيَ  مَّ ُموُن اآْليَِ  ِمْن نَْهِل اْلُموفَِ  : دَلَّْت َهِ ِ  اآْليَ ُ َعَلى قَمُوِل َشَهادَةِ نَْهِل ال ِِ

نَْسُخ  فِي ذَِلَك تَْنِميحو َوداََللَ و َعَلى َقمُوِل َشَهادَةِ َبْعِضِهْم َعلَى بَْعٍض بَِ ِريِق اأْلَْولَى الُمَّ 

َماِم نَْحَمدَ  المَّاِهِر اَل يُوِ ُب نَْسَخ اْلفَْحَوَّللا َوالتَّْنِميِح َوَهِ ِ  اآْليَ ُ الدَّالَّ ُ َعلَى نُُصوِص اْمِ

ِْيَن ِللسَّلَِع فِي اْلعََمِل ِبَهِ ِ  اآْليَِ  َوَما يَُوافَُِْها ِمْن اْلحَ  ِ  اْلَحِديِث اْلُمَوافِ يِث دِ َوَغْيِرِ  ِمْن نَئِمَّ

ِ  َعلَى اْلُمْسِلِميَن فِي اْلَوِ يَِّ  فِي السَّفَرِ  مَّ  نَْوَ حُ َونَْقَوَّللا فَإِنَّ َمْ َهمَحُ قَمُوُل َشَهادَةِ نَْهِل ال ِِ

أِلَنَّحُ َمْوِضُج َضُروَرةٍ فَإِذَا َ اَزْت َشَهادَتُُهْم ِلغَْيِرِهْم فَعَلَى بَْعِضِهْم ن وز ون وز . َوِلَه َا 

ْْمَُل َشَهادَةُ النَِِساِ  فِيَما اَل يَ َِّلُج يَُجوُز فِي  ُ ََِّهادَةِ ِللضَُّروَرةِ َما اَل يَُجوُز فِي َغْيِرَها َكَما ت ال

َ اُل َحتَّى َنصَّ نَْحَمدُ َعلَى قَمُوِل َشَهادَتِِهنَّ فِي اْلُحدُوِد الَِّتي تَُموُن ِفي َمَجاِمِعِهنَّ  َعلَْيِح الِرِ

ِ  . ِمثَْل  اَماِت َواْلعُْرَساِت َوَنْحِو ذَِلَك . فَاْلُمفَّاُر الَِّ يَن اَل يَْختَِلُط ِبِهْم اْلُمْسِلُموَن اْلَخا َّ اْلَحمَّ

ُ نََمَرنَا نَْن نَْحُمَم َبْينَهُ  ُ بَْعِضِهْم َعلَى َبْعٍض إذَا َحَمْمنَا بَْينَُهْم َوَهَّ َْْمَل َشَهادَة ُ ْم نَْولَى نَْن ت

اِنيَْيِن ِمْن اْلَيُهوِد ِمْن َغْيِر َسَمالِ إْقَراٍر ِمْنُهَما َواَل  َوالنَّمِيُّ َ لَّى َم َرَ َم ال َّ
ُ َعلَْيِح َوَسلَّ هَّ

ُ نَْعلَُم . الُ  مَّ َشَهادَةِ ُمْسِلٍم َعلَْيِهَما َولَْواَل قَمُوُل َشَهادَةِ َبْعِضِهْم َعلَى َبْعٍض لَْم َيُجْ  ذَِلَك َوَهَّ

ا نَِ الو َفَهْل يَتََولَّى اْلَمافُِر اْلعَْدُل فِي ِدينِِح َماَل َولَِدِ  اْلَمافِِر إنَّ فِي تََولِِ  ي َماِل َبْعِضِهْم بَْعض 

ُْْ وُل بِِح : نَنَّ بَْعَضُهْم نَْولَى بَِمْعِض  َواُب اْلَم ؟ َعلَى قَْولَْيِن فِي َمْ َهِب نَْحَمدَ َوَغْيِرِ  َوالصَّ

ُ َعَلْيِح َوَسلََّم بِ َِلَك َوُسنَّ ُ ُخلَفَائِِح وقَْولح تَعَالَى } فَآذُوُهَما { َوقَْد َمَضْت ُسنَّ ُ ال نَّمِِيِ َ لَّى هَّ

لَْفُظ " نَْمرو بِاأْلَذَّللَا ُمْ لَْ ا َولَْم يَْ ُكْر َكْيِفيَّتَحُ َوِ فَتَحُ َواَل قَْدَر ُ بَْل ذََكَر نَنَّحُ َيِجُب إي َاُؤُهَما وَ 

وُكْم إالَّ نَذ َّللا { َوقَْوِلِح : } إنَّ اأْلَذَّللَا " يُسْ  َْْوِلِح : } لَْن يَُضرُّ ا َك تَْعَمُل فِي اأْلَْقَواِل َكِثير 

َ َوَرُسولَحُ { } َوالَِّ يَن يُْؤذُوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمنَاِت ِبغَْيِر َما اْكتََسمُوا {  الَِّ يَن يُْؤذُوَن هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } اَل نََحدَ نَْ مُِر َعلَى } َوِمْنُهُم الَِّ يَن يُْؤذُ  وَن النَّمِيَّ { َوَقْوِل النَّمِِيِ َ لَّى هَّ

اِرِم اْلَمْسلُوِل " . َوَه َا  ِ { َونََمائُِر ذَِلَك َكِثيَرةو ذََكْرنَاَها ِفي " ِكتَاِب الصَّ نَذَّللَا َسْمِعِح ِمْن هَّ

ُ َعلَْيحِ  َوَسلََّم فِي َشاِرِب اْلَخْمِر } َعاقِمُو ُ َو ذُو ُ { َوقَاَل } فَإِْن تَابَا  َكَما قَاَل َ لَّى هَّ

ي َاِ  . فَاْلُمْ ِنُب اَل يََ اُل  ُِ َعْن اْمِ ْمَسا ْعَراُض ُهَو اْمِ َونَْ لََحا فَأَْعِرُضوا َعْنُهَما { َواْمِ

َ َونَْدنَى ذَِلَك يُْؤذَّللَا َويُْنَهى َويُوَعُظ َويَُوبَُّخ َويُغَلَُّظ لَحُ فِ  ي اْلَماَلِم إلَى نَْن َيتُوَب َويُِ يَج هَّ
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ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َواْلُمْؤِمنُوَن ا لثَّاَلالَ َ َهْجُر ُ فَاَل يَُملََّم بِاْلَماَلِم ال َّيِِِب َكَما َهَجَر النَِّميُّ َ لَّى هَّ

اَلُحُهْم َوَهِ ِ   يَ و ُمْحَمَم و اَل نَْسَخ فِيَها فََمْن نَتَى الَِّ يَن ُخلِِفُوا َحتَّى َظَهَرْت تَْوبَتُُهْم َو َ 

اِ ِر لَحُ َعْن اْلَمْعِصيَِ  إلَى نَنْ  َ اِل َوالنَِِساِ  فَإِنَّحُ يَِجُب إي َاُؤ ُ بِاْلَماَلِم ال َّ َِ َ ِمْن الِرِ  اْلفَاِح

ا لَحُ دَاِعي ا إلَى ُحُصوِل  يَتُوَب َولَْيَس ذَِلَك َمْحدُود ا بَِْدَِر َواَل ِ فٍَ  إالَّ  َما يَُموُن َزاِ ر 

َحُ تََعالَى َعلَى َه َْيِن اأْلَْمَرْيِن : التَّْوبَ ُ  ُْْصوِد َوُهَو تَْوَبتُحُ َوَ اَلُححُ َوقَْد َعلَّْ اْلَم

ْعَراِض َموْ  ْ اَلُح . فَإِذَا لَْم يُوَ دَا فَاَل يَُجوُز نَْن َيُموَن اأْلَْمُر بِاْمِ ُ ود ا فَيُْؤذَّللَا َواآْليَ ُ َواْمِ

ْعَراِض َعْن  َِ َ ِمنَّا َودَلَّْت َعلَى ُوُ وِب اْمِ ي َاِ  ِللَّ َْيِن يَأِْتيَاِن اْلفَاِح دَلَّْت َعلَى ُوُ وِب اْمِ

َِِ  َولَْم يَْصلُْح فَ  ِِ فِْعِل اْلفَاِح ا َمْن تَاَب بِتَْر َْْد تَنَاَزَل اأْلَذَّللَا فِي َحِقِ َمْن تَاَب َونَْ لََح فَأَمَّ

تََرُط فِي قَمُوِل التَّْوبَِ  َ اَلُح اْلعََمِل ؟ َعلَى قَْولَْيِن فِي َمْ َهِب نَْحَمدَ  ِْ اْلفََُْهاُ  َهْل يُ

ِرِكيَن َحْيُث  ِْ مِحُ َقْولح تَعَالَى } فَإِذَا اْنَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُم ِْ ُ َوَغْيِرِ  . َوَهِ ِ  ت

َكاةَ فََخلُّوا َسِميلَُهْم { فَأََمَر َوَ دْ  اَلةَ َو تَُوا ال َّ تُُموُهْم { إلَى قَْوِلِح } فَإِْن تَابُوا َونَقَاُموا الصَّ

اَلةِ َوإِيتَ  اِلحِ : َوُهَو إقَاُم الصَّ َق تَْخِليَ َ َسمِيِلِهْم َعلَى التَّْوبَِ  َواْلعََمِل الصَّ
ِْتَاِلِهْم الُمَّ َعلَّ اُ  بِ

كَ  ََِّهادَتَْيِن َوَ َب اْلَمعُّ َعْنُهْم الُمَّ إْن َ لَّْوا َوَزكَّْوا َوإِالَّ ُعوقِمُ ال َّ وا اةِ َمَج نَنَُّهْم إذَا تََملَُّموا بِال

َِّاِرَل فِي التَّْوَبِ  َشَرَل اْلَمعَّ َعْن نَذَا ُ َويَُموُن اأْلَْمُر  ِِ اْلِفْعِل ؛ أِلَنَّ ال بَْعدَ ذَِلَك َعلَى تَْر

َرُل اْلَمعُّ َعْن نَذَا ُ إلَى نَْن يَْصلَُح  فِيحِ  ِْ َِِ  يَ َمْوقُوف ا َعلَى التََّماِم َوَك َِلَك التَّائُِب ِمْن اْلفَاِح

ْعَراُض َعْن نَذَا ُ َوإِْن لَْم يَْصلُْح لَْم َيِجْب اْلَمعُّ َعْن نَذَا ُ بَْل َيُجوُز نَْو  فَإِْن نَْ لََح َوَ َب اْمِ

ا يُْستَدَلُّ بَِها َعلَى التَّْعِ يِر بِاأْلَذَّللَا َواأْلَذَّللَا َوإِْن َكاَن يُْستَْعَمُل  يَِجُب نَذَا ُ  . َوَهِ ِ  اآْليَ ُ ِممَّ

ُ َعَليْ  ا بِِح َكَما قَاَل النَِّميُّ َ لَّى هَّ َِِ  فَلَْيَس ُهَو ُمْختَصًّ ا فِي اْلَماَلِم فِي ُمْرتَِمِب اْلفَاِح ِح َكِثير 

َ َوَرُسولَحُ { . َوَك َِلَك قَاَل فِي َحِقِ فَاِطَم َ َوَسلََّم ِلمَ  ِْْمَلِ  : } إنَّك قَْد  ذَْيت هَّ ْن بََصَق فِي اْل

اْبنَتِِح } يُِريمُِني َما َرابََها َويُْؤِذينِي َما  ذَاَها { َوَك َِلَك قَاَل ِلَمْن نََكَل الثُّوَم َواْلمََصَل : } إنَّ 

َهاِم : } ُخْ  بِنَِصاِلَها ِلئاَلَّ اْلَماَلئَِم َ تَتَأَذَّ  ا يَتَأَذََّّللا ِمْنحُ َبنُو  دََم { َوقَاَل ِلَصاِحِب الِسِ َّللا ِممَّ

ُروا َواَل ُمْستَأْنِِسيَن  ِِ تُْؤِذَ  نََحد ا ِمْن اْلُمْسِلِميَن { َوقَْد قَاَل تَعَالَى : } فَإِذَا َطِعْمتُْم فَاْنتَ

ِذ  النَِّميَّ { . وَقْولح تَعَالَى } فَإِْن تَابَا َونَْ لََحا { َهْل َيُموُن ِمْن ِلَحِديٍث إنَّ ذَِلُمْم َكاَن يُؤْ 

ُُِّهودُ َعلَى إقْ  َراِرِ  تَْوبَتِِح اْعتَِرافُحُ بِال َّْنِب فَإِذَا الَمََت ال َّْنُب بِإِْقَراِرِ  فََجَحدَ إْقَراَر ُ َوَك ََّب ال

ََِهادَةِ ُشُهوٍد َهْل يُ  َماُم نَْحَمدُ نَنَّحُ اَل تَْوبَ َ ِلَمْن نَْو الَمََت بِ عَدُّ بِ َِلَك تَاِئم ا ؟ فِيِح ِنَ الو فَ ََكَر اْمِ

ِ  َعِلِيِ ْبِن نَِبي َطاِلٍب نَنَّحُ نُتَِي ِبَجَما ِْصَّ َعِ  َ َحدَ َوِإنََّما التَّْوبَ ُ ِلَمْن نََقرَّ َوتَاَب َواْستَدَلَّ بِ

ْن َشِهدَ َعلَْيِهْم بِا ْندََقِ  فَاْعتََرَف ِمْنُهْم نَاسو فَتَابُوا فََِْمَل تَْوبَتَُهْم َوَ َحدَ ِمْنُهْم َ َماَع و ِممَّ ل َّ

َِ َ إْن ُكْنت نَْلَمْمت بِ َْنِب فَاْستَْغفِ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم ِلعَاِئ َ فََْتَلَُهْم َوقَْد } قَاَل النَِّميُّ َ لَّى هَّ ِر  هَّ

ُ َعلَْيِح { َرَوا ُ اْلمَُخاِر ُّ . فََمْن َوتُوِبي إلَْيِح فَ  إِنَّ اْلعَْمدَ إذَا اْعتََرَف بِ َْنمِِح الُمَّ تَاَب تَاَب هَّ

َِْيِ   ا َولَْيَس َعَلْيِح نَْن يُْمِهَر ذَْنمَحُ َكَما فِي اْلَحِديِث : } َمْن اُْبتُِلَي بِ ا فَْليَتُْب ِسرًّ نَْذنََب ِسرًّ

ِ { َوفِي ِمْن َهِ ِ  اْلَْاذُو ْم َعلَْيِح ِكتَاَب هَّ ِْ ِ فَإِنَّحُ َمْن يُْمِد َلنَا َ ْفَحتَحُ نُ َراِت فَْليَْستَِتْر بِِستِْر هَّ

ُ ُل َعلَى  تِي ُمعَاف ى إالَّ اْلُمَجاِهِريَن َوإِنَّ ِمْن اْلُمَجاَهَرةِ نَْن يَِميَت الرَّ الصَِّحيحِ : } ُكلُّ نُمَّ

ِ َعْنحُ { فَإِذَا َظَهَر ِمْن اْلعَْمِد ال َّْنُب فَاَل بُدَّ ِمْن ال َّْنِب قَْد َستَرَ  ُع ِستَْر هَّ ِِ ُ َعَلْيِح فَيَْم  ُ هَّ

ا ُظُهوِر التَّْوبَِ  َوَمَج اْلُجُحوِد اَل تَْمَهُر التَّْوبَ ُ فَإِنَّ اْلَجاِحدَ َيْ ُعُم نَنَّحُ َغْيُر ُمْ نٍِب ؛ َوِلَه َ 

الِِيَن َكاَن السَّلَُع يَ  ا فَإِنَّ َه َا نَْظَهُر َحاِل الضَّ ْستَْعِملُوَن ذَِلَك فِيَمْن نَْظَهَر بِْدَع   نَْو فُُجور 

َماَمِ  َواْلُحْمِم  -َمَج اْلُْْدَرةِ  -َوَه َا نَْظَهُر َحاِل اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوِمْن نَذَا ُ َمْنعُحُ  ِمْن اْمِ

َوايَِ  وَ  ْْدُوَر َعلَْيِح . َوقَْولُحُ : } َواللَّ َاِن َواْلفُتْيَا َوالِرِ ا بِدُوِن اْلُْْدَرةِ فَْليَْفعَْل اْلَم ََِّهادَةِ َونَمَّ ال
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َهاِد نَْربَعٍَ  َكَما عَ  ِْ لََّق ذَِلَك يَأْتِيَاِنَها ِمْنُمْم فَآذُوُهَما { َفأََمَر بِإِي َائِِهَما َولَْم يُعَلِِْق ذَِلَك َعلَى اْستِ

َِ ؛ َولَْيَس َه َا ِمْن فِي َحِقِ ا لنَِِساِ  َوإِْمَساِكِهنَّ فِي اْلمُيُوِت َولَْم يَأُْمْر بِِح ُهنَا َكَما نََمَر بِِح ُهنَا

ْعتَاِق فَإِ  ذَا بَاِب َحْمِل اْلُمْ لَِق َعلَى اْلُمَْيَِّد أِلَنَّ ذَِلَك اَل بُدَّ نَْن يَُموَن اْلُحْمُم َواِحد ا ِمثَْل اْمِ

ِييِدَها فِي اْلُوُضوِ  َكاَن اْلحُ  ْْ ِم َوتَ ْمُم ُمتَِّفْ ا فِي اْلِجْنِس دُوَن النَّْولِ َكإِْطاَلِق اأْلَْيِد  فِي التَّيَمُّ

يَماِن َمَج نَنَّ ِكاَلُهمَ  ْعتَاِق بِاْمِ ْْيِيِد اْمِ ْطعَاِم َوتَ ا إلَى اْلَمَرافِِق َوإِْطاَلِق ِستِِيَن ِمْسِمين ا فِي اْمِ

و مَ  اِليَّ و يَُرادُ ِبَها نَْفُج اْلَخْلِق َوفِي ذَِلَك نَِ الو َبْيَن اْلعُلََماِ  . َولَْم َيْحِمْل اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِعمَادَة

َهاُت نَِسائُِمْم َوَربَائِمُُمُم الالَّ  َْيَِّد فِي قَْوِلِح : } َونُمَّ َحابَِ  َوالتَّابَِعْيِن اْلُمْ لََق َعلَى اْلُم تِي الصَّ

تِي دََخْلتُْم ِبِهنَّ { اآْليَ ُ : وقَْولح تَعَالَى } َواَل تَْنِمُحوا َما نََمَح فِي ُحجُ  وِرُكْم ِمْن نَِساِئُمُم الالَّ

َِّْرطُ  يِن : ال ِ  الدِِ َحابَ ُ َوالتَّابِعُوَن َوَسائُِر نَئِمَّ   بَاُؤُكْم ِمَن النَِِساِ  إالَّ َما َقْد َسلََع { قَاَل الصَّ

بَائِ  ُروُط فِيِح ُهَو فِي الرَّ ِْ ُ َواْلُمْمَهُم ُهَو اْلُمْ لَُق َواْلَم ِب َخا َّ   َوقَالُوا : نَْبَهُموا َما نَْبَهَم هَّ

بَائُِب  ِْْد َوالرَّ َهاُت النَِِساِ  َوَحاَلئُِل اآْلبَاِ  َواأْلَْبنَاِ  َيْحُرْمَن بِاْلعَ اَل اْلُمَؤقَُّت اْلُمَْيَّدُ فَأُمَّ

َهاتِِهنَّ ؛ لَِمْن تَنَاَزُعوا َهْل اْلَمْوُت َكالدُُّخوِل ؟ َعَلى قَْولَْيِن فِي يَْحُرْمَن إالَّ   إذَا دُِخَل بِأُمَّ

َمْ َهِب نَْحَمدَ َوذَِلَك أِلَنَّ اْلُحْمَم ُمْختَِلعو َواْلَْْيدُ لَْيَس ُمتََساِوي ا فِي اأْلَْعيَاِن ؛ فَإِنَّ تَْحِريَم 

ا ِ ْنٍس لَْيَس ِمثَْل تَْحرِ  يِم ِ ْنٍس  َخَر يَُخاِلفُحُ َكَما نَنَّ تَْحِريَم الدَِّم َواْلِميتَِ  َولَْحِم اْلِخْنِ يِر لَمَّ

ْْيِيدَ اْلَمْيتَِ  َواْلِخْنِ يِر نَْن َيُموَن  ا يُوِ ُب تَ ِْْييدُ الدَِّم بَِمْونِِح َمْسفُوح  َكاَن نَْ نَاس ا فَلَْيَس تَ

ا َوُهنَا اْلَْْيدُ كَ  َها َوالدُُّخوُل بِاأْلُِمِ اَل يُوَ دُ ِمثْلُحُ فِي اْلَحِليلَتَْيِن َمْسفُوح  بِيمَِ  َمْدُخوال  بِأُِمِ ْوُن الرَّ

ِلُموَن لَْم َونُِمِ اْلَمْرنَةِ ؛ إْذ الدُُّخوُل فِي اْلَحِليلَِ  ِبَها نَْفِسَها َوِفي نُِمِ اْلَمْرنَةِ بِمِْنتَِها . َوَك َِلَك اْلُمسْ 

ُ فِي  يَِ  الدَّْيِن َرُ لَْيِن نَْو  يَْحِملُوا ا ذََكَر هَّ ََِّهادَةِ ؛ َبْل لَمَّ اْلُمْ لََق َعلَى اْلُمَْيَِّد فِي نَْصِب ال

وا ُكالًّ ِمْنُهَما َعَلى َحاِلِح ؛ أِلَنَّ َسمََب اْلُحْمِم  ْ عَِ  َرُ َلْيِن نَقَرُّ َرُ ال  وامرنتين َوفِي الرَّ

ََِّهادَةِ َوَكَما فِي إقَاَمِ  ُمْختَِلعو َوُهَو الْ  َماُل َواْلمُْضُج َواْختِاَلُف السَّمَِب يَُؤالُِِر ِفي نَِصاِب ال

َْْ ِف بَِها اُْعتُمَِر ِفيِح نَْربَعَ ُ ُشَهدَاَ  فَاَل يَُْاُس بِ َِلَك ُعُْودُ اأْلَْيمَ  َِِ  َوفِي اْل اِن اْلَحدِِ فِي اْلفَاِح

ُِ َقمُوِل َشَهادَتِِهْم نَبَد ا َواأْلَْبَضالِ َوذََكَر ِفي حَ  دِِ اْلَْْ ِف الاََلالَ َ نَْحَماٍم : َ ْلدُ الََماِنيَن َوتَْر

َ َغفُورو َرِحيمو { َونَنَّ  َوإِنَُّهْم فَاِسُْوَن } إالَّ الَِّ يَن تَابُوا ِمْن بَْعِد ذَِلَك َونَْ لَُحوا فَإِنَّ هَّ

ْْ ُوُف َوتَْرفَُج اْلِفْسَق بِاَل تََردٍُّد َوَهْل تَْرفَُج اْلَمْنَج ِمْن  التَّْوبَ َ اَل تَْرفَُج اْلَجْلدَ إذَا َطلَمَحُ اْلَم

ََِّهادَةِ ؟ فَأَْكثَُر اْلعُلََماِ  قَالُوا تَْرفَعُحُ .  قَمُوِل ال
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َِمُّحو ِبَمْن َيْمِلُم نَْو يُِعيُن َعَلى َوِلَه َا َكِر َ نَْحَمد َوَغْيُر ُ ِلمَاَس السََّواِد لِ  َما َكاَن ِفي ِلمَاِسِح تَ

و لَْم يُنْ  ا إذَا لَْم يَُمْن فِيِح َمْفَسدَة حَ َعْنحُ . المُّْلِم َوَكِر َ َبْيعَحُ ِلَمْن يَْستَِعيُن بِلُْمِسِح َعلَى المُّْلِم فَأَمَّ

َحابَِ  َوالتَّابِ  تَِرَ  لََها َوَكِر َ َمْن َكِر َ ِمْن الصَّ ِْ ِعيَن بَْيَج اأْلَْرِض الخرا ي  أِلَنَّ اْلُمْسِلَم اْلُم

ِ  فِي اْلتَِ اِم اْلِجْ يَِ  فَإِنَّ اْلَخَراَج ِ ْ يَ ُ اأْلَْرِض وَ  مَّ إِْن إذَا نَدََّّللا اْلَخَراَج َعْنَها نَْشَمحَ نَْهَل ال ِِ

َها َظلََم اْلُمْسِلِميَن بِإِْسَْاِط َحِِْ  ِهْم ِمْن اأْلَْرِض لَْم َيْمَرُهوا َبْيَعَها ِلَمْوِنَها َوْقف ا فَإِنَّ لَْم يَُؤدِِ

اْلَوْقَع إنََّما ُمنَِج ِمْن َبْيِعِح أِلَنَّ ذَِلَك يُْمِ ُل اْلَوْقَع َوِلَه َا اَل يُمَاُل َواَل يُوَهُب َواَل يُوَرُإ 

ُِْل إلَى اْلَواِرِإ بِاتِِفَاقِ  تَِر   َواأْلَْرُض الخرا ي  تَْنتَ ِْ اْلعُلََماِ  َوتَُجوُز ِهَمتَُها َواْلُمتَِّهُب اْلُم

ةو ِلُمْستَِحِِْ  ي يَُْوُم ِفيَها َمَْاَم اْلمَائِجِ فَيَُؤدِِ  َما َكاَن َعلَْيِح ِمْن اْلَخَراجِ َولَْيَس فِي بَْيِعَها َمَضرَّ

اْلفََُْهاِ  فََمنُّوا نَنَُّهْم َكِرُهوا َبْيَعَها ِلَمْونَِها  اْلَخَراجِ َكَما فِي َبْيجِ اْلَوْقِع . َوقَْد َغِلَط َكِثيرو ِمنْ 

                                                 
 (24/ ص  4)ج  -مجمول فتاوَّللا ابن تيمي   - 253

This file was downloaded from QuranicThought.com



 524 

نَّ ُعَمَر َوْقف ا َواْشتَمَحَ َعلَْيِهْم اأْلَْمُر أِلَنَُّهْم َرنَْوا اآْلالَاَر َمْرِويَّ   فِي َكَراَهِ  بَْيِعَها َوقَْد َعَرفُوا نَ 

ْمَها قَطُّ َوذَِلَك فِي َمْعَنى اْلَوْقِع َفَمنُّوا نَنَّ بَْيَعَها َمْمُرو و ِلَه َا اْلَمْعنَى َولَْم  َ عَلََها فَْيئ ا لَْم يَُِْسِ

ِل فَيََرْوَن نَنَّ َه َا اْلمَْيَج لَْيَس ُهَو ِمْن ِ ْنِس اْلمَْيجِ اْلَمْنِهِيِ َعْنحُ فِي ا لُوا َحقَّ التَّأَمُّ ْلَوْقِع يَتَأَمَّ

ْستَِحَِِْها قَْمَل اْلمَْيجِ َوَبْعدَ ُ َوَعلَى َحدٍِ َواِحٍد لَْيَسْت َكالدَّاِر الَّتِي فَإِنَّ َهِ ِ  يُْصَرُف َمْغلَُها إلَى مُ 

تَِر  . َونَْعَجُب ِمْن ذَِلَك نَنَّ َطائِفَ    ِْ إذَا بِيعَْت تََع ََّل نَْفعَُها َعْن نَْهِل اْلَوْقِع َوَ اَرْت ِلْلُم

ا َوُهْم قَْد ِمْن َهُؤاَلِ  قَالُوا : َممَّ ُ إنََّما ُكرِ   َ بَْيُج ِربَاِعَها ِلَمْونَِها فُتَِحْت َعْنَوة  َولَْم تَُْسَّْم نَْيض 

قَالُوا َمَج َ ِميجِ النَّاِس إنَّ اأْلَْرَض اْلعَْنَوةَ الَّتِي ُ ِعلَْت نَْرُضَها فَْيئ ا يَُجوُز بَْيُج َمَساِكِنَها 

 َعلَى اْلَمَساِكِن فَلَْو َكانَْت َممَّ ُ قَْد ُ ِعلَْت نَْرُضَها َواْلَخَراُج إنََّما ُ ِعَل َعلَى اْلَمَ اِرلِ اَل 

َها النَّمِ  يُّ َ لَّى ِلْلُمْسِلِميَن َوُ ِعَل َعلَْيَها َخَراجو لَْم َيْمتَنِْج بَْيُج َمَساِكنَِها ِل َِلَك فََمْيَع َوَممَّ ُ نَقَرَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم بِيَِد نَْهِلَها َعلَى مَ  ْمَها َولَْم هَّ ا َكانَْت َعَلْيِح َمَساِكنَُها َوَمَ اِرُعَها َولَْم يَُِْسِ

ا َواَل َرْيَب نَنََّها فُتَِحْت  ا ؛ َوِلَه َا قَاَل َمْن قَاَل : إنََّها فُتَِحْت ُ ْلح  يَْضِرْب َعلَْيَها َخَرا  

ِحيَح ُ اْلُمتَ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم نَْطلََق َعْنَوة  َكَما تَدُلُّ َعَلْيِح اأْلََحاِديُث الصَّ َواتَِرةُ لَِمنَّ النَِّميَّ َ لَّى هَّ

يَّ   َواَل َغنَِم لَُهْم َماال  َوِلَه َ  ْْتُْل إالَّ َمْن قَاتَلَحُ َولَْم يَْسِب لَُهْم ذُِرِ وا نَْهلََها َ ِميعَُهْم فَلَْم يَ ا ُسمُّ

ِع إنََّما َعلَّلُوا ذَِلَك بَِمْونَِها فُتَِحْت َعْنَوة  َمَج َكْوِنَها ال ُّلََْاَ  . َونَْحَمد َوَغْيُر ُ ِمْن السَّلَ 

تَِرَك   َبْيَن اْلُمْسِلِميَن . َكَما قَاَل تَعَالَى : } َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّ   َ عَْلنَا ُ ِللنَّاِس َسَوا    ِْ ُم

ْت ِبَها َممَّ ُ دُوَن َساِئِر اأْلَْمَصاِر فَإِنَّ اْلعَاِكُع فِيِح َواْلمَاِد  { َوَهِ ِ  ِهَي اْلِعلَّ ُ الَّ  تِي اْختَصَّ

 بَْيَن َ ِميجِ 
تَِرَك   ِْ ا فََجعَلََها ُم َها َعلَى َ ِميجِ النَّاِس َوَشَرَل اْعِتَماَرَها دَائِم  َ نَْوَ َب َحجَّ هَّ

ِلَه َا َكانَْت ِمن ى َوَغْيُرَها ِمْن ِعمَاِدِ  . َكَما قَاَل : } َسَوا   اْلعَاِكُع فِيِح َواْلمَاِد  { وَ 

َِْل َعْنحُ َكاْلَمَساِ ِد َوَممَّ ُ نَْفُسَها َمْن  َِاِعِر َمْن َسمََق إلَى َمَماٍن فَُهَو نََحقُّ بِِح َحتَّى َيْنتَ اْلَم

ْنَساُن نََحقُّ ِبَمْسَمنِِح َما دَاَم ُمْحتَا    ا إلَْيِح َوَما اْستَْغَنى َعْنحُ َسمََق إلَى َمَماٍن فَُهَو نََحقُّ بِِح َواْمِ

ي ِمْن اْلَمنَافِجِ فَعَلَْيِح بَْ لُحُ بِاَل ِعَوٍض ِلغَْيِرِ  ِمْن اْلَحِجيجِ َوَغْيِرِهْم . َوِلَه َا َكانَْت اأْلَْقَواُل فِ 

َوقِيَل : َيُجوُز  إَ اَرةِ دُوِرَها َوَبْيجِ ِربَاِعَها الاََلالَ   . قِيَل : اَل َيُجوُز اَل َه َا َواَل َه َا .

ِحيُح نَنَّحُ يَُجوُز بَْيُج ِربَاِعَها َواَل يَُجوُز إَ اَرتَُها َوَعلَى َه َا تَدُلُّ اآْلالَاُر  اأْلَْمَراِن . َوالصَّ

ُ َعْنهُ  َحابَِ  َرِضَي هَّ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َوَعْن الصَّ ْم فَإِنَّ اْلَمْنُْولَ ُ فِي ذَِلَك َعْن النَِّمِيِ َ لَّى هَّ

َحابَ َ َكانُوا يَتَمَاَيعُوَن دُوَرَها َوالدُّوُر تُوَرُإ َوتُوَهُب َوإِذَا َكانَْت تُوَرُإ َوتُوَهُب َ اَز  الصَّ

نَْن تُمَاَل بِِخاَلِف اْلَوْقِع فَإِنَّحُ اَل يُمَالُ َواَل يُوَرُإ َواَل يُوَهُب . َوَك َِلَك نُمُّ اْلَولَِد َمْن لَْم 

زْ  ا إَ اَرتَُها فََْْد َكانَْت تُْدَعى السََّوائُِب  يَُجِوِ َإ َونَمَّ ْز ِهَمتََها َواَل نَْن تَُورَّ  -َبْيعََها لَْم يَُجِوِ

ُ َعْنُهَما َمْن اْحتَاَج َسمَ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َونَبِي َبْمٍر َوُعَمَر َرِضَي هَّ َن َعلَى َعْهِد النَِّمِيِ َ لَّى هَّ

ُهْم ُمْحتَاُ وَن إلَى اْلَمنَافِجِ فََصاَرْت َكَمنَافِجِ َوَمْن اْستَ 
ْغنَى نَْسَمَن ؛ أِلَنَّ اْلُمْسِلِميَن ُكلَّ

 اأْلَْسَواِق َواْلَمَساِ ِد َوال ُُّرقَاِت الَّتِي يَْحتَاُج إلَْيَها اْلُمْسِلُموَن فََمْن َسمََق إلَى َشْيٍ  ِمْنَها فَُهوَ 

ُِ فِيَها نََحقُّ بِِح َوَما اْستَْغنَ تَِر ِْ ى َعْنحُ نََخ َ ُ َغْيُر ُ بِاَل ِعَوٍض َوَك َِلَك اْلُممَاَحاُت الَّتِي يَ

ا َوإِذَا بَاَعَها تَِر  َلَها اْستَفَادَ بِ َِلَك نَنَّحُ نََحقُّ ِمْن َغْيِرِ  َما دَاَم ُمْحتَا   ِْ  النَّاُس َوَيُموُن اْلُم

ْنَساُن قََ َج اْختَِصاَ حُ بَِها فَاتِِح َوِلَه َا لَحُ نَْن اَل  اْمِ َوتَْوِريثَحُ إيَّاَها َوَغْيَر ذَِلَك ِمْن تََصرُّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َمنَّ َعلَى نَْهِل َممَّ َ فَإِنَّ اأْلَِسيَر يَُجوزُ   اْلَمنُّ يَْم ُلَحُ إالَّ ِبِعَوِض َوالنَّمِيُّ َ لَّى هَّ

ا َ اُ وا  َعلَْيِح ِلْلَمْصلََحِ  َونَْعَ اُهمْ  َمَج ذَِلَك ذََراِريَُّهْم َونَْمَوالَُهْم َكَما َمنَّ َعلَى َهَواِزَن لَمَّ

 ُمْسِلِميَن بِإِْحدَّللَا ال َّائَِفتَْيِن : السَّْمُي نَْو اْلَماُل فَاْختَاُروا السَّْمَي فَأَْعَ اُهْم السَّْمَي َوَكاَن ذَِلكَ 

َض َعْن نَِصيمِ  ِْْسَمِ  فََعوَّ ِح َمْن لَْم يَْرَض بِأَْخِ ِ  ِمْنُهْم َوَكاَن قَْد قَسََّم اْلَماَل فَلَْم يَُردَّ ُ بَْعدَ اْل
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َْاتِْلحُ ِمْنُهْم  َكَما َعلَْيِهْم َوقَُرْيشو لَْم تَُحاِرْبحُ َكَما َحاَرَبتْحُ َهَواِزُن َوُهَو إنََّما َمنَّ َعلَى َمْن لَْم يُ

 ِمنو َوَمْن نَْلَْى ِساَلَححُ فَُهَو  ِمنو َوَمْن دََخَل اْلَمْسِجدَ فَُهَو  قَاَل : } َمْن نَْغلََق بَابَحُ فَُهوَ 

ا َكعَّ ُ ْمُهوُرُهْم َعْن قِتَاِلِح َوَعَرَف نَنَُّهْم ُمْسِلُموَن نَْطلََُْهْم َولَْم يَْغنَْم نَْمَوالَهُ  ْم  ِمنو { . فَلَمَّ

قَّ اَل َعلَ  اُهْم ال ُّلََْاَ  ِمْن قَُرْيٍش َواَل َحِريَمُهْم َولَْم يَْضِرْب الِرِ ْيِهْم َواَل َعلَى نَْواَلِدِهْم بَْل َسمَّ

ِْْسَمِ  َوكَ  وا اْلعُتََْاَ  فَإِنَّحُ نَْعتََق نَْواَلدَُهْم بَْعدَ ااِلْستِْرقَاِق َواْل ِْيٍع فَإِنَُّهْم ُسمُّ اَن ِفي بِِخاَلِف الَ

َماَم يَْفَعلُ  َ اِل َواْلعََْاِر َواْلَمْنُْوِل َما ُهَو نَْ لَُح فَإِنَّ  َه َا َما دَلَّ َعلَى نَنَّ اْمِ بِاأْلَْمَواِل َوالِرِ

ُ َعَلْيِح َوَسلََّم فَتََح َخْيمََر فََْسََّمَها بَْيَن اْلُمْسِلِميَن َوَسَمى َبْعَض نَِسائَِها َونَ  قَرَّ النَّمِيَّ َ لَّى هَّ

ْمَها َسائَِرُهْم َمَج ذََراِريِِِهْم َحتَّى نَ  ْ لَْوا َبْعدَ ذَِلَك فَلَْم يَْستَِرقَُّهْم َوَممَّ ُ فَتََحَها َعْنَوة  َولَْم يَُِْسِ

 أِلَْ ِل اْلَمْصلََحِ  .

============= 
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ْساَلِم َرحِ  َ َع َّ َوَ لَّ نَْرَسَل َوقَاَل َشْيُخ اْمِ ْنَساِن نَْن يَْعلََم نَنَّ هَّ ُ فَْصلو َيِجُب َعلَى اْمِ َمحُ هَّ

يمَ  ْنِس َواْلِجِنِ َونَْوَ َب َعَلْيِهْم اْمِ َلَْيِن : اْمِ َم إلَى َ ِميجِ الثَّْ
ُ َعلَْيِح َوَسلَّ د ا َ لَّى هَّ اَن بِِح ُمَحمَّ

ُ َوَرُسولُحُ َوِبَما َ اَ  بِِح َوَطا َم هَّ ُموا َما َحرَّ ُ َوَرُسولُحُ َويَُحِرِ َعتَحُ َونَْن يَُحلِِلُوا َما َحلََّل هَّ

 ُ ُ َوَرُسولُحُ َويَْمَرُهوا َما َكِرَهحُ هَّ ُ َوَرُسولُحُ َويُِحمُّوا َما نََحمَّحُ هَّ  َونَْن يُوِ مُوا َما نَْوَ مَحُ هَّ

ْنِس َوَرُسولُحُ َونَنَّ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم ِمْن اْمِ ٍد َ لَّى هَّ ُكلَّ َمْن قَاَمْت َعلَْيِح اْلُحجَّ ُ بِِرَسالَِ  ُمَحمَّ

ِ تَعَالَى َكَما َيْستَِحُّْحُ نَْمثَالُحُ ِمْن اْلَمافِِريَن الَّ ِ  يَن بُِعَث َواْلِجِنِ فَلَْم يُْؤِمْن بِِح اْستََحقَّ ِعَْاَب هَّ

ِ  إلَْيِهْم  َحابَِ  َوالتَّاِبِعيَن لَُهْم بِإِْحَساِن َونَئِمَّ ُسوُل . َوَه َا نَْ لو ُمتََّفقو َعلَْيِح بَْيَن الصَّ الرَّ

ُ َعْنُهْم  اْلُمْسِلِميَن َوَسائِِر َطَوائِِع اْلُمْسِلِميَن : نَْهِل السُّنَِّ  َواْلَجَماَعِ  َوَغْيِرِهْم َرِضَي هَّ

َ نَْرَسَل نَْ َمِعيَن لَْم يُخَ  اِلْع نََحدو ِمْن َطَوائِِع اْلُمْسِلِميَن ِفي ُوُ وِد اْلِجِنِ َواَل ِفي نَنَّ هَّ

ا نَْهلُ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم إلَْيِهْم َوُ ْمُهوُر َطَواِئِع اْلُمفَّاِر َعلَى إالْمَاِت اْلِجِنِ نَمَّ د ا َ لَّى هَّ  ُمَحمَّ

وَن بِِهْم َكإِْقَراِر اْلُمْسِلِميَن َوإِْن ُوِ دَ فِيِهْم َمْن يُْنِمُر اْلِمتَاِب ِمْن اْليَُهوِد َوال ِْرُّ نََّصاَرَّللا فَُهْم ُم

ذَِلَك َوَكَما يُوَ دُ فِي اْلُمْسِلِميَن َمْن يُْنِمُر ذَِلَك َكَما يُوَ دُ ِفي َطَوائِِع اْلُمْسِلِميَن الغال ون 

يَن بِ َِلَك . َوَه َا أِلَنَّ َواْلُمْعتَِ لَِ  َمْن يُْنِمُر ذَِلَك َوإِ  ِِْرِ تَُها ُم ْن َكاَن ُ ْمُهوُر ال َّاِئفَِ  َونَئِمَّ

ا بِااِلْضِ َراِر َوَمْعلُومو بِااِلْضِ َراِر  ا َمْعلُوم  ُوُ ودَ اْلِجِنِ تََواتََرْت بِِح نَْخمَاُر اأْلَْنِميَاِ  تََواتُر 

ا قَائَِم   نَنَُّهْم نَْحيَا و ُعَْاَلُ  فَاِعلُوَن بِاْمِ  َرادَةِ بَْل َمأُْموُروَن َمْنِهيُّوَن لَْيُسوا ِ فَاٍت َونَْعَراض 

ا َعْن اأْلَْنمِ  ا َكاَن نَْمُر اْلِجِنِ ُمتََواتِر  ْنَساِن نَْو َغْيِرِ  َكَما َيْ ُعُمحُ بَْعُض اْلَماَلِحدَةِ فَلَمَّ يَاِ  بِاْمِ

ا تَْعِرفُحُ اْلَعامَّ ُ  ا َظاِهر  َواْلَخا َّ ُ لَْم يُْمِمْن َطائِفَ و َكمِيَرةو ِمْن ال ََّواِئِع اْلُمْؤِمِنيَن تََواتُر 

ُسِل إْنَمارُ  ُسِل نَْن تُْنِمَرُهْم َكَما لَْم يُْمِمْن ِلَ ائِفٍَ  َكمِيَرةٍ ِمْن ال ََّوائِِع اْلُمْؤِمِنيَن بِالرُّ  بِالرُّ

ِ َوْحدَ ُ اَل َشِريَك لَحُ َواَل إْنَماُر نَْن  اْلَماَلئَِمِ  َواَل إْنَماُر ُمعَاِد اأْلَْبدَانِ  َواَل إْنَماُر ِعمَادَةِ هَّ

ا تََواتََرْت بِِح اأْلَْخمَاُر َعْن اأْلَْنمِيَا ِِْح َوَنْحَو ذَِلَك ِممَّ ْنِس إلَى َخْل ُ َرُسوال  ِمْن اْمِ ِ  يُْرِسَل هَّ

ا تَْعِرفُحُ اْلعَامَّ ُ َواْلَخا َّ ُ  ِ  َمِجيُ  ُموَسى إلَى  تََواتُر  ِ  َواْلَخا َّ َكَما تََواتََر ِعْندَ اْلعَامَّ

ٍد َ لَّى  فِْرَعْوَن َوَغَرُق فِْرَعْوَن َوَمِجيُ  اْلَمِسيحِ إلَى اْليَُهوِد َوَعدَاَوتُُهْم لَحُ َوُظُهوُر ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِح َوَسلََّم ِبَممَّ َ َوِهْجَرتُحُ إلَى اْلَمِدينَِ  وَ  ََِّرائِجِ المَّاِهَرةِ َوِ ْنِس هَّ َمِجيئُحُ بِاْلُْْر ِن َوال

ْخمَاِر بِاْلغُيُوِب  ََِّراِب َواْمِ اآْليَاِت اْلَخاِرقَِ  الَّتِي َظَهَرْت َعلَى يَدَْيِح َكتَْمثِيِر ال َّعَاِم َوال
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 ِ َِرو إالَّ بِإِْعاَلِم هَّ ُ اْلَماِضيَِ  والمستْمل  الَّتِي اَل َيْعلَُمَها بَ  َوَغْيِر ذَِلَك . َوِلَه َا نََمَر هَّ

َْْوِلِح : } َوَما  ا تََواتََر ِعْندَُهْم َك ُ َعلَْيِح َوَسلََّم بُِسَؤاِل نَْهِل اْلِمتَاِب َعمَّ َرُسولَحُ َ لَّى هَّ

ْكِر إ ْن ُكْنتُْم اَل تَْعلَُموَن { فَإِنَّ ِمْن نَْرَسْلنَا ِمْن قَْمِلَك إالَّ ِرَ اال  نُوِحي إلَْيِهْم فَاْسأَلُوا نَْهَل ال ِِ

دٍ  ُ نَنَّ الَِّ يَن نَْرَسلَُهْم قَْمَل ُمَحمَّ َِرو فَأَْخَمَر هَّ ِ َرُسولو بَ  َكانُوا اْلُمفَّاِر َمْن نَْنَمَر نَْن يَُموَن لِلَّ

ا َونََمَر بُِسَؤاِل نَْهِل اْلِمتَاِب َعْن ذَِلَك ِلَمْن اَل َيْعلَُم . َِر  َوَك َِلَك ُسَؤالُُهْم َعْن التَّْوِحيِد  بَ

ِ َشِهيد ا بَ  ا َ اَ ْت بِِح اأْلَْنمِيَاُ  َوَكفََر بِِح اْلَمافُِروَن قَاَل تَعَالَى : } قُْل َكفَى بِاللَّ ْيِني َوَغْيِرِ  ِممَّ

ا نَْنَ ْلنَا إلَْيَك  َوَبْيَنُمْم َوَمْن ِعْندَ ُ ِعْلُم اْلِمتَاِب { َوقَاَل تَعَالَى : } فَإِْن ُكْنتَ  فِي َشِكٍ ِممَّ

 ِ َْْرُ وَن اْلِمتَاَب ِمْن قَْمِلَك { َوقَاَل تَعَالَى : } قُْل نََرنَْيتُْم إْن َكاَن ِمْن ِعْنِد هَّ  فَاْسأَِل الَِّ يَن يَ

مَْرتُْم { . َوَك َِلَك َشَهادَةُ َوَكفَْرتُْم بِِح َوَشِهدَ َشاِهدو ِمْن بَِني إْسَرائِيَل َعلَى ِمثِْلِح فَآَمَن َواْستَمْ 

مََر ُ نَْهِل اْلِمتَاِب بِتَْصِديِق َما نَْخمََر ِبِح ِمْن نَْنمَاِ  اْلغَْيِب الَّتِي اَل َيْعلَُمَها إالَّ نَِميٌّ نَْو َمْن نَخْ 

د ا لَْم يَتَعَلَّْم ِمْن نَْهِل اْلِمتَاِب َشْيئ ا . َوَه َا َغْيُر َشَهادَةِ نَْهِل اْلِمتَاِب  نَِميٌّ َوقَْد َعِلُموا نَنَّ ُمَحمَّ

َمحُ لَحُ نَْفُسحُ بَِما َيِجدُونَحُ ِمْن نَْعتِِح فِي ُكتُِمِهْم َكَْْوِلِح تَعَالَى : } نََولَْم يَُمْن َلُهْم  يَ   نَْن يَْعلَ 

لو ِمْن َربَِِك ُعلََماُ  بَِني إْسَرائِيَل { وَقْولح تَعَالَى } َوالَِّ يَن  تَْينَاُهُم اْلِمتَا َب يَْعَلُموَن نَنَّحُ ُمَن َّ

ِ  ِمْن نَْهِل اْلِعْلِم َكأََحاِديِث  بِاْلَحِقِ { َونَْمثَاِل ذَِلَك . َوَه َا ِبِخاَلِف َما تََواتََر ِعْندَ اْلَخا َّ

َراِط َواْلحَ  َِّفَاَعِ  َوالِصِ ْؤيَِ  َوَع َاِب اْلَْْمِر َوِفتَْنتِِح َونََحاِديِث ال ْوِض َفَه َا قَْد يُْنِمُر ُ الرُّ

اَلِل ؛ َوِلَه َا نَْنَمَر َطائِفَ و ِمْن اْلُمْعتَِ لَِ   بَْعُض َمْن لَْم َيْعِرْفحُ ِمْن نَْهِل اْلَجْهِل َوالضَّ

 كالجمائي َونَبِي َبْمٍر َوَغْيِرِهَما دُُخوَل اْلِجِنِ فِي بَدَِن اْلَمْصُرولِ َولَْم يُْنِمُروا ُوُ ودَ اْلِجنِِ 

ُسوِل َكُمُهوِر َه َا َوإِْن َكانُوا ُمْخِ ئِيَن فِي  إْذ لَْم َيُمْن ُظُهوُر َه َا ِفي اْلَمْنُْوِل َعْن الرَّ

يَّ ذَِلَك . َوِلَه َا ذََكَر اأْلَْشعَِر ُّ فِي َمَْااَلِت نَْهِل السُّنَِّ  َواْلَجَماَعِ  نَنَُّهْم يَُْولُوَن : إنَّ اْلِجنِِ 

بَا اَل يَُْوُموَن إالَّ َكَما َيُْوُم يَْدُخُل فِي بَ  دَِن اْلَمْصُرولِ َكَما قَاَل تَعَالَى : } الَِّ يَن يَأُْكلُوَن الِرِ

ِ ْبُن نَْحَمد ْبِن َحْنَمٍل : قُْلت أِلَِبي : إنَّ  َِّْيَ اُن ِمَن اْلَمِسِ { َوقَاَل َعْمدُ هَّ الَِّ   يَتََخمَُّ حُ ال

ا َيْ ُعُموَن نَ  ْنِسِيِ . فََْاَل : يَا بُنَيَّ َيْمِ بُوَن ُهَو ذَا يَتََملَُّم قَْوم  نَّ اْلِجنِِيَّ اَل يَْدُخُل فِي بَدَِن اْمِ

ُْْصودُ ُهنَا نَنَّ َ ِميَج َطَوائِِع اْلُمْسِلِميَن  َعلَى ِلَسانِِح . َوَه َا َمْمُسوطو فِي َمْوِضِعِح . َواْلَم

وَن ِبُوُ وِد اْلِجِنِ َوكَ  ِْرُّ ِرِكي يُ ِْ ِ  نَْهِل اْلِمتَاِب َوَك َِلَك َعامَّ ُ ُم  َِلَك ُ ْمُهوُر اْلُمفَّاِر َكعَامَّ

اْلعََرِب َوَغْيُرُهْم ِمْن نَْواَلِد اله يل َواْلِهْنِد َوَغْيِرِهْم ِمْن نَْواَلِد َحاٍم َوَك َِلَك ُ ْمُهوُر 

ِْرُّ بُِوُ وِد اْلِجِنِ اْلَمْنعَاِنيِِيَن واليونانيين َوَغْيُرُهْم ِمْن نَْواَل  ِد يافث . فََجَماِهيُر ال ََّوائِِع تُ

وَن ِبَما يَْستَْجِلمُوَن بِِح ُمعَاَونَ َ اْلِجِنِ ِمْن اْلَعَ ائِِم َوال َّاَلِسِم َسَوا و نََكاَن ذَِلَك َسائِ  ِْرُّ غ ا بَْل يُ

ِركِ  ِْ يَماِن نَْو َكاَن ِشْرك ا فَإِنَّ اْلُم قَى َما ِعْندَ نَْهِل اْمِ َْْرُ وَن ِمْن اْلعََ ائِِم َوال َّاَلِسِم َوالرُّ يَن يَ

قَى الَّ  و ِلْلِجِنِ َوتَْعِميمو لَُهْم َوَعامَّ ُ َما بِأَْيِد  النَّاِس ِمْن اْلعََ ائِِم َوال َّاَلِسِم َوالرُّ تِي فِيِح ِعمَادَة

ِو بِاْلجِ  قَى الَّتِي اَل تُْفَْحُ بِاْلعََرِبيَِّ  فِيَها َما ُهَو ِشْر ِنِ . َوِلَه َا نََهى ُعلََماُ  اْلُمْسِلِميَن َعْن الرُّ

ِو . َوفِي َ ِحيحِ  اقِي نَنََّها ِشْر ِِ َوإِْن لَْم َيْعِرْف الرَّ ْر ِِِ اَل يُْفَْحُ َمْعنَاَها ؛ أِلَنََّها َمِمنَّ ُ ال

ي فِي اْلَجاِهِليَِّ  فَُْْلنَا : يَا َرُسوَل ُمْسِلٍم َعْن } َعْوِف ْبِن َماِلٍك األشجعي . قَاَل : ُكنَّا نَْرقِ 

قَى َما لَْم يَُمْن فِيِح  ِ َكْيَع تََرَّللا فِي ذَِلَك ؟ فََْاَل : اْعِرُضوا َعلَيَّ ُرقَاُكْم اَل بَأَْس بِالرُّ هَّ

ِ َ لَّى  ا َعْن َ ابٍِر قَاَل : } َنَهى َرُسوُل هَّ ِو { . َوِفي َ ِحيحِ ُمْسِلٍم نَْيض  ُ َعلَْيِح ِشْر هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم فََْالُوا :  ِ َ لَّى هَّ قَى فََجاَ   ُل َعْمِرو ْبِن َحْ ٍم إلَى َرُسوِل هَّ َوَسلََّم َعْن الرُّ

قَى  َْْرِب َوإِنَّك َنَهْيت َعْن الرُّ ِ إنَّحُ َكانَْت ِعْندَنَا ُرْقيَ و نَْرقِي بَِها ِمْن اْلعَ قَاَل : يَا َرُسوَل هَّ

 فَعََرُضوَها َعلَْيِح فََْاَل : َما نََرَّللا بَأْس ا َمْن اْستََ اَل ِمْنُمْم نَْن يَْنفََج نََخا ُ فَْليَْنفَْعحُ { َوقَْد َكانَ 
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دَ ِلْلعََرِب َوِلَسائِِر اأْلَُمِم ِمْن ذَِلَك نُُمورو يَُ وُل َوْ فَُها َونَْخمَاُر اْلعََرِب فِي ذَِلَك ُمتََواتَِرةو ِعنْ 

َمْن َيْعِرُف نَْخمَاَرُهْم ِمْن ُعلََماِ  اْلُمْسِلِميَن َوَك َِلَك ِعْندَ َغْيِرِهْم َولَِمنَّ اْلُمْسِلِميَن نَْخمَُر 

 بَِجاِهِليَِّ  اْلعََرِب ِمْنُهْم ِبَجاِهِليَِّ  َسائِِر اأْلَُمِم إْذ َكاَن َخْيُر اْلُُْروِن َكانُوا َعَرب ا َوَكانُوا قَدْ 

نُوا َوَسِمعُوا َما َكانُوا َعلَْيِح فِي اْلَجاِهِليَِّ  َوَكاَن ذَِلَك ِمْن نَْسمَاِب نُُ وِل اْلُْْر ِن فَ ََكُروا َعايَ 

ِْْح فَتََواتََرْت نَيَّاُم َ اِهِليَِّ  اْلعََرِب فِي  يَِر َواْلَمغَاِز  َواْلِف فِي ُكتُِب التَّْفِسيِر َواْلَحِديِث َوالِسِ

ِرِكيَن فِي َه َا َوبَْعُضُهْم  اْلُمْسِلِمينَ  ِْ ِرِكيَن ُهْم ِمْن ِ ْنِس اْلعََرِب اْلُم ِْ َوِإالَّ فََسائُِر اأْلَُمِم اْلُم

 ُ ِرِكي اْلعََرِب َوَبْعُضُهْم نََخعَّ . َواآْليَاُت الَّتِي نَْنَ لََها هَّ ِْ ا َوَضاَلال  ِمْن ُم َكاَن نََشدَّ ُكْفر 

 ُ ٍد َ لَّى هَّ ْنِس َواْلِجِنِ . إْذ َكاَنْت َعلَى ُمَحمَّ َم فِيَها ِخَ ابو ِلَجِميجِ اْلَخْلِق ِمْن اْمِ
 َعلَْيِح َوَسلَّ

َلَْيِن َوِإْن َكاَن ِمْن نَْسمَاِب نُُ وِل اآْليَاِت َما َكاَن َمْوُ ود ا فِي اْلعََرِب  ِرَسالَتُحُ َعامَّ   ِللثَّْ

ا بِالسَّمَِب اْلُمَعيَِّن الَِّ   نََ َل فِيِح بِاتِِفَاِق اْلُمْسِلِميَن َوإِنََّما فَلَْيَس َشْي و ِمْن اآْليَاِت ُمْختَصًّ 

ا ِبعَْيِن السَّمَِب فَلَْم يَُْْل نََحدو ِمْن  تَنَاَزُعوا : َهْل َيْختَصُّ ِبَنْولِ السَّمَِب اْلَمْسئُوِل َعْنحُ ؟ َونَمَّ

َهاِر نَْو اللِِعَاِن نَْو َحدَّ السَِّرقَِ  َواْلُمَحاِربِيَن َوَغْيَر ذَِلَك  اْلُمْسِلِميَن : نَنَّ  يَاِت ال َّاَلِق نَوْ  الِمِ

يِح بَْعُض النَّاِس  َِّْخِص اْلُمعَيَِّن الَِّ   َكاَن َسمََب نُُ وِل اآْليَِ  . َوَه َا الَِّ   يَُسِمِ يَْختَصُّ بِال

ُسوُل  َ  ِْيَح اْلَمنَاِط َوُهَو نَْن يَُموَن الرَّ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َحَمَم فِي ُمعَيٍَّن َوقَْد َعِلَم نَنَّ تَْن لَّى هَّ

ا اْلُحْمَم اَل َيْختَصُّ بِِح فَيُِريدُ نَْن يُنََِِْح َمنَاَط اْلُحْمِم ِلَيْعلََم النَّْوَل الَِّ   َحَمَم فِيِح َكَما نَنَّ  حُ لَمَّ

تَحُ فِي َرَمَضاَن بِاْلَمفَّاَرةِ { َوقَْد َعِلَم نَنَّ اْلُحْمَم اَل َيْختَصُّ } نََمَر اأْلَْعَراِبيَّ الَِّ   َواقََج اْمَرنَ 

ْسِلُم بِِح َوَعِلَم نَنَّ َكْونَحُ نَْعَراِبيًّا نَْو َعَربِيًّا نَْو اْلَمْوُطوَ ةِ َزْوَ تَحُ اَل ناَلََر لَحُ فَلَْو َوِطَي اْلمُ 

يَّتَحُ َكاَن اْلُحْمُم  َك َِلَك . َوَلِمْن َهْل اْلُمَؤالُِِر ِفي اْلَمفَّاَرةِ َكْونُحُ ُمَجاِمع ا فِي اْلعََجِميُّ ُسِرِ

ُهوِر َعْنحُ َوالثَّاِني  ِْ َِّافِِعِيِ َونَْحَمد فِي اْلَم ُل َمْ َهُب ال ا ؟ فَاأْلَوَّ َرَمَضاَن نَْو َكْونُحُ ُمْفِ ر 

وَ  و َعْن نَْحَمد فِي اْلِحَجاَمِ  َفغَْيُرَها نَْولَى الُمَّ َمْ َهُب َماِلٍك َونَبِي َحنِيفَ َ َوُهَو ِرَوايَ و َمْنصُ 

لِ ِ ْنِسِح فَاَل يُوِ مُ  َِر ِ ْنَس اْلُمْفِ ِر َونَبُو َحِنيفَ َ َيْجعَلَُها اْلُمْفِ َر َكتََنوُّ
حُ َماِلكو يَْجعَُل اْلُمَؤالِ

تَ  ِْ ا ؟ فِي اْبتِاَللِ اْلَحَصاةِ َوالنََّواةِ . َوتَنَاَزُعوا َهْل يُ ا َ ِحيح  َرُط نَْن َيُموَن نَْفَسدَ َ ْوم 

ٍِ َوَ َب فِي َشْهِر َرَمَضاَن نَْوَ َب فِيِح اْلَمفَّاَرةَ َكَما  تَِرُط ذَِلَك ؛ بَْل ُكلُّ إْمَسا ِْ َونَْحَمد اَل يَ

يَاُم اْلفَاِسدُ ِعْندَ  ْحَراِم اْلفَاِسِد فَالِصِ ْحَراِم اْلفَاِسِد يُوِ ُب اأْلَْربَعَ ُ ِمثَْل ذَِلَك فِي اْمِ  ُ َكاْمِ

َِّافِِعيُّ َوَغْيُر ُ اَل يُوِ مُونََها إالَّ فِي َ ْوٍم َ ِحيحٍ  ِكاَلُهَما َيِجُب إتَْماُمحُ َواْلُمِضيُّ فِيِح َوال

ْوَم الُمَّ َ اَمَج َوَمْن َ اَمَج َوَكفََّر  الُمَّ َ اَمَج . َوِمثُْل َوالنَِِ الُ ِفيَمْن نََكَل الُمَّ َ اَمَج نَْو لَْم يَْنِو الصَّ

ا بِاْلَخلُوِق : } اْنِ ْل َعْنك اْلُجمَّ َ َواْغِسْل َعْنك  خ  قَْوِلِح ِلَمْن نَْحَرَم بِاْلعُْمَرةِ فِي ُ مٍَّ  ُمتََضِمِ

يَب َكَما يَُْولُحُ  ْفَرةِ { َهْل نََمَر ُ بِاْلغَْسِل ِلَمْوِن اْلُمْحِرِم اَل يَْستَِديُم الِ ِ َماِلكو ؟ نَْو ناَلََر الصُّ

يِب َكَْْوِل الثَّاَلالَِ  ؟ َوَعلَى اأْلَوَّ  ُ ُل فَاَل يُْمنَُج ِمْن اْستِدَاَمِ  الِ ِ ِل ِلَمْونِِح نََهى نَْن َيتََ ْعفََر الرَّ

ِ  اْلَودَالِ ؟ َوِمثَْل } َقْوِلِح لَمَّ  َِ َ لَحُ فِي ِحجَّ ا ُسئَِل فََهْل َه َا اْلَحِديُث َمْنُسوخو بِتَْ ِييِب َعائِ

َعْن فَأَْرةٍ َوقَعَْت فِي َسْمٍن : نَْلُْوَها َوَما َحْولََها َوُكلُوا َسْمنَُمْم { َهْل اْلُمَؤالُِِر َعدَُم التَّغَيُِّر 

اِت بِالنََّجاَسِ  نَْو ِبَمْونِِح َ اِمد ا نَْو َكْونَُها فَأَْرة  َوقَعَْت ِفي َسْمٍن فَاَل يَتَعَدََّّللا إلَى َسائِِر اْلَمائِعَ 

ى قِيَاس ا ِعْندَ َكِثيٍر ِمْن اْلعُلََماِ   ََِّرائِجِ َواَل يَُسمَّ ؟ َوِمثُْل َه َا َكِثيرو َوَه َا اَل بُدَّ ِمْنحُ فِي ال

ِْيِق اْلَمنَاِط  ِْيَاِس ؛ اِلتِِفَاِق النَّاِس َعلَى اْلعََمِل بِِح َكَما اتَّفَُْوا َعلَى تَْح َكأَبِي َحنِيفَ َ ونفاة اْل

َِّاِرلُ اْلُحْمَم ِبَمْعن ى ُكلِِِيٍ فََيْنُمُر فِي الُمُوتِِح ِفي َبْعِض اأْلَْنَوالِ نَْو بَْعِض  َوُهوَ  : نَْن يُعَلَِِق ال

ْن نَْرَضى مِ  َهاِد َشِهيدَْيِن ِمْن ِرَ اِلنَا ِممَّ ِْ ْْمَاِل اْلَمْعمَِ  َوَكأَْمِرِ  بِاْستِ ْن اأْلَْعيَاِن َكأَْمِرِ  بِاْستِ

َُِّهدَ  ِِْح بَْيَن ال اِ  َوَكتَْحِريِمِح اْلَخْمَر َواْلَمْيِسَر ؛ َوَكفَْرِضِح تَْحِليَل اْليَِميِن بِاْلَمفَّاَرةِ َوَكتَْفِري

This file was downloaded from QuranicThought.com



 528 

اْلِفْديَِ  َوال َّاَلِق ؛ َوَغْيِر ذَِلَك . فَيَْمَْى النََّمُر فِي َبْعِض اأْلَْنَوالِ : َهْل ِهَي َخْمرو َوَيِمينو 

 و نَْو َطاَلقو ؟ َوفِي َبْعِض اأْلَْعيَاِن : َهْل ِهَي ِمْن َه َا النَّْولِ ؟ َوَهْل َه َا َوَمْيِسرو َوفِْديَ 

َِّْخُص َعْدلو َمْرِضيٌّ ؟ َوَنْحَو ذَِلَك ؛ فَإِنَّ َه َا النَّْوَل ِمْن  ِْْملَِ  ؟ َوَه َا ال ْْمُِل اْل اْلُمَصلِِي ُمْستَ

اْلُمْسِلِميَن بَْل بَْيَن اْلعَُْاَلِ  فِيَما يَتْمَعُونَحُ ِمْن َشَرائِجِ ِديِنِهْم َوَطاَعِ  ااِلْ ِتَهاِد ُمتََّفقو َعَلْيِح بَْيَن 

َِّْيِ  ِبَنِميِرِ   ِْيَْ ُ ذَِلَك يَْرِ ُج إلَى تَْمِثيِل ال ُواَلةِ نُُموِرِهْم َوَمَصاِلحِ دُْنيَاُهْم َو ِخَرِتِهْم . َوَح

ُُِّموِل َوإِْدَراجِ اْلُجْ ئِِيِ تَْحَت الْ  ى قَِياَس ال ى قِيَاَس التَّْمثِيِل ؛ َوَه َا يَُسمَّ َِ يَُسمَّ ُملِِِيِ َوذَا

يِح  ُُِّموِل الَِّ   يَُسِمِ َِ َبْيَن اأْلَْفَراِد فِي قِيَاِس ال تََر ِْ َوُهَما ُمتاََلِزَماِن فَإِنَّ اْلَْْدَر اْلُم

ِْيُّوَن اْلَحدَّ اأْلَْوَسَط ُهَو اْلَْْدُر  يِح اأْلُُ وِليُّوَن اْلَمْنِ  ُِ فِي قَِياِس التَّْمِثيِل الَِّ   يَُسِمِ تََر ِْ اْلُم

ْْتَِضَي ؛ َواْلُموِ َب ؛  اْلَجاِمَج ؛ َواْلَمنَاَط ؛ َواْلِعلَّ َ ؛ َواأْلََماَرةَ ؛ َوالدَّاِعي َواْلمَاِعَث ؛ َواْلُم

َِ ؛ َوَغْيَر ذَِلَك ِمْن اْلِعمَاَراِت . َونَمَّ  تََر ِْ ِْيَاُس اْلَمْحُض َواْلُم ا تَْخِريُج اْلَمنَاِط َوُهَو : اْل

َوُهَو : نَْن يَنُصَّ َعلَى ُحْمٍم فِي نُُموٍر قَْد يَُمنُّ نَنَّحُ َيْختَصُّ اْلُحْمُم ِبَها فَيَْستَِدلُّ َعلَى نَنَّ 

ِِ ِفي اْلَو ْ  ا اِلْنتِفَاِ  اْلفَاِرِق ؛ نَْو ِلاِلْشِتَرا ِع الَِّ   قَاَم الدَِّليُل َعلَى نَنَّ َغْيَرَها ِمثْلَُها إمَّ

ِْرُّ بِِح َ َماِهيُر اْلعُلََماِ   ِْيَاُس الَِّ   تُ َِّاِرَل َعلََّق اْلُحْمَم بِِح فِي اأْلَْ ِل ؛ فََه َا ُهَو اْل ال

ِْيَاِس . َوإِنََّما َيْمثُُر اْلغَلَُط فِيِح ِلعَدَِم اْلِعْلِم بِاْلَجامِ  ِِ الَِّ   َعلََّق َويُْنِمُر ُ نفاة اْل تََر ِْ جِ اْلُم

ى ُسَؤاَل اْلُمَ الََمِ  َوُهَو : ُمَ الَمَ ُ اْلُمْعتَِرِض ِلْلُمْستَِدِلِ  َِّاِرلُ اْلُحْمَم بِِح َوُهَو الَِّ   يَُسمَّ ال

َِ َبْيَن اأْلَْ ِل َواْلفَْرلِ ُهَو ِعلَّ ُ اْلُحْمِم ؛ نَْو دَِليُل  تََر ِْ اْلِعلَِّ  . فَأَْكثَُر َغلَِط بِأَنَّ اْلَوْ َع اْلُم

اْلَْائِِسيَن ِمْن َظنِِِهْم ِعلَّ   فِي اأْلَْ ِل َما لَْيَس ِبِعلَِّ  َوِلَه َا َكثَُرْت َشنَاَعاتُُهْم َعلَى نَْهِل 

 َ ا إذَا قَاَم دَِليلو َعلَى إْلغَاِ  اْلفَاِرِق َونَنَّحُ لَْيَس َبْيَن اأْل ِْيَاِس اْلفَاِسِد . فَأَمَّ ْ ِل َواْلفَْرلِ فَْرقو اْل

َِّاِرلُ أِلَْ ِلِح َبْيَن الصُّوَرتَْيِن ؛ نَْو قَاَم الدَِّليُل َعلَى نَنَّ اْلَمْعَنى اْلفاَُلِنيَّ ُهَو الَّ ِ  ُق ال   يُفَِرِ

َِّاِرلُ بَِه َا اْلُحْمِم فِي اأْلَْ ِل َوُهَو َمْوُ ودو فِي ُ وَرةٍ نُْخَرَّللا ؛ فَهَ  ِْيَاُس أِلَْ ِلِح َحَمَم ال  َا اْل

ُْْصو َمتَْيِن . َوبَْسُط َه َا لَحُ َمْوِضجو  َخُر . َواْلَم دُ اَل يُنَاِزلُ فِيِح إالَّ َمْن لَْم َيْعِرْف َهاتَْيِن اْلُمَْدِِ

ْنِس َواْلِجنِِ  َلَْيِن : اْمِ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َشاِملَ و ِللثَّْ ٍد َ لَّى هَّ َعلَى اْختِاَلِف  ُهنَا : نَنَّ دَْعَوةَ ُمَحمَّ

ِم نَْ نَاِسِهْم فَاَل يَُمنُّ نَنَّحُ َخصَّ اْلعََرَب بُِحْمٍم ِمْن اأْلَْحَماِم نَْ ال  َبْل إنََّما َعلََّق اأْلَْحَماَم بِاسْ 

ْن اأْلَْسَماِ  ُمْسِلٍم َوَكافٍِر ؛ َوُمْؤِمٍن َوُمنَافٍِق ؛ َوبَِرٍ َوفَاِ ٍر ؛ َوُمْحِسٍن َوَظاِلٍم ؛ َوَغْيِر ذَِلَك مِ 

اْلَمْ ُكوَرةِ فِي اْلُْْر ِن َواْلَحِديِث َولَْيَس فِي اْلُْْر ِن َواَل اْلَحِديِث تَْخِصيُص اْلعََرِب ِبُحْمٍم 

َِِّريعَِ  َوَلِمْن َبْعُض اْلعُلََماِ  َظنَّ ذَِلَك فِي َبْعِض اأْلَْحَماِم َوَخالَفَحُ اْلُجْمُهوُر  ِمْن نَْحَماِم ال

نَّ َطائِفَ و ِمْنُهْم نَبُو يُوُسَع نَنَّحُ َخصَّ اْلعََرَب بِأَْن اَل يُْستََرقُّوا َوُ ْمُهوُر اْلُمْسِلِميَن َكَما ظَ 

ِحيَح ُ َحْيُث اُْستُِرقَّ بَِني اْلُمْصَ ِلِق  ْت بِ َِلَك اأْلََحاِديُث الصَّ َعلَى نَنَُّهْم يُْستََرقُّوَن َكَما َ حَّ

َ َها َونَْعتََق بَِسَمِمَها َمْن اُْستُِرقَّ ِمْن قَْوِمَها .  َوفِيِهْم ُ َوْيِريَّ ُ  بِْنُت اْلَحاِرِإ الُمَّ نَْعتَََْها َوتََ وَّ

ا اْلَماَل { َوفِي  ا السَّْمَي ؛ َوإِمَّ َوقَاَل فِي َحِديِث َهَواِزَن : } اْختَاُروا إْحدَّللَا ال َّائِفَتَْيِن : إمَّ

ِحيَحْيِن َعْن نَِبي نَيُّو ُ َعلَْيِح َوَسلََّم نَنَّحُ قَاَل : الصَّ ِ َ لَّى هَّ َب اأْلَْنَصاِرِ ِ َعْن َرُسوِل هَّ

َ َوْحدَ ُ اَل َشِريَك لَحُ ؛ لَحُ اْلُمْلُك َولَحُ اْلَحْمدُ ؛ َوُهَو َعَلى ُكِلِ َشْي ٍ   } َمْن قَاَل : اَل إلَحَ إالَّ هَّ

اٍت َكاَن َكَمْن نَ  َر َمرَّ ِْ ِحيَحْيِن قَِديرو َع ْعتََق نَْرَبعَ َ نَْنفٍُس ِمْن َولَِد إْسَماِعيَل { . َوفِي الصَّ

ِْيَها  َِ َ فََْاَل : نَْعتِ ا َعْن نَبِي ُهَرْيَرةَ نَنَّحُ } َكانَْت َسمِيَّ و ِمْن َسْميِ َهَواِزَن ِعْندَ َعائِ نَْيض 

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم ِمْن النَِِساِ  فَإِنََّها ِمْن َولَِد إْسَماِعيَل { َوَعامَّ ُ َمْن اْستَرَ  ُسوُل َ لَّى هَّ قَّحُ الرَّ

ا َرنَّللَا َكثَْرةَ السَّْميِ  ْميَاِن َكانُوا َعَرب ا َوِذْكُر َه َا َيُ وُل . َولَِمْن ُعَمُر ْبُن اْلَخ َّاِب لَمَّ َوالِصِ

ُِوَرةِ ِمْن اْلعََجِم َواْستِْغنَاَ  النَّاِس َعْن اْستِْرقَاِق اْلعََرِب رَ  نَّللَا نَْن يُْعتُِْوا اْلعََرَب ِمْن بَاِب َم
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َِّْرِعِيِ الَِّ   يَْلَ ُم اْلَخْلَق ُكلَُّهْم فَأََخ َ مَ  َماِم َونَْمِرِ  بِاْلَمْصلََحِ  ؛ اَل ِمْن بَاِب اْلُحْمِم ال ْن اْمِ

ِرِكي اْلعََرِب نََخ َ ِبَما َظنَّحُ ِمْن قَْوِل ُعَمَر َوَك َِلَك َظنَّ َمْن َظنَّ نَنَّ ا ِْ ْلِجْ يَ َ اَل تُْؤَخ ُ ِمْن ُم

ُق بَْيَن اْلعََرِب  ِرِكيَن . َوُ ْمُهوُر اْلعُلََماِ  َعلَى نَنَّحُ اَل يُفَِرِ ِْ َمَج َكْونَِها تُْؤَخ ُ ِمْن َساِئِر اْلُم

ٍِ َوِمْنهُ  ِر ِْ ُز نَْخ ََها ِمْن ُكِلِ ُم ْم َمْن اَل يَأُْخ َُها إالَّ ِمْن نَْهِل َوَغْيِرِهْم . الُمَّ ِمْنُهْم َمْن يَُجِوِ

ِركِ  ِْ ُ َعَلْيِح َوَسلََّم لَْم يَأُْخْ  اْلِجْ يَ َ ِمْن ُم ي اْلِمتَاِب َواْلَمُجوِس ؛ َوذَِلَك نَنَّ النَّمِيَّ َ لَّى هَّ

ُكِلِ َكاِفٍر . قَاَل : إنَّ  اْلعََرِب َونََخ ََها ِمْن اْلَمُجوِس َونَْهِل اْلِمتَاِب . فََمْن قَاَل : تُْؤَخ ُ ِمنْ 

 ِْ َِ َولَْم يَْمَق َعَربِيٌّ ُم ِرُكو اْلعََرِب فَإِنََّها َنَ لَْت َعاَم تَمُو ِْ ا نََ لَْت نَْسلََم ُم ِو  يَ َ اْلِجْ يَِ  لَمَّ ِر

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم ِلَيْغُ َو النََّصاَرَّللا عَ  َِ ِبَجِميجِ اْلُمْسِلِميَن ُمَحاِرب ا َولَْم يَُمْن النَِّميُّ َ لَّى هَّ اَم تَمُو

-  ُ َويَدَلُ اْلِحَجاَز َوِفيِح َمْن يَُحاِربُحُ َوَيْمعَُث نَبَا بَْمٍر َعاَم ِتْسجٍ فَنَادَّللَا فِي  -إالَّ َمْن َع ََر هَّ

ِو َواَل َيُ وَف بِاْلمَْيِت عريان َوَنمَ َ  ِر ِْ اْلعُُهودَ اْلُمْ لََْ َ  اْلَمْوِسِم نَْن اَل َيُحجَّ بَْعدَ اْلعَاِم ُم

ِل ُسوَرةِ التَّْوبَ  ُ بِ َِلَك فِي نَوَّ ِ  َونَْنَمَر َونَْبَْى اْلُمَؤقَّتَ َ َما دَاَم نَْهلَُها ُموفِيَن بِاْلَعْهِد َكَما نََمَر هَّ

ِرِكيَن َكافَّ   قَالُوا : فَدَاَن الَِّ يَن نَمَ َ إلَْيِهْم نَْربَعَ َ نَْشُهٍر َونََمَر ِعْندَ اْنِساَلِخَها ِبغَْ ِو اْلمُ  ِْ

ِرِكي ا ِْ ْساَلِم َولَْم يَْرَض بَْ َل نَدَاِ  اْلِجْ يَِ  أِلَنَّحُ لَْم يَُمْن ِلُم ِرُكوَن ُكلُُّهْم َكافَّ   بِاْمِ ِْ ْلعََرِب اْلُم

ْساَلِم َما يَْصمُِروَن أِلَْ ِلِح َعلَى نَدَ  يِن بَْعدَ ُظُهوِر ِديِن اْمِ اِ  اْلِجْ يَِ  َعْن يٍَد َوُهْم ِمْن الدِِ

وَن بِِح  ِرِكي اْلعََرِب ِع ٌّ َيْعتَ ُّ ِْ َ اِغُروَن ؛ إْذ َكاَن َعامَّ ُ اْلعََرِب قَْد نَْسلَُموا فَلَْم َيْمَق ِلُم

ِ  َواْلَميَاِن َوالسَّْيِع وَ  ُ فِي اْلعََرِب بِاْلُحجَّ ْساَلِم َحْيُث نَْظَهَر ُ هَّ نَاِن . َوقَْوُل فَدَانُوا بِاْمِ الِسِ

 ُ َهدُوا نَْن اَل إلَحَ إالَّ هَّ ِْ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } نُِمْرت نَْن نُقَاتَِل النَّاَس َحتَّى يَ َونَنَّ  النَّمِِيِ َ لَّى هَّ

َكاةَ { ُمَرادُ ُ قِتَاُل اْلُمحَ  اَلةَ ؛ َويُْؤتُوا ال َّ ِْيُموا الصَّ ِ َويُ د ا َرُسوُل هَّ اِربِيَن الَِّ يَن نَِذَن ُمَحمَّ

ُ ِبَوفَاِ  َعْهِدِهْم . َوَكاَن النَّمِيُّ  ُ فِي قِتَاِلِهْم لَْم يُِرْد قِتَاَل اْلُمعَاَهِديَن الَِّ يَن نََمَر هَّ ُ هَّ  َ لَّى هَّ

ِر ِمْن َغْيِر نَْن يُْعِ َي اْلِجْ يَ َ َعلَْيِح َوَسلََّم قَْمَل نُُ وِل " َبَراَ ةو " يُعَاِهدُ َمْن َعاَهدَ ُ ِمْن اْلُمفَّا

ُ بََراَ ةو َونََمَر ُ ِبَنْمِ  اْلعُُهوِد اْلُمْ لََِْ  لَْم َيُمْن لَحُ نَْن يُعَاِهدَُهمْ  ا نَْنَ َل هَّ  َكَما َكاَن َعْن يٍَد فَلَمَّ

فَإِذَا اْنَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا يُعَاِهدَُهْم بَْل َكاَن َعلَْيِح نَْن يَُجاِهدَ اْلَجِميَج َكَما قَاَل : } 

ِرِكيَن َحْيُث َوَ ْدتُُموُهْم َوُخ ُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقعُدُوا َلُهْم ُكلَّ َمْرَ ٍد فَإِْن تَابُوا  ِْ اْلُم

َ َغفُورو َرحِ  َكاةَ فََخلُّوا َسمِيلَُهْم إنَّ هَّ اَلةَ َو تَُوا ال َّ يمو { . وكان ِديُن نَْهِل َونَقَاُموا الصَّ

ِْتَاِلِهْم َحتَّى يُْعُ وا اْلِجْ يَ َ َعْن يٍَد  ِرِكيَن َوَمَج َه َا فَأُِمُروا بِ ِْ ا ِمْن ِديِن اْلُم اْلِمتَاِب َخْير 

ِل بََراَ ةو َوُهْم َ اِغُروَن فَإِذَا َكاَن نَْهُل اْلِمتَاِب اَل تَُجوُز ُمعَاَهدَتُُهْم َكَما َكاَن ذَِلَك قَْمَل نُُ و

ِرُكوَن نَْولَى بِ َِلَك نَْن اَل تَُجوَز ُمعَاَهدَتُُهْم بِدُوِن ذَِلَك . قَالُوا : فََماَن ِفي تَْخِصيِص  ِْ فَاْلُم

غَاِر  ِرِكيَن ِبدُوِن الصَّ ِْ ِِ ُمعَاَهدَةِ اْلُم ا بَِ ِريِق اأْلَْولَى َعلَى تَْر ْكِر تَْنِميه  نَْهِل اْلِمتَاِب بِال ِِ

ْ يَِ  ؛ َكَما َكاَن يُعَاِهدُُهْم فِي ِمثِْل ُهْدنَِ  اْلُحدَْيِميَِ  َوَغْيِر ذَِلَك ِمْن اْلُمعَاَهدَاِت . قَالُوا : َواْلجِ 

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم إذَا  ِ َ لَّى هَّ ِحيحِ ِمْن َحِديِث بريدة قَاَل : } َكاَن َرُسوُل هَّ َوقَْد الَمََت فِي الصَّ

ا َر نَِمير  ِ َوَمْن َمعَحُ ِمْن اْلُمْسِلِميَن  نَمَّ َْْوَّللا هَّ ِتِح ِبتَ َعلَى َ ْيٍش نَْو َسِريٍَّ  نَْوَ ا ُ فِي َخا َّ

ِ اُْغُ وا َواَل تَْغلُوا وَ  ِ قَاتِلُوا َمْن َكفََر بِالَلَّ ِ فِي َسمِيِل هَّ ا الُمَّ قَاَل : اُْغُ َوا ِبْسِم هَّ اَل َخْير 

ِرِكيَن فَاْدُعُهْم إلَى الاََلِإ تَْغِدُروا َواَل تُمَ  ِْ ِ ِمْن اْلُم ِْيت َعدُوَّ ْْتُلُوا َوِليد ا َوإِذَا لَ ثِِلُوا َواَل تَ

ْساَلِم فَإِْن  ِخَصاٍل نَْو ِخاَلٍل فَأَيَّتُُهنَّ َما نََ ابُوِ فَاْقمَْل ِمْنُهْم َوُكعَّ َعْنُهْم اُْدُعُهْم إلَى اْمِ

ِل ِمْن دَاِرِهْم إلَى دَاِر اْلُمَهاِ ِريَن نََ ابُوِ فَاْقمَْل ِمْنُهْم وَ  ُكعَّ َعْنُهْم الُمَّ اُْدُعُهْم إلَى التََّحوُّ

ْوا نَْن َونَْخِمْرُهْم نَنَُّهْم إْن فَعَلُوا ذَِلَك فَلَُهْم َما ِلْلُمَهاِ ِريَن َوَعلَْيِهْم َما َعلَى اْلُمَهاِ ِريَن فَإِْن نَبَ 

لُوا ِمْنَها فَأَْخمِ  ِ الَِّ   يَتََحوَّ ْرُهْم نَنَُّهْم َيُمونُوَن َكأَْعَراِب اْلُمْسِلِميَن َيْجِر  َعلَْيِهْم ُحْمُم هَّ
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يَْجِر  َعلَى اْلُمْؤِمِنيَن َواَل يَُموُن لَُهْم فِي اْلغَِنيَمِ  َواْلفَْيِ  َشْي و إالَّ نَْن يَُجاِهدُوا َمَج 

ُهْم اْلِجْ يَ َ فَإِْن ُهْم نََ ابُوِ فَاْقمَْل ِمْنُهْم َوُكعَّ َعْنُهْم فَإِْن ُهْم اْلُمْسِلِميَن فَإِْن ُهْم نََبْوا فَاْسأَلْ 

ِ َعلَْيِهْم َوقَاتِْلُهْم َوإِذَا َحاَ ْرت نَْهَل ِحْصٍن فَأََرادُوِ نَْن تَْجَعَل لَُهْم ِذمَّ  َ  نَبَْوا فَاْستَِعْن بِالَلَّ

ِ َوِذمَّ َ َنمِيِِِح فَاَل تَْجَعلْ  تَك َوِذمَّ َ نَْ َحابِك  هَّ ِ َواَل ِذمَّ َ َنمِيِِِح َولَِمْن اْ عَْل لَُهْم ِذمَّ لَُهْم ِذمَّ َ هَّ

ِ َوِذمَّ َ َرُسولِ  ِح َوإِذَا فَإِنَُّمْم نَْن تَْخِفُروا ِذَمَمُمْم َوِذمَّ َ نَْ َحاِبُمْم نَْهَوُن ِمْن نَْن تَْخِفُروا ِذمَّ َ هَّ

ِ َولَِمْن َحاَ ْرت نَْهَل  ِ فَاَل تُْنِ ْلُهْم َعلَى ُحْمِم هَّ ِحْصٍن فَأََرادُوِ نَْن تُْنِ َلُهْم َعلَى ُحْمِم هَّ

ِ ِفيِهْم نَْم اَل { . قَالُوا : فَِفي اْلَحِديِث  نَْنِ ْلُهْم َعَلى ُحْمِمك ؛ فَإِنَّك اَل تَْدِر  نَتُِصيُب ُحْمَم هَّ

ْساَلِم الُمَّ إلَى اْلِهْجَرةِ إلَى اأْلَْمَصاِر َوإاِلَّ فَإِلَى  نَْمُر ُ ِلَمْن نَْرَسلَحُ  نَْن يَْدُعَو اْلُمفَّاَر إلَى اْمِ

تُُهْم َكانُوا  نَدَاِ  اْلِجْ يَِ  َوإِْن لَْم يَُهاِ ُروا َكانُوا َكأَْعَراِب اْلُمْسِلِميَن َواأْلَْعَراُب َعامَّ

ِرِكيَن فَدَلَّ َعلَى نَنَّحُ دَعَ  ِْ ِرِكيَن َونَْهِل اْلِمتَاِب . ُم ِْ ا إلَى نَدَاِ  اْلِجْ يَِ  َمْن َحاَ َر ُ ِمْن اْلُم

ِرُكوَن  ِْ َواْلُحُصوُن َكانَْت بِاْليََمِن َكِثيَرةو بَْعدَ نُُ وِل  يَِ  اْلِجْ يَِ  َونَْهُل اْليََمِن َكاَن فِيِهْم ُم

ا نَْو َعدَّ لَحُ معافريا َولَْم يَُميِِْ  بَْيَن َونَْهُل ِكتَاٍب َونََمَر ُمعَاذ ا نَْن يَأُْخ َ مِ  ْن ُكِلِ َحاِلٍم ِدينَار 

ِرِكيَن ِمْن اْلعََرِب  َمنُوا َكَما  َمَن َمْن  َمَن  ِْ ِرِكيَن َونَْهِل اْلِمتَاِب َفدَلَّ ذَِلَك َعلَى نَنَّ اْلُم ِْ اْلُم

ُ ِمْن نَْهِل اْلِمتَاِب َوَمْن لَْم يُْؤِمْن ِمْن نَْهِل الْ  ِمتَاِب نَدََّّللا اْلِجْ يَ َ . َوقَْد نََخ َ النَِّميُّ َ لَّى هَّ

َعلَْيِح َوَسلََّم اْلِجْ يَ َ ِمْن نَْهِل اْلمَْحَرْيِن َوَكانُوا َمُجوس ا َونَْسلََمْت َعْمدُ اْلَْْيِس َوَغْيُرُهْم ِمْن 

 ُ  َعلَْيِح َوَسلََّم َضَرَب اْلِجْ يَ َ َعلَى نََحٍد ِمْن نَْهِل اْلمَْحَرْيِن َطْوع ا َولَْم يَُمْن النَِّميُّ َ لَّى هَّ

 اْليَُهوِد بِاْلَمِدينَِ  َواَل ِبَخْيَمِر ؛ َبْل َحاَرَبُهْم قَْمَل نُُ وِل  يَِ  اْلِجْ يَِ  َونَقَرَّ اْليَُهودُ بَِخْيمَرِ 

ِحيَن بِاَل ِ ْ يٍَ  إلَى نَْن نَْ اَلُهْم ُعَمُر ؛ أِلَنَّهُ  ِحيَن فِي فَالَّ ْم َكانُوا ُمَهاِدِنيَن لَحُ َوَكانُوا فَالَّ

ُهْم ِلَحاَ ِ  اْلُمْسِلِميَن إلَْيِهْم الُمَّ نََمَر بِإِْ اَلئِِهْم قَْمَل َمْوتِِح َونََمَر بِإِْخَراجِ  اْليَُهوِد اأْلَْرِض فَأَقَرَّ

ِْيَل : َه َا اْلُحْممُ  َمْخُصوصو بَِجِ يَرةِ اْلعََرِب َوِقيَل : بَْل  َوالنََّصاَرَّللا ِمْن َ ِ يَرةِ اْلعََرِب فَ

ْساَلِم ؛  ِ  إذَا اْستَْغنَى اْلُمْسِلُموَن َعْنُهْم نَْ لَْوُهْم ِمْن ِديَاِر اْمِ مَّ ُهَو َعامٌّ فِي َ ِميجِ نَْهِل ال ِِ

ٍِ قَاَل : إنَّ  يَ َ  َوَه َا قَْوُل اْبِن َ ِريٍر َوَغْيِرِ  . َوَمْن قَاَل : إنَّ اْلِجْ يَ َ اَل تُْؤَخ ُ  ِر ِْ ِمْن ُم

ُْْصودُ نَنَّحُ لَْم َيُخصَّ  ِرُكوَن َمْوُ ودُوَن فَلَْم يَأُْخْ َها ِمْنُهْم . َواْلَم ِْ اْلِجْ يَِ  نََ لَْت َواْلُم

َراِم َكَما اْلعََرَب ِبُحْمِم َوإِْن قِيَل : إنَّحُ َخصَّ َ ِ يَرةَ اْلعََرِب الَّتِي ِهَي َحْوَل اْلَمْسِجِد اْلحَ 

َْْربُوا اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم بَْعدَ  ِرُكوَن نََجسو فَاَل يَ ِْ َْْوِلِح : } إنََّما اْلُم َخصَّ اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم بِ

َم َعلَى َ ِميجِ اْلُمْسِلِميَن َما تَْستَْخِمثُحُ   َعاِمِهْم َه َا { . َوَك َِلَك َمْن قَاَل ِمْن اْلعُلََماِ  : إنَّحُ َحرَّ

اْلعََرُب َونََحلَّ لَُهْم َما تَْستَِ يمُحُ . َفُجْمُهوُر اْلعُلََماِ  َعلَى ِخاَلِف َه َا اْلَْْوِل َكَماِلٍك َونَِبي 

َِّافِِعيَّ َعلَى َه َا  َحِنيفَ َ َونَْحَمد َوقُدََماِ  نَْ َحابِِح َولَِمْن الخرقي َوَطائِفَ و ِمْنُهْم َوافَُْوا ال

ا نَْحَمد نَْفُسحُ َفعَامَّ ُ نُُصوِ ِح ُمَوافَِْ و ِلَْْوِل ُ ْمُهوِر اْلعُلََماِ  َوَما َكاَن َعلَْيِح اْلَْْوِل َونَمَّ 

َحابَ ُ َوالتَّابِعُوَن نَنَّ التَّْحِليَل َوالتَّْحِريَم اَل يَتَعَلَُّق بِاْستَِ ابَِ  اْلعََرِب َواَل بِاْستِْخمَاالِهِ  ْم ؛ الصَّ

ُ ؛ َكالدَِّم َواْلَمْيتَِ  ؛ َواْلُمْنَخنَِِْ  َواْلَمْوقُوذَِة ؛ بَْل َكانُوا يَْستَ ِ  َمَها هَّ يمُوَن نَْشيَاَ  َحرَّ

ِ َوَكانُوا  يَِ  َوالنَِّ يَحِ  ؛ َونَِكيلَِ  السَّمُجِ ؛ َوَما نُِهلَّ بِِح ِلغَْيِر هَّ  -بَْل ِخيَاُرُهْم  -َواْلُمتََردِِ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َيْمَرُهحُ يَْمَرُهوَن نَْشيَاَ  لَْم  ِبِ َكاَن النَّمِيُّ َ لَّى هَّ ُ َحتَّى َلْحَم الضَّ ْمَها هَّ يَُحِرِ

ِم "  َوقَاَل : } لَْم َيُمْن بِأَْرِض قَْوِمي فَأَِ دُِني نََعافُحُ { َوقَاَل َمَج َه َا : " إنَّحُ َلْيَس ِبُمَحرَّ

ُمحُ " . َوَقاَل ُ ْمُهوُر َونُِكَل َعلَى َمائِدَتِِح َوُهَو  يَْنُمُر َوقَاَل فِيِح : " اَل  ُكلُحُ َواَل نَُحِرِ

ُ َما َكاَن نَافِع ا آِلِكِلِح فِي ِدينِِح َواْلَخمِيُث َما َكاَن َضارًّ  ا لَحُ اْلعُلََماِ  : ال َّيِِمَاُت الَّتِي نََحلََّها هَّ

يِن اْلعَْدُل الَّ  ا فِي ِدينِِح . َونَْ ُل الدِِ ُسَل بِإِقَاَمتِِح فََما نَْوَرَإ اأْلَْكَل َبْغي ا َوُظْلم  ُ الرُّ ِ   َبعََث هَّ
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مَالِ . أِلَنََّها بَاِغيَ و َعاِديَ و َواْلغَاِذ  َشمِيحو بِاْلُمْغتَِ    َم ُكلَّ ِذ  نَاٍب ِمْن الِسِ َمحُ َكَما َحرَّ َحرَّ

ْنَساِن ُخلُُق اْلمَْغيِ َواْلعُْدَواِن . َوَك َِلَك الدَُّم يَْجَمُج قَُوَّللا فَإِذَا تََولَّدَ اللَّْحُم ِمْنَها َ اَر فِ  ي اْمِ

َِّْهَوةِ َواْلغََضِب فَإِذَا اْغتَ َّللَا ِمْنحُ َزادَْت َشْهَوتُحُ َوَغَضمُحُ َعلَى اْلُمْعتَِدِل َوِلَه َا  النَّْفِس ِمْن ال

َ  لَْم يَْحُرْم ِمْنحُ إالَّ اْلَمْسفُوُح ِبِخاَلِف  اْلَِْليِل فَإِنَّحُ اَل يَُضرُّ . َوَلْحُم اْلِخْنِ يِر يُوِرُإ َعامَّ

ُ لَْم يَُحرِِ  ْم اأْلَْخاَلِق اْلَخِميثَِ  ؛ إْذ َكاَن نَْعَمُم اْلَحَيَواِن فِي نَْكِل ُكِلِ َشْيٍ  اَل َيعَاُف َشْيئ ا َوَهَّ

ٍد َشْيئ ا ِمْن ال َّيِِمَاِت وَ  ِ  ُمَحمَّ َم ذَِلَك َعلَى نَْهِل اْلِمتَاِب َكَما قَاَل تَعَالَى : َعلَى نُمَّ إِنََّما َحرَّ

ْمنَا َعلَْيِهْم َطيِِمَاٍت نُِحلَّْت لَُهْم { َوقَاَل تَعَالَى : } َوَعلَى الَِّ ينَ   } فَمُِمْلٍم ِمَن الَِّ يَن َهادُوا َحرَّ

ْمنَا ُكلَّ ِذ  ُظفٍُر َوِمَن اْلمََِْر َوالْ  ْمنَا َعلَْيِهْم ُشُحوَمُهَما إالَّ َما َحَملَْت َهادُوا َحرَّ غَنَِم َحرَّ

ا ُظُهوُرُهَما نَِو اْلَحَوايَا نَْو َما اْختَلََط ِبعَْمٍم ذَِلَك َ َ ْينَاُهْم بَِمْغِيِهْم َوإِنَّا لََصاِدقُوَن { . َونَمَّ 

ْم َعلَْيِهْم إالَّ اْلَخمَائَِث َكالدَّ  ا َغْيُر اْلَمْسفُوحِ َكاَلَِّ   يَُموُن اْلُمْسِلُموَن فَلَْم يَُحِرِ ِم اْلَمْسفُوحِ فَأَمَّ

ْدِر فَيََرْوَن  الَا ِْ َِ ُ نَنَُّهْم َكانُوا يََضعُوَن اللَّْحَم فِي اْل ْمحُ َبْل ذََكَرْت َعائِ َر فِي اْلعُُروِق فَلَْم يَُحِرِ

ِْْدِر ؛ َوِلَه َا َعفَا ُ ْمُهوُر اْلفََُْها ِ  َعْن الدَِّم اْليَِسيِر فِي اْلمَدَِن َوالثَِِياِب إذَا َكاَن  الدَِّم فِي اْل

َغْيَر َمْسفُوحٍ َوإِذَا ُعِفَي َعْنحُ فِي اأْلَْكِل فَِفي اللِِمَاِس َواْلَحْمِل نَْولَى نَْن يُْعَفى َعْنحُ . َوَك َِلَك 

ْيِد َكَما ُهَو َمْ َهُب َماِلٍك َونَبِي َحنِيفَ َ ِريُق اْلَمْلِب يُْعفَى َعْنحُ ِعْندَ ُ ْمُهوِر اْلعُلََماِ  فِي الصَّ 

َِّافِِعِيِ َوإِْن َوَ َب  َونَْحَمد فِي نَْظَهِر اْلَْْولَْيِن فِي َمْ َهمِِح َوُهَو نََحدُ اْلَوْ َهْيِن فِي َمْ َهِب ال

يُق فِي اْلوُ  نَاِ  ِمْن ُولُوِغِح ِعْندَ ُ ْمُهوِرِهْم . إْذ َكاَن الِرِ ا َساِري ا فِي َغْسُل اْمِ لُوغِ َكِثير 

ُِقُّ  ْيدَ فَإِنَّحُ قَِليلو نَاِشعو ِفي َ اِمٍد يَ ُِقُّ ااِلْحتَِراُز ِمْنحُ ِبِخاَلِف َما يُِصيُب الصَّ اْلَمائِجِ اَل يَ

اَلةِ بِالنََّسِب اَل يَُْوُل بِِح نَْكثَ  ِْْديُم فِي إَماَمِ  الصَّ ُر اْلعُلََماِ  َولَْيَس ااِلْحِتَراُز ِمْنحُ . َوَك َِلَك التَّ

ُ َعلَيْ  ِحيحِ َعْنحُ َ لَّى هَّ ِ   الَمََت ِفي الصَّ
ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َبْل الَّ ِح فِيِح نَصٌّ َعْن النَِّمِيِ َ لَّى هَّ

ِْرَ  ِ فَإِْن َكانُوا فِي اْل اَ ةِ َسَوا   فَأَْعلَُمُهْم َوَسلََّم نَنَّحُ قَاَل : } يَُؤمُّ اْلَْْوَم نَْقَرُؤُهْم ِلِمتَاِب هَّ

ْم بِالسُّنَِّ  فَإِْن َكانُوا فِي السُّنَِّ  َسَوا   فَأَْقدَُمُهْم ِهْجَرة  فَإِْن َكانُوا فِي اْلِهْجَرةِ َسَوا   فَأَْقدَُمهُ 

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم بِاْلفَِضيلَِ  اْلِعْلِميَِّ  الُمَّ بِاْلفَ  ِضيلَِ  اْلعََمِليَِّ  َوقَدََّم اْلعَاِلَم ِسنًّا { فََْدََّمحُ َ لَّى هَّ

يِن بِسِ  يِن بِاْخِتيَاِرِ  الُمَّ اأْلَْسَمَق إلَى الدِِ نِِِح َولَْم بِاْلُْْر ِن َعلَى اْلعَاِلِم بِالسُّنَِّ  الُمَّ اأْلَْسمََق إلَى الدِِ

ُ َعلَْيِح يَْ ُكْر النََّسَب . َوِبَه َا نََخ َ نَْحَمد َوَغْيُر ُ فََرتََّب اأْلَئِ  مَّ َ َكَما َرتََّمُهْم النَّمِيُّ َ لَّى هَّ

ُحوا ِبالنََّسبِ  َولَِمْن  َوَسلََّم َولَْم يَْ ُكْر النََّسَب َوَك َِلَك نَْكثَُر اْلعُلََماِ  َكَماِلٍك َونَِبي َحِنيفَ َ لَْم يَُرِ ِ

َِّافِِعيُّ َوَطائِفَ و ِمْن نَْ َحاِب نَْحَمد َح بِِح ال ؛ كالخرقي َواْبِن َحاِمٍد َواْلَْاِضي َوَغْيِرِهْم  َر َّ

ُمْم فِي َ اَلتُِمْم وَ  ََِر اْلعََرِب ناَلَّ نَُؤمَّ وا بَِْْوِل َسْلَماَن اْلفَاِرِسِيِ : إنَّ لَُمْم َعلَْينَا َمْع اَل َواْحتَجُّ

لُوَن يَُْولُوَن : إنََّما قَاَل َسْلَمانُ  ا ِمْنحُ ِلْلعََرِب َعلَى اْلفُْرِس  نَْنِمَح نَِساَ ُكْم . َواأْلَوَّ ِديم  ْْ َه َا تَ

ا َشْرِعيًّا  ُ ُل ِلَمْن ُهَو نَْشَرُف ِمْنحُ : َحُّْك َعلَيَّ َك َا َولَْيَس قَْوُل َسْلَماَن ُحْمم  َكَما يَُْوُل الرَّ

ِ َوَرُسوِلِح َوَلِمْن َمْن تَأَسَّى ِمْن يَْلَ ُم َ ِميَج اْلَخْلِق اتِِمَاُعحُ َكَما يَِجُب َعلَْيِهْم اتِِمَالُ نَْحَماِم  هَّ

ي اْلفُْرِس بَِسْلَماَن فَلَحُ بِِح نُْسَوةو َحَسنَ و ؛ فَإِنَّ َسْلَماَن َسابُِق اْلفُْرِس . َوَك َِلَك اْعتِمَاُر النََّسِب فِ 

َحابَِ  َواَل يَُْوُل بِحِ  ُ ْمُهوُر اْلعُلََماِ  َكَماِلٍك َونَبِي  نَْهِل اْلِمتَاِب لَْيَس ُهَو قَْوَل نََحٍد ِمْن الصَّ

 َحِنيفَ َ َونَْحَمد ْبِن َحْنمٍَل َوقُدََماِ  نَْ َحابِِح َولَِمْن َطاِئفَ و ِمْنُهْم ذََكَرْت َعْنحُ ِرَوايَتَاِن َواْختَارَ 

َِّافِِعيُّ نََخ َ ذَِلكَ  َِّافِِعِيِ َوال َعْن َعَ اٍ  َوَبْسُط َه َا لَحُ  بَْعُضُهْم اْعِتمَاَر النََّسِب ُمَوافََْ   ِلل

 َمْوِضجو  َخُر .
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ْساَلِم اْلَخْمَس اْلَمأُْموَر بَِها َوإِْن َكاَن َضَرُر تَْرِكَها اَل َيتَعَدََّّللا  اْلَوْ حُ السَّاِدُس نَنَّ َممَانَِي اْمِ

ْْتَُل ِبتَرْ  ا ِعْندَ َكِثيٍر ِمْنُهْم َ اِحمََها فَإِنَّحُ يُ ِكَها فِي اْلُجْملَِ  ِعْندَ َ َماِهيِر اْلعُلََماِ  َويَْمفُُر نَْيض 

ْْتَُل  ا ِفْعُل اْلَمْنِهِيِ َعْنحُ الَِّ   اَل َيتَعَدََّّللا َضَرُر ُ َ اِحمَحُ فَإِنَّحُ اَل يُ بِِح نَْو نَْكثَِر السَّلَِع َونَمَّ

يَماِن َوَكْونِِح ُمْرتَدًّا نَْو ِعْندَ نََحٍد ِمْن اأْلَِئمَّ  يَماَن ِلفََواِت اْمِ ِ  َواَل َيْمفُُر بِِح إالَّ إذَا نَاقََض اْمِ

ِِ ُكِلِ َواِحدَةٍ ِمْن اْلَخْمِس أِلَنَّ ا ْْتُلُحُ َويَُمفُِِر ُ بِتَْر ِ  َمْن يَ ْساَلَم ِزْنِديْ ا . َوذَِلَك نَنَّ ِمْن اأْلَِئمَّ ْمِ

َوُهَو َقْوُل َطائِفٍَ  ِمْن السَّلَِع َوِرَوايَ و َعْن نَْحَمد اْختَاَرَها بَْعُض نَْ َحابِِح .  بُِنَي َعلَْيَها

َكاةِ َوِهَي ِرَوايَ و نُْخَرَّللا َعْن نَْحَمد اَلةِ َوال َّ ِِ الصَّ ْْتُلُحُ َواَل يَُمفُِِر ُ إالَّ بِتَْر  َوِمْنُهْم َمْن اَل يَ

ُْْر ِن فِي بََراَ ةو َوَحِديُث اْبِن ُعَمَر َوَغْيِرِ  َوأِلَنَُّهَما ُمْنتَِمَماِن ِلَحِقِ َكَما دَلَّ َعلَْيِح َظاِهُر الْ 

َسالَِ  َواَل بَدََل لَُهَما ِمْن َغْيِر ِ نْ  بُوِبيَِّ  َوالِرِ ََِّهادَتَْيِن ِللرُّ ِسِهَما اْلَحِقِ َوَحِقِ اْلَخْلِق َكاْنِتَماِم ال

يَاِم َواْلَحِجِ  َماَم  بِِخاَلِف الِصِ َكاةِ إذَا قَاتََل اْمِ اَلةِ َوبِال َّ ْْتُلُحُ بِِهَما َويَُمفُِِر ُ بِالصَّ . َوِمْنُهْم َمْن يَ

اَلةِ َكِرَوايَِ  َعنْ  ْْتُلُحُ ِبِهَما َواَل يَُمفُِِر ُ إالَّ بِالصَّ  َعلَْيَها َكِرَوايَِ  َعْن نَْحَمد . َوِمْنُهْم َمْن يَ

ْْتُلُحُ إالَّ  نَْحَمد . َوِمْنُهْم َمنْ  ْْتُلُحُ بِِهَما َواَل يَُمفُِِر ُ َكِرَوايَِ  َعْن نَْحَمد . َوِمْنُهْم َمْن اَل يَ يَ

ْمَماِن ااِلْسِتيفَاِ  ِمْنحُ . َوتَْمِفيُر تَا َِّافِِعِيِ ِمِ ُهوِر ِمْن َمْ َهِب ال ِْ اَلةِ َواَل يَُمفُِِر ُ َكاْلَم ِِ بِالصَّ ِر

 ِْ اَلةِ ُهَو اْلَم َحابَِ  َوالتَّاِبِعيَن . َوَمْوِردُ الصَّ ُهوُر اْلَمأاْلُوُر َعْن ُ ْمُهوِر السَّلَِع ِمْن الصَّ

ِْرَّ ِبُوُ وِبَها ا َمْن لَْم يُ فَُهَو  النَِِ الِ ُهَو فِيَمْن نَقَرَّ بُِوُ وبَِها َواْلتََ َم فِْعلََها َولَْم يَْفعَْلَها َونَمَّ

اأْلَْمُر َكَما يُْفَهُم ِمْن إْطاَلِق َبْعِض اْلفََُْهاِ  ِمْن نَْ َحاِب نَْحَمد  َكافِرو بِاتِِفَاقِِهْم َولَْيسَ 

َوَغْيِرِهْم : نَنَّحُ إْن َ َحدَ ُوُ وَبَها َكفََر َوإِْن لَْم يَْجَحْد ُوُ وَبَها فَُهَو َمْوِردُ النَِِ الِ َبْل ُهَنا 

َها فَُهَو َكافِرو بِااِلتِِفَاِق . َوالثَّانِي : نَْن اَل َيْجَحدَ الاََلالَ ُ نَْقَساٍم : نََحدَُها : إْن َ َحدَ ُوُ وبَ 

ِ َوَرُسوِلِح فَيَُْوُل : ا ا لِلَّ ا نَْو َحَسد ا نَْو بُْغض  ْعلَْم ُوُ وَبَها لَِمنَّحُ ُمْمتَنِجو ِمْن اْلتَِ اِم فِْعِلَها ِكْمر 

سُ  َ نَْوَ مََها َعلَى اْلُمْسِلِميَن َوالرَّ وَل َ اِدقو فِي تَْمِليغِ اْلُْْر ِن َولَِمنَّحُ ُمْمتَِنجو َعْن اْلتَِ اِم نَنَّ هَّ

ُسوُل فََه َا  ا ِلَما َ اَ  بِِح الرَّ ُسوِل نَْو َعَصمِيَّ   ِلِديِنِح نَْو بُْغض  ا نَْو َحَسد ا ِللرَّ اْلِفْعِل اْستِْممَار 

ا ا َكافِرو بِااِلتِِفَاِق فَإِنَّ إْبِليَس لَمَّ يَجاِب فَإِنَّ  نَْيض  َِ السُُّجودَ اْلَمأُْموَر بِِح لَْم يَُمْن َ اِحد ا ِلإْلِ تََر

َ تَعَالَى بَاَشَر ُ بِاْلِخَ اِب َوِإنََّما نَبَى َواْستَْممََر َوَكاَن ِمْن اْلَمافِِريَن . َوَك َِلَك نَبُو َطاِلٍب  هَّ

ُسوِل ِفيَما بَلَّغَحُ لَِمنَّ  ق ا ِللرَّ يَاِد َكاَن ُمَصدِِ ِْ َِ اتِِمَاَعحُ َحِميَّ   ِلِدينِِح َوَخْوف ا ِمْن َعاِر ااِلْن حُ تََر

ا َعْن نَْن تَْعلَُو نَْستُحُ َرنَْسحُ َفَه َا يَْنمَِغي نَْن يُتَفَ ََّن لَحُ َوَمْن نَْطلََق ِمْن اْلفََُْها ِ   نَنَّحُ َواْستِْممَار 

يَجاِب َوُمتَنَاِوال   اَل َيْمفُُر إالَّ َمْن َيْجَحدُ ُوُ وبََها فََيُموُن اْلَجْحدُ ِعْندَ ُ ُمتَنَاِوال  ِللتَّْمِ يِب بِاْمِ

بُوَنَك َولَِمنَّ المَّاِلمِ  ْقَراِر َوااِلْلتَِ اِم َكَما قَاَل تَعَالَى : } فَإِنَُّهْم اَل يَُم ِِ يَن ِلاِلْمتِنَالِ َعْن اْمِ

ِ يَْجَحدُوَن { َوقَاَل تَ  ا بِآيَاِت هَّ ا َوُعلُوًّ عَالَى : } َوَ َحدُوا بَِها َواْستَْيََْنتَْها نَْنفُُسُهْم ُظْلم 

ِْرَّ َويَْلتَِ ْم فِْعلََها قُتَِل َوَكَفَر بِااِل  تِِفَاِق . فَاْنُمْر َكْيَع َكاَن َعاقِمَ ُ اْلُمْفِسِديَن { َوإاِلَّ فََمتَى لَْم يُ

ا ُملْ  ِْرًّ ا ؛ لَِمْن تََرَكَها َكَسال  َوتََهاُون ا ؛ نَْو اْشِتغَاال  بِأَْغَراِض لَحُ َوالثَّاِلُث : نَْن َيُموَن ُم تَِ م 

ِْرٌّ ِبُوُ وبِِح ُمْلتَِ مو أِلَدَائِِح لَِمنَّحُ يَْم ُ  ُل بُْخال  َعْنَها فََه َا َمْوِردُ النَِِ الِ َكَمْن َعلَْيِح دَْينو َوُهَو ُم

ِْرَّ ِبُوُ وبَِها ؛ َواَل َيْجَحدَ ُوُ وَبَها ؛ نَْو تََهاُون ا . َوُهنَا قِْسمو َرا ِبجو َوُهَو : نَْن يَتُْرَكَها َواَل يُ

ْساَلِم ِمْن َحْيُث اْلُجْملَ ُ َفَهْل َه َا ِمْن َمَواِرِد النَِِ الِ ؛ نَْو ِمْن َمَواِرِد اْمِ ْ  ِْرٌّ بِاْمِ َمالِ لَِمنَّحُ ُم

ا . ؟ َولَعَلَّ َكاَلَم َكثِيٍر ِمْن السَّ  ا َواَل ُمْنِمر  ِْرًّ لَِع ُمتَنَاِولو ِلَه َا َوُهَو اْلُمْعِرُض َعْنَها اَل ُم

ْساَلِم فََه َا فِيِح َنَمرو فَإِْن قُْلنَا . َيْمفُُر بِااِلتِِفَاِق ؛ فََيُموُن اْعتَِْا دُ ُوُ وِب َوإِنََّما ُهَو ُمتََملِِمو بِاْمِ
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يَماِن اَل َيْمِفي فِيَها ااِلْعتَِْادُ اْلعَامُّ ؛ َكَما فِي اْلَخمَِريَّاِت َهِ ِ  اْلَواِ مَاِت َعلَى التَّْعيِ  يِن ِمْن اْمِ

ُل اَل ِمْن نَْحَواِل اْلَجنَِّ  َوالنَّاِر َواْلفَْرُق َبْيَنُهَما نَنَّ اأْلَْفعَاَل اْلَمأُْموَر ِبَها اْلَمْ لُوُب فِيَها اْلِفعْ 

عَامُّ بَْل اَل بُدَّ ِمْن اْعتَِْاٍد َخاِصٍ ؛ ِبِخاَلِف اأْلُُموِر اْلَخمَِريَِّ  ؛ فَإِنَّ يَْمِفي فِيَها ااِلْعتَِْادُ الْ 

ِبِ َونَْمِر اْلُمعَاِد يَْمِفي فِيِح َما لَْم  ُسوُل ِمْن ِ فَاِت الرَّ يَماَن اْلُمْجَمَل ِبَما َ اَ  بِِح الرَّ اْمِ

اْكتََفْوا فِي َهِ ِ  اْلعََْائِِد بِاْلُجَمِل َوَكِرُهوا فِيَها التَّْفِصيَل  يَْنُْْض اْلُجْملَ َ بِالتَّْفِصيِل َوِلَه َا

ََِّرائِجِ اْلَمأُْموِر بَِها ؛ فَإِنَّحُ اَل يَْمتَِفي فِيَها بِاْلُجمَ  ِْتَاِل َواْلِفتْنَِ  بِِخاَلِف ال ِل ؛ اْلُمْفِضَي إلَى اْل

ا َوَعمَ  ْْتَلُوَن بَْل اَل بُدَّ ِمْن تَْفِصيِلَها ِعْلم  انِي َواْلُمَحاِرُب فََهُؤاَلِ  إنََّما يُ ا اْلَْاتُِل َوال َّ ال  . َونَمَّ

 ِلعُْدَوانِِهْم َعلَى اْلَخْلِق ِلَما فِي ذَِلَك ِمْن اْلفََساِد اْلُمتَعَدِِ  َوَمْن تَاَب َقْمَل اْلُْْدَرةِ َعلَْيِح َسَْطَ 

ِ َواَل يَْمفُُر نََحدو  ْْتَُل ِلُمْفِرِ  بَْعدَ إيَمانِِح : َوإِْن لَْم َيُمْن َعْنحُ َحدُّ هَّ ا فَاْلُمْرتَدُّ يُ ِمْنُهْم . َونَْيض 

ِِ اْلَمأُْموِر بِِح نَْعَمُم ِمْنحُ ِلِفْعِل اْلَمْنِهِيِ َعْنحُ . وَ  َه َا ُمَحاِرب ا . فَثَمََت نَنَّ اْلُمْفَر َواْلَْتَْل ِلتَْر

َِّافِِعِيِ ؛ َونَْحَمد َوُ ْمُهوِر السَّلَِع َوداََلئِلُحُ اْلَوْ حُ قَِو ٌّ َعلَى َمْ هَ  ِب الثَّاَلالَِ  : َماِلٍك ؛ َوال

ا َعلَى َمْ َهِب نَبِي َحِنيفَ َ فََْْد يُعَاَرُض ِبَما قَْد يَُْاُل : إنَّ  َع و َونَمَّ حُ اَل ِمْن اْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  ُمتََنِوِ

ْْتُُل إالَّ اْلُمَحاِرَب ِلُوُ وِد يُوِ ُب قَتَْل نََحٍد َعلَى تَرْ  يَماِن ؛ فَإِنَّحُ اَل يَ ِِ َواِ ٍب نَْ ال  َحتَّى اْمِ
ْْتُُل  اْلِحَراِب ِمْنحُ َوُهَو فِْعُل اْلَمْنِهِيِ َعْنحُ َويَُسِوِ  َبْيَن اْلُمْفِر اأْلَْ ِلِيِ َوال َّاِرِئ فَاَل يَ

َكاةَ إالَّ إذَا َكاَن فِي َطائِفٍَ  اْلُمْرتَدَّ ِلعَدَِم اْلِحَراِب ِمْنحُ َواَل  اَلةَ نَْو ال َّ َِ الصَّ ْْتُُل َمْن تََر  يَ

ْْتُُل اْلَْاتِ  ا اْلَمْنِهيُّ َعْنحُ فَيَ انَِي ُمْمتَِنعٍَ  فَيَُْاتِلُُهْم ِلُوُ وِد اْلِحَراِب َكَما يَُْاتُِل اْلمُغَاةَ َونَمَّ َل َوال َّ

تََل فََيُموُن اْلَجَواُب ِمْن الاََلالَِ  نَْوُ ٍح : نََحدَُها : نَنَّ ااِلْعِتمَاَر ِعْندَ اْلُمْحَصَن َواْلُمَحاِرَب إذَا قَ 

ُسوِل َواْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  دَالٌّ َعلَى َما ذََكْرنَا ُ ِمْن نَنَّ اْلمُ  ِ َوإَِلى الرَّ دِِ إلَى هَّ ْرتَدَّ النَِِ الِ بِالرَّ

ْْتَُل بِااِلتِِفَاِق َوإِْن  ِْتَاِل إذَا َكاَن نَْعَمى نَْو َزِمن ا نَْو َراِهم ا َواأْلَِسيُر يُ لَْم َيُمْن ِمْن نَْهِل اْل

يَُجوُز قَتْلُحُ بَْعدَ نَْسِرِ  َوِإْن َكاَن ِحَرابُحُ قَْد اْنََْضى . الثَّانِي : نَنَّ َما َوَ َب فِيِح اْلَْتُْل إنََّما 

َِْصاِص الَّ ِ    يُْعتَمَُر فِيِح اْلُمَماالَلَ ُ ؛ فَإِنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس ؛ َكَما تَِجُب َوَ َب َعلَى َسِميِل اْل

اْلُمَْا َّ ُ فِي اأْلَْمَواِل ؛ فََجَ اُ  َسيِِئٍَ  َسيِِئَ و ِمثْلَُها فِي النُّفُوِس َواأْلَْمَواِل َواأْلَْعَراِض 

ْْتُ  َِاِر ؛ لَِمْن إْن لَْم يَُضرَّ إالَّ اْلَم ْْتُوِل ؛ أِلَنَّ اْلَحقَّ َواأْلَْب ا إلَى نَْوِليَاِ  اْلَم وَل َكاَن قَتْلُحُ َ ائِر 

لَُهْم َكَحِقِ اْلَمْملُوِم فِي اْلَماِل َوإِْن قَتَلَحُ أِلَْخِ  اْلَماِل َكاَن قَتْلُحُ َواِ م ا ؛ أِلَْ ِل اْلَمْصلََحِ  

ِ َكَما َيِجُب َق ْ  ِ  الَّتِي ِهَي َحدُّ هَّ ُج يَِد السَّاِرِق أِلَْ ِل ِحْفِظ اأْلَْمَواِل ؛ َوَردُّ اْلَماِل اْلعَامَّ

ِْْض  َوُر َعْن النَّ اْلَمْسُروِق َحقٌّ ِلَصاِحمِِح إْن َشاَ  نََخ َ ُ َوإِْن َشاَ  تََرَكحُ َفَخَرَ ْت َهِ ِ  الصُّ

نَ ا َوُوقُوُل لَْم يَْمَق َما يُوِ ُب اْلَْتَْل ِعْندَ ُ بِاَل ُمَماالَلٍَ  إالَّ الِ ِ ا َوُهَو ِمْن نَْولِ اْلعُْدَواِن نَْيض 

ِ  َعلَْيِح . الثَّاِلُث : نَنَّ اْلعُُْوبَ َ فِي الدُّْنيَا اَل تَدُ  لُّ َعلَى اْلَْتِْل بِِح نَاِدرو ؛ ِلَخفَائِِح َوُ عُوبَِ  اْلُحجَّ

َجَ اِ  َوإِنََّما دَاُر اْلَجَ اِ  ِهَي اآْلِخَرةُ َولَِمْن ِكمَِر ال َّْنِب َوِ َغِرِ  ؛ فَإِنَّ الدُّْنيَا لَْيَسْت دَاَر الْ 

ُشِرَل ِمْن اْلعُُْوبَاِت فِي الدُّْنيَا َما َيْمنَُج اْلفََسادَ َواْلعُْدَواَن َكَما قَاَل تَعَالَى : } َمْن قَتََل نَْفس ا 

َ ِميع ا { َوقَالَْت اْلَماَلئَِم ُ : } نَتَْجعَُل  بَِغْيِر نَْفٍس نَْو فََساٍد فِي اأْلَْرِض فََمأَنََّما َقتََل النَّاسَ 

َماَ  { . فََه َاِن السَّمَمَاِن اللَّ َاِن ذََكَرتُْهَما اْلَماَلِئَم ُ ُهَما ال لَّ َاِن فِيَها َمْن يُْفِسدُ فِيَها َويَْسِفُك الدِِ

ُ َعلَى بَِني إْسَرائِيَل اْلَْتَْل بِِهَما ؛ َوِلَه َا  ِ  بِاْلِجْ يَِ  َمَج نَنَّ ذَْنمَُهْم َكتََب هَّ مَّ ِْرُّ ُكفَّاُر نَْهِل ال ِِ يُ

ْْتُلُحُ ِمْن َزاٍن َوقَاتٍِل . فَأَبُو َحنِيفَ  يَماِن نَْعَمُم بِاتِِفَاِق اْلُمْسِلِميَن ِمْن ذَْنِب َمْن نَ ِِ اْمِ  َ فِي تَْر

حُ ِلُمَحاَرَبتِِح فََمْن اَل ِحَراَب فِيِح اَل يَُْاتَُل َوِلَه َا يَأُْخ ُ َرنَّللَا نَنَّ اْلُمْفَر ُمْ لَْ ا إنََّما يَُْاتَُل َ اِحمُ 

اْلِجْ يَ َ ِمْن َغْيِر نَْهِل اْلِمتَاِب اْلعََرِب َوإِْن َكانُوا َوالَِنيِِيَن . َوقَْد َوافََْحُ َعلَى ذَِلَك َماِلكو 

َِّافِِعيُّ َونَْحَمد فِي نََحِد َقْولَْيِح َوَمَج َه َا َيُجوُز اْلَْتْ  ا ال ا َوِسيَاَس   فِي َمَواِضَج . َونَمَّ ُل تَْعِ ير 
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ْميَاَن تُِرُكوا ِلَمْونِِهْم َماال  ِلْلمُ  ْسِلِميَن فَِعْندَ ُ نَْفُس اْلُمْفِر ُهَو اْلُمِميُح ِللدَِّم إالَّ نَنَّ النَِِساَ  َوالِصِ

ْْتَُل اْلُمْرتَدُّ ِلُوُ وِد اْلُمْفِر َواْمتِنَا ا نَْحَمد فَاْلُمِميُح فَيُ لِ َسمَِمَها ِعْندَ ُ ِمْن اْلُمْفِر بِاَل َمْنَفعٍَ  . َونَمَّ

َرِر ِمْنحُ نَْو َعدَُم النَّْفجِ فِ  ا اْلَمافُِر اأْلَْ ِليُّ فَاْلُممِيُح ِعْندَ ُ ُهَو ُوُ ودُ الضَّ ا ِعْندَ ُ نَْنَوالو نَمَّ يِح نَمَّ

ُل فَاْلُمَحاَربَ ُ بِيَدِ  ْميَاِن ؛  اأْلَوَّ ْْتَُل َمْن اَل ُمَحاَربَ َ ِفيِح ِبَحاِل ِمْن النَِِساِ  َوالِصِ نَْو ِلَساٍن فَاَل يُ

ا اْلُمْرتَدُّ فَاْلُمِمي ْمَنى َوَنْحِوِهْم َكَما ُهَو َمْ َهُب اْلُجْمُهوِر . َونَمَّ ْهمَاِن َواْلعُْميَاِن ؛ َوال َّ ُح َوالرُّ

ْْتَْل ذَِلَك لََماَن  ِعْندَ ُ ُهَو اْلُمْفُر بَْعدَ  يَماِن َوُهَو َنْولو َخاصٌّ ِمْن اْلُمْفِر ؛ فَإِنَّحُ لَْو لَْم يُ اْمِ

ِْْص  يِن فَإِنَّ ذَِلَك يَْمنَُج ِمْن النَّ يِن َوِللدِِ َْتْلُحُ ِحْفظو أِلَْهِل الدِِ يِن َيْخُرُج ِمْنحُ فَ  الدَّاِخُل فِي الدِِ

ا لَحُ فََْْد َوَيْمَنعُُهْم ِمْن اْلُخُروجِ َعنْ  ِمه  ِْ حُ بِِخاَلِف َمْن لَْم يَْدُخْل فِيِح ؛ فَإِنَّحُ إْن َكاَن ِكتَاِبيًّا نَْو ُم

ِح َوإِْن َكاَن َوالَنِيًّا : فَإِْن نُِخ َْت ِمْنحُ اْلِجْ يَ ُ فَُهَو َك َِلَك وَ  ِْتَاِل فِي َحِِْ إِْن ُوِ دَ إْحدَّللَا َغاَيتَْي اْل

ي َ َواِز اْستِْرقَاقِِح نَِ الو َفَمتَى َ اَز اْستِْرقَاقُحُ َكاَن ذَِلَك َكأَْخِ  اْلِجْ يَِ  ِمْنحُ لَْم تُْؤَخْ  ِمْنحُ فَفِ 

ا اَل َمْنفََع َ فِي َحيَاتِِح ِلنَْفِسِح  َِْي َكافِر  أِلَنَّحُ  -َوَمتَى لَْم يُْمِمْن اْستِْرقَاقُحُ َواَل نَْخ ُ اْلِجْ يَِ  ِمْنحُ بَ

ا َكاةِ :  - يَْ دَادُ إالْم  اَلةِ َوال َّ ُِ الصَّ ا تَاِر ا ِمْن إْبَْائِِح . َونَمَّ َواَل ِلْلُمْؤِمِنيَن ؛ َفيَُموُن َقتْلُحُ َخْير 

ْساَلِم ُمْلتَِ مو ِلَهِ ِ  اأْلَْفعَاِل فَإِذَا لَ  يَن أِلَنَّحُ بِاْمِ فََْْد ْم يَْفعَْلَها فَإِذَا قُتَِل َكاَن ِعْندَ ُ ِمْن قِْسِم اْلُمْرتَدِِ

ََِّهادَتَْيِن فَإِ  ِْتَاُل إلَْيَها َكال َِ َما اْلتََ َمحُ نَْو أِلَنََّها ِعْندَ ُ ِمْن اْلغَايَِ  الَّتِي يَْمتَدُّ اْل نَّحُ لَْو تََملََّم تََر

ا إذَا لَْم َويُفَ  ُق َبْيَنُهَما َونَمَّ َِ اأْلُْخَرَّللا لَُْتَِل لَِمْن قَْد يُفَرَّ ُق ِفي اْلُمْرتَدِِ َبْيَن بِإِْحدَاُهَما َوتََر رَّ

ْْتَُل بِاَل اْسِتتَابٍَ  . فَ  دَّةِ اْلُمغَلََّمِ  َفيُ ْْتَُل إالَّ نَْن َيتُوَب َوَبْيَن الِرِ دَةِ فَيُ دَّةِ اْلُمَجرَّ َهِ ِ  َمآِخ ُ الِرِ

ِْْهيَّ و َنمَّْهنَا ِبَها َعلَى بَْعِض نَْسمَاِب اْلَْتِْل َوقَْد تَمَيََّن نَنَّهُ  َِ اْلَمأُْموِر بِِح فِ ْم اَل يَتَنَاَزُعوَن نَنَّ تَْر

ا فِي الدُّْنيَا فََْْد ذََكْرنَا َما تََْدََّم .  فِي اآْلِخَرةِ نَْعَمُم َونَمَّ

============= 

ِة َعلَى اِلُمِسِلِميَن ِعِنَد اِلَحاَجةِ  مَّ # َشَهاَد َ أَِهِل الذِِّ
256 

َرحَ  ِْ ُ نَْن يَ َعايَِ  "  َوُسئَِل َرِحَمحُ هَّ يِن ْبُن َحْمدَان فِي  ِخِر " ِكتَاِب الِرِ َما ذََكَر ُ َنْجُم الدِِ

ِليٍد نَْو ُعْ ٍر  َخرَ  ْْ  َويَُميُِِن َوُهَو قَْولُحُ : ) َمْن اْلتََ َم َمْ َهم ا نُْنِمُر َعلَْيِح ُمَخالَفَتَحُ ِبغَْيِر دَِليٍل نَْو تَ

ِر " َو " لَنَا َما نَْشَمَل َعلَْينَا ِمْن َكوْ  ِن َبْعِض اْلَمَسائِِل يُْ َكُر ِفيَها فِي " اْلَمافِي " َو " اْلُمَحرَّ

َعايَِ  " َو " اْلُخاَلَ ِ  " َو " اْلِهدَايَِ  " ِرَواَيتَاِن نَْو َوْ َهاِن ؛ َولَْم يُْ َكْر  نِجِ " َو " الِرِ
ْْ اْلُم

 أُْخ ُ ؟ َوإِْن َسأَلُونَا َعْنحُ نَْشَمَل َعلَْينَا ؟ .اأْلََ حُّ َواأْلَْرَ ُح فَاَل نَْدِر  بِأَيِِِهَما نَ

 اْلَجَوابُ 

ا َهِ ِ  اْلُمتُُب الَّتِي يُْ َكُر ِفيَها ِرَوايَتَاِن نَْو َوْ َهاِن َواَل يُْ َكُر فِ  ِ . نَمَّ يَها فَأََ اَب : اْلَحْمدُ لِلَّ

ِحيُح : َفَ اِلُب اْلِعْلِم يُْمِمنُحُ َمْعِرفَ ُ ذَ  ِلَك ِمْن ُكتٍُب نُْخَرَّللا ؛ ِمثَْل ِكتَاِب " التَّْعِليِق " الصَّ

ِْيٍل .  ِلْلَْاِضي نَبِي يَْعلَى َو " ااِلْنتَِصاِر " أِلَِبي اْلَخ َّاِب َو " ُعَمِد اأْلَِدلَِّ  " اِلْبِن َع

َك ِمْن اْلُمتُِب َوتَْعِليِق اْلَْاِضي يَْعُْوَب المرزيني َونَبِي اْلَحَسِن اْبِن ال اغوني َوَغْيِر ذَلِ 

اِ ُح . َوقَْد اْختََصْرت ُرُ وَس  اْلِممَاِر الَّتِي يُْ َكُر فِيَها َمَسائُِل اْلِخاَلِف َويُْ َكُر فِيَها الرَّ

َمَسائِِل َهِ ِ  اْلُمتُِب فِي ُكتٍُب ُمْختََصَرةٍ ِمثَْل " ُرُ وِس اْلَمَسائِِل " ِلْلَْاِضي نَبِي اْلُحَسْيِن 

ِْلَ  ِر " نَنَّحُ َكاَن يَُْوُل ِلَمْن يَْسأَلُحُ َعْن  َوقَْد نُ َِّْيخِ نَبِي اْلمََرَكاِت َ اِحِب " اْلُمَحرَّ َعْن ال

ا يُْعَرُف ِمْنحُ  َححُ نَبُو اْلَخ َّاِب فِي ُرُ وِس َمَسائِِلِح . َوِممَّ َظاِهِر َمْ َهِب نَْحَمد : نَنَّحُ َما َر َّ

نَا نَبِي اْلمََرَكاِت ذَِلَك ِكتَاُب " اْلُمْغِني " لِ  ٍد َوِكتَاُب " َشْرحِ اْلِهدَايَِ  " ِلَجدِِ َِّْيخِ نَِبي ُمَحمَّ ل

ِ ْبِن تيمي  َ اِحِب  َوقَْد َشَرَح " اْلِهدَايَ َ " َغْيُر َواِحٍد َكأَِبي َحِليٍم النهرواني َونَِبي َعْمِد هَّ
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َونَِبي اْلَمعَاِلي اْبِن المنجا َونَِبي اْلمََْاِ  النَّْحِوِ ِ " التَّْفِسيِر " اْلَخِ يِب َعِمِ نَبِي اْلمََرَكاِت 

ُح ِرَوايَ    ُحونَحُ َفِمْنُهْم َمْن يَُصِحِ لَِمْن لَْم يُْمِمْل ذَِلَك . َوقَْد اْختَلََع اأْلَْ َحاُب فِيَما يَُصِحِ

حَ  ُح  َخُر ِرَوايَ   فََمْن َعَرَف ذَِلَك نََْلَحُ َوَمْن تََر َّ ِعْندَ ُ قَْوُل َواِحٍد َعلَى قَْوِل  َخَر  َويَُصِحِ

ََْل َما ذََكُرو ُ ِمْن اْختِاَلِف  َْْل َمْ َهِب نَْحَمد نَ ُْْصودُ ُ نَ اِ َح َوَمْن َكاَن َم اتَّمََج اْلَْْوَل الرَّ

َِّافِِعِيِ َونَِبي َحِنيفَ َ  َوايَاِت َواْلُوُ وِ  َوال ُُّرِق َكَما يَْنُُْل نَْ َحاُب ال َوَماِلٍك َم َاِهَب  الِرِ

ِ  َواْختِاَلِف نَْ َحابِِهْم فِي  ِ  ؛ فَإِنَّحُ فِي ُكِلِ َمْ َهٍب ِمْن اْختِاَلِف اأْلَْقَواِل َعْن اأْلَئِمَّ اأْلَئِمَّ

ا بِأُُ وِل  اِ حِ َشْرع ا : َما ُهَو َمْعُروفو . َوَمْن َكاَن َخِمير  َمْعِرفَِ  َمْ َهمِِهْم َوَمْعِرفَِ  الرَّ

ِ  اْلَمَسائِِل َوإِْن َكاَن لَحُ بََصرو بِاأْلَِدلَِّ  نَ  اِ َح فِي َمْ َهمِِح ِفي َعامَّ ْحَمد َونُُصوِ ِح َعَرَف الرَّ

َِّْرلِ ؛ َونَْحَمد َكاَن نَْعلََم ِمْن َغْيِرِ  بِاْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  َونَْقَوالِ  اِ َح فِي ال َِّْرِعيَِّ  َعَرَف الرَّ  ال

َحابَِ   ا َكَما يُوَ دُ الصَّ َوالتَّابِِعيَن َلُهْم ِبإِْحَساِن ؛ َوِلَه َا اَل َيَمادُ يُوَ دُ لَحُ قَْولو يَُخاِلُع نَصًّ

ِلغَْيِرِ  َواَل يُوَ دُ لَحُ قَْولو َضِعيعو فِي اْلغَاِلِب إالَّ َوفِي َمْ َهمِِح َقْولو يَُوافُِق اْلَْْوَل اأْلَْقَوَّللا 

َْْوِلِح بَِجَواِز فَْسخِ َونَْكثَُر مفاريد  الَّتِ  ا َك ي لَْم َيْختَِلْع فِيَها َمْ َهمُحُ يَُموُن قَْولُحُ فِيَها َراِ ح 

ِ  َعلَى اْلُمْسِلِميَن ِعْندَ اْلَحاَ ِ   مَّ َِْراِن إلَى التََّمتُّجِ َوقَمُوِلِح َشَهادَةَ نَْهِل ال ِِ ْفَراِد َواْل اْمِ

انِيَِ  َحتَّى تَتُوَب َوقَْوِلِح ِبَجَواِز َشَهادَةِ اْلعَْمِد َكاْلَوِ يَِّ  فِي السَّفَِر َوقَْولِ  ِح بِتَْحِريِم ِنَماحِ ال َّ

ِم نَْن يَْمَسَح اْلُموَعْيِن بَِضْربٍَ  َواِحدَةٍ . َوقَْوِلِح فِي اْلُمْستََحاضَ  ِ  َوقَْوِلِح بِأَنَّ السُّنَّ َ ِلْلُمتَيَِمِ

عَادَةِ َوتَاَرة  تَْرِ ُج إلَى التَّْمِييِ  ؛ َوتَاَرة  تَْرِ ُج إلَى َغاِلِب َعادَاِت بِأَنََّها تَاَرة  تَْرِ ُج إلَى الْ 

ُ َعَلْيِح َوَسلََّم فِيَها الاََلُإ ُسنٍَن ؛ َعِمَل ِبالثَّاَلالَ ِ  نَْحَمد  النَِِساِ  ؛ فَإِنَّحُ ُرِوَ  َعْن النَِّمِيِ َ لَّى هَّ

اِز اْلُمَساقَاةِ َواْلُمَ اَرَعِ  َعلَى اأْلَْرِض اْلمَْيَضاِ  َواَلَّتِي فِيَها َشَجرو دُوَن َغْيِرِ  . َوقَْوِلِح ِبَجوَ 

مِحُ ذَِلَك َوإِْن َكاَن ِمْن بَاِب  ِْ َوَسَوا و َكاَن اْلمَْ ُر ِمْنُهَما نَْو ِمْن نََحِدِهَما َوَ َواُز َما يُ

َ اَرةِ َواَل هُ  َِاَرَكِ  لَْيَس ِمْن بَاِب اْمِ ا َما اْلُم ِْيَاِس َوَنِميُر َه َا َكِثيرو . َونَمَّ َو َعلَى ِخاَلِف اْل

َِّافِِعِيِ َمَج نَنَّ قَْوَل َمالِ  يِح َبْعُض النَّاِس ُمْفَردَة  ِلَمْونِِح اْنفََردَ بَِها َعْن نَِبي َحِنيفَ َ َوال ٍك يَُسِمِ

الَّتِي َ نََّع لََها الهراسي َردًّا َعَلْيَها َواْنتََصَر فِيَها ُمَوافِقو ِلَْْوِل نَْحَمد نَْو قَِريبو ِمْنحُ َوِهَي 

ِغيِر َونَِبي اْلفََرجِ اْبِن اْلَجْوِزِ ِ َونَبِي  ِْيٍل َواْلَْاِضي نَبِي يَْعلَى الصَّ  َكاْبِن َع
لََها َ َماَع و

ٍد ْبِن اْلُمثَنَّى : فََهِ ِ  َغاِلمَُها َيُموُن قَْوُل َماِلٍك َونَْحَمد نَ  ْرَ َح ِمْن اْلَْْوِل اآْلَخِر َوَما ُمَحمَّ

ا اْختَلََع فِيِح قَْوُل نَْحَمد َوَه َا : َكإِْبَ اِل اْلِحَيِل  ُح فِيَها اْلَْْوُل اآْلَخُر يَُموُن ِممَّ يَتََر َّ

بَا َواْلفََواِحِش  ُِّْفعَِ  َونَْحُو ذَِلَك اْلِحيَُل اْلُمِميَح ُ ِللِرِ َكاةِ َوال َِْ ِ  ِلل َّ َونَْحِو ذَِلَك  اْلُمْس

ُ ولِ فِي اأْلَْيَماِن إلَى َسَمِب اْليَِميِن َوَما  َوَكاْعِتمَاِر اْلَمَْاِ ِد َوالنِِيَّاِت فِي اْلعُُْوِد َوالرُّ

 ُ  َهيََّجَها َمَج نِيَِّ  اْلَحاِلِع ؛ َوَكإِقَاَمِ  اْلُحدُوِد َعلَى نَْهِل اْلِجنَايَاِت َكَما َكاَن النَِّميُّ َ لَّى هَّ

ائَِح ِ  َِّاِرِب بِالرَّ ِْيُموَن اْلَحدَّ َعلَى ال ِْيُموَنَها َكَما َكانُوا يُ اِشدُوَن يُ  َعلَْيِح َوَسلََّم َوُخلَفَاُؤ ُ الرَّ

َِّْرِط  ِ َكال َِّْرِط اْلعُْرفِِي ُُِّروِط َوَ ْعِل ال َواْلَْْيِ  َوَنْحِو ذَِلَك َوَكاْعتِمَاِر اْلعُْرِف فِي ال

َوااِلْكتِفَاِ  فِي اْلعُُْوِد اْلُمْ لََِْ  ِبَما يَْعِرفُحُ النَّاُس َونَنَّ َما َعدَّ ُ النَّاُس َبْيع ا َفُهَو َبْيجو  اللَّْفِمِيِ 

ُر َوَما َعدُّو ُ إَ اَرة  فَُهَو إَ اَرةو َوَما َعدُّو ُ ِهمَ   َفُهَو ِهمَ و َوَما َعدُّو ُ َوْقف ا فَُهَو َوْقعو اَل يُْعتَمَ 

 ِلَك لَْفظو ُمَعيَّنو َوِمثُْل َه َا َكِثيرو .فِي ذَ 

============ 

ِة يُِمنَعُوَن ِمِن ىِحَداِث َمعَابِِدِهمِ  مَّ #أَِهُل الذِِّ
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اِم َوَبْيِعِح َوِشَرائِِح َوكِ  َماُم نَْحَمد بِنَاَ  اْلَحمَّ اِم قَْد َكِر َ اْمِ ُ فَْصلو فِي اْلَحمَّ َرائِِح َوقَاَل َرِحَمحُ هَّ

َها َوالنََّمِر وَ  ِِْع اْلَعْوَراِت َوَمِسِ ا . نَْو َغاِلم ا ِمثَْل َك َمٍ  َكثِير  ذَِلَك اِلْشتَِماِلِح َعلَى نُُموٍر ُمَحرَّ

تَِمُل َعلَى فِْعِل َفَواِحَش َكِميَرةٍ  ِْ إلَْيَها َوالدُُّخوِل اْلَمْنِهِيِ َعْنحُ إلَْيَها َكَنْهيِ النَِِساِ  َوقَْد تَ

َِّْيَ اَن  َوَ ِغيَرةٍ  َ اِل . َوَ اَ  فِي اْلَحِديِث الَِّ   َرَوا ُ ال مراني : } إنَّ ال بِالنَِِساِ  َوالِرِ

اُم { . َوِمْن اْلُمْنَمَراِت الَّتِي َيْمثُُر فِيَها  قَاَل : يَا َرِبِ اْ عَْل ِلي بَْيت ا قَاَل : بَْيتُك اْلَحمَّ

َه َا ُمتَّفَقو َعَلْيِح . قُْلت : قَْد َكتَْمت فِي َغْيِر َه َا اْلَمْوِضجِ : تَْصِويُر اْلَحَيَواِن فِي ِحيَ انَِها وَ 

ْْيِيِد ذَِلَك ِبَما إذَا لَْم يُْحتَْج إلَْيَها فَأَقُوُل ُهنَا : إنَّ َ َوابَاِت نَْحَمد َونُُصو َ  حُ نَنَّحُ اَل بُدَّ ِمْن تَ

 َ َْيَّدَة  فِي َنْفِسِح بِأ ا نَْن تَُموَن ُم اَماِت الَّتِي َيْعَهدَُها فِي إمَّ َج َكاَلَمحُ َعلَى اْلَحمَّ ْن َيُموَن َخرَّ

لَْم اْلِعَراِق َواْلِحَجاِز َواْلَيَمِن َوِهَي ُ ْمُهوُر اْلمِاَلِد الَّتِي اْنتَابََها فَإِنَّحُ لَْم يَْ َهْب إلَى ُخَراَساَن وَ 

ة   َق . َوَهِ ِ  اْلمِاَلدُ اْلَمْ ُكوَرةُ اْلغَاِلُب يَأِْت إلَى َغْيِر َهِ ِ  اْلمِاَلِد إالَّ َمرَّ ِْ فِي َمِجيئِِح إلَى ِدَم

امو  اِم َغاِلم ا ؛ َوِلَه َا لَْم يَُمْن بِأَْرِض اْلِحَجاِز َحمَّ  َعلَْيَها اْلَحرُّ َونَْهلَُها اَل َيْحتَاُ وَن إلَى اْلَحمَّ

ُ َعلَْيِح  ِ َ لَّى هَّ ُ َعلَْيِح َعلَى َعْهِد َرُسوِل هَّ َوَسلََّم َوُخلَفَائِِح . َولَْم يَْدُخْل النَّمِيُّ َ لَّى هَّ

ا َواَل نَبُو بَْمٍر َواَل ُعَمُر َواَل ُعثَْماُن . َواْلَحِديُث الَِّ   يُْرَوَّللا : نَنَّ النَّمِيَّ َ لَّى  ام  َوَسلََّم َحمَّ

اَم َمْوُضولو  ُ َعَلْيِح َوَسلََّم دََخَل اْلَحمَّ ا قَِدَم  هَّ بِاتِِفَاِق نَْهِل اْلَمْعِرفَِ  بِاْلَحِديِث . َولَِمْن َعِليٌّ لَمَّ

امو  َحابَِ  َوبُنَِي بِاْلُجْحفَِ  َحمَّ اَم َغْيُر َواِحٍد ِمْن الصَّ اَماتو َوقَْد دََخَل اْلَحمَّ  اْلِعَراَق َكاَن بَِها َحمَّ

ا نَْن َيُموَن َ َواُب نَْحَمد َكاَن ُمْ لَْ ا فِي نَْفِسِح َوُ وَرةُ دََخلََها اْبُن َعمَّاٍس َوُهَو ُمْحِرمو . َوإِمَّ 

ِعْرَها نَْفي ا َواَل إالْمَات ا فَاَل َيُموُن َ َوابُحُ ُمتَنَاِوال  َلَها فَاَل يُْحَمى َعْنحُ ِفيهَ  ِْ ا اْلَحاَ ِ  لَْم يَْستَ

ا نَْن يَُموَن َقَصدَ ِبَجَوابِِح اْلمَ  ْنَج اْلعَامَّ ِعْندَ اْلَحاَ ِ  َوَعدَِمَها َوَه َا نَْبعَدُ اْلَمَحاِمِل َكَراَه و . َوِإمَّ

 الثَّاَلالَِ  نَْن يُْحَمَل َعلَْيِح َكاَلُمحُ فَإِنَّ نُُ ولَحُ َوَسائَِر نُُصوِ ِح فِي نََماِئِر ذَِلَك تَأْبَى ذَِلَك َوُهوَ 

ِْلَ  َِِّريعَِ  َوقَْد نُ ا ُمَخاِلعو أِلُُ وِل ال اُم . َوَكاَن  نَْيض  ا َمِرَض ُوِ َع لَحُ اْلَحمَّ َعْنحُ نَنَّحُ لَمَّ

اَم اْقتِدَا   بِاْبِن ُعَمَر فَإِنَّحُ َكاَن اَل يَْدُخلَُها َويَُْوُل ِهَي : ِمنْ  ِ اَل يَْدُخُل اْلَحمَّ َرقِيِق  نَبُو َعْمِد هَّ

اِم َكَما يُْمِمُن ااِلْسِتْغَناُ  َعْن اْلِفَراِ  اْلعَْيِش َوَه َا ُمْمِمنو فِي نَْرٍض يَْستَْغنِي نَْهلُهَ  ا َعْن اْلَحمَّ

َِايَا فِي ِمثِْل تِْلَك اْلمِاَلِد . َواْلَماَلُم فِي فَْصلَْيِن : نََحدُُهَما : فِي تَْفِصيِل ُحْمِم َما ذُِكَر  َواْلَح

ا نَْن يُْحتَاُج إلَْيَها ِمْن َغْيِر ِمْن ِبنَائَِها َوبَْيِعَها َوإَِ اَرِتَها َواأْلَْقَساُم نَْرَبعَ و  : فَإِنَّحُ اَل َيْخلُو : إمَّ

 َِ َمْحُموٍر نَْو اَل يُْحتَاُج إلَْيَها َواَل َمْحُموَر نَْو يُْحتَاُج إلَْيَها َمَج اْلَمْحُموِر نَْو يَُموُن ُهنَا

ُل : فَاَل َرْيَب ِفي  ا اأْلَوَّ ُ ُل ِلنَْفِسِح َمْحُمورو ِمْن َغْيِر َحاَ ٍ  . فَأَمَّ اْلَجَواِز : ِمثَْل نَْن يَْمنَِي الرَّ

ُ َعْنحُ َفُهنَا َحاَ  و . نَْو ِمثْلَ  ا فِي اْلمِاَلِد اْلمَاِردَةِ َواَل يَْفعَُل فِيَها َما َنَهى هَّ ام  : نَْن  َونَْهِلِح َحمَّ

اٍم َعامَّ   ِفي بِاَلٍد بَاِردَةٍ َوِ يَاَنتُ  َها َعْن ُكِلِ َمْحُموٍر فَإِنَّ اْلمِنَاَ  َواْلَمْيَج يَُْدََّر ِبنَاُ  َحمَّ

تَِرَكِ  َمَج َغِضِ بََصِرِ   ِْ ِ  نَْو اْلُم اِم اْلَخا َّ ُ ِل إلَى اْلَحمَّ َواْلِمَراَ  ُهنَا بَِمْنِ لَِ  دُُخوِل الرَّ

ْهيِ َعْن اْلُمْنَمِر َوَه َا اَل َرْيَب َوِحْفِظ فَْرِ ِح َوقِيَاِمِح بَِما يَِجُب ِمْن اأْلَْمِر بِاْلَمْعُروِف َوالنَّ 

ُهوَرةو .  ِْ ْخَصِ  فِيَها َم َحابَِ  . َونََحاِديُث الرُّ فِي َ َواِزِ  َوقَْد دََخلََها َغْيُر َواِحٍد ِمْن الصَّ

ُ َكَحِديِث نَِبي َسِعيٍد الخدر  الَِّ   َرَوا ُ نَْحَمد َونَبُو داود َواْبُن ما ح َعْن النَّمِِيِ َ لَّ  ى هَّ

اَم { َوَعلَى َه َا اْعتََمدُو ْْمََرةَ َواْلَحمَّ ا َعلَْيِح َوَسلََّم نَنَّحُ قَاَل : } اأْلَْرُض ُكلَُّها َمْسِجدو إالَّ اْلَم

اِم . َوقَْد نَْرَسلَحُ َطائِفَ و َونَْسنَدَ ُ  َخُروَن َوَحَمُموا لَحُ بِالثُّمُوِت َواْستِ  اَلةِ فِي اْلَحمَّ ثْنَاُؤ ُ فِي الصَّ

ْْمََرةَ فِي َكْوِنَها َمْسِجد ا دَِليلو َعلَى إْقَراِرَها فِي اأْلَْرِض  اَم ِمْن اأْلَْرِض َكاْسِتثْنَائِِح اْلَم اْلَحمَّ

َها َونَنَّحُ اَل يُْنَهى َعْن ااِلْنتِفَالِ ِبَها ُمْ لَْ ا ؛ إْذ لَْو َكاَن َيِجُب إَزالَتَُها َوَيْحُرُم بِنَاُؤَها َودُُخولُ 

اِم قَْد قَاَل بَْعُض اأْلَْ َحاِب :  اَلةِ فِي اْلَحمَّ اَلةُ بِاْلَمْنجِ . َوالنَّْهُي َعْن الصَّ لَْم تَُخصَّ الصَّ
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َِّيَاِطيِن َوفِيِح َوْ حو . َوُهَو التَّْعِليُل  َكأَبِي بَْمٍر َواْلَْاِضي : إنَّحُ يُِعيدُ . قِيَل : أِلَنَّحُ َمَحلُّ ال

لَُّح َواْلُمْغتََسُل بَِمِمنَِّ  ال َِ ُهوُر نَنَّ اْلَمْنَج يَتَنَاَوُل َما يَْدُخُل فِي اْلمَْيجِ َوُهَو اْلُم ِْ نََّجاَسِ  َواْلَم

اُم فَعَّالو ِمْن اْلَحِمِ َوُهَو اْلَمَماُن الَِّ   ِفيِح اْلَهَواُ  اْلَحارُّ َوالْ  َماُ  َواأْلَْندَُر . َوقَْد يَُْاُل : اْلَحمَّ

لَُّح الَِّ   تُوَضُج ِفيِح الثِِيَاُب َوُهَو بَاِردو اَل يُْغتََسُل ِفيِح َواَل  اْلَحارُّ  َِ ا اْلُم ْضَن فِيِح . فَأَمَّ يُتَعَرَّ

اٍم َوالدُُّخوُل ِفي اْلَمْنجِ اَل يَْصلُُح َلحُ تَْعِليلو . وَ   اْلُمتَلَمُِِس فَلَْيَس ُهَو َمَماَن َحمَّ
ْْعُدُ ِفيِح إالَّ قَدْ يَ

ِحيحِ ِلعَدَِم تَنَاُوِل اللَّْفِظ بَيَّ  اَلةُ فِيِهَما َعلَى الصَّ بِِل تَِصحُّ الصَّ ْْمََرةَ َونَْعَ اَن اْمِ نَّا نَنَّ اْلَم

اِم يَعُمُّ َه َا ُكلَّحُ َواَل يُْعَرُف َحمَّ  امو َواْلَمْعَنى َوإِْن دََخَل فِي اْلَمْنجِ إالَّ نَنَّحُ يَُْاُل : لَْفُظ اْلَحمَّ

اَماُت لَيْ  اَماُت اْلَمْعُروفَ ُ َواْلَحمَّ َس فِيَها َه َا اْلَمَماُن . َوتُْخلَُج فِيِح الثِِيَاُب َهِ ِ  ِهَي اْلَحمَّ

 َِّ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم الَّتِي يَتَنَاَولَُها لَْفُظ ااِلْستِثْنَاِ  . ال يَاِطين اْلَمْوُ ودَةُ َعلَى َعْهِد النَِّمِيِ َ لَّى هَّ

مِحُ نَْن يَُموَن اْلَماَلُم ِفيَها يَتَنَ ِْ اَوُل ذَِلَك ُكلَّحُ . َكَما نَنَّ َ ْحَن اْلَمْسِجِد ُهَو تََمجو ِلْلَمْسِجِد َويُ

َحمَِ  الَّتِي ِهيَ  َحمَ َ اْلَخاِرَ  َ َعْن ُسوِر اْلَمْسِجِد َغْيُر الرَّ  َكاْلَماَلِم فِي َرَحمَِ  اْلَمْسِجِد فَإِنَّ الرَّ

مِحُ َ ْحنو مَ  ِْ ُ اَلةِ فََه َا الثَّانِي نِْسَمتُحُ إلَْيِح ت ُِوفو بَِجانِِب اْلَمْسُْوِف ِمْن اْلَمْسِجِد اْلُمَعدِِ ِللصَّ ْم

اِم إلَى دَاِخِلِح . َوإِذَا تَمَيََّن َه َا فَنَُْوُل : إنََّما تَُموُن اْلُحجَّ ُ نَْن لَْو ُعِلمَ  نَنَّ  نِْسمَ َ َخاِرجِ اْلَحمَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َوُخلَفَاَ  ُ نَْمَمَنُهْم دُُخولُحُ فَلَْم يَْدُخلُو ُ َوإِالَّ فَإِذَا اُْحتُِمَل َمجَ النَّمِ   يَّ َ لَّى هَّ

َحابَ ُ فََْْد ُرِوَ  َعْن اْبِن ُعَمَر نَنَّحُ  ا الصَّ ْمَماِن الدُُّخوُل َوَعدَُمحُ لَْم يَُمْن فِيِح ُحجَّ و . َونَمَّ  لَمْ اْمِ

ا نَْحدََإ النَّاُس ِمْن َرقِيِق اْلعَْيِش َوَه َا تَْنمِيحو َعلَى َما نَْحداَلَحُ  يَْدُخْلَها َوَكاَن يَُْوُل : ِهَي ِممَّ

ُ َعَلْيِح َوَسلََّم َوَه َا قَالَ  حُ النَّاُس ِمْن نَْنَوالِ اْلفُُضوِل الَّتِي لَْم تَُمْن َعلَى َعْهِد النَّمِِيِ َ لَّى هَّ

ْهِد فِي ابْ  ِو لََها ِمْن بَاِب ال ُّ ُن ُعَمَر فِي نَْرِض اْلِحَجاِز َوِبَه َا اْقتَدَّللَا نَْحَمد . َوَه َا تَْر

ْغمَِ  فِيَما اَل َيْنفَُج فِي الدَّاِر اآْلِخَرِة َواَل  ُِ الرَّ ُِْرولُ ُهَو تَْر ْهدُ اْلَم فُُضوِل اْلُممَاحِ . َوال ُّ

ا يُْنتَفَُج بِِح فِي نَْعَماِل اآْلِخَرةِ َكاَن تَْرُكحُ ُزْهد ا َرْيَب نَنَّحُ إذَا لَْم َيمُ  اِم ِممَّ ْن دُُخوُل اْلَحمَّ

ُروُل ُهَو  ِْ ُِْروع ا . َوِلتَْرِكِح َوْ حو  َخُر : َوُهَو نَْن َيُموَن َعلَى َسِميِل اْلَوَرلِ َواْلَوَرُل اْلَم َم

ُِ َما قَْد يَُضرُّ فِي الدَّاِر اآْلِخَرةِ  ِم َوِمْنحُ َما ُهَو  تَْر ِِ اْلُمَحرَّ َوَه َا ِمْنحُ َوَرلو َواِ بو َكتَْر

تَِمَهاِت الَّتِي اَل يَْعَلُمَها َكثِيرو ِمْن النَّاِس َوَغْيِرَها ِمْن  ِْ ُِ اْلُم دُوَن ذَِلَك َوُهَو تَْر

اِم َما َقْد يَُموُن  ا إذَا اْشتََمَل َعلَى فِْعٍل اْلَمْمُروَهاِت . َواَل َرْيَب نَنَّ فِي دُُخوِل اْلَحمَّ م  ُمَحرَّ

ِد النََّمِر إلَى َعْوَرةِ اْلغَْيِر نَْو تََممُِّن اأْلَْ َنمِِيِ ِمْن َمِسِ  ِع اْلعَْوَرةِ نَْو تَعَمُّ ِْ ٍم ِمْن َك ُمَحرَّ

ِ نَْو ُظْلِم الحمامي ِبَمْنجِ َحِِِْح َوَ ِبِ الْ  ائِِد َعلَى َما َعْوَرتِِح نَْو َمِسِ َعْوَرةِ اأْلَْ َنمِِي َماِ  ال َّ

اْقتََضتْحُ اْلُمعَاَوَض ُ نَْو اْلُمْمِث فَْوَق َما يَُْاِبُل اْلِعَوَض اْلَمْم ُوَل لَحُ بِدُوِن ِرَضا ُ نَْو فِْعِل 

لَوَ  ا فِيَها نَْو تَْفِويِت الصَّ َمِ  الَّتِي تُْفَعُل َكثِير  اِت اْلفََواِحِش فِيَها نَْو اأْلَْقَواِل اْلُمَحرَّ

ٍم ِمثَْل َ ِبِ اْلَماِ  اْلَمثِيِر  ا نَْو َغْيَر ُمَحرَّ م  اْلَمْمتُوبَاِت . َوِمْنحُ َما قَْد يَُموُن َمْمُروه ا ُمَحرَّ

ِم ِمْن َغْيِر  ِض ِلْلُمَحرَّ ْسَراِف فِي نَفََِْتَها َوالتَّعَرُّ َواللُّْمِث ال َِّويِل َمَج اْلُمعَاَوَضِ  َعْنُهَما َواْمِ

لٍ فِيِح َوَغْيِر ذَِلَك . َوَك َِلَك التََّمتُُّج َوالتََّرفُّحُ بَِها ِمْن َغْيِر َحاَ ٍ  إلَى ذَِلَك َواَل اْستِعَانٍَ  ُوقُو

ِ . َوقَْد يَُموُن دُُخولَُها َواِ م ا إذَا اْحتَاَج إلَى ِطَهاَرةٍ َواِ مٍَ  اَل تُْمِمُن إالَّ  بِِح َعلَى َطاَعِ  هَّ

ْد َيُموُن ُمْستََحمًّا إذَا لَْم يُْمِمْن فِْعُل اْلُمْستََحِبِ ِمْن ال ََّهاَرةِ َوَغْيِرَها إالَّ فِيَها ِمثُْل فِيَها َوقَ 

تِي اَل يُْمِمُن ِفْعلَُها إالَّ فِيَها َوِمثُْل َنَمافَِ  اْلمَدَِن ِمْن اأْلَْوَساخِ الَّ 
تِي اَل اأْلَْغَساِل اْلُمْستََحمَِّ  الَّ

إالَّ فِيَها . فَإِنَّ َنَمافَ َ اْلمَدَِن ِمْن اأْلَْوَساخِ ُمْستََحمَّ و . َكَما َرَوَّللا التِِْرِمِ  ُّ َعْن النَِّمِيِ  تُْمِمنُ 

َ نَِميعو يُِحبُّ النََّمافَ َ { َوقَْد الَمََت فِي الصَِّحيحِ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم نَنَّحُ قَاَل : } إنَّ هَّ َ لَّى هَّ

ِْرو ِمْن اْلِفْ َرةِ : قَصُّ َعْن َعائِ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } َع ِ َ لَّى هَّ َِ َ قَالَْت : قَاَل َرُسوُل هَّ
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َِاُق اْلَماِ  َوقَصُّ اأْلَْظفَاِر َوَغْسُل اْلَمَراِ ِم َوَنتُْع  ُِ َواْستِْن َوا َِّاِرِب َوإِْعفَاُ  اللِِْحيَِ  َوالِسِ ال

بِِط َوَحْلُق اْلعَانَ ِ  َواْنِتَْاُص اْلَماِ  قَاَل ُمْصعَبو : َونَِسيت اْلعَاِشَرةَ إالَّ نَْن تَُموَن اْمِ

اِر ْبِن يَاِسٍر   -اْلَمْضَمَض َ { . قَاَل َوِكيجو : اْنتَِْاُص اْلَماِ  يَْعِني ااِلْستِْنَجاَ  َوَعْن َعمَّ

ُ َعْنحُ  ُ َعلَ  -َرِضَي هَّ ِ َ لَّى هَّ نَْو قَاَل  -ْيِح َوَسلََّم قَاَل : } ِمْن اْلِفْ َرةِ نَنَّ َرُسوَل هَّ

ِليُم اأْلَْظفَاِر َوَغْسُل  -اْلِفْ َرةُ  ْْ ُِ َوتَ َوا َِّاِرِب َوالِسِ َِاُق َوقَصُّ ال اْلَمْضَمَض ُ َوااِلْستِْن

بِِط َوااِلْسِتْحدَادُ َوااِلْختِتَاُن َوااِلْنتَِضاُح { َروَ  َماُم نَْحَمد . َوَه َا اْلمََراِ ِم َونَتُْع اْمِ ا ُ اْمِ

تَُها إنََّما ِهَي ِللنََّمافَِ  ِمْن الدََّرِن فَإِنَّ  لَْفُمحُ . َونَبُو داود َواْبُن ما ح . َوَهِ ِ  اْلِخَصاُل َعامَّ

ََِّراِب َوَغْيِر ذَِلَك . َوَك َِلكَ  َِّاِرَب إذَا َطاَل َيْعلَُق بِِح اْلَوَسُخ ِمْن ال َّعَاِم َوال اْلفَُم إذَا تَغَيََّر  ال

فَُها مِ  فَاِن اْلفََم َواأْلَْنَع َوقَصُّ اأْلَْظفَاِر يَُنِمِ َِاُق يُنَِمِ ُِ َواْلَمْضَمَض ُ َوااِلْستِْن َوا فُحُ الِسِ ا يَُنِمِ مَّ

نَْظفَاِرِ  { يَْعنِي  يَْجتَِمُج تَْحتََها ِمْن اْلَوَسخِ َوِلَه َا ُرِوَ  } يَْدُخُل نََحدُُكْم َعلَيَّ َوَرْفغُحُ تَْحتَ 

ِ   يَُحمُّحُ بِأَْظفَاِرِ  ِمْن نرفاغح . َوَغْسُل اْلمََراِ ِم َوِهَي ُعَْدُ اأْلََ اِبجِ فَإِنَّ اْلَوَسَخ 
اْلَوَسَخ الَّ

َِّْعرِ  ِبُط فَإِنَّحُ َيْخُرُج ِمْن ال بِِط  يَْجتَِمُج َعلَْيَها َما اَل َيْجتَِمُج َبْيَن اْلعَُِْد َوَك َِلَك اْمِ َعَرُق اْمِ

 إذَا َطالَْت . َوفِي َ ِحيحِ ُمْسِلٍم َعْن نَنَِس ْبِن َماِلٍك قَاَل : } ُوقَِِت لَنَا فِي 
َوَك َِلَك اْلعَانَ ُ

َِ نَْكثََر ِمْن نَْربَِعينَ  بِِط َوَحْلِق اْلعَانَِ  نَْن اَل نَتُْر ِليِم اأْلَْظفَاِر َوَنتِْع اْمِ ْْ َِّاِرِب َوتَ  قَِصِ ال

ْفُر اْلَمأُْموُر بِإَِزالَتِِح . َوفِي َ ِحيحِ ُمْسِلٍم َعْن نَبِ 
َِّْعُر َوالمُّ ُِ ال ي لَْيلَ   { . فََه َا َغايَ ُ َما يُتَْر

ِ َعلَى ُكِلِ ُمْسِلٍم نَْن يَْغتَ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم نَنَّحُ قَاَل : } َحقٌّ لِلَّ ِفي  ِسلَ ُهَرْيَرةَ َعْن النَّمِِيِ َ لَّى هَّ

ُكِلِ َسْمعَِ  نَيَّاٍم : يَْغِسُل َرنَْسحُ َوَ َسدَ ُ { َوَه َا فِي نََحِد قَْولَْي اْلعُلََماِ  ُهَو ُغْسلو َراتِبو 

َهْد اْلُجْمعَ َ . ِبَحْيُث يَْفعَلُحُ َمْن اَل ُ ْمعَ َ َعلَْيحِ  ِْ .  َمْسنُونو ِللنََّمافَِ  فِي ُكِلِ نُْسمُولٍ َوإِْن لَْم يَ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } َعلَى ُكِلِ َرُ ٍل ُمْسِلٍم فِي ُكِلِ َوعَ  ِ َ لَّى هَّ ْن َ اِبٍر قَاَل : قَاَل َرُسوُل هَّ

َسْمعَِ  نَيَّاٍم ُغْسُل يَْوٍم َوُهَو َيْوُم اْلُجْمعَِ  { َرَوا ُ نَْحَمد والنسائي . َوَه َا لَْفُمحُ َونَبُو َحاتٍِم 

 َ ا اأْل ُل بِاْ ِتَمالِ النَّاِس المستي . َونَمَّ
َِ يُعَلَّ و . َوذَا دَة َحاِديُث فِي اْلغُْسِل َيْوَم اْلُجْمعَِ  فَُمتَعَدِِ

ُ َعلَ  ْيِح بِدُُخوِل اْلَمْسِجِد َوُشُهوِد اْلَماَلئَِمِ  َوَمَج اْلعَْمِد َماَلِئَم و َوقَْد الَمََت َعْن النَِّمِيِ َ لَّى هَّ

ا َيتَأَذََّّللا ِمْنحُ َبنُو  دََم { َوَعْن } قَْيِس ْبِن َعاِ ٍم : َوَسلََّم نَنَّحُ قَاَل  : } إنَّ اْلَماَلئَِم َ تَتَأَذََّّللا ِممَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم نَْن يَْغتَِسَل بَِماِ  َوِسْدٍر { . َرَوا ُ نَْحَمد َونَبُو  نَنَّحُ نَْسلََم فَأََمَر ُ النَّمِيُّ َ لَّى هَّ

ترم   . َوقَاَل َحِديثو َحَسنو . َوَه َاِن ُغْساَلِن ُمتَنَاَزلو ِفي ُوُ وبِِهَما داود والنسائي وال

تَمِِح " ُوُ وَب ذَِلَك َوُهَو ِخاَلُف َما  ِْ ْدِر . فََْْد ذََكَر نَبُو َبْمٍر فِي " اْلُم َحتَّى فِي ُوُ وِب الِسِ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم  -نَْمَر النَِّمِيِ  ُحِمَي َعْنحُ ِفي َمْوِضجٍ  َخَر . َوِمْن اْلَمْعلُوِم نَنَّ   -َ لَّى هَّ

ْدِر فِي َغْسِل اْلُمْحِرِم الَِّ   َوقََصتْحُ نَاقَتُحُ َوفِي  -بِااِلْغتَِساِل ِبَماِ  َوِسْدٍر  َكَما نََمَر بِالِسِ

ا نَْن تَأُْخ َ  إنََّما ُهَو أِلَْ ِل  -َماَ َها َوِسْدَرَها  َغْسِل اْبنَتِِح اْلُمتََوفَّاةِ . َوَكَما نََمَر اْلَحائَِض نَْيض 

اِم نَتَمُّ تَنْ  ُع . َوِمْن اْلَمْعلُوِم نَنَّ ااِلْغتَِساَل فِي اْلَحمَّ ْدَر َمَج اْلَماِ  يُنَِمِ ِميف ا التَّْنِميِع فَإِنَّ الِسِ

ُْْصوِد فَإِنََّها تَُحلُِِل اْلَوَسَخ بَِهَواِئَها اْلَحاِرِ َوَماِئَها اْلَحاِرِ وَ  َما َكاَن نَْبلََغ فِي تَْحِصيِل َم

ُ ُل إذَا َشِعَث  ا فَالرَّ ْْتَِضي ِخاَلَف ذَِلَك . َونَْيض  َِّاِرلِ َكاَن نََحبَّ إذَا لَْم يُعَاِرْضحُ َما يَ ال

ا َحتَّى قَْد  ا َرنُْسحُ َواتََّسَخ َوقَِمَل َوتََوسََّخ بَدَنُحُ َكاَن ذَِلَك ُمْؤِذي ا لَحُ َوُمِضرًّ ُ َه َا ِممَّ َ َعَل هَّ

يُِميُح ِلْلُمْحِرِم نَْن َيْحِلَق َشْعَر ُ َويَْفتَِدَ  . َكَما قَاَل : } َواَل تَْحِلُْوا ُرُ وَسُمْم َحتَّى َيْملَُغ 

ا نَْو بِِح نَذ َّللا ِمْن َرنِْسِح فَِفْديَ و ِمْن ِ يَاٍم نَوْ  َ دَقٍَ  نَْو  اْلَهْدُ  َمِحلَّحُ فََمْن َكاَن ِمْنُمْم َمِريض 

ا َمرَّ بِِح النَِّميُّ  ِحيحِ : } نَنََّها نََ لَْت فِي َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ لَمَّ نُُسٍك { . َوقَْد الَمََت فِي الصَّ

ْحاَلِل َواْلَْْمُل يَتََهافَتُ  ُ َعَلْيِح َوَسلََّم َعاَم اْلُحدَْيِميَِ  قَْمَل نَْن يُْؤذََن لَُهْم فِي اْمِ َعلَى  َ لَّى هَّ
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َرة  . َرة  نَْو ُمتَعَِسِ ا ُمتَعَ ِِ اِم إمَّ َرِر فِي َغْيِر اْلَحمَّ  َرنِْسِح { َوقَْد تَُموُن إَزالَ ُ َه َا اأْلَذَّللَا َوالضَّ

اُم  و َوقَْد يَُموُن بِِح ِمْن اْلَمَرِض َما يَْنَفعُحُ فِيِح اْلَحمَّ ُروَع و ُمَؤكَّدَة ِْ اُم ِلِمثِْل َه َا َم فَاْلَحمَّ

ا َ ائِ و . فَإِنََّها الاََلالَ ُ نَْقَواٍل فِي َمْ َهبِ وَ  ا ُمْستََحبٌّ َوِإمَّ ا َواِ بو َوإِمَّ  اْستِْعَماُل ِمثِْل ذَِلَك : إمَّ

ُِل َعْنحُ ِمْن اأْلَْبِخَرةِ َواأْلَْوَساخِ َويُوِ ُب لَحُ ِمْن 
اُم قَْد يَُحلِ ا َفاْلَحمَّ نَْحَمد َوَغْيِرِ  . َونَْيض 

احَ  ِ  َما يَْستَِعيُن بِِح َعَلى َما نُِمَر بِِح ِمْن اْلَواِ مَاِت والُمْستََحمَّاِت َودُُخولَُها ِحينَئٍِ  بَِهِ ِ  الرَّ

 النِِيَِّ  َيُموُن ِمْن ِ ْنِس ااِلْستِعَانَِ  بَِسائِِر َما يَْستَِريُح بِِح َكاْلَمنَاِم َوال َّعَاِم . َكَما قَاَل ُمعَاذو 

: إنِِي نَنَاُم َونَقُوُم َونَْحتَِسُب نَُوَمتِي َكَما نَْحتَِسُب قَْوَمِتي . َوَنَمائُِر ُ فِي أِلَِبي ُموَسى 

ِ ْبِن َعْمٍرو َوَغْيِرِهَما .  دَةو . َكَما فِي َحِديِث نَبِي الدَّْردَاِ  َوَعْمِد هَّ ِحيحِ ُمتَعَدِِ اْلَحِديِث الصَّ

ِْْسُم الثَّانِي : إذَا َخلَْت َعْن  ةِ فَُهنَا اَل َرْيَب نَنَّحُ اَل اْل َمْحُموٍر فِي اْلمِاَلِد اْلمَاِردَةِ نَْو اْلَحارَّ

َحابَِ  فِي اْلِحَجاِز َواْلِعَراِق َعلَى َعْهِد  اَماُت َعلَى َعْهِد الصَّ يَْحُرُم بِنَاُؤَها َوقَْد بُِنيَْت اْلَحمَّ

وَها . َونَْحَمد لَْم يَ  ُْْل : إنَّ ذَِلَك َحَرامو َولَِمْن َكِر َ ذَِلَك اِلْشتَِماِلِح َغاِلم ا َعِلِيٍ َوَغْيِرِ  َونَقَرُّ

ِ َونَْرَعى ِلُحدُوِدِ  ِمْن نَْن  َْى لِلَّ َحابَِ  َكاَن النَّاُس نَتْ َعلَى ُممَاحٍ َوَمْحُموٍر . َوفِي َزَمِن الصَّ

 َِ َوإِْن َوقََج فِيَها نَْحيَان ا َمْحُمورو فََه َا بَِمْنِ لَِ  يَْمثَُر ِفيَها اْلَمْحُموُر فَلَْم تَُمْن َمْمُروَه   إْذ ذَا

ُوقُولِ اْلَمْحُموِر فِيَما يُْمنَى ِمْن اأْلَْسَواِق َوالدُّوِر الَّتِي لَْم يُْنحَ َعْنَها َوِإْن َكاَن يُْمِمُن 

ِْْسُم الثَّاِلُث : إذَا اْشتََملَْت َعلَى اْلَحا َ ِ  َواْلَمْحُموِر َغاِلم ا : َكغَاِلِب ااِلْستِْغنَاُ  َعْنَها . اْل

اِم َواَل بُ  اَماِت الَّتِي فِي اْلمِاَلِد اْلمَاِردَةِ فَإِنَّحُ اَل بُدَّ أِلَْهِل تِْلَك اأْلَْمَصاِر ِمْن اْلَحمَّ دَّ فِي اْلَحمَّ

ا اَل تُْ لَُق َكَراَه ُ  تَِمَل َعَلى َمْحُموٍر فَُهنَا نَْيض  ِْ بِنَاِئَها َوَبْيِعَها َوذَِلَك أِلَنَّ قَْوَل اْلعَادَةِ نَْن يَ

تَمَِهاتو  ِْ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } اْلَحاَلُل َبيِِنو َواْلَحَراُم بَيِِنو َوبَْيَن ذَِلَك نُُمورو ُم ِ َ لَّى هَّ اَل النَّمِِي

ُِّمَُهاِت اْستَْمَرنَ ِلعِ  َى ال ُِّمَُهاِت يَْعلَُمُهنَّ َكثِيرو ِمْن النَّاِس َفَمْن اتَّْ ْرِضِح َوِدينِِح َوَمْن َوقََج فِي ال

ْْتَِضي اتَِِْاَ   اِعي يَْرَعى َحْوَل اْلِحَمى يُوِشُك نَْن يَُخاِلَ حُ { . إنََّما يَ َوقََج فِي اْلَحَراِم َكالرَّ

تَمِحُ فِيَها اْلَحاَلُل بِاْلَحَراِم بِِخاَلِف َما إذَا اْشتَمَحَ ا ِْ ُِّمَُهاِت الَّتِي يَ ْلَواِ ُب نَْو اْلُمْستََحبُّ ال

َماُم نَْحَمد : َعْن  يُّ َواْبُن َحاِمٍد َوِلَه َا ُسِئَل اْمِ بِاْلَمْحُموِر ؛ َوقَْد ذََكَر ذَِلَك نَبُو َطاِلٍب اْلَمِمِ

ِْْضيَها َولَدُ ُ ؟ فََْاَل : نََيدَلُ ِذمَّ َ نَِبيِح  َرُ ٍل َماَت نَبُو ُ َوَعلَْيِح دَْينو َولَحُ دُيُونو فِيَها ُشْمَه و نَيَ

ُِ اْلَواِ ِب َسَمبو ِلْلِعَْاِب فَاَل  َمْرُهونَ   َوَه َا َ َوابو َسِديدو فَإِنَّ قََضاَ  الدَّْيِن َواِ بو َوتَْر

ُِ ِلَما يُْحتََمُل نَْن يَُموَن فِيِح ِعَْابو َويُْحتََمُل نَْن اَل يَُموَن . َوِمْن اْلَمْعلُوِم نَنَّ ِمنْ   يُتَْر

اأْلَْغَساِل َما ُهَو َواِ بو : َكغُْسِل اْلَجنَابَِ  َواْلَحْيِض َوالنِِفَاِس َوِمْنَها َما ُهَو ُمَؤكَّدو قَْد تُنُوِزَل 

فِي ُوُ وبِِح َكغُْسِل اْلُجْمَعِ  . َوِمْنَها َما ُهَو ُمْستََحبٌّ َوَهِ ِ  اأْلَْغَساُل اَل تُْمِمُن فِي اْلمِاَلِد 

اٍم ِخيَع َعلَْيِح اْلَمْوُت ؛ نَْو اْلَمَرُض . فَاَل اْلمَاِردَةِ إ اٍم . َوإِْن اْغتََسَل فِي َغْيِر َحمَّ الَّ فِي َحمَّ

ِم َمَج اْلُْْدَرةِ َعلَى  اٍم ِحينَئٍِ  . َواَل َيُجوُز ااِلْنتَِْاُل إلَى التََّيمُّ يَُجوُز ااِلْغتَِساُل فِي َغْيِر َحمَّ

َر نَنَّ فِي ذَِلَك َكَراَه   ِمثَْل َكْوِن اْلَماِ  ُمْسَخن ا بِالنََّجاَسِ  ااِلْغتَِساِل بِاْلَماِ  فِ  اِم َولَْو قُدِِ ي اْلَحمَّ

ِعْندَ َمْن َيْمَرُهحُ ُمْ لَْ ا نَْو ِعْندَ َمْن َيْمَرُهحُ إذَا لَْم َيُمْن َبْيَن اْلَماِ  َوالدَُّخاِن َحاِ  و َحِصينو 

ِن بِالنََّجاَسِ  َكَما قَْد تَنَاَزَل فِي ذَلِ  َك نَْ َحاُب نَْحَمد َوَغْيُرُهْم َعلَى اْلَْْوِل ِبَمَراَهِ  اْلُمَسخَّ

َر ِمْن اْلَجنَابَ  ِ  فَإِنَّحُ بُِمِلِ َحاٍل َيِجُب اْسِتْعَمالُحُ إذَا لَْم يُْمِمْن اْسِتْعَماُل َغْيِرِ  ؛ أِلَنَّ التََّ هُّ

إِْن اْشتََمَل َعلَى َوْ ٍع َمْمُروٍ  فَإِنَّحُ فِي َهِ ِ  اْلَحاِل اَل َيْمَْى بِاْلَماِ  َواِ بو َمَج اْلُْْدَرةِ وَ 

نَْو َمْمُروه ا . َوَك َِلَك ُكلُّ َما ُكِر َ اْستِْعَمالُحُ َمَج اْلَجَواِز فَإِنَّحُ بِاْلَحاَ ِ  إلَْيِح ِلَ َهاَرةِ َواِ مٍَ  

َْى َمْمُروه ا . َولَمِ  ْن َهْل َيْمَْى َمْمُروه ا ِعْندَ اْلَحاَ ِ  إلَى اْستِْعَماِلِح فِي ُشْرٍب َواِ ٍب اَل يَْم

َطَهاَرةٍ ُمْستََحمٍَّ  َه َا َمَحلُّ تََردٍُّد ؛ ِلتَعَاُرِض َمْفَسدَةِ اْلَمَراَهِ  َوَمْصلََحِ  ااِلْستِْحمَاِب . 
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ِْيُق : تَْرِ يُح َه َا تَاَرة  َوَه َا تَاَرة  ِبَحَسِب ُر ْ  َحاِن اْلَمْصلََحِ  تَاَرة  َواْلَمْفَسدَةِ َوالتَّْح

اِم َواِ بو ِحيَنئٍِ  َحْيُث يُْحتَاُج إلَْيِح أِلَدَاِ   نُْخَرَّللا . َوإِذَا تَمَيََّن ذَِلَك فََْْد يَُْاُل : ِبنَاُ  اْلَحمَّ

وِدَها َواَل َيِجُب تَْحِصيلَُها اْلَواِ ِب اْلعَاِمِ . َوقَْد يَُْاُل : إنََّما يَِجُب ااِلْغتَِساُل ِفيَها ِعْندَ ُو ُ 

ِن فَإِذَ  ُ ِل َحْمُل اْلَماِ  َمعَحُ ِلل ََّهاَرةِ َواَل إْعدَادُ اْلَماِ  اْلُمَسخَّ ا اْبتِدَا   . َكَما اَل َيِجُب َعلَى الرَّ

امو لَْم يُْهدَْم َواْلَحاُل َهِ ِ  . َكَما َ اَ ْت بِ َِلَك  ِ َ لَّى فُتَِحْت َمِدينَ و َوفِيَها َحمَّ ُسنَّ ُ َرُسوِل هَّ

اِشِديَن . َوَك َِلَك َمْن اْنتََْلَْت إلَْيِح بِإِْرِإ َونَْحِوِ  َونَ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َوُسنَّ ُ ُخلََفائِِح الرَّ ا َمْن هَّ مَّ

دَاِ  بِنَاِئَها . َوَعَلى َه َا ؛ فََْْد َملََمَها بِاْخِتيَاِرِ  فَاْلَماَلُم فِي ِمْلِمَها اْبتِدَا   فَإِنَّحُ بَِمْنِ لَِ  اْبتِ 

ا إذَا بَنَاَها َغْيُرنَا فَاَل نَأُْمُر بَِهْدِمَها ؛ ِلَما فِ  ي ذَِلَك يَُْاُل : َنْحُن إنََّما َنْمَر ُ ِبنَاَ َها اْبتِدَا   فَأَمَّ

ُم إنََّما ُهَو فِي اْلمِنَاِ  اَل  ْبَْاِ  َوااِلْستِدَاَم ُ نَْقَوَّللا ِمْن ِمْن اْلفََساِد َوَكاَلُم نَْحَمد اْلُمتََْدِِ  فِي اْمِ

ْحَراُم َواْلِعدَّةُ يَْمنَُج اْبتِدَاَ  النَِِماحِ َواَل َيْمنَُج دََواَمحُ َونَْهُل ال ِ  ااِلْبتِدَاِ  ؛ َوِلَه َا َكاَن اْمِ مَّ ِِ 

َها إذَا دََخَل ذَِلَك ِفي َعْهِدِهْم . َوإِذَا َكاَن يُْمنَعُوَن ِمْن إْحدَاِإ َمعَابِِدِهْم َواَل يُْمنَعُوَن ِمْن إْبَْائِ 

اِم إذَا نَْمَمَن فََه َا يُفِ  يدُ اْلَمْمُرو ُ ااِلْبتِدَاَ  فَاْلُجنُُب َوَنْحُو ُ إنََّما يَِجُب َعلَْيِح اْستِْعَماُل اْلَحمَّ

اِم إذَا َكانَْت َمْوُ ودَة  َواْحِتيَج إلَْيَها  ِلَ َهاَرةِ َواِ مٍَ  فَِلَم قُْلتُْم : إنَّحُ يَُسوغُ ُوُ وَب دُُخوِل اْلَحمَّ

بو بِنَاُؤَها اْبتِدَا   ِل َِلَك َمَج اْشتَِماِلِح َعلَى َمْحُموٍر ؟ فَإِنَّ َما اَل َيتِمُّ اْلَواِ ُب إالَّ ِبِح فَُهَو َوا ِ 

ا َما اَل يَتِمُّ اْلُوُ وُب إالَّ بِِح فَلَْيَس ِبَواِ ِب .  نَا اْلُوُ وُب ِعْندَ َعدَِم بِنَائَِها ُمْنتٍَع فَإِذَا َوهُ  -َونَمَّ

تَِمَل َعلَى اْلَمْحُموِر َمَج  ِْ ابُِج : نَْن تَ ِْْسُم الرَّ بَاَحِ  . اْل تََوقَّْفتُْم فِي اْلُوُ وِب فَتََوقَّفُوا فِي اْمِ

اَماِت اْلِحَجاِز َوالْ  ِعَراِق َواْليََمِن : ِفي اأْلَْزَماِن إْمَماِن ااِلْستِْغنَاِ  َعْنَها : َكَما فِي َحمَّ

َرةِ فََه َا َمَحلُّ َنِصِ نَْحَمد َوتََجنُُّب اْبِن ُعَمَر .  اْلُمتَأَِخِ

============= 
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ُ َعْن اْلَخْمَرةِ : إذَا اْنَْلَمَْت َخالًّ َولَْم َيْعلَْم بَِْْلِمَها َهْل لَ  حُ نَْن يَأُْكلََها ؟ نَْو َوُسئَِل َرِحَمحُ هَّ

 يَِميَعَها ؟ نَْو إذَا َعِلَم نَنََّها اْنَْلَمَْت َهْل يَأُْكُل ِمْنَها نَْو يَِميعَُها ؟ .

 اْلَجَوابُ 

ا التَّْخِليُل فَِفيِح نَِ الو . قِيَل َيُجوُز تَْخِليلَُها َكَما يُْحَمى َعْن نَِبي َحنِيفَ َ . َوقِيَل :  فَأََ اَب : نَمَّ

َِّْمِس اَل  ِلَها ِمْن ال ْْ  َيُجوُز ؛ لَِمْن إذَا ُخلِِلَْت َطُهَرْت َكَما يُْحَمى َعْن َماِلٍك َوِقيَل َيُجوُز بِنَ

ِِْع اْلِغَ اِ  َعْنَها َونَْحِو ذَِلَك ؛ دُوَن نَْن يُْلَْى فِيَها َشْي و . َكَما ُهَو َوْ حو فِي  ِلِ َوَك إلَى الِمِ

َِّافِِعِيِ وَ  نَْحَمد . َوقِيَل اَل يَُجوُز بَِحاِل . َكَما َيُْولُحُ َمْن يَُْولُحُ ِمْن نَْ َحاِب َمْ َهِب ال

ُ َعَلْيِح َوَسلََّم } نَ  ِحيُح ؛ فَإِنَّحُ قَْد الَمََت َعْن النَِّمِيِ َ لَّى هَّ َِّافِِعِيِ َونَْحَمد َوَه َا ُهَو الصَّ نَّحُ ال

ُ ِمْن  ُسئَِل َعْن َخْمٍر ِلَيتَاَمى فَأََمرَ  ِْيَل لَحُ : إنَُّهْم فََُْراُ  فََْاَل : َسيُْغِنيِهْم هَّ بِإَِراقَِتَها . فَ

ا نََمَر بِإَِراقَتَِها َونََهى َعْن تَْخِليِلَها َوَ مَْت َطاَعتُحُ فِيَما نََمَر بِِح َونََهى َعْنحُ .  فَْضِلِح { فَلَمَّ

لَُّل . َه َا َمَج َكْونِِهْم َكانُوا َيتَاَمى َوَمَج َكْوِن تِْلَك اْلَخْمَرِة فَيَِجُب نَْن تَُراَق اْلَخْمَرةُ َواَل تُخَ 

لِ   َكانَْت ُمتََّخ َة  قَْمَل التَّْحِريِم فَلَْم َيُمونُوا ُعَصاة  . فَإِْن قِيَل : َه َا َمْنُسوخو أِلَنَّحُ َكاَن فِي نَوَّ

ْساَلِم فَأُِمُروا بِ َِلَك َكَما نُِمُروا بِ  َمْسِر اآْلِنيَِ  َوَشِقِ المُُّروِف ِلَيْمتَنِعُوا َعْنَها . قِيَل : َه َا اْمِ

ِ َوَرُسوِلِح َولَْم َيرِ  ِ َوَرُسوِلِح اَل يُْنَسُخ إالَّ بِأَْمِر هَّ ْد َغلَطو ِمْن ُوُ وٍ  . نََحدَُها : نَنَّ نَْمَر هَّ

اِشِديَن َبْعدَ َمْوتِِح َعِملُوا ِبَه َا . َكَما الَمََت َعْن بَْعدَ َه َا نَصٌّ يَْنَسُخحُ . الثَّانِي : نَنَّ ا ْلُخلَفَاَ  الرَّ

ُ بِفََساِدَها َواَل ُ نَاحَ  ا بَدَنَ هَّ  ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب نَنَّحُ قَاَل : " اَل تَأُْكلُوا َخلَّ َخْمٍر إالَّ َخْمر 
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تَِرَ  ِمْن َخِلِ نَْهِل ال ِْ ِ  " . فََه َا ُعَمُر َيْنَهى َعْن َخِلِ اْلَخْمِر الَّتِي قََصدَ َعلَى ُمْسِلٍم نَْن يَ مَّ ِِ 

ُص ِفي اْشتَِراِ  َخِلِ اْلَخْمِر . ِمْن نَْهِل اْلِمتَا ُ بِإِْفَساِدَها َويَُرِخِ ِب إْفَسادََها َويَأْذَُن فِيَما بَدَنَ هَّ

َخلَُّل بَِغْيِر اْختِيَاِرِهْم . َوفِي َقْوِل ُعَمَر ُحجَّ و َعلَى ؛ أِلَنَُّهْم اَل يُْفِسدُوَن َخْمَرُهْم َوإِنََّما يَتَ 

ِ َوَرُسوِلِح َوِلَه َ  َحابَ ُ َكانُوا نَْطَوَل النَّاِس لِلَّ ا َ ِميجِ اأْلَْقَواِل . اْلَوْ حُ الثَّاِلُث : نَْن يَُْاَل الصَّ

َم َعلَْيِهْم اْلَخْمُر نََراقُوَها فَإِذَا َكانُ  ا ُحِرِ وا َمَج َه َا قَْد نُُهوا َعْن تَْخِليِلَها َونُِمُروا بِإَِراقَتَِها لَمَّ

ِ َوَرُسوِلِح ِمْنُهْم . يَُميِِ  ُن ذَِلَك نَنَّ فََمْن َبْعدَُهْم ِمْن اْلُُْروِن نَْولَى ِمْنُهْم بِ َِلَك فَإِنَُّهْم نَقَلُّ َطاَع   لِلَّ

اِس اْلعُُْوبَ َ ِفي ُشْرِب اْلَخْمِر َحتَّى َكاَن َيْنِفي فِيَها أِلَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخ َّاِب َغلََّظ َعلَى النَّ 

ُ َعلَْيِح  ِ َ لَّى هَّ َحابَِ  َعلَى َعْهِد َرُسوِل هَّ نَْهَل َزَمانِِح َكانُوا نَقَلَّ اْ تِنَاب ا لََها ِمْن الصَّ

 ِ ُ َعَلْيِح َوَسلََّم  - َوَسلََّم . فََمْيَع َيُموُن َزَمانو لَْيَس فِيِح َرُسوُل هَّ َواَل ُعَمُر ْبُن  -َ لَّى هَّ

ُ َعْنحُ اَل َرْيَب نَنَّ نَْهلَحُ نَقَلُّ اْ ِتنَاب ا ِلْلَمَحاِرِم فََمْيَع تَُسدُّ ال َِّريعَ ُ عَ  ْن اْلَخ َّاِب َرِضَي هَّ

ِْيَن َوتُْفتَُح ِلَغْيِرِهْم َوُهْم نَقَلُّ تَ  ا َما يُْرَوَّللا : " َخْيُر َخلُِِمْم َخلُّ نُولَئَِك اْلُمتَّ َْْوَّللا ِمْنُهْم . َونَمَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َوَمْن نََْلَحُ َعْنحُ فََْْد نَخْ  َ أَ َولَِمْن َخْمِرُكْم " َفَه َا اْلَماَلُم لَْم يَُْْلحُ النَّمِيُّ َ لَّى هَّ

ُ بَِْْلمِِح . ُهَو َكاَلمو َ ِحيحو فَإِنَّ َخلَّ اْلَخْمِر اَل َيمُ  وُن فِيَها َما و َولَِمنَّ اْلُمَرادَ بِِح الَِّ   بَدَنَ هَّ

ا فَُملُّ َخْمٍر يُْعَمُل ِمْن اْلِعنَِب بِاَل َماٍ  فَُهَو ِمثُْل َخِلِ اْلَخْمِر . َوقَْد َوَ َع اْلعُلََماُ   َونَْيض 

ال  فِي اْلِعنَبِ  ا .  َعَمَل اْلَخِلِ : نَنَّحُ يُوَضُج نَوَّ ال  َخْمر  ُضحُ َحتَّى اَل يَْستَِحيَل نَوَّ َشْي و يَُحِمِ

َوِلَه َا تَنَاَزُعوا فِي َخْمَرةِ اْلِخاَلِل : َهْل يَِجُب إَراقَتَُها ؟ َعلَى قَْولَْيِن فِي َمْ َهِب نَْحَمد 

َِِّريعَِ  َخْمَرةو ُمْحتََرَم و َوَلْو َوَغْيِرِ  : نَْظَهُرُهَما ُوُ وُب إَراقَتَِها َكَغْيِرَها ؛ فَإِنَّحُ لَْيَس فِي  ال

َِْيِ  ِمْن اْلَخْمِر ُحْرَم و لََمانَْت ِلَخْمِر اْلَيتَاَمى الَّتِي اُْشتُِريَْت لَُهْم َقْمَل التَّْحِريِم َوذَِلكَ   َكاَن ِل

َ نََمَر بِاْ تِنَاِب اْلَخْمِر فَاَل َيُجوُز اْقِتنَاُؤَها َواَل يَُموُن فِ  ي َبْيِت ُمْسِلٍم َخْمرو نَْ ال  َوإِنََّما نَنَّ هَّ

ُِّْمَه ُ ِفي التَّْخِليِل ؛ أِلَنَّ بَْعَض اْلعُلََماِ  اْعتََْدَ نَنَّ التَّْخِليَل إْ اَلحو لََها َكِدبَاغِ الْ  ِجْلِد َوقَعَْت ال

اَل َغْيِرِ  . لَِمْن إذَا َ اَرْت َخالًّ النَِّجِس . َوبَْعُضُهْم قَاَل : اْقتِنَاُؤَها اَل يَُجوُز : اَل ِلتَْخِليِل وَ 

َسْت بِِح الَاِني ا ال  الُمَّ تََنجَّ َس نَوَّ َِْي فِيَها َشْي و تَنَجَّ  فََمْيَع تَُموُن َنِجَس   َوَبْعُضُهْم قَاَل : إذَا نُْل

اِ حِ بِِخاَلِف َما إذَا لَْم يُْلَق ِفيَها َشْي و فَإِنَّحُ اَل يُوِ ُب التَّْنِجيَس . َونَمَّ  ا نَْهُل اْلَْْوِل الرَّ

َر فََْالُوا : قَْصدُ اْلُمَخلِِِل ِلتَْخِليِلَها ُهَو اْلُموِ ُب ِلتَْنِجيِسَها فَإِنَّحُ قَْد نُِهَي َعْن اْقتِنَائَِها َونُمِ 

ا . َوَغايَ ُ َما َيُموُن تَ  م  ْخِليلَُها َكتَْ ِكيَِ  اْلَحيََواِن بِإَِراقَتَِها فَإِذَا قََصدَ التَّْخِليَل َكاَن قَْد فَعََل ُمَحرَّ

َم   لَْم تَِصْر ُمَحلَّلَ   بِاْلِفْعِل اْلَمْنِهِيِ َعْنحُ ؛ أِلَنَّ اْلَمْعِصيَ َ اَل تَمُ  وُن َواْلعَْيِن إذَا َكانَْت ُمَحرَّ

ا قَْملَ  م  ا َكاَن اْلَحيََواُن ُمَحرَّ ْحَمِ  . َوِلَه َا لَمَّ التَّْ ِكيَِ  َواَل يُمَاُح إالَّ بِالتَّْ ِكيَِ   َسمَم ا ِللنِِْعَمِ  َوالرَّ

يَحُ فِي َغْيِر اْلَحْلِق َواللَّمَّ  َمَج قُْدَرتِِح َعلَْيِح . نَ  َم   ِمثُْل نَْن يُ َِكِ ِْْصدُ فَلَْو ذَكَّا ُ تَْ ِكيَ   ُمَحرَّ ال  يَ وَّ

ْيدُ إذَا قَتَلَحُ ذََكاتَحُ . نَْو يَأُْمُر َوالَنِيًّا نَْو َمُجوِسيًّا بِتَْ ِكيَ  تِِح َوَنْحَو ذَِلَك لَْم يُمَْح . َوَك َِلَك الصَّ

ا نَِجَس    اْلُمْحِرُم لَْم يَِصْر ذَِكيًّا فَاْلعَْيُن اْلَواِحدَةُ تَُموُن َطاِهَرة  َحاَلال  فِي َحاٍل َوتَُموُن َحَرام 

ِ . َوتَاَرة  بِاْعتِمَاِر اْلِفْعِل فِي َحاٍل . تَاَرة  بِاْعتِمَاِر اْلفَاِعِل : َكاْلفَْرِق بَيْ  ِ َواْلَوالَنِِي َن اْلِمتَابِِي

ْلِعتِْق َكاْلفَْرِق َبْيَن ال َّبِيَحِ  بِاْلُمَحدَِّد َوَغْيِرِ  . َوتَاَرة  بِاْعِتمَاِر اْلَمَحِلِ َوَغْيِرِ  َكاْلفَْرِق َبْيَن ا

اْلفَْرِق َبْيَن َما قُِصدَ تَْ ِكيَتُحُ َوَما قُِصدَ قَتْلُحُ . َحتَّى َوَغْيِرِ  . َوتَاَرة  بِاْعتِمَاِر َقْصِد اْلفَاِعِل كَ 

َِّافِِعِيِ َونَْحَمد إذَا ذَكَّى اْلَحاَلُل َ ْيد ا نُبِيَح ِلْلَحاَلِل دُوَن اْلُمْحِرِم َفيَُمونُ   إنَّحُ ِعْندَ َماِلٍك َوال

ا َنِجس ا فِي حَ  ا فِي َحِقِ َه َا َحَرام  ِْاَلُب اْلَخْمِر إلَى اْلَخِلِ ِمْن َه َا َحاَلال  َطاِهر  ِقِ َه َا َواْن

ا  ْنَساُن لَْم يَِصْر اْلَخلُّ بِِح َحاَلال  َواَل َطاِهر  ا فَإِذَا قََصدَ ُ اْمِ النَّْولِ ِمثُْل َما َكاَن ذَِلَك َمْحُمور 

ا ِبتَْ ِكيَِ  َغيْ  ِر َشْرِعيٍَّ  . َوَما ذََكْرنَا ُ َعْن ُعَمَر ْبِن َكَما لَْم يَِصْر لَْحُم اْلَحيََواِن َحاَلال  َطاِهر 
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يَلَها اْلَخ َّاِب ُهَو الَِّ   يُْعتََمدُ َعلَْيِح فِي َهِ ِ  اْلَمْسأَلَِ  نَنَّحُ َمتَى ُعِلَم نَنَّ َ اِحَمَها قَْد قََصدَ تَْخلِ 

تََر ِمْنحُ َوإِذَا لَْم يُْعلَْم ذَِلَك َ اَز اْشتَِراُؤَها  ِْ ُ ِمْنحُ ؛ أِلَنَّ اْلعَادَةَ نَنَّ َ اِحَب اْلَخْمِر اَل لَْم ت

ُ نَْعلَُم .  يَْرَضى نَْن يَُخلِِلََها . َوَهَّ

================ 

 259 #لباس أهل الذمة

ُ َعْن لُْمِس اْلُموفِيَِّ  ِللنَِِساِ  . َما ُحْمُمَها إذَا َكانَْت بِالدَّائِِر َواْلفَرْ  ِق ؟ َوفِي َوُسئَِل َرِحَمحُ هَّ

َ اِل فِي اْلَمْلمُوِس ؟ َهْل ُهَو بِالنِِْسمَِ  إلَى  َِمُِّح بِالِرِ ابُِط فِي التَّ لُْمِسِهنَّ الفرا ي ؟ َوَما الضَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم نَْو ُكلُّ َزَماٍن بَِحَسمِِح ؟ . ِ َ لَّى هَّ  َما َكاَن َعلَى َعْهِد َرُسوِل هَّ

 اْلَجَوابُ 

ُ ِل نَْو َكيَدَْيِح َعلَى َقْولَْيِن فِي َمْ َهِب نَْحَمد َوقَْد تَنَ اَزَل اْلفََُْهاُ  َهْل َوْ ُهَها َكَرنِْس الرَّ

َوَغْيِرِ  . َفَمْن َ عََل َوْ َهَها َكَرنِْسِح نََمَرَها إذَا َسدَلَْت الثَّْوَب ِمْن فَْوِق َرنِْسَها نَْن تَُجافِيَحُ 

نِْس َما يَُملَُّل بِِح . َوَمْن َ عَلَحُ َكاْليَدَْيِن َعْن اْلَوْ ِح . َكَما يُجَ  ِحيُح  -افَى َعْن الرَّ  -َوُهَو الصَّ

قَاَل ِهَي لَْم تُْنحَ َعْن َستِْر اْلَوْ ِح َوإِنََّما نُِهيَْت َعْن ااِلْنتَِْاِب . َكَما نُِهيَْت َعْن اْلُْفَّاَزْيِن ؛ 

ُ َل َعْن الْ  َِْميِص َوالسََّراِويِل َوَنْحِو ذَِلَك . فَِفي َمْعنَا ُ اْلمُْرقُُج َوَما ُ نَِج َوذَِلَك َكَما نََهى الرَّ

نِْس فَُهَو ِمثُْل تَْغِ يَِتِح ِعْندَ النَّ  ا تَْغِ يَ ُ اْلَوْ ِح ِبَما يُْسدَُل ِمْن َفْوِق الرَّ ْوِم ِلَستِْر اْلَوْ ِح . فَأَمَّ

َ اُل بِاْلِمْلَحفَِ  َونَْحِوَها . َوِمثُْل تَ  ْيِن َوِهَي لَْم تُْنحَ َعْن ذَِلَك . فَلَْو نََرادَ الِرِ ْغِ يَِ  اْليَدَْيِن بِاْلُممَّ

ِْمُوا َوَيتََمْرقَعُوا َوَيدَُعوا النَِِساَ  بَاِديَاِت اْلُوُ وِ  لَُمنِعُوا ِمْن ذَِلَك . َك َِلَك اْلَمْرنَةُ  نَْن يَْنتَ

اَل  َْْمُل نُِمَرْت نَْن تَْجتَِمَج فِي الصَّ َي َرنَْسَها فَاَل يَ ةِ َواَل تَُجافَِي بَْيَن نَْعَضائَِها َونُِمَرْت نَْن تُغَِ ِ

ُ َ اَلةَ َحائٍِض إالَّ ِبِخَماِر َولَْو َكانَْت فِي َ ْوِف بَْيٍت اَل يََراَها نََحدو ِمْن اأْلََ انِِب فَدَلَّ  هَّ

ِ َعلَْيَها َوإِْن لَْم ذَِلَك َعلَى نَنََّها َمأُْموَرةو ِمْن ِ َهِ   ُ ُل َحًّْا لِلَّ َِّْرلِ بَِستِْر اَل يُْؤَمُر بِِح الرَّ ال

َج اْلَجاِهِليَِّ  اأْلُولَى {  ْ َن تَمَرُّ َِرو . َوقَْد قَاَل تَعَالَى : } َوقَْرَن ِفي بُيُوِتُمنَّ َواَل تَمَرَّ يََرَها بَ

ُ َعَلْيِح َوسَ  ِ َوبُيُوتُُهنَّ َخْيرو لَُهنَّ { َوقَاَل النَِّميُّ َ لَّى هَّ ِ َمَساِ دَ هَّ لََّم " } اَل تَْمنَعُوا إَماَ  هَّ

َوقَاَل : } َ اَلةُ إْحدَاُكنَّ فِي َمْخدَِعَها نَْفَضُل ِمْن َ اَلتَِها فِي ُحْجَرِتَها َوَ اَلتَُها فِي 

ا فِي دَاِرَها نَْفَضُل ِمْن َ اَلتَِها فِي ُحْجَرِتَها نَْفَضُل ِمْن َ اَلتَِها فِي دَاِرَها َوَ اَلتُهَ 

َمْسِجِد قَْوِمَها َوَ اَلتَُها ِفي َمْسِجِد قَْوِمَها نَْفَضُل ِمْن َ اَلِتَها َمِعي { َوَه َا ُكلُّحُ ِلَما فِي 

ِس ِكاَلُهَما ُ ِعَل ذَِلَك ِمْن ااِلْستِتَاِر َوااِلْحِتَجاِب . َوَمْعلُومو نَنَّ اْلَمَساِكَن ِمْن ِ ْنِس اْلَماَلبِ 

ُِّْرُب ِلَجْلِب اْلَمْنَفعَِ  فَاللِِمَاُس يَتَّ  َرِر . َكَما ُ ِعَل اأْلَْكُل َوال ِْي فِي اأْلَْ ِل ِلْلِوقَايَِ  َودَْفجِ الضَّ
َْى َّ ِْي بِِح ِساَلَح اْلعَدُِوِ َوَك َِلَك اْلَمَساِكُن يُت ْنَساُن بِِح اْلَحرَّ َواْلمَْردَ َوَيتَّ ِبَها اْلَحرُّ َواْلمَْردُ  اْمِ

ا َخَلَق ِظاَلال  َوَ عََل لَُمْم ِمَن اْلِجمَ  ُ َ عََل لَُمْم ِممَّ َى بَِها اْلعَدُوُّ . َوقَاَل تَعَالَى : } َوهَّ اِل َويُتَّْ

ِْيُمْم بَأَْسُمْم َك َِلكَ  ِْيُمُم اْلَحرَّ َوَسَراِبيَل تَ يُتِمُّ نِْعَمتَحُ َعلَْيُمْم لَعَلَُّمْم  نَْكنَان ا َوَ َعَل لَُمْم َسَرابِيَل تَ

ِل  تُْسِلُموَن { فَ ََكَر ِفي َه َا اْلَمْوِضجِ َما َيْحتَاُ وَن إلَْيِح ِلدَْفجِ َما قَْد يُْؤِذيِهْم . َوذََكَر فِي نَوَّ

ُهْم فََْاَل : } َواأْلَْنعَاَم خَ  وَن إلَْيِح ِلدَْفجِ َما يَُضرُّ لَََْها َلُمْم فِيَها ِدْف و السُّوَرةِ َما يَْضَ رُّ

ُمُهْم َوَمنَافُِج َوِمْنَها تَأُْكلُوَن { فَ ََكَر َما يَْستَْدفِئُوَن بِِح َوَيْدفَعُوَن بِِح اْلمَْردَ ؛ أِلَنَّ اْلمَْردَ يُْهلِ 

؛ َوِلَه َا السَّمَِب لَْم َواْلَحرَّ يُْؤِذيِهْم ؛ َوِلَه َا قَاَل َبْعُض اْلعََرِب : اْلمَْردُ بُْؤسو َواْلَحرُّ نَذ َّللا 

ِل السُّوَرةِ َوُهَو ذََكَر فِي ناَلْنَ اِ  يَْ ُكْر ِفي اآْليَِ  اأْلُْخَرَّللا ِوقَايَ َ اْلمَْرِد فَإِنَّ ذَِلَك تََْدََّم فِي نَوَّ

ِل السُّوَرةِ نُُ وَل النِِعَِم ؛ َوِلَه َ  ا قَاَل : } َك َِلَك يُتِمُّ السُّوَرةِ َما نَتَمَّ بِِح النِِْعَم َ َوذََكَر فِي نَوَّ
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ُْْصودَ  مِحُ َم ِْ ُْْصودَ الثِِيَاِب تُ ُْْصودُ ُهنَا : نَنَّ َم نِْعَمتَحُ َعلَْيُمْم لَعَلَُّمْم تُْسِلُموَن { . َواْلَم

َ اِل اْلَمَساِكِن َوالنَِِساُ  َمأُْموَراتو فِي َه َا ِبَما يَْستُُرُهنَّ َوَيْحُجمُُهنَّ فَإِذَا اْختَلََع ِلمَا ُس الِرِ

ُْْصوِد ااِلْستِتَاِر َوااِلْحِتَجاِب : َكاَن ِللنَِِساِ  َوَكاَن ِضدُّ ُ  ا َكاَن نَْقَرَب إلَى َم َوالنَِِساِ  َعمَّ

َ اِل  ُْْصودَاِن : ) نََحدُُهَما اْلفَْرُق بَْيَن الِرِ َِّاِرَل لَحُ َم َ اِل . َونَْ ُل َه َا : نَْن تَْعلََم نَنَّ ال ِللِرِ

دَ اْلفَْرِق َلَحَصَل ذَِلَك بِأَِ ِ وَ  ُْْصودُ ُ ُمَجرَّ النَِِساِ  . و ) الثَّانِي اْحِتَجاُب النَِِساِ  . فَلَْو َكاَن َم

ُْْصودَ بِاللِِمَاِس  َوْ ٍح َحَصَل بِِح ااِلْخِتاَلُف . َوقَْد تََْدََّم فََسادُ ذَِلَك بَْل نَْبلَُغ ِمْن ذَِلَك نَنَّ اْلَم

ِيِ ِليَتََرتََّب َعلَى ُكِلٍ ِمْنَها ِمْن اأْلَْحَماِم المَّاِهَرةِ َما يُنَاِسمُحُ . إْظَهاُر الْ  ِمِ فَْرِق َبْيَن اْلُمْسِلِم َوال ِِ

ِ ِلمَاٍس اْ َ لََحْت ال َّائِفَتَاِن َعلَى التََّميُِّ  بِِح َوَمَج َه َا فََْدَ  َوَمْعلُومو نَنَّ َه َا يَْحُصُل بِأَِ 

ا َكاَن نَْفَضَل ِمْن َغْيِرِ  .  ُروِعَي فِي ذَِلَك َما ُهَو نََخصُّ ِمْن اْلفَْرِق فَإِنَّ ِلمَاَس اأْلَْبيَِض لَمَّ

ُ َعَلْيِح َوَسلََّم " } َعلَْيُمْم بِاْلمََياِض فَْليَْلمَْسحُ نَْحيَاُؤُكْم . َوَكفِِنُوا فِيِح  َكَما قَاَل َ لَّى هَّ

ْساَلِم  َمْوتَاُكْم { " لَْم َيُمنْ  ِ  اأْلَْبيََض َوِلمَاُس نَْهِل اْمِ مَّ ِمْن السُّنَِّ  نَْن يُْجَعَل ِلمَاُس نَْهِل ال ِِ

ُِّعُوِر َوَغْيِرَها :  اْلَمْصمُوَغ َكاْلعََسِلِيِ َواأْلَْدَكِن َوَنْحِو ذَِلَك َبْل اأْلَْمُر ِباْلعَْمِس . َك َِلَك فِي ال

دَ اْلفَْرِق َبْل اَل بُدَّ ِمْن فََمْيَع اأْلَْمُر ِفي ِلمَاِس ا ُْْصودُ بِِح ُمَجرَّ َ اِل َوالنَِِساِ  َلْيَس اْلَم لِرِ

دَ َحْجِب النَِِساِ   ُْْصودُ ُمَجرَّ ا لَْيَس اْلَم ِرَعايَِ  َ انِِب ااِلْحِتَجاِب َوااِلْسِتتَاِر . َوَك َِلَك نَْيض 

َر نَنَّ َوَستِْرِهنَّ دُوَن اْلفَْرِق َبْيَنُهنَّ َوَبْيَن  ُْْصودو َحتَّى لَْو قُدِِ ا َم َ اِل ؛ َبْل اْلفَْرُق نَْيض  الِرِ

 ُ ْنفَْيِن لَنُُهوا َعْن ذَِلَك . َوَهَّ تََمحُ ِلمَاُس الِصِ ِْ ْنفَْيِن اْشتََرُكوا فِيَما َيْستُُر َويَْحُجُب بَِحْيُث يُ  الِصِ

ا بَِْوْ  ُْْصودَ نَْيض  ِلِح تَعَالَى : } يَا نَيَُّها النَّمِيُّ قُْل أِلَْزَواِ َك َوبَنَاتَِك تَعَالَى قَْد َبيََّن َه َا اْلَم

 َونَِساِ  اْلُمْؤِمِنيَن يُْدنِيَن َعلَْيِهنَّ ِمْن َ اَلبِيمِِهنَّ ذَِلَك نَْدنَى نَْن يُْعَرْفَن فَاَل يُْؤذَْيَن { فََجعَلَ 

ا مَ  َِمُِّح َكْونَُهنَّ يُْعَرْفَن بِاللِِمَاِس اْلفَاِرِق نَْمر  ُْْصود ا . َوِلَه َا َ اَ ْت ِ يغَ ُ النَّْهيِ بِلَْفِظ التَّ

َ اِل . والمتِمهين  مَِِهاِت ِمْن النَِِساِ  بِالِرِ َِ ُ اْلُمتَ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم " } لَعََن هَّ بَِْْوِلِح َ لَّى هَّ

 ُ َ اِل بِالنَِِساِ  { " َوقَاَل : " } لَعََن هَّ َ اِل والمتر الت ِمْن ِمْن الِرِ اْلُمَخنَِّثيَن ِمْن الِرِ

َِمُِّح . َويَُموُن ُكلُّ ِ ْنٍع َيتَِّصُع بِِصفَِ  اآْلَخِر . َوقَْد  النَِِساِ  { " فَعَلََّق اْلُحْمَم بِاْسِم التَّ

ِْيِم ِلُمَخالَفَِ  نَ ْ  َراِط اْلُمْستَ َحاِب اْلَجِحيِم َوبَيَّنَّا نَنَّ بََسْ نَا َهِ ِ  اْلَْاِعدَةَ فِي ) اْقتَِضاِ  الِصِ

ا فِي اأْلَْخاَلِق َواأْلَْعَماِل َوِلَه َا نُِهينَا َِابُه  َِابََه َ فِي اأْلُُموِر المَّاِهَرةِ تُوِرُإ تَنَاُسم ا َوتَ  اْلُم

َِابََهِ  اأْلَْعَراِب َونََهى ُكالًّ  َِاَبَهِ  اأْلََعاِ ِم َوُم َِابََهِ  اْلُمفَّاِر َوُم َ اِل َوالنَِِساِ  َعْن ُم  ِمْن الِرِ

َْْوِم فَُهَو ِمْنُهْم {  َِمَّحَ بِ ْنِع اآْلَخِر َكَما فِي اْلَحِديِث اْلَمْرفُولِ : " } َمْن تَ َِابََهِ  الِصِ َعْن ُم

َِمِِحُ بِالنَِِساِ  َيْمتَِسبُ  ُ ُل اْلُمتَ َِمَّحَ ِبغَْيِرنَا { " َوالرَّ ِمْن نَْخاَلقِِهنَّ  " . " } َولَْيَس ِمنَّا َمْن تَ

مُِّهِح َحتَّى يُْفِضَي اأْلَْمُر بِِح إلَى التََّخنُِّث اْلَمْحِض َوالتَّْمِميِن ِمْن نَْفِسِح َكأَنَّحُ  َِ بَِحَسِب تَ

وَن الِرِ َ  َم َ ذَِلَك َوَكاَن ِمْن َعَمِل النَِِساِ  : َكانُوا يَُسمُّ ا َكاَن اْلِغنَاُ  ُمَْدِِ و . َولَمَّ اَل اْمَرنَة

َ اِل تَْمتَِسُب ِمْن نَْخاَلِقِهْم َحتَّى يَِصيَر فِيَها مِ  َِمَِِه ُ بِالِرِ ْن اْلُمغَنِِيَن َمَخاِنيَث . َواْلَمْرنَةُ اْلُمتَ

َ اِل : َما قَْد يُْفِضي بَِمْعِضِهنَّ إلَى نَْن تُْمِهَر بَدَنََها َكَما  َِاَرَكِ  الِرِ جِ َواْلمُُروِز َوُم التَّمَرُّ

َ اُل َعلَى النَِِساِ  َوتَْفَعَل ِمْن يُْمهِ  َ اِل َكَما تَْعلُو الِرِ ُ ُل َوتَْ لُُب نَْن تَْعلَُو َعَلى الِرِ ُر ُ الرَّ

ِد  ُروَل ِللنَِِساِ  َوَه َا اْلَْْدُر قَْد يَْحُصُل ِبُمَجرَّ ِْ اأْلَْفعَاِل َما يُنَافِي اْلَحيَاَ  َواْلَخْفَر اْلَم

َِابََهِ  . َوإِذَ  َ اِل َوالنَِِساِ  فَْرقو يَتََميَُّ  بِِح اْلُم ا تََميََّن نَنَّحُ اَل بُدَّ ِمْن نَْن يَُموَن َبْيَن ِلمَاِس الِرِ

ُل  َ اُل َعْن النَِِساِ  . َونَْن َيُموَن ِلمَاُس النَِِساِ  فِيِح ِمْن ااِلْسِتتَاِر َوااِلْحِتَجاِب َما يَُحِصِ الِرِ

ُْْصودَ ذَِلَك : َظَهَر  َ اِل نُِهيَْت َم نَْ ُل َه َا اْلمَاِب َوتََميََّن نَنَّ اللِِمَاَس إذَا َكاَن َغاِلمُحُ لُْمَس الِرِ

َ اُل  ُ بَْعِض اْلمِاَلِد نَْن يَْلَمَسَها الِرِ ا كالفرا ي الَّتِي َ َرْت َعادَة ُ َوإِْن َكاَن َساِتر  َعْنحُ اْلَمْرنَة
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ا َما َكاَن اْلفَْرُق َعاِئد ا إلَى نَْفِس دُوَن النَِِساِ  َوالنَّْهُي َعْن َمثَ  ِل َه َا ِبتََغيُِّر اْلعَادَاِت َونَمَّ

َر نَنَّ اْلفَْرَق يَْحُصُل بِدُوِن ذَِلَك فَإِذَ  تِْر فََه َا يُْؤَمُر بِِح النَِِساُ  بَِما َكاَن نَْستَُر َولَْو قُدِِ ا الِسِ

ُ نَْعلَُم .اْ تََمَج فِي اللِِمَاِس قِلَّ ُ السَّتِْر َوا َِابََه ُ نُِهَي َعْنحُ ِمْن اْلَوْ َهْيِن َوَهَّ  ْلُم

============ 

 260 #النهي عن رفف الصود خلف الجناز 

ْوِت فِي اْلِجنَاَزةِ ؟ .  َوُسئَِل َعْن َرْفجِ الصَّ

 اْلَجَوابُ 

ْوِت َمَج اْلِجنَازَ  ِ اَل يُْستََحبُّ َرْفُج الصَّ َِْراَ ةِ َواَل ِذْكٍر َواَل َغْيِر ذَِلَك فَأََ اَب : اْلَحْمدُ لِلَّ ةِ اَل بِ

َحابَِ  َوالتَّاِبِعيَن َواَل نَْعلَمُ  ِ  اأْلَْرَبَعِ  َوُهَو اْلَمأاْلُوُر َعْن السَّلَِع ِمْن الصَّ فِيِح  َه َا َمْ َهُب اأْلَِئمَّ

ُ َعلَْيِح وَ  ِ َ لَّى هَّ َسلََّم } نَنَّحُ نََهى نَْن يُتَْمَج بَِصْوِت نَْو ُمَخاِلف ا ؛ بَْل قَْد ُرِوَ  َعْن النَّمِِي

ُ َعْنُهَما َرُ ال  يَُْوُل فِي ِ نَاَزٍة :  ِ ْبُن ُعَمَر َرِضَي هَّ نَاٍر { َرَوا ُ نَبُو داود . َوَسِمَج َعْمدُ هَّ

ُ بَْعدُ . وَ  َوُهَو ِمْن  -قَاَل َقْيُس ْبُن َعمَّاٍد اْستَْغِفُروا أِلَِخيُمْم ه فََْاَل اْبُن ُعَمَر : اَل َغفََر هَّ

ُ َعْنحُ  : َكانُوا يَْستَِحمُّوَن  -نََكابِِر التَّاِبِعيَن ِمْن نَْ َحاِب َعِلِيِ ْبِن نَبِي َطاِلٍب َرِضَي هَّ

ِْتَاِل . َوقَْد اتَّفََق نَْهلُ  ْكِر َوِعْندَ اْل ْوِت ِعْندَ اْلَجَنائِِ  َوِعْندَ ال ِِ اْلِعْلِم بِاْلَحِديِث  َخْفَض الصَّ

ا َقْوُل السَّائِِل : إنَّ هَ  لَِ  . َونَمَّ  َا قَْد َواآْلالَاِر نَنَّ َه َا لَْم يَُمْن َعَلى َعْهِد اْلُُْروِن الثَّاَلالَِ  اْلُمفَضَّ

ِلَك َوَما َزالَْت َ اَر إْ َماع ا ِمْن النَّاِس فَلَْيَس َك َِلَك بَْل َما َزاَل ِفي اْلُمْسِلِميَن َمْن َيْمَر ُ ذَ 

ا َكْوُن نَْهِل بَلَ  ٍد َ نَاِئُ  َكثِيَرةو تَْخُرُج بَِغْيِر َه َا فِي ِعدَّةِ نَْمَصاٍر ِمْن نَْمَصاِر اْلُمْسِلِميَن . َونَمَّ

دُوا ذَِلَك فَلَْيَس َه َا بِإِْ َمالِ ؛ َبْل نَْهُل َمِدينَِ  النَّمِِيِ  ٍر تَعَوَّ ِْ ُ َعَلْيِح  نَْو بَلَدَْيِن نَْو َع َ لَّى هَّ

يَماِن َواْلِعْلِم لَ  ْم َوَسلََّم الَّتِي نََ َل فِيَها اْلُْْر ُن َوالسُّنَّ ُ َوِهَي دَاُر اْلِهْجَرِة َوالنُّْصَرةِ ؛ َواْمِ

َولَْم َيْنُْلُو ُ يَُمونُوا يَْفعَلُوَن ذَِلَك ؛ بَْل لَْو اتَّفَُْوا فِي ِمثِْل َزَمِن َماِلٍك َوُشيُوِخِح َعلَى َشْيٍ  

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم نَْو ُخلَفَائِِح لَْم َيُمْن إْ َماُعُهْم ُحجَّ   ِعْندَ ُ ْمُهوِر اْلُمْسلِ  ِميَن َعْن النَِّمِيِ َ لَّى هَّ

ْيِرِهْم ِمْن نَْهِل َوَبْعدَ َزَمِن َماِلٍك َونَْ َحاِبِح لَْيَس إْ َماُعُهْم ُحجَّ   بِاتِِفَاِق اْلُمْسِلِميَن فََمْيَع ِبغَ 

َِمَّحُ بَِجنَاِئِ  اْليَُهوِد َوالنََّصاَرَّللا فَلَْيَس َك َِلَك بَْل  ا َقْوُل اْلَْائِِل : إنَّ َه َا يُ اأْلَْمَصاِر . َونَمَّ

ِ  نَْهُل اْلِمتَاِب َعادَتُُهْم َرْفُج اأْلَْ َواِت َمَج اْلَجنَائِِ  َوَقْد ُشِرَط َعلَْيِهْم فِي ُشُروِط نَهْ  مَّ ِل ال ِِ

َِمُِّح بِِهْم فِيَما لَْيَس ُهَو ِمْن َطِريِق َسلَِفَنا اأْلَوَّ  ا نَْن اَل يَْفعَلُوا ذَِلَك الُمَّ إنََّما نُِهينَا َعْن التَّ ِل َونَمَّ

ِل ُكنَّا ُمِصيمِيَن َوإِْن َشاَرَكنَا فِي بَْعِض ذَِلَك َمْن  َشاَرَكنَا َكَما إذَا اتَّمَْعنَا َطِريَق َسلَِفنَا اأْلَوَّ

َِاِرُكونَنَا ِفي الدَّْفِن فِي اأْلَْرِض َوفِي َغْيِر ذَِلَك .  نَنَُّهْم يُ

============== 

 261 #النهي عن حضور أعياد المشركين

ُ َعْنحُ َونَْ ُكُر نَْشيَاَ  ِمْن ُمْنَمَراِت ِديِن النََّصاَرَّللا ِلَما َرنَْيت َطَوائِ  َِّْيُخ َرِضَي هَّ َع َوقَاَل ال

ِمْن اْلُمْسِلِميَن قَْد اُْبتُِلَي ِبَمْعِضَها َوَ ِهَل َكثِيرو ِمْنُهْم نَنََّها ِمْن ِديِن النََّصاَرَّللا اْلَمْلعُوِن ُهَو 

ِْيِر . الَِّ   قَْمَل ذَِلَك نَْو السَّْمِت نَْو َغيْ   رِ َونَْهلُحُ . َوقَْد بَلََغنِي نَنَُّهْم َيْخُرُ وَن فِي اْلَخِميِس اْلَح

ِْدُوَن نَنَّ فِي اْلمَُخوِر بََرَك    ُروَن فِي َهِ ِ  اأْلَْوقَاِت َوُهْم َيْعتَ ذَِلَك إلَى اْلُْمُوِر . َوَك َِلَك يُمَِخِ

بَائِحِ َويَْرقُونَحُ ِبنَُحاٍس يَْضِربُونَحُ َكأَنَّحُ نَاقُ 
ةٍ َوَيعُدُّونَحُ ِمْن اْلََْرابِيِن ِمثَْل ال َّ وسو َودَْفَج َمَضرَّ

ِغيرو َوِبَماَلٍم ُمَصنٍَّع َويَُصلِِمُوَن َعلَى نَْبَواِب بُيُوِتِهْم إلَى َغْيِر ذَِلَك ِمْن اأْلُُموِر اْلُمْنَمَرةِ  َ 
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ِميَن  غَاِر َوَكاَلَم الرقايين ِمْن اْلُمَنِجِ َحتَّى إنَّ اأْلَْسَواَق تَْمَْى َمْملُوَ ة  نَْ َواَت النََّواقِيِس الِصِ

ِ  نَْو َوَغْيِرِهْم بِ  َِْي إلَى َ َماِهيِر اْلعَامَّ مو نَْو ُكْفرو . َوقَْد نُْل َماَلِم نَْكثَُر ُ بَاِطلو َوفِيِح َما ُهَو ُمَحرَّ

ْساَلِم فَإِنَّ  ِْيَْ َ اْمِ ِ  ُهنَا : ُكلَّ َمْن لَْم َيْعلَْم َح ُ َونَْعنِي بِاْلعَامَّ ا َ ِميِعِهْم إالَّ َمْن َشاَ  هَّ َكثِير 

َِْي إلَْيِهْم نَنَّ َه َا اْلَمُخوَر اْلَمْرقِيَّ يَْنفَُج ِممَّ  ٍْْح َوِديٍن قَْد َشاَرَكُهْم فِي ذَِلَك نُْل ْن يُْنَسُب إلَى فِ

ُروَن ُ َوَر اْلَحيَّاِت َواْلعََْاِرِب .  ْحِر َواأْلَْدَواِ  َواْلَهَواِ  . َويَُصِوِ بِمََرَكتِِح ِمْن اْلعَْيِن َوالِسِ

َوَر اْلَمْلعُوَن فَاِعلَُها الَّتِي اَل تَْدُخُل اْلَماَلئَِم ُ َبْيت ا َويُْلِصُْو ا نَنَّ تِْلَك الصُّ نََها ِفي بُيُوِتِهْم َزْعم 

ابِئَِ  . الُمَّ َكثِيرو ِمْنُهْم َعلَى َما بَلََغِني  ِهَي فِيِح تَْمَنُج اْلَهَوامَّ َوُهَو َضْربو ِمْن َطاَلِسِم الصَّ

ُروَن يَُصلُِِب بَاَب  ِم َوَعلَى َه َا يُمَِخِ ِْيِر اْلُمتََْدِِ اْلمَْيِت . َوَيْخُرُج َخْلقو َعِميمو فِي اْلَخِميِس اْلَح

ِْيُر ُهوَ  ِ اْلَخِميُس اْلَمِهيُن اْلَح َر اْلَخِميَس اْلَممِيَر َوُهَو ِعْندَ هَّ وَن َه َا اْلُمتَأَِخِ  اْلُْمُوَر َويَُسمُّ

َم بِاْلمَاِطِل ِمْن َمَماٍن نَْو َزَماٍن نَْو َحَجٍر نَْو َشَجٍر نَْو َونَْهلُحُ َوَمْن يَُعمِِ  ُمحُ فَإِنَّ ُكلَّ َما ُعِمِ

َساِئِر بَِنيٍَّ  َيِجُب قَْصدُ إَهانَتِِح َكَما تَُهاُن اأْلَْوالَاُن اْلَمْعمُودَةُ َوإِْن َكانَْت َلْواَل ِعمَادَتَُها لََمانَْت كَ 

ِحيَن َوَظائَِع نَْكثَُر ُ اأْلَْحَجاِر . َوِممَّ  فُوَن َعلَى اْلفَالَّ ا يَْفعَلُحُ النَّاُس ِمْن اْلُمْنَمَراِت : نَنَُّهْم يَُوِظِ

َكْره ا ؛ ِمْن اْلغَنَِم َوالدََّ اجِ َواللَّمَِن َواْلَمْيِض َيْجتَِمُج فِيَها تَْحِريَماِن : نَْكُل َماِل اْلُمْسِلِم 

ْخَراجِ اْلُوَكاَلِ  َعلَى  َواْلُمعَاِهِد بَِغْيِر َحقٍِ   ِشعَاِر النََّصاَرَّللا َوَيْجعَلُونَحُ ِميَْات ا ِمِ
َوإِقَاَم ُ

 اْلَمَ اِرلِ َويَْ مُُخوَن ِمْنحُ َويَْصَ ِمغُوَن فِيِح اْلمَْيَض َويُْنِفُْوَن فِيِح النَّفََْاِت اْلَواِسعَ َ َويَُ يِِنُونَ 

َِِعرُّ ِمْنَها قَْلُب اْلُمْؤِمِن . الَِّ   لَْم يَُمْت قَْلمُحُ بَْل  نَْواَلدَُهْم إلَى َغْيِر ذَِلَك ِمنْ  ْْ اأْلُُموِر الَِّتي يَ

يَْعِرُف اْلَمْعُروَف َويُْنِمُر اْلُمْنَمَر . َوَخْلقو َكِثيرو ِمْنُهْم يََضعُوَن اِليَاَبُهْم تَْحَت السََّماِ  َرَ ا   

يَماِن نَنَّ َشِريعَ   ِلمََرَكِ  نُُ وِل َمْريََم َعلَْيَها فَ  َهْل يَْستَِريُب َمْن فِي قَْلمِِح نَْدنَى َحمٍَّ  ِمْن اْمِ

َ اَ ْت بَِما قَدَّْمنَا َبْعَضحُ ِمْن ُمَخالَفَِ  اْليَُهوِد َوالنََّصاَرَّللا . اَل يَْرَضى َمْن َشَرَعَها بَِمْعِض 

َِاَبَهتُُهْم  َهِ ِ  اْلَْمَائِحِ . َونَْ ُل ذَِلَك ُكلِِِح إنََّما ُهوَ  اْختَِصاُص نَْعيَاِد اْلُمفَّاِر بِأَْمٍر َ ِديٍد نَْو ُم

ونَحُ ِعيدَ  فِي َبْعِض نُُموِرِهْم َفيَْوُم اْلَخِميِس ُهَو ِعْندَُهْم َيْوُم ِعيِد اْلَمائِدَةِ َوَيْوُم اأْلََحِد يَُسمُّ

ا كَ  اَن ِعيد ا َ اُروا يَْصَنعُوَن أِلَْواَلِدِهْم ِفيِح اْلِفْصحِ َوِعيدَ النُّوِر َواْلِعيدَ اْلَممِيِر . َولَمَّ

اْلمَْيَض اْلَمْصمُوَغ َوَنْحَو ُ أِلَنَُّهْم ِفيِح يَأُْكلُوَن َما يَْخُرُج ِمْن اْلَحَيَواِن ِمْن لَْحٍم َولَمٍَن َوبَْيٍض 

ِ  اأْلَْعَماِل اْلَمْحِميَِّ  َعْن إْذ َ ْوُمُهْم ُهَو َعْن اْلَحيََواِن َوَما َيْخُرُج ِمْنحُ . َوَعامَّ ُ َه ِ 

ْساَلَم َوَ َعَل َلَها  ْن يََرَّللا اْمِ َِّْيَ اُن ِلَمِثيِر ِممَّ ا لَْم يُْحَك قَْد َزيَّنََها ال النََّصاَرَّللا َوَغْيِرَها ِممَّ

ُروا . َوُكلُّ َما فِي قُلُوبِِهْم َمَمانَ   َوُحْسَن َظِنٍ َوَزادُوا فِي بَْعِض ذَِلَك َونََُْصوا َوقَدَُّموا َونَ  خَّ

َِاِبَهُهْم فِي نَْ ِلِح َواَل فِ  ْت بِِح َهِ ِ  اأْلَيَّاُم ِمْن نَْفعَاِلِهْم َوَغْيِرَها فَلَْيَس ِلْلُمْسِلِم نَْن يُ ي ُخصَّ

ا نَنَُّهْم َيْمُسوَن بِاْلُحْمَرةِ دََوابَُّهْم َويَْصمُغُوَن اأْلَْطِعَم َ  الَّتِي اَل تََمادُ  َوْ ِفِح . َوِمْن ذَِلَك نَْيض 

تُ  تِي تَُموُن ِفي ِمثِْل َمَواِسِم اْلَحِجِ . َوَعامَّ
ِ َوَرُسوِلِح َوَيتََهادَْوَن اْلَهدَايَا الَّ ُهْم تُْفَعُل فِي ِعيِد هَّ

َِْي َعادَة  ُم َِّردَة  . َوَه َا ُكلُّحُ تَْصِديُق َقْوِل النَِّمِيِ َ لَّ  ُ َعلَْيِح قَْد نَُسوا نَْ َل ذَِلَك َوبَ ى هَّ

إلَى  َوَسلََّم } لَتَتَّمِعُنَّ َسنََن َمْن َكاَن قَْملَُمْم { َوإِذَا َكانَْت اْلُمتَابَعَ ُ فِي اْلَِْليِل ذَِريعَ   َوَوِسيلَ   

ِ مِ  َم   فََمْيَع إذَا نَْفَضْت إلَى َما ُهَو ُكْفرو بِالَلَّ ِِ بَْعِض َهِ ِ  اْلَْمَائِحِ . َكاَنْت ُمَحرَّ ْن التَّمَرُّ

ِد فِي اْلَمْعُموِديَِّ  . َوَقْوُل اْلَْائِِل : اْلَمْعمُودُ َواِحدو َوإِْن َكانَْت ال ُُّرُق  ِليِب َوالتَّعَمُّ بِالصَّ

َِِّريعَِ  النَّْصرَ  ا َكْوَن ال ُن : إمَّ انِيَِّ  نَْو ُمْختَِلفَ   َوَنْحُو ذَِلَك ِمْن اأْلَْقَواِل َواأْلَْفعَاِل الَِّتي تَتََضمَّ

ا يُخَ  ا اْستِْحَساَن َبْعِض َما فِيَها ِممَّ ِ َوِإمَّ لَ   إلَى هَّ اِلُع اْليَُهوِديَِّ  اْلُممَدََّلْيِن اْلَمْنُسوَخْيِن ُمَوِ ِ

ِ َوَرُسوِلِح َوبِاْلُْ  ا ُهَو َكْفرو بِالَلَّ ِ نَْو التَّدَيَُّن بِ َِلَك نَْو َغْيَر ذَِلَك ِممَّ ْساَلِم بِاَل ِديَن هَّ ْر ِن َوبِاْمِ

َِاَرَك ُ . َوِبَه َا َيتََميَُّن َلك َكَماُل َمْوقِجِ  َِابََه ُ َواْلُم ِ  . َونَْ ُل ذَِلَك اْلُم ِخاَلٍف بَْيِن اأْلُمَّ
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ُ ِلَرُسوِلِح ] ِمْن [ ُممَاَينَِ  اْلُمفَّ  َِِّريعَِ  اْلَحنِيِفيَِّ  . َوبَْعُض ِحَمِم َما َشَرَل هَّ اِر َوُمَخالَفَتِِهْم ال

َِِّرِ َونَْبعَدَ َعْن اْلُوقُولِ فِيَما َوقََج فِيحِ   نَْحَسَم ِلَمادَّةِ ال
ِ  اأْلُُموِر ؛ ِلتَُموَن اْلُمَخالَفَ ُ  فِي َعامَّ

ِحيلَُهْم َعلَى َما ِعْندَ النَّاُس . فََيْنَمِغي ِلْلُمْسِلِم إذَا َطلََب ِمْنحُ نَْهلُحُ َونَْواَلدُ ُ َشْيئ ا ِمْن ذَِلَك نَْن يُ 

َرافَُهْم إلَى َغْيِرِ  فَإِْن لَ  ِْ َْْ ُج اْستِ ِ ِمْن اْلُحُْوِق َما يَ ِْْضَي لَُهْم فِي ِعيِد هَّ ِ َوَرُسوِلِح َويَ ْم هَّ

 ُ ِ نَْرَضا ُ هَّ ِ َوَمْن نَْغَضَب نَْهلَحُ لِلَّ ةَ إالَّ بِالَلَّ  َونَْرَضاُهْم . فَْليَْح َْر يَْرَضْوا فَاَل َحْوَل َواَل قُوَّ

ِحيَحْيِن َعْن نَُساَم َ ْبِن َزْيٍد قَاَل : قَاَل َرُسوُل  اْلعَاقُِل ِمْن َطاَعِ  النَِِساِ  فِي ذَِلَك َوفِي الصَّ

َ اِل ِمْن النِِ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } َما تََرْكت بَْعِد  فِتْنَ   نََضرُّ َعلَى الِرِ ِ َ لَّى هَّ َساِ  { . هَّ

 النَِِساِ  . فَِفي َ ِحيحِ اْلمَُخاِرِ ِ َعْن نَِبي َبْمَرةَ قَاَل : 
َونَْكثَُر َما يُْفِسدُ اْلُمْلَك َوالدَُّوَل َطاَع ُ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } اَل نَْفلََح قَْومو َولَّْوا نَْمَرُهْم اْمَرنَة  { . َوُرِوَ  نَ  ِ َ لَّى هَّ ا : قَاَل َرُسوُل هَّ ْيض 

َهاِت  ُ َعَلْيِح َوَسلََّم أِلُمَّ َ اُل ِحيَن نََطاَعْت النَِِساَ  { َوقَْد } قَاَل َ لَّى هَّ } َهلََمْت الِرِ

ِْْديِم نَبِي بَْمٍر : إنَُّمنَّ َ َواِحُب يُوُسَع { . يُِريدُ نَنَّ النَِِساَ  ِمْن  ا َراَ ْعنَحُ فِي تَ اْلُمْؤِمِنيَن لَمَّ

ٍْْل  َشأْنِِهنَّ  ُمَراَ عَ ُ ِذ  اللُِّبِ َكَما قَاَل فِي اْلَحِديِث اآْلَخِر : } َما َرنَْيت ِمْن نَاقَِصاِت َع

َِى  َِدَ ُ اأْلَْع ا نَْن َِى بَاِهلَ َ  -َوِديٍن نَْغلََب ِللُِبِ ِذ  اللُِّبِ ِمْن إْحدَاُكنَّ { . } َولَمَّ نَْبيَاتَحُ  -نَْع

دَُها الَّتِي يَُْوُل فِيَها : وَ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم يَُردِِ ُهنَّ َشرُّ َغاِلٍب ِلَمْن َغلََب َ َعَل النَِّميُّ َ لَّى هَّ

ُ ُسْمَحانَحُ َعلَى َزَكِريَّا َحْيُث قَاَل :  َويَُْوُل : َوُهنَّ َشرُّ َغاِلٍب ِلَمْن َغلََب { َوِل َِلَك اْمتَنَّ هَّ

ِ فِي إْ اَلحِ } َونَْ لَْحنَا لَحُ َزْوَ حُ { قَا ُ ِل نَْن َيْجتَِهدَ إلَى هَّ َل َبْعُض اْلعُلََماِ  يَْنمَِغي ِللرَّ

َْْوِم فَُهَو ِمْنُهْم { . َوقَْد َرَوَّللا الميهْ َِمَّحَ بِ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } َمْن تَ ي َزْوَ تِِح . َوقَْد قَاَل َ لَّى هَّ

ِرِكيَن يَْوَم ِعيِدِهْم ِفي َكنَائِِسِهْم ؛  بِإِْسنَاِد َ ِحيحٍ فِي ) بَاِب َكَراِهيَ ِ  ِْ الدُُّخوِل َعلَى اْلُم

َِمُِّح بِِهْم َيْوَم نيروزهم َوَمْهَرَ اِنِهْم  َعْن ُسْفيَاَن الثَّْوِرِ ِ َعْن الَْوِر ْبِن يَِ يدَ َعْن  -َوالتَّ

ُ  -َعَ اِ  ْبِن ِدينَاٍر قَاَل : َقاَل ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب   َعْنحُ " اَل تَعَلَُّموا َرَطانَ َ َرِضَي هَّ

ِرِكيَن فِي َكنَائِِسِهْم َيْوَم ِعيِدِهْم فَإِنَّ السُّْخَط َيْنِ ُل َعلَْيِهْم " ِْ .  اأْلََعاِ ِم َواَل تَْدُخلُوا َعلَى اْلُم

ِد دُُخوِل اْلَمنِيسَ  ِ  َعَلْيِهْم َيْوَم ِعيِدِهْم فََمْيَع فََه َا ُعَمَر قَْد َنَهى َعْن تََعلُِّم ِلَسانِِهْم َوَعْن ُمَجرَّ

ْْتََضيَاِت ِديِنِهْم ؟ نَلَْيَسْت ُمَوافََْتُُهْم فِي  َمْن يَْفَعُل بَْعَض نَْفعَاِلِهْم ؟ نَْو قََصدَ َما ُهَو ِمْن ُم

ِهْم نَْعَمُم ِمْن اْلعََمِل نَْعَمُم ِمْن ُمَوافََْتِِهْم فِي اللُّغَِ  ؟ نو لَْيَس َعَمُل َبْعِض نَْعَماِل ِعيدِ 

ِد الدُُّخوِل َعَلْيِهْم فِي ِعيِدِهْم َوإِذَا َكاَن السُّْخُط َيْنِ ُل َعَلْيِهْم يَْوَم ِعيِدِهْم ِبَسمَِب َعَمِلِهمْ   ُمَجرَّ

َض ِلعُُْوبَِ  ذَِلَك . الُمَّ َقْولُحُ :  ِرُكُهْم فِي اْلعََمِل نَْو َبْعِضِح نَلَْيَس قَْد تَعَرَّ ِْ " اْ تَِنمُوا فََمْن يُ

ِ فِي ِعيِدِهْم " نَلَْيَس نَْهي ا َعْن ِلَْائِِهْم َوااِلْ تَِمالِ ِبِهْم فِيِح ؟ َفَمْيَع بَِمْن َعِمَل  نَْعدَاَ  هَّ

َِمَّحَ بِِهْم َحتَّى  ِعيدَُهْم َوقَاَل اْبِن ُعَمَر ِفي َكاَلٍم لَحُ : َمْن َ نََج نيروزهم َوَمْهَرَ اَنُهْم َوتَ

َماِم نَْحَمد َعلَى  يَُموتَ  ِ فِي ِعيِدِهْم . َونَصَّ اْمِ َر َمَعُهْم . َوقَاَل ُعَمَر : اْ تَِنمُوا نَْعدَاَ  هَّ ِِ ُح

ِ تَعَالَى : } َوالَِّ يَن اَل  َْْوِل هَّ نَنَّحُ اَل َيُجوُز ُشُهودُ نَْعيَاِد اْليَُهود َوالنََّصاَرَّللا َواْحتَجَّ بِ

وَر  َهدُوَن ال ُّ ِْ َِّعَانِيُن َونَْعيَادُُهْم . َوقَاَل َعْمدُ اْلَمِلِك ْبُن َحِميٍب ِمْن نَْ َحاِب يَ { قَاَل ال

َماِلٍك فِي َكاَلٍم لَحُ قَاَل : َفاَل يُعَاَونُوَن َعلَى َشْيٍ  ِمْن ِعيِدِهْم ؛ أِلَنَّ ذَِلَك ِمْن تَْعِميِم ِشْرِكِهْم 

ِغي ِللسَّاَلِطيِن نَْن َيْنَهْوا اْلُمْسِلِميَن َعْن ذَِلَك َوُهَو قَْوُل َماِلكو َوَعْونِِهْم َعلَى ُكْفِرِهْم . َويَْنمَ 

لَى َوَغْيِرِ  : لَْم نَْعلَْم نَنَّحُ اُْختُِلَع فِيِح . َونَْكُل ذَبَائِحِ نَْعَياِدِهْم دَاِخلو فِي َه َا الَِّ   اُْ تُِمَج عَ 

ُكوِب فِي السُّفُِن الَِّتي َرِكَب فِيَها َكَراِهيَتِِح بَْل ُهَو ِعْنِد  نََشدُّ : وَ  قَْد ُسئَِل نَبُو اْلَْاِسِم َعْن الرُّ

ْرِكِهْم . الَِّ   اْ تََمعُوا  ِِ النََّصاَرَّللا إلَى نَْعيَاِدِهْم فََمِر َ ذَِلَك َمَخافَ َ نُُ وِل السُّْخِط َعلَْيِهْم بِ

ُ تَعَالَى : } يَا نَيُّهَ  ا الَِّ يَن  َمنُوا اَل تَتَِّخ ُوا اْليَُهودَ َوالنََّصاَرَّللا نَْوِليَاَ  َعلَْيِح َوقَْد قَاَل هَّ
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بَْعُضُهْم نَْوِليَاُ  بَْعٍض َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمْنُمْم { َفيَُوافُُِْهْم َويُِعينُُهْم } فَإِنَّحُ ِمْنُهْم { . َوَرَوَّللا 

َماُم نَْحَمد بِإِْسنَاٍد َ ِحيحٍ َعْن نَبِي ُموَسى  قَاَل : قُْلت ِلعَُمِر : إنَّ ِلي َكاتِم ا نَْصَرانِيًّا اْمِ

َ تَعَالَى يَُْوُل : } يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُوا اَل تَتَِّخ ُوا  ُ نََما َسِمْعت هَّ قَاَل : ما لَك قَاتَلَك هَّ

َخْ ت َحنِيِفيًّا قَاَل : قُْلت : يَا نَِميَر اْليَُهودَ َوالنََّصاَرَّللا نَْوِليَاَ  بَْعُضُهْم نَْوِليَاُ  َبْعٍض { ناََل اتَّ 

ُهْم إْذ نَذَلَّهُ  ُ َواَل نُِع ُّ ُ َواَل اْلُمْؤِمِنيَن ِلي ِكتَابَتُحُ َولَحُ ِدينُحُ قَاَل : اَل نُْكِرُمُهْم إْذ نََهانَُهْم هَّ ْم هَّ

ُ تَعَالَى :  ُ . َوقَاَل هَّ وَر { قَاَل ُمَجاِهٍد : نُْدنِيِهْم إْذ نَْقَصاُهْم هَّ َهدُوَن ال ُّ ِْ } َوالَِّ يَن اَل يَ

بِيُج ْبُن نَنٍَس . َوقَاَل اْلَْاِضي نَبُو يَْعلَى ) َمْسأَلَ و فِي النَّْهيِ  ِرِكيَن َوَك َِلَك َقاَل الرَّ ِْ  نَْعيَادُ اْلُم

َِّْيخِ األ مهاني ِرِكيَن َوَرَوَّللا نَبُو ال ِْ بِإِْسنَاِدِ  فِي ُشُروِط نَْهِل  َعْن ُحُضوِر نَْعيَاِد اْلُم

ِرِكيَن  ِْ وَر { قَاَل : ِعيدُ اْلُم َهدُوَن ال ُّ ِْ ِِ فِي قَْوِلِح : } َوالَِّ يَن اَل يَ ا ِ  َعْن الضَّحَّ مَّ ال ِِ

ِرِكينَ  ِْ وَر { َكاَلَم اْلُم َهدُوَن ال ُّ ِْ ِِ } َوالَِّ يَن اَل يَ ا .  َوبِإِْسنَاِدِ  َعْن ِسنَاٍن َعْن الضَّحَّ

وَر { اَل  َهدُوَن ال ُّ ِْ ةَ } َوالَِّ يَن اَل يَ َوَرَوَّللا بِإِْسنَاِدِ  َعْن اْبِن سالم َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرَّ

ِِ َعلَى ِشْرِكِهْم َواَل يَُخاِلُ وَنُهْم . َوقَْد دَلَّ اْلِمتَاُب َوَ اَ ْت ُسنَّ ُ َرُسوِل  ْر ِِِ يماكثون نَْهَل ال

ُ َعلَ  ِ َ لَّى هَّ اِشِديَن الَّتِي نَْ َمَج نَْهُل اْلِعْلِم َعلَْيَها ِبُمَخالَفَتِِهْم هَّ ْيِح َوَسلََّم َوُسنَّ ُ ُخلَفَائِِح الرَّ

َِمُِّح بِِهْم إيَْادُ النَّاِر َواْلفََرُح ِبَها ِمْن ِشَعاِر اْلَمُجوِس ُعمَّاِد النِِيَراِن . َواْلُمْسِلُم  ِِ التَّ َوتَْر

ِحيَحْيِن َعْن نَِبي ُهَرْيَرة يَْجتَِهدُ فِي إحْ  ُ  -يَاِ  السُّنَِن . َوإَِماتَِ  اْلمِدَلِ . فَِفي الصَّ َرِضَي هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } إنَّ اْليَُهودَ َوالنََّصاَرَّللا اَل يَْصمُغُوَن  -َعْنحُ  ِ َ لَّى هَّ قَاَل : قَاَل َرُسوُل هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } اْليَُهودُ َمْغُضوبو َعلَْيِهْم َوالنََّصاَرَّللا فََخاِلفُوُهْم { . َوقَاَل النَّمِ  يُّ َ لَّى هَّ

ِْيَم {  َراَط اْلُمْستَ ُ تَعَالَى نَْن نَُْوَل فِي َ اَلتِنَا } اْهِدنَا الِصِ َضالُّوَن { َوقَْد نََمَرنَا هَّ

ُ ُسْمَحانَحُ } ِ َراَط الَِّ يَن نَْنَعْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغضُ  الِِيَن { . َوَهَّ وِب َعلَْيِهْم َواَل الضَّ

 نَْعلَُم .
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ا َمَراِتمَُها ِفي اآْلِخَرِة فَلَحُ َمْوِضجو َغْيُر َه َا ؛ َوِإنَّ  َما اْلغََرُض فَْصلو فِي َمَراِتِب ال ُّنُوِب نَمَّ

يَها ُهنَا َمَراِتمَُها فِي الدُّْنيَا : فِي ال َِّمِ َواْلِعَْاِب . َوقَْد ذََكْرت فِيَما قَْمُل َه َا نَنَّ ال ُّنُوَب الَّتِي فِ 

ا لَْم يَ  يِن َوالدُّْنيَا نَْعَمُم ُعُْوبَ   فِي الدُّْنيَا ِممَّ ْضَراُر بِِح فِي الدِِ ْن َضَرَر ُظْلُم اْلغَْيِر َواْمِ تََضمَّ

 اْلغَْيِر ؛ َوإِْن َكاَن ُعُْوبَ ُ َه َا فِي اآْلِخَرةِ نَْكمََر َكَما يُعَاقَُب ذَُوو اْلَجَرائِِم ِمْن اْلُمْسِلِميَن ِبَما

ِ  ِمْن اْلَمافِِريَن ؛ َوإِْن َكاَن اْلَمافُِر نََشدَّ َع َاب ا فِي اآْلِخَرةِ  مَّ ِمْن  اَل يُعَاقَُب بِِح نَْهُل ال ِِ

ِلينَ  ال  . َواْلمُغَاةِ اْلُمتَأَِوِ بَِما اَل  اْلُمْسِلِم . َويُعَاقَُب الثَّانِي َعلَى َعدَالَتِِح ِمثَْل َشاِرِب النَّمِيِ  ُمتَأَِوِ

ِر بَِما اَل يُعَاقَُب بِِح اْلفَاِسُق اْلُمْستَِسرُّ بِال َّْنِب . َويُعَاقَُب الدَّاِعي إلَى بِْدَعٍ  َواْلُمْمِهُر ِلْلُمْنمَ 

اْلفَاِسِق يُعَاقَُب بِِح اْلُمنَافُِق اْلُمْستَِسرُّ ِبنِفَاقِِح ِمْن َغْيِر دَْعَوةٍ ِلْلغَْيِر . فََهِ ِ  نَْمثِلَ و فِي اْلَمافِِر وَ 

ْنت َسمََب ذَِلَك ؛ َوفِي اْلفَاِسِق َواْلعَْدِل َوفِي اْلُمنَافِِق َواْلُمْؤِمِن اْلُمْمِهِر ِلمِْدَعِ  نَْو ذَنٍَب . َوبَيَّ 

يِن َوالدُّْنيَا ؛ بِِخاَلِف َمْن لَْم َيْمِلْم إالَّ   نَنَّ ُعُْوبَ َ َهُؤاَلِ  ِمْن بَاِب دَْفجِ ُظْلِم المَّاِلِميَن َعْن الدِِ

ا ُظْلُم اْلعَْمِد نَْفَسحُ فَإِنَّ ُعُْوَبتَحُ إلَى َربِِِح . " َوِ َمالُ اأْلَْمِر " نَنَّ ال ُّنُوَب ُكلََّها ُظْلمو : فَإِ  مَّ

َرَل ِمْن ُعُْ  ِْ وَبتِِح ِلنَْفِسِح فََْْط نَْو ُظْلُمحُ َمَج ذَِلَك ِلغَْيِرِ  ؛ فََما َكاَن ِمْن ُظْلِم اْلغَْيِر فَاَل بُدَّ نَْن يَ

يِن َوالدُّْنيَا َكَما قَاَل تَعَالَى : } نُِذَن ِللَّ  ِ يَن يَُْاتَلُوَن بِأَنَُّهْم َما يَْدفَُج بِِح ُظْلَم المَّاِلِم َعْن الدِِ

َ َعلَى نَْصِرِهْم لََِْديرو { َفَجَعَل السََّمَب اْلُممِيَح ِلعُُْوبَِ  اْلَغْيِر الَّتِي ِهَي قِتَالُ  حُ : ُظِلُموا َوإِنَّ هَّ
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ِ فَإِِن اْنتََهْوا فَاَل } بِأَنَُّهْم ُظِلُموا { . َوقَاَل : } َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى اَل تَُموَن فِتْنَ و َوَيُموَن ا يُن لِلَّ لدِِ

فِي  ُعْدَواَن إالَّ َعلَى المَّاِلِميَن { فَمَيََّن نَنَّ المَّاِلَم يُْعتَدَّللَا َعلَْيِح : نَْ  بِتََجاُوِز . اْلَحدِِ اْلُمْ لَقِ 

َّللا َعلَْيُمْم َفاْعتَدُوا َعلَْيِح َحِِِْح ؛ َوُهَو اْلعُُْوبَ ُ َوَه َا ُعْدَوانو َ ائِ و َكَما قَاَل : } فََمِن اْعتَدَ 

ا ُ  ِْيَِْ  َوِإنََّما َسمَّ  بِِمثِْل َما اْعتَدَّللَا َعلَْيُمْم { . َوقَْوُل بَْعِضِهْم : إنَّ َه َا لَْيَس بِعُْدَواِن ِفي اْلَح

يِِئٍَ  َسيِِئَ و ِمثْلَُها { . ُعْدَوان ا َعلَى َسِميِل اْلُمَْابَلَِ  َكَما قَالُوا ِمثَْل ذَِلَك فِي قَْوِلِح : } َوَ َ اُ  سَ 

 اَل َيْحتَاُج إلَْيِح ؛ فَإِنَّ اْلعُْدَواَن اْلُمْ لََق ُهَو ُمَجاَوَزةُ اْلَحدِِ اْلُمْ لَِق َوَه َا اَل َيُجوُز ِفي َحِِْحِ 

ْنَساَن ؛ إالَّ إذَا اْعتَدَّللَا فَيَتََجاَوُز اْلَحدَّ فِي َحِِِْح بَِْْدِر تََجاُوِزِ  . َوالسَّيِِئَ ُ اسْ  مو ِلَما يَُسوُ  اْمِ

ِ تَعَالَى . َوالمُّْلُم   فِي َغْيِر َمْوِضجٍ ِمْن ِكتَاِب هَّ
ى َسيِِئَ   فَإِنَّ اْلَمَصائَِب َواْلعُُْوبَاِت تَُسمَّ

ُِ َما َيِجُب ِلْلَغْيِر ِمثْلَ  ُل تَْر ِِ قََضاِ   نَْوَعاِن : تَْفِريطو ِفي اْلَحِقِ َوتَعَدٍِ ِلْلَحدِِ . فَاأْلَوَّ تَْر

ِ  الدُّيُوِن َوَسائِِر اأْلََمانَاِت َوَغْيِرَها ِمْن اأْلَْمَواِل . َوالثَّانِي ااِلْعتِدَاُ  َعلَْيِح ِمثُْل اْلَْتِْل َونَخْ 

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم فِي اْلَحِديِث اْلمُ  تََّفِق َعلَْيِح : اْلَماِل َوِكاَلُهَما ُظْلمو ؛ َوِلَه َا قَاَل النَّمِيُّ َ لَّى هَّ

دَ اْلَمْ ِل الَِّ   ُهوَ   } َمْ ُل اْلغَِنِيِ ُظْلمو َوإِذَا نُتْمَِج نََحدُُكْم َعلَى َمِليٍ  فَْليَتَّمِْج { فََجعََل ُمَجرَّ

ِِ َرنْس ا . َوقَْد قَاَل تَعَالَى : } َوَيسْ  ا فََمْيَع بِالتَّْر تَْفتُونََك فِي تَأِْخيُر اأْلَدَاِ  َمَج اْلُْْدَرةِ ُظْلم 

تِي اَل  ُ يُْفِتيُمْم ِفيِهنَّ َوَما يُتْلَى َعلَْيُمْم ِفي اْلِمتَاِب فِي يَتَاَمى النَِِساِ  الالَّ النَِِساِ  قُِل هَّ

 تُْؤتُونَُهنَّ َما ُكتَِب لَُهنَّ َوتَْرَغمُوَن نَْن تَْنِمُحوُهنَّ { إلَى قَْوِلِح : } َونَْن تَُْوُموا ِلْليَتَاَمى

ُ َعْنَها ِهَي اْليَتِيَم ُ تَُموُن ِفي ِحْجِر َوَليَِِها فَيُِريدُ نَْن  َِ ُ َرِضَي هَّ ِْْسِط { . قَالَْت َعائِ بِاْل

ُ تَْمِميَل اْلَمْهِر قِْس  ا ؛ َوِضدُّ ُ المُّْلمُ  ى هَّ ِْْسَط لََها فِي َمْهِرَها . فََسمَّ َ َها بِدُوِن نَْن يُ .  يَتََ وَّ

فِي اْلُجْملَِ  َظاِهرو ُمتَّفَقو َعلَْيِح بَْيَن اْلُمْسِلِميَن : نَنَّ اْلعَْدَل قَْد يَُموُن نَدَاَ  َواِ ٍب َوقَْد  َوَه َا

َِ َواِ ٍب َوقَْد يَُموُن  ا قَْد يَُموُن تَْر ٍم َوقَْد َيْجَمُج اأْلَْمَرْيِن َونَنَّ المُّْلَم نَْيض  َِ ُمَحرَّ يَُموُن تَْر

ٍم َوقَْد يَْجَمُج اأْلَْمَرْيِن . فَإِذَا ُعِرَف َه َا ؛ َوقَْد ُعِرَف نَنَّ اْلعَْدَل َوالمُّْلَم يَُموُن فِي فِْعَل ُمَحرَّ 

ْنَساِن َوَيُموُن فِي ُحُْوِق النَّاِس  َكَما تََْدََّم َوقَْد َكتَْمت فِيَما تََْدََّم ِمْن " اْلََْواِعِد  -َحِقِ نَْفِس اْمِ

ا ُكلِِيًّا فِي نَنَّ َ ِميَج اْلَحَسنَاِت تَْدُخُل فِي اْلعَْدِل َوَ ِميُج  " َوفِي  ِخِر " ِْْح " َكاَلم  دَةِ اْلِف ُمَسوَّ

فَإِنَّحُ َيتََميَُّن ِبَه َا َمَساِئُل نَافِعَ و . ِمْنَها : نَنَّ نُوِلي اأْلَْمِر ِمْن  -السَّيِِئَاِت تَْدُخُل فِي المُّْلِم 

اْلعُلََماِ  َواأْلَُمَراِ  َوَمْن يَتْمَعُُهْم َعَلى ُكِلِ َواِحٍد ِمْنُهْم ُحُْوقو ِللنَّاِس ِهَي  اْلُمْسِلِميَن ِمنْ 

 ِمْن َغْيِر ذَِلَك النَّْولِ َواَل َوا ِ 
ُْْصودَةُ اْلَواِ مَ ُ ِمْنحُ ِفي َمْرتََمتِِح ؛ َوإِْن لَْم تَُمْن َمْ لُوبَ   مَ   اْلَم

َماتو ُحْرَمتَُها َعلَْيِح َمْرتَمَتُحُ  َعلَْيِح ؛ إْذ ُوُ وبَُها َعلَْيِح دُوَن ذَِلَك . َوَك َِلَك قَْد يَُموُن َعلَْيِح ُمَحرَّ

 َوإِْن لَْم تَْحُرْم َعلَى َغْيِر نَْهِل تِْلَك اْلَمْرتَمَِ  نَْو تَْحِريُمَها َعلَْيِهْم نََخعُّ : ِمثَاُل ذَِلَك اْلِجَهادُ 

ا َعلَى اْلِمفَايَِ  ِمْنُهْم ؛ َوقَْد َيِجُب نَْحيَان ا َعَلى نَْعيَاِنِهْم ؛ فَإِنَّحُ َواِ بو َعلَى  اْلُمْسِلِميَن ُعُموم 

لَِمْن ُوُ وبُحُ َعلَى اْلُمْرتَِ قَِ  الَِّ يَن يُْعَ ْوَن َماُل اْلفَْيِ  أِلَْ ِل اْلِجَهاِد نَْوَكدُ ؛ َبْل ُهَو َواِ بو 

ا َعَْدُوا َمَج ُواَلةِ اأْلَْمِر َعلَْيِهْم َعْين ا ؛ َواِ بو بِ  ِْْد الَِّ   دََخلُوا فِيِح لَمَّ َِّْرلِ َوَواِ بو بِاْلعَ ال

َِْرلِ َواَل بَِمْيعَِ   ْْدَ ال َّاَعِ  فِي اْلِجَهاِد َوَواِ بو بِاْلِعَوِض . فَإِنَّحُ لَْو لَْم َيُمْن َواِ م ا اَل بِ َع

ْيِح َكَما َيِجُب اْلعََمُل َعلَى اأْلَِ يِر الَِّ   قَمََض اأْلُْ َرةَ َويَِجُب إَماٍم : لََوَ َب بِاْلُمعَاَوَضِ  َعلَ 

ِْْد اْلُمعَاَوَضِ  َوبَِْْمِض اْلِعَوِض َكَما نَنَّ  تَْسِليُم اْلَمِميجِ َعلَى َمْن قََمَض الثََّمَن َوَه َا ُوُ وبو ِبعَ

ِد ُممَايَ  َِّْرلِ َوبُِمَجرَّ َل ُوُ وبو بِال ا ِمْن ِ َهِ  َما فِي تَْرِكِح اأْلَوَّ َماِم َوُهَو َواِ بو نَْيض  عَِ  اْمِ

َماِن ِلْلَمْضُموِن لَحُ . فَإِنَّ "  ِحُق لَُهْم بِتَْرِكِح ُوُ وُب الضَّ َرُر الالَّ ِمْن تَْغِريِر اْلُمْسِلِميَن َوالضَّ

َعْنُهْم فَاْطَمأَنَّ النَّاُس إلَى ذَِلَك َواْكتََفْوا ِبِهْم  اْلُمْرتَِ قَ َ " َضِمنُوا ِلْلُمْسِلِميَن بِااِلْرتَِ اِق الدَّْفجَ 

ا يَْ َمئِنُّ اْلُمَوكَُّل َواْلُمَضاِرُب إلَى َوِكيِلِح  َونَْعَرُضوا َعْن الدَّْفجِ بِأَْنفُِسِهْم ه نَْعَمُم ِممَّ
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َط بَْعُضُهْم َوَضيََّج َكاَن ذَِلَك ِمْن نَْعَممِ  َرِر َعلَى اْلُمْسِلِميَن ؛ فَإِنَُّهْم  َوَعاِمِلِح فَإِذَا فَرَّ الضَّ

ِْتَاِل َعْن  َرَر اْلعَِميَم َعلَى اْلُمْسِلِميَن فِي ِديِنِهْم َودُْنيَاُهْم بَِما تََرُكو ُ ِمْن اْل نَْدَخلُوا الضَّ

َرِر فِي ِدينِهِ  ْم َودُْنيَاُهْم : فِي اْلُمْسِلِميَن اْلَواِ ِب َعلَْيِهْم َحتَّى لَِحَق اْلُمْسِلِميَن ِمْن الضَّ

ِِ اْلِجَهاِد عَ  ُر قَْدَر ُ نََحدو . فَُمْلُم اْلُمَْاتِلَِ  ِبتَْر يَِّ  َواأْلَْمَواِل َما اَل يَُْدِِ ْن اأْلَْنفُِس َوال ُِّرِ

َرِر فَإِنَّ ذَ  َِ ُظْلمو اْلُمْسِلِميَن ِمْن نَْعَمِم ُظْلٍم َيُموُن ؛ ِبِخاَلِف َما يَْلَحُق نََحدُُهْم ِمْن الضَّ ا

ِ  ِبِح  َِِ   -ِلنَْفِسِح . َوَك َِلَك َما يَْفعَلُحُ ِمْن اْلَمْعِصيَِ  اْلُمْختَصَّ ُِْرِب اْلَخْمِر َوفِْعِل اْلفَاِح  -َك

ِح َعَلى ذَِلَك نَْعَمُم ِبَمثِ  ِِ اْلِجَهاِد َوذَِمِ يِر فَإِنَّ َه َا ُظْلمو ِلنَْفِسِح ُمْختَصٌّ بِِح فَعُُْوَبتُحُ َعلَى تَْر

 ِِ ِح َوُعُْوبَتِِح َعلَى ذَِلَك . َوإِذَا لَْم يُْمِمْن َ ْمُج اْلعُُْوَبتَْيِن َكانَْت اْلعُُْوَب ُ َعلَى تَْر ِمْن ذَِمِ

ْد اْلِجَهاِد ُمَْدََّم و َعلَى اْلعُُْوبَِ  َعلَى َهِ ِ  اْلَمعَاِ ي َكَما نَنَّ َمْنَفعَ َ اْلِجَهاِد لَحُ َوِلْلُمْسِلِميَن قَ 

َِِ  إذَا اْستََسرَّ بِ َِلَك َولَْم يَْمِلْم بِ  ِح تَُموُن نَْعَمَم ِبَمِثيِر ِمْن َمْنفَعَِ  َرْدِعِح َعْن اْلَخْمِر َواْلفَاِح

ُ َعَلْيِح  َغْيَر ُ ؛ فَيَْدفَُج ُهنَا نَْعَمَم الفسادين بِاْحتَِماِل نَْدنَاُهَما . َوفِي ِمثِْل َه َا قَاَل َ لَّى هَّ

ُ ِل اْلفَاِ ِر َوبِأَْقَواِم اَل َخاَلَق لَُهْم { َويُ َمُّ نََحدُ َهُؤاَل َوَسلَّ  يَن بِالرَّ َ يَُؤيِِدُ َه َا الدِِ ِ  َم } إنَّ هَّ

ْن لَْيَس  نَْو يُْ َ ُر بَِما فِيِح ِمْن َعْجٍ  َعْن اْلِجَهاِد نَْو تَْفِريٍط فِيِح َما اَل يَْفعَُل ِبغَْيِرِ  ِممَّ

ِ  اْلِمتَاَب َوالسُّنَّ َ : ُ وَرة  َمْرَ د   ا ِلْلِجَهاِد . َوَك َِلَك نَْهُل اْلِعْلِم الَِّ يَن َيْحَفُموَن َعلَى اأْلُمَّ

ا َعلَى اْلِمفَايَِ  ِمْنُهْم َوِمْنحُ َما يَِجُب  ِ  ُعُموم  َوَمْعن ى ؛ َمَج نَنَّ ِحْفَظ ذَِلَك َواِ بو َعلَى اأْلُمَّ

ِ  نَْفِسِح ؛ لَِمنَّ ُوُ وَب َعلَى نَْعيَاِنِهْم  َوُهَو ِعْلُم اْلعَْيِن الَِّ   َيِجُب َعلَى اْلُمْسِلِم فِي َخا َّ

ى ذَِلَك َعْين ا َوِكفَايَ   َعلَى نَْهِل اْلِعْلِم الَِّ يَن َرنَُسوا فِيِح نَْو ُرِزقُوا َعلَْيِح نَْعَمَم ِمْن ُوُ وبِِح َعلَ 

ا . َوقَْد َيتَعَيَُّن َعلَْيِهْم ِلُْْدَرتِِهْم َعلَْيِح َوَعْجِ  َغْيِرِهْم ؛ َغْيِرِهْم ؛ أِلَنَّحُ َواِ بو  َِّْرلِ ُعُموم  بِال

لَِ  إلَْيِح ِمْن  ِْْل َوَسابَِْ ُ ال َّلَِب َوَمْعِرفَ ُ ال ُُّرِق اْلُمَوِ ِ َويَْدُخُل فِي اْلُْْدَرةِ اْستِْعدَادُ اْلعَ

َغُل بِِح اْلُمتُِب اْلُمَصنَّفَِ  َواْلعُلَ  ِْ ا يَ غُ لَحُ َعمَّ دَةِ َوالتَّفَرُّ ِميَن َوَسائِِر اأْلَِدلَِّ  اْلُمتَعَدِِ َماِ  اْلُمتََْدِِ

ُُِّرولِ فِي اْلَحِجِ  ُُِّروَل فِي اْلِعْلِم َواْلِجَهاِد يَْلَ ُم َكال  بِأَنَّ ال
َغْيَرُهْم . َوِلَه َا َمَضْت السُّنَّ ُ

ُ يَْعنِي نَنَّ َما َحِفَمحُ مِ  ِ َ لَّى هَّ يِن َوِعْلِم اْلِجَهاِد لَْيَس لَحُ إَضاَعتُحُ ِلَْْوِل النَّمِِي ْن ِعْلِم الدِِ

َ َوُهَو نَْ  َُم { َرَوا ُ نَبُو داود . َوقَاَل :  َِْي هَّ َعلَْيِح َوَسلََّم } َمْن قََرنَ اْلُْْر َن الُمَّ نَِسيَحُ لَ

تِ  ُ ُل  -َحَسنَُها َوَسيِِئَُها  -ي } ُعِرَضْت َعلَيَّ نَْعَماُل نُمَّ فََرنَْيت فِي َمَساِوِئ نَْعَماِلَها الرَّ

ْمَي الُمَّ  ُ  يَ   ِمْن اْلُْْر ِن الُمَّ َينَاُم َعْنَها َحتَّى يَْنَساَها { َوقَاَل : } َمْن تَعَلََّم الرَّ نَِسيَحُ يُْؤتِيِح هَّ

ُُِّرولُ فِي َعَمِل اْلِجَهاِد . فَإِنَّ اْلُمْسِلِميَن إذَا  افوا  فَلَْيَس ِمنَّا { َرَوا ُ ُمْسِلمو . َوَك َِلكَ  ال

ا نَْو َحاَ ُروا ِحْصن ا لَْيَس لَُهْم ااِلْنِصَراُف َعْنحُ َحتَّى يَْفتَُحو ُ . َوِل َا قَاَل النَّمِيُّ َ لَّى  َعدُوًّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } َما يَْنَمِغي ِلنَِمِيِ إذَا لَمَِس  ُ بَْينَحُ َوَبْيَن هَّ أَلَْمتَحُ نَْن يَْنِ َعَها َحتَّى يَْحُمَم هَّ

يِن َوتَْمِليغُحُ ؛ فَإِذَا لَْم يُمَلِِغُ  ِ  ِحْفُظ ِعْلِم الدِِ ِ  { . فَاْلُمْرِ دُوَن ِلْلِعْلِم َعلَْيِهْم ِلْْلُمَّ وُهْم ِعْلَم َعدُِوِ

يِن نَْو َضيَّعُوا ِحْفَمحُ َكاَن ذَِلَك مِ  ْن نَْعَمِم المُّْلِم ِلْلُمْسِلِميَن ؛ َوِلَه َا قَاَل تَعَالَى : } إنَّ الدِِ

ئَِك الَِّ يَن يَْمتُُموَن َما نَْنَ ْلنَا ِمَن اْلمَيِِنَاِت َواْلُهدَّللَا ِمْن بَْعِد َما بَيَّنَّا ُ ِللنَّاِس فِي اْلِمتَاِب نُولَ 

ِعنُوَن  ُ َويَْلعَنُُهُم الالَّ { فَإِنَّ َضَرَر ِكتَْماِنِهْم تَعَدََّّللا إلَى اْلَمَهائِِم َوَغْيِرَها فَلَعََنُهْم يَْلعَنُُهُم هَّ

ُ َوَماَلِئَمتُحُ َوَيْستَْغِفُر  ِعنُوَن َحتَّى اْلمََهائُِم . َكَما نَنَّ ُمعَلَِِم اْلَخْيِر يَُصلِِي َعلَْيِح هَّ لَحُ ُكلُّ الالَّ

اْلمَْحِر َوال َّْيُر فِي َ ِوِ السََّماِ  . َوَك َِلَك َكِ بُُهْم فِي اْلِعْلِم ِمْن َشْيٍ  َحتَّى اْلِحيتَاُن فِي َ ْوِف 

ْلِم . َوَك َِلَك إْظَهاُرُهْم ِلْلَمعَاِ ي َواْلمِدَلِ الَّتِي تَْمنَُج الثَِِْ َ بِأَْقَواِلِهْم . َوتَْصِرفُ 
 نَْعَمِم المُّ

ْْتَِضي مُ  تَابَعَ َ النَّاِس لَُهْم ِفيَها ؛ ِهَي ِمْن نَْعَمِم المُّْلِم َويَْستَِحُّْوَن اْلُْلُوَب َعْن اتِِمَاِعِهْم َوتَ

ْم ؛ ِمْن ال َِّمِ َواْلعُُْوبَِ  َعلَْيَها َما اَل يَْستَِحُّْحُ َمْن نَْظَهَر اْلَمِ َب َواْلَمعَاِ َي َواْلمِدََل ِمْن َغْيِرهِ 
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َرِر  -اَن فِيِح نَْولُ َضَرٍر َوإِْن كَ  -أِلَنَّ إْظَهاَر َغْيِر اْلعَاِلِم  فَلَْيَس ُهَو ِمثُْل اْلعَاِلِم فِي الضَّ

الَِّ   يَْمنَُج ُظُهوَر اْلَحِقِ َويُوِ ُب ُظُهوَر اْلمَاِطِل ؛ فَإِنَّ إْظَهاَر َهُؤاَلِ  ِلْلفُُجوِر َواْلمِدَلِ 

دُِوِ ؛ لَْيَس ُهَو ِمثُْل إْعَراِض  َحاِد اْلُمَْاتِلَِ  ؛ بَِمْنِ لَِ  إْعَراِض اْلُمَْاتِلَِ  َعْن اْلِجَهاِد َودَْفجِ اْلعَ 

ِِ نَهْ  يِن َكتَْر ُِ نَْهِل اْلِعْلِم ِلتَْمِليغِ الدِِ َرِر اْلعَِميِم َعلَى اْلُمْسِلِميَن . فَتَْر ِل ِلَما فِي ذَِلَك ِمْن الضَّ

ِْتَاِل اْلوَ  ِْتَاِل ِلْل ِِ نَْهِل اْل ِْتَاِل ِلْلِجَهاِد َوتَْر ِِ نَْهِل اْلِعْلِم ِللتَّْمِليغِ اْلَواِ ِب اْل اِ ِب َعلَْيِهْم َكتَْر

ضو  ا ُهَو ُمَفوَّ ِِ َما تَْحتَاُج اأْلُمَّ ُ إلَْيِح ِممَّ َعلَْيِهْم ِكاَلُهَما ذَْنبو َعِميمو ؛ َولَْيَس ُهَو ِمثُْل تَْر

ِِ نَدَاِ  اْلمَ  َِ َه َا نَْعَمُم ِمْن تَْر اِل اْلَواِ ِب إلَى ُمْستََحِِِْح . َوَما يُْمِهُرونَحُ إلَْيِهْم ؛ فَإِنَّ تَْر

ِمْن اْلمِدَلِ َواْلَمعَاِ ي الَّتِي تَْمنَُج قَمُوَل قَْوِلِهْم َوتَْدُعو النُّفُوَس إلَى ُمَوافََِْتِهْم َوتََمنُّعُُهْم 

ا َوَغْيُرُهْم ِمْن إْظَهاِر اأْلَْمِر بِاْلَمْعُروِف َوالنَّْهيِ َعْن اْلُمنْ  ِ  َوَضَرر  ا ِلْْلُمَّ َمِر : نََشدُّ َضَرر 

ِ  َعلَى نَنََّها تَْستَْعِمُم ُ ْمنَ  ُ قُلُوَب اأْلُمَّ  َعلَْيِهْم ِمْن إْظَهاِر َغْيِرِهْم ِل َِلَك . َوِلَه َا َ َمَل هَّ

لَحُ َوتَْرَكحُ ِلْلِجَهاِد َوُمعَاَوَنتَحُ ِلْلعَدُِوِ : نَْكثَرَ  َِ ا تَْستَْعِمُمحُ ِمْن َغْيِرِ  .  اْلُجْنِدِ ِ َوفَ ِممَّ

ا تَْستَْعِمُم ذَِلَك ِمْن َغْيِرِ  ؛ ِبِخاَلِف  َوتَْستَْعِمُم إْظَهاَر اْلعَاِلِم اْلفُُسوَق َواْلمِدََل : نَْكثََر ِممَّ

َِتِِح ؛ َوِبِخاَلِف قُعُوِد اْلعَاِلِم َعْن اْلِجَهاِد  بِاْلمَدَِن . َوِمثُْل ذَِلَك فُُسوِق اْلُجْنِدِ ِ َوُظْلِمِح َوَفاِح

 ُواَلةُ اأْلُُموِر ُكلٌّ بَِحَسمِِح ِمْن اْلَواِلي َواْلَْاِضي ؛ فَإِنَّ تَْفِريَط نََحِدِهْم ِفيَما َعلَْيِح ِرَعايَتُحُ ِمنْ 

ِ  نَْو فِْعٍل ِضدِِ ذَِلَك ِمْن اْلعُْدَواِن َعلَْيِهْم : يُْستَْعَمُم نَْعَمَم  ا يُْستَْعَمُم ذَْنبو َمَصاِلحِ اأْلُمَّ ِممَّ

 يَُخصُّ نََحدَُهْم .
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 263 #ُوُجوِا اِلُحِ ِم َبِيَن اِلُمعَاِهِديَن ِمِن أَِهِل اِلَحِراِ 

َوإِذَا َظَهَر اْلَمْعَنى تَمَيََّن فَْصُل اْلِخَ اِب فِي ُوُ وِب اْلُحْمِم بَْيَن اْلُمعَاِهِديَن ِمْن نَْهِل 

ا َبْيَن اْلعَُلَماِ  . ِقيَل : اْلَحْرِب : َكاْلمُ  ُهور  ِْ ِيِ ؛ فَإِنَّ ِفيِح نَِ اع ا َم ِمِ ْستَأِْمِن َواْلُمَهاِدِن َوال ِِ

َْْوِلِح : } َونَِن اْحُمْم  لَْيَس ِبَواِ ِب ؛ ِللتََّخيُِّر . َوقِيَل : َبْل ُهَو َواِ بو َوالتَّْخِييُر َمْنُسوخو بِ

 ُ ُ إذَا َحَمَم : َفُهَو بَْينَُهْم ِبَما نَْنَ َل هَّ ا اأْلَْمُر ُهَنا نَْن يَْحُمَم ِبَما نَْنَ َل هَّ لُوَن : نَمَّ  { . قَاَل اأْلَوَّ

ِْْسِط { َوَقْوِلِح :  نَْمرو بِِصفَِ  اْلُحْمِم ؛ اَل بِأَْ ِلِح َكَْْوِلِح : } َوإِْن َحَمْمَت فَاْحُمْم َبْيَنُهْم بِاْل

َن النَّاِس نَْن تَْحُمُموا بِاْلعَْدِل { . َوَه َا نَْ َوُب ؛ فَإِنَّ النَّْسَخ اَل َيُموُن } َوإِذَا َحَمْمتُْم بَيْ 

بُِمْحتََمِل . فََمْيَع ِبَمْرُ وحِ . َوقِيَل : َيِجُب فِي َمَماِلِم اْلِعمَاِد ؛ دُوَن َغْيِرَها . َواْلِخاَلُف فِي 

َماِم نَحْ  ُِْهورو ِفي َمْ َهِب اْمِ ِْيَْ ُ اآْليَِ  : إْن َكاَن ُمْستَِجيم ا ذَِلَك َم ِ  . َوَح َمد َوَغْيِرِ  ِمْن اأْلَئِمَّ

لَِّ   ِلَْْوِم  َخِريَن لَْم يَأْتُو ُ لَْم َيِجْب َعلَْيِح اْلُحْمُم َبْيَنُهْم َكاْلُمعَاِهِد : ِمْن اْلُمْستَأَْمِن َوَغْيِرِ  ا

ِيِ الَِّ   إْن َحَمَم لَحُ ِبَما يَُوافُِق َغَرَضحُ َوإِالَّ  يَْرِ ُج إلَى نَُمَرائِِح َوُعلََماِئِح فِي ِمِ دََراِهَم َوَكال ِِ

ِ َوَرُسوِلِح َوَبْيَن  ا بَْيَن ال َّاَعِ  ِلُحْمِم هَّ َرَ َج إلَى نََكاِبِرِهْم َوُعَلَمائِِهْم فََيُموُن ُمتََخيَّر 

ا َمْن لَْم يَُمْن إالَّ  ْعَراِض َعْنحُ . َونَمَّ ِ َوَرُسوِلِح لَْيَس َعْنحُ َمْندُوَح و اْمِ  ُمِ يع ا ِلُحْمِم هَّ

َكاْلَمْملُوِم الَِّ   يَْ لُُب َنْصَر ُ ِمْن َظاِلِمِح َوَلْيَس لَحُ َمْن َيْنُصُر ُ ِمْن نَْهِل ِدينِِح . فََه َا : لَْيَس 

ِ  قَْد نَ  مَّ ْْدُ ال ِِ ْن فِي اآْليَِ  تَْخِييرو . َوإِذَا َكاَن َع ْوَ َب نَْصَر ُ ِمْن نَْهِل اْلَحْرِب فَنَْصُر ُ ِممَّ

ِ  نَْولَى نَْن يُوِ َب ذَِلَك . َوَك َِلَك لَْو َكاَن اْلُمتََحاِكُم إلَى اْلَحاِكِم  مَّ يَْمِلُمحُ ِمْن نَْهِل ال ِِ

ِْيَن الَِّ يَن يَتََخيَُّروَن َبْيَن اْلَْمُوِل مِ  ِِ ذَِلَك لَْم َواْلعَاِلِم : ِمْن اْلُمنَافِ ْن اْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  َوبَْيَن تَْر

الُوَن  ِ  َكثِيٍر ِمْن السَّلَِع الَِّ يَن َكانُوا اَل يَُحدِِ يَِجْب َعَلْيِح اْلُحْمُم بَْينَُهْم . َوَه َا ِمْن ُحجَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلَّمَ  . َوِمْن َه َا اْلمَاِب : َمْن اَل َيُموُن  اْلُمْعِلنِيَن بِاْلمِدَلِ بِأََحاِديِث النَّمِِيِ َ لَّى هَّ
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قَْصدُ ُ فِي اْستِْفتَائِِح َوُحُموَمتِِح اْلَحقَّ َبْل َغَرُضحُ َمْن يَُوافُِْحُ َعلَى َهَوا ُ َكائِن ا َمْن َكاَن َسَوا و 

ُ بِِح َرُسولَ  ا نَْو بَاِطال  . فََه َا َسَمالو ِلغَْيِر َما َبَعَث هَّ َ إنََّما بَعََث َكاَن َ ِحيح  حُ ؛ فَإِنَّ هَّ

ِ نَْن يُْفتُو ُ َويَْحُمُموا لَحُ َكَما لَْيَس  َرُسولَحُ بِاْلُهدَّللَا َوِديِن اْلَحِقِ فَلَْيَس َعلَى ُخلَفَاِ  َرُسوِل هَّ

ِْيَن َواْلَمافِِريَن اْلُمْستَِجيِميَن ِلَْْوِم  خَ  ِ َعلَْيِهْم نَْن َيْحُمُموا بَْيَن اْلُمنَافِ ِريَن لَْم يَْستَِجيمُوا لِلَّ

 َوَرُسوِلِح .

=============== 

 264 #العشر على تجار أهل الذمة

ُ فِي َغ ْ  ِر الَّتِي نَْنَ لََها هَّ ِْ ُ تَعَالَى ِفي ُسوَرةِ اْلَح ا اْلفَْيُ  فَأَْ لُحُ َما ذََكَر ُ هَّ َوةِ فَْصلو َونَمَّ

ُ َعلَى َرُسوِلِح ِمْنُهْم فََما نَْوَ ْفتُْم َعلَْيِح  بَِني النَِّضيِر بَْعدَ بَْدٍر ِمنْ  قَْولح تَعَالَى } َوَما نَفَاَ  هَّ

ُ َعلَى ُكِلِ َشْيٍ  قَِديرو {  َِاُ  َوهَّ َ يَُسلُِِط ُرُسلَحُ َعلَى َمْن يَ ِمْن َخْيٍل َواَل ِرَكاٍب َوَلِمنَّ هَّ

ُ َعلَى َرُسوِلِح مِ  ُسوِل َوِلِ   اْلُْْربَى َواْليَتَاَمى } َما نَفَاَ  هَّ ِ َوِللرَّ َّ ِ َِ ْن نَْهِل اْلَُْرَّللا 

ُسوُل فَُخ ُو ُ   َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّمِيِل َكْي اَل َيُموَن دُولَ   َبْيَن اأْلَْغِنيَاِ  ِمْنُمْم َوَما  تَاُكُم الرَّ

 َ ُوا هَّ َ َشِديدُ اْلِعَْاِب { } ِلْلفََُْراِ  اْلُمَهاِ ِريَن الَِّ يَن  َوَما نََهاُكْم َعْنحُ فَاْنتَُهوا َواتَّْ إنَّ هَّ

َ َوَرُسولَحُ  ِ َوِرْضَوان ا َويَْنُصُروَن هَّ نُْخِرُ وا ِمْن ِدياِرِهْم َونَْمَواِلِهْم َيْمتَغُوَن فَْضال  ِمَن هَّ

ُ وا اِدقُوَن { } َوالَِّ يَن تََموَّ يَماَن ِمْن قَْمِلِهْم يُِحمُّوَن َمْن َهاَ َر  نُولَئَِك ُهُم الصَّ الدَّاَر َواْمِ

ا نُوتُوا َويُْؤاِلُروَن َعلَى نَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن ِبِهْم  إلَْيِهْم َواَل َيِجدُوَن فِي ُ دُوِرِهْم َحاَ    ِممَّ

َوالَِّ يَن َ اُ وا ِمْن َبْعِدِهْم َخَصاَ  و َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِح فَأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن { } 

يَماِن َواَل تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَا ِغالًّ لِ  ْخَواِننَا الَِّ يَن َسمَُْونَا بِاْمِ لَِّ يَن يَُْولُوَن َربَّنَا اْغِفْر َلنَا َوِمِ

ِريَن َواأْلَْنَصاَر َواَلَِّ يَن  َمنُوا َربَّنَا إنََّك َرُ وفو َرِحيمو { . فَ ََكَر ُسْمَحانَحُ َوتَعَالَى اْلُمَها ِ 

ْنِع الثَّاِلِث ُكلُّ َمْن َ اَ  َعلَى َه َا اْلَوْ ِح  َ اُ وا ِمْن بَْعِدِهْم َعلَى َما َوَ َع فَدََخَل فِي الِصِ

ِْيَاَمِ  ؛ َكَما دََخلُوا فِي قَْولح تَعَالَى } َوالَِّ يَن  َمنُوا ِمْن بَْعدُ َوَهاَ ُروا  َوَ اَهدُوا إلَى يَْوِم اْل

َمَعُمْم فَأُولَئَِك ِمْنُمْم { َوفِي قَْوِلِح : } َوالَِّ يَن اتَّمَعُوُهْم بِإِْحَساٍن { َوفِي قَْوِلِح : } َو َخِريَن 

ا يَْلَحُْوا بِِهْم َوُهَو اْلعَِ يُ  اْلَحِميُم { . َوَمْعَنى قَْوِلِح : } فََما نَْوَ ْفتُْم َعلَْيِح ِمْن  َخْيٍل ِمْنُهْم لَمَّ

ْْتُْم َخْيال  َواَل إِبال  . َوِلَه َا قَاَل اْلفََُْهاُ  : إنَّ اْلفَْيَ  هُ  ْكتُْم َواَل ُس َو َواَل ِرَكاٍب { . نَْ  َما َحرَّ

يَ  ِْتَاِل . َوُسِمِ َكاِب ُهَو َمْعنَى اْل  َما نُِخ َ ِمْن اْلُمفَّاِر ِبغَْيِر قِتَاٍل ؛ أِلَنَّ إيَجاَف اْلَخْيِل َوالِرِ

 َ َ نَفَاَ  ُ َعلَى اْلُمْسِلِميَن نَْ  َردَّ ُ َعلَْيِهْم ِمْن اْلُمفَّاِر ؛ فَإِنَّ اأْلَْ َل نَنَّ هَّ  تَعَالَى فَْيئ ا ؛ أِلَنَّ هَّ

افُِروَن بِِح نَبَاَح إنََّما َخَلَق اأْلَْمَواَل إَعانَ   َعلَى ِعمَادَتِِح ؛ أِلَنَّحُ إنََّما َخلََق اْلَخْلَق ِلِعمَادَتِِح . فَاْلمَ 

اْلُمْؤِمِنيَن نَْنفَُسُهْم الَّتِي لَْم َيْعمُدُو ُ ِبَها َونَْمَوالَُهْم الَّتِي لَْم يَْستَِعينُوا بَِها َعلَى ِعمَادَتِِح ؛ ِلِعمَاِدِ  

ُ لِ  َما ُغِصَب ِمْن ِميَراالِِح َوإِْن  الَِّ يَن يَْعمُدُونَحُ َونَفَاَ  إلَْيِهْم َما يَْستَِحُّْونَحُ َكَما يُعَادُ َعلَى الرَّ

لَْم يَُمْن قَمََضحُ قَْمَل ذَِلَك ؛ َوَه َا ِمثُْل اْلِجْ يَِ  الَّتِي َعلَى اْليَُهوِد َوالنََّصاَرَّللا َواْلَماُل الَِّ   

ْحَمُل ِمْن بِاَلِد يَُصاِلُح َعلَْيِح اْلعَدُوَّ نَْو َيْهدُونَحُ إلَى ُسْلَ اِن اْلُمْسِلِميَن َكاْلِحْمِل الَِّ   يُ 

  ِ مَّ اِر نَْهِل ال ِِ ُر َوِمْن تُجَّ ِْ اِر نَْهِل اْلَحْرِب َوُهَو اْلعُ النََّصاَرَّللا َوَنْحِوِهْم ؛ َوَما يُْؤَخ ُ َمْن تُجَّ

 ُ ِر . َهَم َا َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخ َّاِب َرِضَي هَّ ِْ  إذَا اتََّجُروا فِي َغْيِر بِاَلِدِهْم َوُهَو نِْصُع اْلعُ

َعْنحُ يَأُْخ ُ . َوَما يُْؤَخ ُ ِمْن نَْمَواِل َمْن َيْنُُْض اْلعَْهدَ ِمْنُهْم َواْلَخَراجِ الَِّ   َكاَن َمْضُروب ا فِي 

اأْلَْ ِل َعلَْيِهْم َوإِْن َكاَن قَْد َ اَر بَْعُضحُ َعلَى بَْعِض اْلُمْسِلِميَن . الُمَّ إنَّحُ َيْجتَِمُج ِمْن اْلفَْيِ  

نو يُج اأْلَْمَواِل السُّْلَ انِيَِّ  الَّتِي ِلَمْيِت َماِل اْلُمْسِلِميَن : َكاأْلَْمَواِل الَّتِي لَْيَس لََها َماِلكو ُمَعيَّ َ مِ 
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ِمثَْل َمْن َماَت ِمْن اْلُمْسِلِميَن َولَْيَس لَحُ َواِرإو ُمعَيَّنو ؛ وكالغصوب َواْلَعَواِرِ ِ َواْلَودَائِجِ : 

 ََّر َمْعِرفَ ُ نَْ َحابَِها ؛ َوَغْيِر ذَِلَك ِمْن نَْمَواِل اْلُمْسِلِميَن اْلعََْاِر َواْلَمْنُْوِل . فََه َا الَّتِي تَعَ 

ُ تَعَالَى ِفي اْلُْْر ِن اْلفَْيَ  فََْْط ؛ أِلَنَّ النَِّميَّ َ لَّ  ُ َوَنْحُو ُ َماُل اْلُمْسِلِميَن . َوإِنََّما ذََكَر هَّ ى هَّ

ِح َوَسلََّم َما َكاَن يَُموُت َعلَى َعْهِدِ  َميِِتو إالَّ َولَحُ َواِرإو ُمَعيَّنو ِلُمُهوِر اأْلَْنَساِب ِفي َعلَيْ 

ة  َرُ لو ِمْن قَمِيلٍَ  فَدَفََج ِميَراالَحُ إلَى نَْكمَِر َرُ ٍل ِمْن تِْلَك اْلَْمِيلَِ  نَ ْ  :  نَْ َحابِِح َوقَْد َماَت َمرَّ

ِهْم َوقَْد قَاَل بِ َِلَك َطائِفَ و ِمْن اْلعُلََماِ  َكأَْحَمدَ فِي َقْوٍل َمْنُصوٍص نَْقَربِِهْم نَ َسم ا إلَى َ دِِ

ِِْح َوقَاَل بِ َِلَك َطائِفَ و مِ  ْن َوَغْيِرِ  َوَماَت َرُ لو لَْم يَُخلِِْع إالَّ َعِتيْ ا لَحُ فَدَفََج ِميَراالَحُ إلَى َعِتي

ُ نَْ َحاِب نَْحَمدَ َوَغيْ  ِرِهْم . َودَفََج ِميَراَإ َرُ ٍل إلَى َرُ ٍل ِمْن نَْهِل قَْرَيتِِح َوَكاَن َ لَّى هَّ

َم ُهَو َوُخلَفَاُؤ ُ َيتََوسَّعُوَن فِي دَْفجِ ِميَراِإ اْلَميِِِت إلَى َمْن بَْينَحُ َوبَْيَنحُ نََسبو َكمَ 
ا َعلَْيِح َوَسلَّ

دَقَاِت َوَكاَن يَأُْمُرُهْم نَْن يَُجاِهدُوا فِي َسمِيِل ذََكْرنَا ُ . َولَْم َيُمْن يَأُْخ ُ  ِمْن اْلُمْسِلِميَن إالَّ الصَّ

ْْمُوَض ِ  ُ بِِح فِي ِكتَابِِح . َولَْم يَُمْن ِلْْلَْمَواِل اْلَم ِ بِأَْمَواِلِهْم َونَْنفُِسِهْم ؛ َكَما نََمَر هَّ  هَّ

ُْْسوَمِ  ؛ ِديَوانو َ اِمجو َعلَى ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َونَِبي بَْمٍر َرِضَي  َواْلَم ِ َ لَّى هَّ َعْهِد َرُسوِل هَّ

 ُ ا َكاَن فِي َزَمِن ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب َرِضَي هَّ ْيئ ا فَلَمَّ َِ َْْسُم اْلَماُل َشْيئ ا فَ ُ َعْنحُ َبْل َكاَن يُ  هَّ

َكثَُر النَّاُس فََجَعَل ِديَواَن اْلعََ اِ  ِلْلُمَْاتِلَِ  َوَغْيِرِهْم ؛ َعْنحُ َكثَُر اْلَماُل َواتََّسعَْت اْلمِاَلدُ وَ 

َماِن  -َوِديَواُن اْلَجْيِش  يَواُن ُهَو نََهمُّ دََواِويِن  -فِي َه َا ال َّ تَِملو َعلَى نَْكثَِرِ  ؛ َوذَِلَك الدِِ ِْ ُم

َْْمُض ِمْن اأْلَْمَواِل ؛ َوَكاَن  اْلُمْسِلِميَن . َوَكاَن ِلْْلَْمَصاِر دََواِويُن اْلَخَراجِ  َواْلفَْيِ  َوَما يُ

دَقَاِت َواْلفَْيِ  َوَغْيِر  اَل َعلَى الصَّ ُ َعَلْيِح َوَسلََّم َوُخلَفَاُؤ ُ يَُحاِسمُوَن اْلعُمَّ النَّمِيُّ َ لَّى هَّ

َماِن َوَما َقْملَحُ الاََلالَ  َماُم قَْمَضحُ ذَِلَك . فََصاَرْت اأْلَْمَواُل فِي َه َا ال َّ  َ نَْنَوالٍ : نَْولو يَْستَِحقُّ اْمِ

ْ َمالِ َكاْلِجمَايَاِت الَّتِي  ْ َمالِ َكَما ذََكْرنَا ُ َونَْولو َيْحُرُم نَْخ ُ ُ بِاْمِ تُْؤَخ ُ بِاْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  َواْمِ

بَْيَنُهْم َوإِْن َكاَن لَحُ َواِرإو نَْو َعلَى َحدٍِ ِمْن نَْهِل اْلَْْريَِ  ِلمَْيِت اْلَماِل ؛ أِلَْ ِل قَِتيٍل قُِتَل 

اْرتََممَحُ َوتَْسُُْط َعْنحُ اْلعُُْوبَ ُ بِ َِلَك َوَكاْلُمُموِس الَِّتي اَل يَُسوغُ َوْضعَُها اتِِفَاق ا . َوَنْولو فِيِح 

ا اْ تَِهادو َوتَنَاُزلو َكَماٍل َمْن لَحُ ذُو َرِحٍم َوَلْيَس بِِ   فَْرٍض َواَل   َعَصمٍَ  َوَنْحِو ذَِلَك . َوَكثِير 

ِعيَّ ُ : َهُؤاَلِ  يَأُْخ ُوَن َما اَل َيِحلُّ َوَهُؤاَلِ  يَْمَنعُوَن َما َيجِ  ُب َما يََُْج المُّْلُم ِمْنحُ اْلُواَلةُ َوالرَّ

ُِ َبْعُض النَّ  ُحوَن . َوَكَما قَْد َيتُْر اِس ِمْن اْلِجَهاِد َما يَِجُب َويَْمنُِ  َكَما قَْد َيتََمالَُم اْلُجْندُ َواْلفَالَّ

ِ َما اَل َيِحلُّ َكْنُ  ُ . َوَك َِلَك اْلعُُْوَباُت َعلَى نَدَاِ  اأْلَْمَواِل ؛ َفإِنَّحُ قَدْ  ُِ  اْلُواَلةُ ِمْن َماِل هَّ يَتُْر

فِي ذَِلَك : إنَّ ُكلَّ َمْن َعلَْيِح َمالو  ِمْنَها َما يُمَاُح نَْو يَِجُب ؛ َوقَْد يَْفعَُل َما اَل َيِحلُّ . َواأْلَْ لُ 

ِلِح نَْو َماُل يَِتيٍم نَوْ   يَِجُب نَدَاُؤ ُ ؛ َكَرُ ِل ِعْندَ ُ َوِديعَ و نَْو ُمَضاَربَ و نَْو َشِرَك و نَْو َمالو ِلُمَوِكِ

ى نَدَائِِح ؛ فَإِنَّحُ إذَا اْمتَنََج ِمْن َماُل َوْقٍع نَْو َمالو ِلمَْيِت اْلَماِل ؛ نَْو ِعْندَ ُ دَْينو َوُهَو قَاِدرو َعلَ 

نَدَاِ  اْلَحِقِ اْلَواِ ِب : ِمْن َعْيٍن نَْو دَْيٍن ؛ َوَعَرَف نَنَّحُ قَاِدرو َعلَى نَدَائِِح ؛ فَإِنَّحُ يَْستَِحقُّ 

َل َوَ مََر َعلَى اْلَحْمِس اْلعُُْوبَ َ َحتَّى يُْمِهَر اْلَماَل نَْو يَدُلَّ َعلَى َمْوِضِعِح . فَإِذَا َعَرَف اْلَما

ْن فَإِنَّحُ يَْستَْوِفي اْلَحقَّ ِمْن اْلَماِل َواَل َحاَ  َ إلَى َضْرِبِح َوإِْن اْمتَنََج ِمْن الدَّاَللَِ  َعلَى َماِلِح َومِ 

َ  اْلَحقَّ نَْو يَُممَُّن ِمْن نَدَائِِح . َوَك َِلَك لَْو اْمتَنَ يفَاِ  ُضِرَب َحتَّى يَُؤدِِ َج ِمْن نَدَاِ  النَّفََِْ  اْمِ

 ُ َِِّريِد َعْن نَِبيِح َعْن النَّمِِيِ َ لَّى هَّ  اْلَواِ مَِ  َعلَْيِح َمَج اْلُْْدَرةِ َعلَْيَها ؛ ِلَما َرَوَّللا َعْمُرو ْبُن ال

ْهُل السُّنَِن . َوقَاَل َعلَْيِح َوَسلََّم نَنَّحُ قَاَل : } لَيُّ اْلَواِ ِد يُِحلُّ ِعْرَضحُ َوُعُْوَبتَحُ { َرَوا ُ نَ 

ِحيَحْيِن َو " اللَّيُّ " ُهَو  ُ َعَلْيِح َوَسلََّم } َمْ ُل اْلغَِنِيِ ُظْلمو { نَْخَرَ ا ُ فِي الصَّ َ لَّى هَّ

َمْن َفعََل اْلَمْ ُل : َوالمَّاِلُم يَْستَِحقُّ اْلعُُْوبَ َ َوالتَّْعِ يَر . َوَه َا نَْ لو ُمتََّفقو َعلَْيِح : نَنَّ ُكلَّ 

ا َيْجتَهِ  َِّْرلِ َكاَن تَْعِ ير  َِ َواِ م ا اْستََحقَّ اْلعُُْوبَ َ ؛ فَإِْن لَْم تَُمْن ُمَْدََّرة  بِال ا نَْو تََر م  دُ ُمَحرَّ
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ْرِب َحتَّى يُ  َ  فِيِح َوِليُّ اأْلَْمِر فَيُعَاقُِب اْلغَِنيَّ اْلُمَماِطَل بِاْلَحْمِس فَإِْن نََ رَّ ُعوقَِب بِالضَّ َؤدِِ

َِّافِِعِيِ َونَْحَمدَ َوَغْيِرِهْم  اْلَواِ َب َوقَْد نَصَّ َعلَى ذَِلَك اْلفََُْهاُ  : ِمْن نَْ َحاِب َماِلٍك َوال

ُ َعْنُهْم َواَل نَْعلَُم فِيِح ِخاَلف ا . َوقَْد َرَوَّللا اْلمَُخاِر ُّ فِي َ ِحيِحِح } َعْن اْبِن ُعَمَر  َرِضَي هَّ

 ُ ْفَراِ  َرِضَي هَّ ا َ الََح نَْهَل َخْيمََر َعَلى الصَّ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم لَمَّ َعْنُهَما نَنَّ النَِّميَّ َ لَّى هَّ

اَلحِ َسأََل بَْعَض اْليَُهوِد  َعْن َكْنِ  َماِل  -َوُهَو َسْعَي َ َعمَّ حيي ْبِن نَْخَ َب  -َواْلمَْيَضاِ  َوالِسِ

نَْذَهمَتْحُ النَّفََْاُت َواْلُحُروُب فََْاَل : اْلعَْهدُ قَِريبو َواْلَماُل نَْكثَُر ِمْن حيي ْبِن نَْخَ َب . فََْاَل : 

َبْيِر َفَمسَّحُ ِبعَ َاِب فََْاَل : قَْد َرنَ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َسْعيَ َ إلَى ال ُّ ْيت حييا ذَِلَك فَدَفََج النَّمِيُّ َ لَّى هَّ

ُ ُل َكاَن يَُ وُف فِي َخِربٍَ  َهُهنَا  فَ ََهمُوا فََ افُوا فََوَ دُوا اْلِمْسَك فِي اْلَخِربَِ  { َوَه َا الرَّ

يُّ اَل تَِحلُّ ُعُْوَبتُحُ إالَّ ِبَحِقِ ؛ َوَك َِلَك ُكلُّ َمْن َكتََم َما َيِجُب إْظَهاُر ُ ِمْن داََل  ِمِ يًّا َوال ِِ لٍَ  ِذِمِ

اُل َوَغْيُرُهْم ِمْن َماِل َواِ مٍَ  َوَنْحِو ذَِلَك يُعَاقَُب َعلَى  ِِ اْلَواِ ِب . َوَما نََخ َ ُ اْلعُمَّ تَْر

بَِسمَِب  اْلُمْسِلِميَن بَِغْيِر َحِقٍ فَِلَوِلِيِ اأْلَْمِر اْلعَاِدِل اْسِتْخَراُ حُ ِمْنُهْم ؛ َكاْلَهدَايَا الَّتِي يَأُْخ ُونََها

 ُ اِل ُغلُولو . َوَرَوَّللا إْبَراِهيُم اْلعََمِل . قَاَل نَبُو َسِعيٍد الخدر  َرِضَي هَّ  َعْنحُ َهدَايَا اْلعُمَّ

ُ َعلَْيِح  -فِي ِكتَاِب اْلَهدَايَا  -اْلَحْربِيُّ  ُ َعْنُهَما نَنَّ النَّمِيَّ َ لَّى هَّ َعْن اْبِن َعمَّاٍس َرِضَي هَّ

ْيِن } َعْن نَبِي حميد الساعد  َرِضَي َوَسلََّم قَاَل : } َهدَايَا اأْلَُمَراِ  ُغلُولو { َوفِي الصَِّحيحَ 

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َرُ ال  ِمْن األزد ؛ يَُْاُل َلحُ اْبُن اللتم ُ َعْنحُ قَاَل : اْستَْعَمَل النَّمِيُّ َ لَّى هَّ ي  هَّ

ا قَِدَم قَاَل : َه َا لَُمْم َوَه َا نُْهِدَ  إلَيَّ . فََْاَل  دَقَِ  فَلَمَّ ُ َعَلْيِح َوَسلََّم َعلَى الصَّ النَّمِيُّ َ لَّى هَّ

ُ ؛ فَيَُْوُل : َه َا لَُمْم َوَه َا نُْهِدَ  إلَيَّ  نَا هَّ ا َوالَّ ُ ِل نَْستَْعِملُحُ َعلَى اْلعََمِل ِممَّ  ؟ َما بَاُل الرَّ

ِح . فََيْنُمَر نَيُْهدَّللَا إلَيْ  ِح نَْم اَل ؟ َواَلَِّ   َنْفِسي ِبيَِدِ  اَل فََهالَّ َ لََس فِي بَْيِت نَبِيِح نَْو َبْيِت نُِمِ

ا لَحُ ُرَغا و نَ  ِْيَاَمِ  يَْحِملُحُ َعلَى َرقَمَتِِح ؛ إْن َكاَن بَِعير  ََْرةو يَأُْخ ُ ِمْنحُ َشْيئ ا إالَّ َ اَ  بِِح يَْوَم اْل ْو بَ

َعْفَرتَْي إِبَ ْيِح ؛ الُمَّ قَاَل : اللَُّهمَّ َهْل بَلَّْغت  لََها ُخَوارو نَْو َشاةو تَْيعَُر الُمَّ َرفََج يَدَْيِح َحتَّى َرنَْينَا

 ؟ اللَُّهمَّ َهْل بَلَّْغت اللَُّهمَّ َهْل بَلَّْغت ؟ الاََلال ا { .
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 265 #َهِل تُِحَصُن اِلُمَراِهقَةُ ِلِلبَاِلِغ ؛ َوبِاِلعَِ ِس ؟

انِي : فَإِْن َكاَن ُمْحَصن   ا ال َّ ا فَإِنَّحُ يُْرَ ُم ِباْلِحَجاَرةِ َحتَّى يَُموَت َكَما َرَ َم النَّمِيُّ فَْصلو َونَمَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َماِعَ  ْبَن َماِلٍك األسلمي َوَرَ َم الغامدي  َوَرَ َم اْليَُهوِديَّْيِن َوَرَ َم  َ لَّى هَّ

ْ ِم ِمائَ و ؟ َغْيَر َهُؤاَلِ  َوَرَ َم اْلُمْسِلُموَن بَْعدَ ُ . َوقَْد اْختَ  لََع اْلعُلََماُ  : َهْل يُْجلَدُ قَْمَل الرَّ

 َعلَى قَْولَْيِن فِي َمْ َهِب نَْحَمد َوَغْيِرِ  . َوإِْن َكاَن َغْيُر ُمْحَصٍن فَإِنَّحُ يُْجلَدُ ِمائَ ُ َ ْلدَةٍ بِِمتَابِ 

ُ عَ  ِ َ لَّى هَّ ا بُِسنَِّ  َرُسوِل هَّ ُب َعام  ِ َويُغَرَّ لَْيِح َوَسلََّم َوإِْن َكاَن َبْعُض اْلعُلََماِ  يََرَّللا هَّ

َهدَ َعلَى نَفْ  ِْ َهدَ َعلَْيِح نَْرَبعَ ُ ُشَهدَاَ  نَْو يَ ِْ ِسِح ُوُ وَب التَّْغِريِب . َواَل يَُْاُم َعلَْيِح اْلَحدُّ َحتَّى يَ

ََِهادَتِِح َعلَى نَْفِسِح نَْربََج َشَهادَاٍت ؛ ِعْندَ َكثِيٍر ِمْن اْلعُلََماِ  نَْو نَْكثَِرهِ  ْم . َوِمْنُهْم َمْن َيْمتَِفي بِ

ة  َواِحدَة  َوَلْو نَقَرَّ َعلَى نَْفِسِح الُمَّ َرَ َج فَِمْنُهْم َمْن يَُْوُل : يَْسُُْط َعْنحُ اْلَحدُّ َوِمْنُهْم مَ  ْن َمرَّ

ا  -َملَّعو َوُهَو ُحرٌّ مُ  -يَُْوُل : اَل يَْسُُْط . َواْلُمْحَصُن َمْن َوِطَي  ا َ ِحيح  َ َها ِنَماح  ِلَمْن تََ وَّ

تََرُط نَْن تَُموَن اْلَمْوُطوَ ةُ ُمَساِويَ   ِلْلَواِطِي فِي َهِ ِ   ِْ ة  َواِحدَة  . َوَهْل يُ فِي قُمُِلَها َولَْو َمرَّ

فَاِت ؟ َعلَى قَْولَْيِن ِلْلعُلََماِ  . . َوَهْل تُْحَصُن اْلُمَراِهَْ ُ ِلْلمَ  ا نَْهُل الِصِ اِلغِ ؛ َوبِاْلعَْمِس ؟ فَأَمَّ

 ُ َِّافِِعِيِ َونَْحَمد أِلَنَّ النَِّميَّ َ لَّى هَّ ا ِعْندَ نَْكثَِر اْلعُلََماِ  َكال ِ  فَإِنَُّهْم ُمْحَصنُوَن نَْيض  مَّ  ال ِِ

ُل رَ  ْساَلِم . َواْختَلَفُوا َعلَْيِح َوَسلََّم َرَ َم يَُهوِديَّْيِن ِعْندَ بَاِب َمْسِجِدِ  َوذَِلَك نَوَّ ْ ٍم َكاَن ِفي اْمِ
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ا فِي اْلَمْرنَةِ إذَا ُوِ دَْت ُحْمَلى َولَْم َيُمْن لََها َزْوجو َواَل َسيِِدو َولَْم تَدَْل ُشْمَه   فِي اْلَحمَِل . فَِفيهَ 

ُجوُز نَْن تَُموَن َحمِلَْت ُمْمَرَه   قَْواَلِن ِفي َمْ َهِب نَْحَمد َوَغْيِرِ  . قِيَل : اَل َحدَّ َعلَْيَها ؛ أِلَنَّحُ يَ 

اِشِديَن  ِل . نَْو بَِوْطِ  ُشْمَهٍ  . َوقِيَل : َبْل تَُحدُّ َوَه َا ُهَو اْلَمأاْلُوُر َعْن اْلُخلَفَاِ  الرَّ نَْو ِبتََحمُّ

َِِّريعَِ  َوُهَو َمْ َهُب نَْهِل اْلَمِدينَِ  ؛ فَإِنَّ ااِل  ْحتَِمااَلِت النَّاِدُر اَل َوُهَو اأْلَْشمَحُ بِأُُ وِل ال

ُُِّهوِد .  يُْلتَفَُت إلَْيَها َكاْحتَِماِل َكِ بَِها َوَكِ ِب ال

============== 
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ِميَن َوإَِلى اآْلِن :  ِِ اْلُمتََْدِِ ُ فِيَم اْستََْرَّ إْطاَلقُحُ ِمْن اْلُملُو ْساَلِم َرِحَمحُ هَّ ِمْن َوُسئَِل َشْيُخ اْمِ

وِ  اْلمِِرِ َواْلُُْربَاِت َعلَى َسمِيِل اْلُمَرتَِّب ِلْلُمْرتََ قِيَن ِمْن اْلفََُْراِ  َواْلَمَساِكيِن َعلَى ُو ُ 

ِْيُر الَِّ   اَل َماَل لَحُ . َوِمْنُهْم َمْن لَحُ َعائِلَ و َكِثيَرةو َيْلَ ُمحُ  َْتُُهْم  اْختِاَلِف نَْحَواِلِهْم . فَِمْنُهْم اْلفَ نَفَ

ِ تَعَالَى الَِّ   لَْيَس لَحُ َسَمبو َيتََسمَُّب بِحِ َوكَ  َِْ ُج إلَى هَّ  ْسمُحُ اَل يَُْوُم ِبُمْلفَِتِهْم . َوِمْنُهْم اْلُمْن

] َو [ اَل يُْحِسُن َ ْنعَ   َيْصنَعَُها . َوِمْنُهْم اْلعَاِ ُ  َعْن اْلَحَرَكِ  ِلِممَِر نَْو َضْعٍع . َوِمْنُهْم 

ِغيُر دُ  َِِّريِع الصَّ تَِغلُوَن ِباْلِعْلِم ال ِْ وَن اْلمَاِلغِ َوالنَِِساُ  اأْلََراِمُل َوذَُوو اْلعَاَهاِت . َوِمْنُهْم اْلُم

َوقَِراَ ةِ اْلُْْر ِن َوِمْن ِلْلُمْسِلِميَن بِِهْم نَْفجو َعامٌّ َولَحُ ِفي َبْيِت اْلَماِل نَِصيبو . َوِمْنُهْم نَْربَاُب 

َوايَا َوال دُوَن ِلْلِعمَادَةِ َوتَلَِِْي اْلَواِرِديَن : ِمْن اْلفََُْهاِ  َونَْهِل اْلِعْلِم َوَغْيِرِهْم ال َّ ْبِط اْلُمتََجِرِ رَّ

ِ تَعَالَى ِمْن نَْواَلِد اْلُجْنِد َوغَ  ِهِديَن فِي َسمِيِل هَّ ِْ ْيِرِهْم ِمْن نَْبنَاِ  السَّمِيِل . َوِمْنُهْم نَْيتَاُم اْلُمْستَ

ْن يَْسأَُل إْحيَاَ  اْلَمَواِت فَأَْحيَاَها نَْو اْستَْصلََح نَْحَراس ا َعاِليَ   ِممَّ   ْن لَْم يُْخِلْع لَحُ َما يَْمِفيِح َوِممَّ

ْت َعلَْيِح َعلَى  ة  َبْعدَ إْ اَلِحَها فَاْستَْخَرَ َها ِفي ُمدَِّة ِسِنيَن َعِديدٍَة َواْستََْرَّ ِلتَُموَن لَحُ ُمْستَِمرَّ

َغ   لَُهْم َ ارِ    اْلعََوائِِد فِي ِمثِْل ذَِلَك . فََهْل تَُموُن َهِ ِ  اأْلَْسمَاُب الَّتِي اتََّصفُوا ِبَها ُمَسِوِ

ابُُهْم َعلَى َوْ ِح اْلَمْصلََحِ  َواْستَ  ْساَلِم َونُوَّ ُِ اْمِ َْرَّ تَنَاُوَل َما نَالُو ُ ِمْن ذَِلَك َونَْطلََْحُ لَُهْم ُملُو

فَاِت بِأَْيِديهِ  ْم إلَى اآْلِن نَْم اَل ؟ َوَما ُحْمُم َمْن يُْنِ لُُهْم بِعَدَِم ااِلْستِْحَْاِق َمَج ُوُ وِد َهِ ِ  الِصِ

َوايَ  َوايَا َوُمْعَمِم ال َّ َْْ جِ نَْرَزاقِِهْم اْلُمَؤدِِ  إلَى تَْعِ يِل ال َّ َب إلَى السُّْلَ اِن بِالسَّْعيِ بِ ا َوتََْرَّ

ْبِط الَّ  ْساَلِم . َوالرَّ ِديَن َويَُْوُم ِبَها ِشعَاُر اْمِ ِتي يَْرتَِفُق ِبَها نَْبنَاُ  السَّمِيِل َوَغْيُرُهْم ِمْن اْلُمَجرَّ

ا َعاِ ي ا نَْم اَل ؟ َوَهْل يَِجُب نَْن يَُملََّع َهُؤاَلِ  إالْمَاُت اْستِْحَْاقِِهْم َمَج  َهْل يَُموُن بِ َِلَك  اِلم 

ا بِأَْيِديِهْم ِمْن قَِمِل نُوِلي اأْلَْمِر . َوَلْو ُكلِِفُوا ذَِلَك : فََهْل يَتَعَيَُّن َعلَْيِهْم إالْمَاتُحُ َكْوِن ذَِلَك ُمْستَِْ  رًّ

ِ  ِعْندَ َحاِكٍم بَِعْينِِح َغِريٍب ِمْن بِاَلِدِهْم ُمتََماِهٍر بُِمنَافَِرتِِهْم َمَج ُوُ وِد ِعدَّةٍ ِمْن اْلُحمَّاِم َغْيرِ 

الْمَاِت ِلَضْعِفِح َعْن إقَاَمِ  اْلمَيِِنَِ  فِي بِاَلدِ  ِهْم نَْو اَل ؟ َوَما ُحْمُم َمْن َعَجَ  ِمْنُهْم َعْن اْمِ

َماِن اَل يَُؤدُّوَن َشَهادَة  إالَّ بِأُْ َرةِ  ا َغلََب َعلَْيِح اْلَحاُل ِمْن نَنَّ ُشُهودَ َه َا ال َّ َِّْرِعيَِّ  ؟ لَمَّ  ال

ُُِّهودُ نَْحَوالَُهنَّ تُْرِضيِهْم َوقَْد َيعْ  تِي اَل يَْعلَُم ال ِْيُر َعْن ِمثِْلَها َوَك َِلَك النِِْسَوةُ الالَّ ِجُ  اْلفَ

ا َعْن اْستِْحَْاِق َمْن ذُِكَر . فَأََ اَب بِأَنَّحُ اَل يَْستَِحقُّ ِمْن َهُؤاَل  َماُم َحاِكم  ِ  َغاِلم ا . َوإِذَا َسأََل اْمِ

ا اْلَمْ ُكوِريَن َوَمْن  ِمَن اَل َغْيُر َواْضِرْب َعمًّ َيْجِر  َمْجَراُهْم إالَّ اأْلَْعَمى َواْلُمَمسََّح َوال َّ

ا َعاِ ي ا نَْم اَل ؟ َوَما  ِْيَِْ  نَْحَواِلِهْم . َهْل يَُموُن بِ َِلَك  الِم  اَللٍ َعلَى َح ِسَواُهْم ِمْن َغْيِر اِطِ

ْبِط . َهْل يَْستَِحقُّ َمْن ُهَو الَِّ   يَِجُب َعلَْيِح فِي ذَِلَك ؟ َوإِذَا  َوايَا َوالرَّ َماُم َعْن ال َّ َسأَلَحُ اْمِ

ْبَط دََكاِكيُن َواَل َشكَّ نَنَّ ِفيِهْم  َواَيا َوالرَّ بَِها َما ُهَو ُمَرتَّبو لَُهْم . فَأََ اَب بِأَنَّ َهِ ِ  ال َّ

لََحاُ  َواْلعُلََماُ  َوَحَمَل ُ اْلِمتَاِب اْلعَِ ي ِ تَعَالَى . َهْل َيُموُن ُمْؤِذي ا الصُّ َِْ ِعيَن إلَى هَّ ِ  َواْلُمْن

َمَج َعدَِم اْلَمْعِرفَِ  بَِجِميِعِهْم  -لَُهْم بِ َِلَك نَْم اَل ؟ َوَما ُحْمُم َه َا اْلَْْوِل اْلُمْ لَِق فِيِهْم 
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ِْيَِْ  نَْحَواِلِهْم بِاْلُملِِيَِّ  إذَا تَمَ  اَللِ َعلَى َح َهْل تَْسُُْط بِ َِلَك  -يََّن ُسُْوُطحُ َوبُْ اَلنُحُ َوااِلِطِ

ْْ ُوفِيَن الدَّْعَوَّللا َعلَْيِح بَِه َا ال َّْعِن َعلَْيهِ  ْم ِرَواَيتُحُ َوَما َعدَاَها ِمْن نَْخمَاِرِ  نَْم اَل ؟ َوَهْل ِلْلَم

ِِ إلَى قَْ جِ نَْرَزاقِِهْم َونَْن يَُملَّفُ  و ُ إالْمَاُت ذَِلَك . َوإِذَا َعَجَ  َعْن إالْمَاتِِح اْلُمَؤدِِ  ِعْندَ اْلُملُو

ا فِي َعدَالَتِحِ  ْْتََضا ُ نَْم اَل ؟ َوإِذَا َعَجَ  َعْن الُمُوِت ذَِلَك َهْل َيُموُن قَاِدح   فََهْل لَُهْم ُمَ الَمَتُحُ بُِم

ينِيَِّ  نَْم اَل ؟ َومَ  ْن َكاَنْت َهِ ِ  ِ فَتُحُ ِلَهِ ِ  ال َّائِفَِ  َوَ ْرِحِح : َيْنعَِ ُل ِبَها َعْن اْلَمنَاِ ِب الدِِ

ا نَْكثَرُ  ُ ُل قَْوم  ُهْم َوُهْم لَحُ فِي َغايَِ  اْلَمَراَهِ  َهْل َيُجوُز نَْن َيُؤمَّ بِِهْم َوقَْد َ اَ  : } اَل يَُؤمُّ الرَّ

 لَحُ َكاِرُهوَن { ؟ ؟ .

 اْلَجَوابُ 

ِ َرِبِ اْلعَا ِْْريِر نَْ ٍل َ اِمجٍ فِي نَْمَواِل فَأََ اَب : اْلَحْمدُ لِلَّ لَِميَن . َهِ ِ  اْلَمَسائُِل تَْحتَاُج إلَى تَ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم وَ  ِ َ لَّى هَّ ُخلَفَاُؤ ُ بَْيِت اْلَماِل َمْمنِيٌّ َعلَى اْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  الَّتِي َسنََّها َرُسوُل هَّ

اِشدُوَن َكَما قَاَل ُعَمُر بْ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َوُواَلةُ الرَّ ِ َ لَّى هَّ ُن َعْمِد اْلعَِ يِ  : َسنَّ َرُسوُل هَّ

ةو َعلَى طَ  ِ َوقُوَّ ِ َواْستِْعَمالو ِلَ اَعِ  هَّ اَعِ  اأْلَْمِر بَْعدَ ُ نَْشيَاَ  : اأْلَْخ ُ بَِها تَْصِديقو ِلِمتَاِب هَّ

ِ لَْيَس أِلََحِد تَْغيِيُرهَ  ا َواَل النََّمُر فِي َرنْ ِ َمْن َخالَفََها ؛ َمْن اْهتَدَّللَا ِبَها فَُهَو ُمْهتٍَد َوَمْن هَّ

ُ َما تََولَّى  اْستَْنَصَر بَِها َفُهَو َمْنُصورو َوَمْن َخالَفََها َواتَّمََج َغْيَر َسِميِل اْلُمْؤِمِنيَن َوالَّ ُ هَّ

ا . ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } نُوِ يُمْم بِالسَّْمجِ  َونَْ اَل ُ َ َهنََّم َوَساَ ْت َمِصير  َوقَْد قَاَل َ لَّى هَّ

ا فَعََلْيُمْم بُِسنَِّتي َوُسنَِّ  اْلُخلَفَ  اِ  َوال َّاَعِ  فَإِنَّحُ َمْن َيِعْش ِمْنُمْم بَْعِد  فََسيََرَّللا اْخِتاَلف ا َكِثير 

اِشِديَن اْلَمْهِديِِيَن ِمْن َبْعِد  تََمسَُّمو وا َعلَْيَها بِالنََّواِ ِ  . َوإِيَّاُكْم َوُمْحداَلَاِت الرَّ ا ِبَها َوَعضُّ

اأْلُُموِر ؛ فَإِنَّ ُكلَّ بِْدَعٍ  َضاَللَ و { . َواْلَواِ ُب َعلَى ُواَلةِ اأْلُُموِر َوَغْيِرِهْم ِمْن اْلُمْسِلِميَن 

َ َما اْستََ ْعتُْم { َوقَاَل النَّمِيُّ َ لَّى  اْلعََمُل ِمْن ذَِلَك ِبَما َعلَْيِهْم َكَما قَاَل تَعَالَى : } ُوا هَّ فَاتَّْ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } إذَا نََمَرتُْمْم بِأَْمِر فَأْتُوا ِمْنحُ َما اْستََ ْعتُْم َوإِذَا نََهْيتُُمْم َعْن َشْيٍ   هَّ

ا فَنَُْوُل : ِ  فَاْ تَِنمُو ُ { . َونَْحُن نَْ ُكُر ذَِلَك ُمْختََصر  اأْلَْمَواُل الَّتِي لََها نَْ لو فِي ِكتَاِب هَّ

 الَّتِي َيتََولَّى قَْسَمَها ُواَلةُ اأْلَْمِر الاََلالَ و : " َماُل اْلَمَغانِِم " . َوَه َا ِلَمْن َشِهدَ اْلَوْقعَ َ ؛ إالَّ 

ُ فِي َقْوِلِح : } َواْعلَمُ  ِ اْلُخُمَس فَإِنَّ َمْصِرفَحُ َما ذََكَر ُ هَّ وا نَنََّما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍ  فَأَنَّ لِلَّ

} ِ ُسوِل َوِلِ   اْلُْْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّمِيِل إْن ُكْنتُْم  َمْنتُْم بِاللَّ َو  ُخُمَسحُ َوِللرَّ

ِْتَاِل . فََهِ ِ  اْلَمغَ  انُِم َوُخُمُسَها . َو " الثَّاِني اْلفَْيُ  " . " اْلَمغَانُِم " َما نُِخ َ ِمْن اْلُمفَّاِر بِاْل

ُ َعلَى َرُسوِلِح  ِر " َحْيُث قَاَل : } َوَما نَفَاَ  هَّ ِْ ُ تَعَالَى فِي " ُسوَرةِ اْلَح َوُهَو الَِّ   ذََكَر ُ هَّ

: } َفَما نَْوَ ْفتُْم { نَْ  َما ِمْنُهْم فََما نَْوَ ْفتُْم َعلَْيِح ِمْن َخْيٍل َواَل ِرَكاٍب { َوَمْعنَى َقْوِلِح 

ْْتُْم . يَُْاُل َوَ َع اْلَمِعيُر َيِجُع ُوُ وف ا ونو فتح : إذَا َساَر نَْوع ا  ْكتُْم َواَل نَْعَمْلتُْم َواَل ُس َحرَّ

ُ َعلَى َرُسوِلِح َوُهَو َما َ اَر ِللْ  ُمْسِلِميَن بَِغْيِر ِمْن السَّْيِر . َفَه َا ُهَو اْلفَْيُ  الَِّ   نَفَاَ  ُ هَّ

ِْتَال نَْ  َما قَاتَْلتُْم َعلَْيِح . َفَما قَاتَلُوا َعلَْيِح َكانَ   إيَجاِف َخْيٍل َواَل ِرَكاٍب َوذَِلَك ِعمَاَرةو َعْن اْل

َ نَفَاَ  ُ َعلَى اْلُمْسِلِمينَ  ؛ فَإِنَّحُ َخلََق اْلَخْلَق  ِلْلُمَْاتِلَِ  َوَما لَْم يَُْاتِلُوا َعَلْيِح فَُهَو فَْي و ؛ أِلَنَّ هَّ

ا . َواْلُمفَّاُر َعمَدُوا َغْيَر ُ فَ  َصاُروا ِلِعمَادَتِِح َونََحلَّ لَُهْم ال َّيِِمَاِت ِليَأُْكلُوا َطيِِم ا َوَيْعَملُوا َ اِلح 

قُّوا نَْنفَُسُهْم َونَْن يَْستَْرِ عُوا َغْيَر ُمْستَِحِِْيَن ِلْلَماِل . فَأَبَاَح ِلْلُمْؤِمنِيَن نَْن َيْعمُدُو ُ َونَْن يَْستَرِ 

ُ إلَى اْلُمْؤِمِنيَن ِمْنُهْم فََْْد فَاَ ْت نَْ  َرَ عَْت إلَى ُمْستَِحِِْ  يَها . اأْلَْمَواَل ِمْنُهْم . فَإِذَا نََعادََها هَّ

ُ وس الَّتِي تُْؤَخ ُ ِمْن نَْهِل ال ِ  َويَْدُخُل فِيِح َما يُْؤَخ ُ َوَه َا اْلفَْيُ  يَْدُخُل فِيِح ِ ْ يَ ُ الرُّ مَّ ِِ 

ُِوِر َوَما يَُصالَُح َعلَْيِح اْلُمفَّاُر ِمْن اْلَماِل َكاَلَِّ   يَْحِملُونَحُ  ُِوِر ؛ َونَْنَصاِف اْلعُ  ِمْنُهْم ِمْن اْلعُ

َن َكأَْمَواِل بَِني النَِّضيِر َوَغْيِر ذَِلَك . َويَْدُخُل ِفيِح َما َ لَْوا َعْنحُ َوتََرُكو ُ َخْوف ا ِمْن اْلُمْسِلِمي
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ِر " َوقَاَل : } ُهَو الَِّ   نَْخَرَج الَِّ يَن َكَفُروا ِمْن نَْهِل  ِْ ُ فِيَها " ُسوَرةَ اْلَح الَّتِي نَْنَ َل هَّ

ِر َما َظنَْنتُْم نَْن َيْخُرُ وا َوَظنُّوا نَنَُّهْم َماِنعَ  ِْ ِل اْلَح تُُهْم ُحُصونُُهْم ِمَن اْلِمتَاِب ِمْن ِديَاِرِهْم أِلَوَّ

ْعَب يُْخِربُوَن بُيُوتَُهْم بِأَْيدِ  ُ ِمْن َحْيُث َلْم يَْحتَِسمُوا َوقَ ََف فِي قُلُوِبِهُم الرُّ ِ فَأَتَاُهُم هَّ يِهْم هَّ

ُ َعلَ  ْيِهُم اْلَجاَلَ  لَعَ ََّبُهْم َونَْيِد  اْلُمْؤِمِنيَن فَاْعتَمُِروا يَا نُوِلي اأْلَْبَصاِر { } َوَلْواَل نَْن َكتََب هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلَّمَ   فِي الدُّْنيَا َولَُهْم فِي اآْلِخَرةِ َع َاُب النَّاِر { َوَهُؤاَلِ  نَْ اَلُهْم النَِّميُّ َ لَّى هَّ

ا  َوَكانُوا يَْسُمنُوَن َشْرقِيَّ اْلَمِدينَِ  النَّمَِويَِّ  فَأَْ اَلُهْم َبْعدَ نَْن َحاَ َرُهمْ  َوَكانَْت نَْمَوالُُهْم ِممَّ

ُ َعلَى َرُسوِلِح ِمْن نَْهلِ  َْْوِلِح : } َما نَفَاَ  هَّ ُ َعلَى َرُسوِلِح . َوذََكَر َمَصاِرَف اْلفَْيِ  بِ  نَفَاَ  هَّ

ُسوِل َوِلِ   اْلُْْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّمِ  ِ َوِللرَّ َّ ِ َِ يِل َكْي اَل يَُموَن دُولَ   اْلَُْرَّللا 

َ إنَّ  ُوا هَّ ُسوُل فَُخ ُو ُ َوَما نََهاُكْم َعْنحُ فَاْنتَُهوا َواتَّْ َ  بَْيَن اأْلَْغنِيَاِ  ِمْنُمْم َوَما  تَاُكُم الرَّ هَّ

ْمَواِلِهْم َيْمتَغُوَن فَْضال  َشِديدُ اْلِعَْاِب { } ِلْلفََُْراِ  اْلُمَهاِ ِريَن الَِّ يَن نُْخِرُ وا ِمْن ِدياِرِهْم َونَ 

ُ وا الدَّارَ  اِدقُوَن { } َوالَِّ يَن تََموَّ َ َوَرُسولَحُ نُولَئَِك ُهُم الصَّ ِ َوِرْضَوان ا َويَْنُصُروَن هَّ  ِمَن هَّ

يَماَن ِمْن قَْمِلِهْم يُِحمُّوَن َمْن َهاَ َر إلَْيِهْم َواَل َيِجدُوَن ِفي ُ دُوِرِهْم حَ  ا نُوتُوا َواْمِ اَ    ِممَّ

َويُْؤاِلُروَن َعلَى نَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَ  و َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِح فَأُولَئَِك ُهُم 

ْخَوانِنَا الَِّ يَن َسمَُْونَ  ااْلُمْفِلُحوَن { } َوالَِّ يَن َ اُ وا ِمْن َبْعِدِهْم يَُْولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِمِ

يَماِن َواَل تَْجَعْل فِي قُلُوبِنَا ِغالًّ ِللَِّ يَن  َمنُوا َربَّنَا إنََّك َرُ وفو َرِحيمو { فََهُؤاَلِ   بِاْمِ

ِْيَاَمِ  َوِلَه َا قَاَل َماِلكو َونَبُو ُعَمْيٍد َونَ  بُو اْلُمَهاِ ُروَن َواأْلَْنَصاُر َوَمْن َ اَ  َبْعدَُهْم إلَى َيْوِم اْل

َحابَ َ لَْم يَُمْن لَحُ فِي َحِميٍم ال نهرواني ِمْن نَْ َحاِب نَْحَمد َوَغْيِرِهْم : نَنَّ َمْن َسبَّ الصَّ

ُ َعْنحُ َعلَى اأْلَْرِض الَّتِي فَتََحَها  اْلفَْيِ  نَِصيبو . َوِمْن اْلفَْيِ  َما َضَربَحُ ُعَمُر َرِضَي هَّ

ِْْسْمَها ؛ َكأَْرِض ِمْصَر  ا ِمْنَها  -َونَْرِض اْلِعَراِق َعْنَوة  َولَْم يَ َِّاِم  -إالَّ َشْيئ ا يَِسير  َوبَِرِ ال

ِ  : َكأَبِي َحنِيفَ َ َوَماِلٍك َونَْحَمد .  َوَغْيِر ذَِلَك . فََه َا اْلفَْيُ  اَل ُخُمَس فِيِح ِعْندَ َ َماِهيِر اأْلَِئمَّ

َِّافِِعيُّ َوبَْعُض نَْ حَ  اِب نَْحَمد َوذََكَر ذَِلَك ِرَوايَ   َعْنحُ قَاَل اْبُن َوإِنََّما َيَرَّللا تَْخِميَسحُ ال

َِّافِِعِيِ نَنَّ فِي اْلفَْيِ  ُخُمس ا َكُخُمِس اْلغَِنيَمِ  . َوَه َا  اْلُمْنِ ِر : اَل يُْحَفُظ َعْن نََحٍد قَْمَل ال

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم فِي َحيَاتِِح ِعْندَ نَْكثَِر اْلعُلََماِ  . َوقَاَل  اْلفَْيُ  لَْم يَُمْن ِمْلم ا ِللنَِّمِيِ َ لَّى هَّ

ا َمْصِرفُحُ َبْعدَ َمْوِتِح ؛ فََْْد اتَّفََق  َِّافِِعيُّ َوَبْعُض نَْ َحاِب نَْحَمد : َكاَن ِمْلم ا لَحُ . َونَمَّ ال

ِْْوَيتَُهْم اْلعُلََماُ  َعلَى نَْن يَْصِرَف ِمْنحُ نَْرَزاَق اْلُجْنِد اْلُمَْاتِِليَن الَِّ يَن يُ  َْاتِلُوَن اْلُمفَّاَر ؛ فَإِنَّ تَ

تُِ لُّ اْلُمفَّاَر فَيُْؤَخ ُ ِمْنُهْم اْلفَْيُ  . َوتَنَاَزُعوا َهْل يُْصَرُف فِي َسائِِر َمَصاِلحِ اْلُمْسِلِميَن نَْم 

َِّافِِعِيِ َوَوْ َهْيِن فِي َمْ هَ  َماِم نَْحَمد ؛ لَِمنَّ تُْختَصُّ بِِح اْلُمَْاتِلَ ُ ؟ َعلَى قَْولَْيِن ِلل ِب اْمِ

ُهوَر فِي َمْ َهمِِح َوُهَو َمْ َهُب نَِبي َحِنيفَ َ َوَماِلٍك : نَنَّحُ اَل يُْختَصُّ بِِح اْلُمَْاتِلَ ُ ؛ بَْل  ِْ اْلَم

 َ ْهِل اْلفَْيِ  ؛ يُْصَرُف فِي اْلَمَصاِلحِ ُكلَِِها . َوَعلَى اْلَْْولَْيِن : يُْعَ ى َمْن ِفيِح َمْنفَعَ و َعامَّ و أِل

َماِم نَْن يَُخصَّ َمْن فِي اْلمُْلدَاِن ِمْن اْلُمَْاتِلَِ  َوُهَو َمْن بَلَغَ  َِّافِِعيَّ قَاَل : يَْنَمِغي ِلإْلِ  فَإِنَّ ال

يَّ َ َوِهَي ِمْن دُوِن ذَِلَك َوالنَِِساَ  . إلَى نَْن قَاَل : الُمَّ يُْعِ ي اْلُمَْاتِلَ َ  فِي ُكِلِ َويُْحِصي ال َِّرِ

يَّ َ َوالنَِِساَ  َما يَْمِفيِهْم ِلَسنَتِِهْم . قَاَل : َواْلعََ اُ  ِمْن اْلفَْيِ  اَل   َعاٍم َعَ اَ ُهْم َويُْعِ ي ال ُِّرِ

ِْيَحُ ِفي نَنَّحُ لَْيَس ِلْلمَ  ْن لَ ِْتَاَل . قَاَل : َولَْم َيْختَِلْع نََحدو ِممَّ  ِلمَاِلغِ يُِ يُق اْل
َماِليِك فِي يَُموُن إالَّ

دَقَِ  . قَاَل : فَإِْن فََضَل ِمْن اْلفَْيِ  َشْي و  اْلعََ اِ  َحقٌّ َواَل ِلْْلَْعَراِب الَِّ يَن ُهْم نَْهُل الصَّ

َْْوَّللا بِِح  اَلحِ َوُكِلِ َما يَ َماُم فِي نَْهِل اْلُحُصوِن َوااِلْزِديَاِد فِي اْلُمَرالِ َوالِسِ َوَضعَحُ اْمِ

َْى َعْنُهْم بَْيَنُهْم َعلَى اْلُمْسِلُموَن  َق َما يَْم . فَإِْن اْستَْغَنْوا َعْنحُ َوَحَصلَْت ُكلُّ َمْصلََحٍ  لَُهْم فَرَّ

اِل َواْلُواَلةِ َوُكلَّ  قَْدِر َما يَْستَِحُّْوَن ِمْن ذَِلَك اْلَماِل . قَاَل : َويُْعِ ي ِمْن اْلفَْيِ  ِرْزَق اْلعُمَّ
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ْن اَل ِغنَى أِلَْهِل اْلفَْيِ  َعْنحُ . َمْن قَاَم بِأَْمِر اْلفَ  ْيِ  : ِمْن َواٍل َوَحاِكٍم َوَكاتٍِب َوُ ْنِدِ ٍ ِممَّ

و َواَل  ِملو َمَج قَْوِلِح : إنَّحُ اَل يُْعَ ى ِمْن اْلفَْيِ  َ مِيٌّ َواَل َمْجنُونو َواَل َعْمدو َواَل اْمَرنَة ِْ  َوَه َا ُم

ِْتَ  ِْْدُر َعلَى اْل اِل ؛ أِلَنَّحُ ِلْلُمَجاِهِديَن . َوَه َا إذَا َكاَن ِلْلَمَصاِلحِ فَيَْصِرُف ِمْنحُ َضِعيعو اَل يَ

إلَى ُكِلِ َمْن ِلْلُمْسِلِميَن بِِح َمْنفَعَ و َعامَّ و َكاْلُمَجاِهِديَن َوَكُواَلةِ نُُموِرِهْم : ِمْن ُواَلةِ اْلَحْرِب 

يَواِن َوُواَلةِ اْلُحْمِم َومَ  ُهْم فِي َ اَلتِِهْم َوُواَلةِ الدِِ الُُهْم َوَيُؤمُّ ِْْرئُُهْم اْلُْْر َن َويُْفتِيِهْم َويَُحدِِ ْن يُ

ُن لَُهْم . َويَْصِرُف ِمْنحُ فِي َسدَاِد الُغُوِرِهْم َوِعَماَرةِ ُطُرقَاتِِهْم َوُحُصوِنِهْم َويَْصِرُف  َويَُؤذِِ

ا َوَيْمدَ   فِيِح بِاأْلََهِمِ فَاأْلََهِمِ : فَيَُْدَّم ذَُوو اْلَمنَافِجِ الَِّ يَن ِمْنحُ إلَى ذَِو  اْلَحاَ اِت ِمْنُهْم نَْيض 
نُ

 يَْحتَاُج اْلُمْسِلُموَن إلَْيِهْم َعَلى ذَِو  اْلَحاَ اِت الَِّ يَن اَل َمْنفَعَ َ فِيِهْم . َهَم َا َنصَّ َعلَْيِح َعامَّ ُ 

َِّافِِعِيِ  َونَِبي َحنِيفَ َ َوَغْيِرِهْم . قَاَل نَْ َحاُب نَِبي َحنِيفَ َ اْلفََُْهاِ  ِمْن نَْ َحاِب نَْحَمد َوال

يَْصِرُف فِي اْلَمَصاِلحِ َما يَُسدُّ بِِح الثُّغُوَر ِمْن اْلَْنَاِطِر َواْلُجُسوِر َويُْعِ ي قَُضاةَ اْلُمْسِلِميَن 

ْكَواِت َونَْحِوَها . َما َيْمِفيِهْم َويَْدفَُج ِمْنحُ نَْرَزاَق اْلُمَْاتِلَِ  َوذَُوو اْلَحا َ اِت يُْعُ وَن ِمْن الِ ِ

َِّافِِعِيِ َوَبْعِض نَْ َحاِب  َوَما فََضَل َعْن َمنَافِجِ اْلُمْسِلِميَن قُِسَم َبْيَنُهْم ؛ لَِمنَّ َمْ َهَب ال

َحقٌّ إذَا فََضَل اْلَماُل َواتََّسَج نَْحَمد : نَنَّحُ لَْيَس ِلْْلَْغنِيَاِ  الَِّ يَن اَل َمْنَفعَ َ ِلْلُمْسِلِميَن بِِهْم فِيِح 

ا َكثَُر اْلَماُل نََعَ ا  ُ َعْنحُ لَمَّ َعْن َحاَ اِت اْلُمْسِلِميَن َكَما فََعَل ُعَمُر ْبُن اْلَخ َّاِب َرِضَي هَّ

َر ْبِن اْلَخ َّاِب ِمْنُهْم َعامَّ َ اْلُمْسِلِميَن َفَماَن ِلَجِميجِ نَْ نَاِف اْلُمْسِلِميَن فَْرضو فِي ِديَواِن ُعمَ 

يَّ و وَ  يَواِن َنْوَعْيِن : ُمَْاتِلَ و َوُهْم اْلمَاِلغُوَن . َوذَِرِ ِْيُرُهْم ؛ لَِمْن َكاَن نَْهُل الدِِ ُهْم ؛ َغنِيُُّهْم َوفَ

ِْْديُم ا ِْتَاِل ؛ َوَمَج َه َا فَاْلَواِ ُب تَ غَاُر َوالنَِِساُ  الَِّ يَن لَْيُسوا َمْن نَْهِل اْل ْلفََُْراِ  َعلَى الِصِ

ُب اأْلَْغنِيَاِ  الَِّ يَن اَل َمْنفَعَ َ ِفيِهْم فَاَل يُْعَ ى َغنِيٌّ َشْيئ ا َحتَّى يَْفُضَل َعْن اْلفََُْراِ  . َه َا َمْ هَ 

َِّافِِعِيِ  َواَيتَْيِن َعْنحُ . َوَمْ َهُب ال ِحيحِ ِمْن الِرِ  -ا تََْدََّم َكمَ  -اْلُجْمُهوِر َكَماِلِك َونَْحَمد ِفي الصَّ

دَقَاُت الَّتِي ِهَي َزَكاةُ نَْمَواِل  ا " اْلَماُل الثَّاِلُث " فَُهَو الصَّ تَْخِصيُص اْلفََُْراِ  بِاْلفَاِضِل . َونَمَّ

ُِوِر : اْلَمأُْخوذَةُ ِمْن اْلُحمُوِب  ُِوُر َونَْنَصاُف اْلعُ اْلُمْسِلِميَن : َزَكاةُ اْلَحْرِإ َوِهَي اْلعُ

ْْدَْيِن . َوالثَِِما ِبُل َواْلمََُْر َواْلغََنُم . َوَزَكاةُ التَِِجاَرةِ . َوَزَكاةُ النَّ ِر . َوَزَكاةُ اْلَماِشيَِ  َوِهَي اْمِ

دَقَاُت ِلْلفََُْراِ  َواْلَمَساِكينِ  ُ تَعَالَى فِي َقْوِلِح : } إنََّما الصَّ  فََه َا اْلَماُل َمْصِرفُحُ َما ذََكَر ُ هَّ

ِ َواِْبِن السَّمِيِل َواْلعَا قَاِب َواْلغَاِرِميَن َوِفي َسِميِل هَّ ِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِ  قُلُوبُُهْم َوفِي الِرِ

 َ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َسأ ُ َعِليمو َحِميمو { َوفِي السُّنَِن : } نَنَّ النَّمِيَّ َ لَّى هَّ ِ َوهَّ لَحُ فَِريَض   ِمَن هَّ

ِْْسَمِ  َنمِِيٍ َر ُ  دَقَاِت بِ َ لَْم يَْرَض فِي الصَّ دَقَاِت . فََْاَل : إنَّ هَّ لو نَْن يُْعِ يَحُ َشْيئ ا ِمْن الصَّ

نََها الََماِنيَ َ نَْ َ اٍ  فَإِْن ُكْنت ِمْن تِْلَك اأْلَْ َ اِ  نَْعَ ْيتُك { . َوقَْد اتَّفَ  َق َواَل َغْيِرِ  ؛ َولَِمْن َ  َّ

دَقَاِت َعْن اأْلَْ نَاِف الثََّماِنيَِ  اْلَمْ ُكوِريَن فِي اْلُمْسلِ  ُموَن َعلَى نَنَّحُ اَل َيُجوُز نَْن يُْخَرَج بِالصَّ

َهِ ِ  اآْليَِ  َكَما دَلَّ َعلَى ذَِلَك اْلُْْر ُن . إذَا تََميََّن َه َا اأْلَْ ُل . فَنَْ ُكُر نَْ ال   َخَر َونَُْوُل : 

اْلَماِل فِي ِمثِْل َهِ ِ  اأْلَْزِمنَِ  ِهَي نَْ َنافو : ِ ْنعو ِمْنَها ُهَو ِمْن اْلفَْيِ  نَْو نَْمَواُل َبْيِت 

دَقَاِت نَْو اْلُخُمِس . َفَه َا قَْد ُعِرَف ُحْمُمحُ . َوِ ْنعو َ اَر إلَى َبْيِت اْلَماِل بَِحِقِ ِمْن  الصَّ

ِميَن َواَل َواِرَإ لَحُ . َوِمْن ذَِلَك َما فِيِح نَِ الو َوِمْنحُ َما َغْيِر َهِ ِ  . ِمثَْل َمْن َماَت ِمْن اْلُمْسلِ 

ْد ُهَو ُمتَّفَقو َعلَْيِح . َوِ ْنعو قُمَِض ِبغَْيِر َحِقٍ نَْو ِبتَأِْويِل يَِجُب َردُّ ُ إلَى ُمْستَِحِِِْح إذَا نَْمَمَن َوقَ 

اِل َوَغْيِرِهْم الَِّ يَن نََخ ُوا ِمْن اْلَهدَايَا  تَعَ ََّر ذَِلَك . ِمثَْل َما يُْؤَخ ُ ِمْن ُمَصادََراتِ  اْلعُمَّ

 َونَْمَواِل اْلُمْسِلِميَن َما اَل يَْستَِحُّْونَحُ فَاْستَْرَ عَحُ َوِليُّ اأْلَْمِر ِمْنُهْم نَْو ِمْن تَِرَكاِتِهْم َولَمْ 

ْحداَلَِ  َوتَعَ ََّر َردُّ ُ إلَى نَْ َحابِِح َونَْمثَاَل يَْعِرْف ُمْستَِحَّْحُ . َوِمثَْل َما قُمَِض ِمْن اْلَوَظائِِع اْلمُ 

ا يُْصرَ  ُف فِي ذَِلَك . فََهِ ِ  اأْلَْمَواُل الَّتِي تَعَ ََّر َردَُّها إلَى نَْهِلَها ِلعَدَِم اْلِعْلِم بِِهْم َمثاَل  ِهَي ِممَّ
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َمْن َكاَن ِعْندَ ُ َمالو اَل َيْعِرُف َ اِحمَحُ  َمَصاِلحِ اْلُمْسِلِميَن ِعْندَ نَْكثَِر اْلعُلََماِ  . َوَك َِلكَ 

ْن َ اَر بِيَِدِ  َمالو اَل  َكاْلغَاِ ِب التَّائِِب َواْلَخاِئِن التَّائِِب َواْلُمَرابِي التَّاِئِب َوَنْحِوِهْم ِممَّ

َصاِلحِ اْلُمْسِلِميَن . إذَا يَْمِلُمحُ َواَل يَْعِرُف َ اِحَمحُ ؛ فَإِنَّحُ يَْصِرفُحُ إلَى ذَِو  اْلَحاَ اِت َومَ 

تََميََّن َه َاِن اأْلَْ اَلِن . فَنَُْوُل : َمْن َكاَن ِمْن ذَِو  اْلَحاَ اِت : َكاْلفََُْراِ  َواْلَمَساِكيِن 

َكَواِت َوِمْن اأْلَمْ  َواِل َواْلغَاِرِميَن َواْبِن السَّمِيِل َفَهُؤاَلِ  يَُجوُز ؛ بَْل َيِجُب نَْن يُْعُ وا ِمْن ال َّ

  ِ ا فََضَل ِمْن اْلَمَصاِلحِ اْلعَامَّ اْلَمْجُهولَِ  بِاتِِفَاِق اْلُمْسِلِميَن . َوَك َِلَك يُْعُ وا ِمْن اْلفَْيِ  ِممَّ

تَِغِليَن بِاْلِعْلِم اْلَواِ بِ  ِْ َعلَى  الَّتِي اَل بُدَّ ِمْنَها ِعْندَ نَْكثَِر اْلعُلََماِ  َكَما تََْدََّم . َسَوا و َكانُوا ُم

ا اْلِمفَايَِ  نَْو لَْم يَُمونُوا َوَسَوا و َكانُوا فِي َزَوايَا نَْو َرْبٍط نَْو لَْم َيُمونُوا ؛ لَِمْن َمْن َكاَن ُمَميَّ   

َْْوِلِح : } ِللْ  ُ بِ ْنِع َمْن ذََكَرُهْم هَّ ا َعلَى َغْيِرِ  . َونََحقُّ َه َا الِصِ فََُْراِ  بِِعْلِم نَْو ِديٍن َكاَن ُمَْدَّم 

ِ اَل يَْستَِ يعُوَن َضْرب ا فِي اأْلَْرِض َيْحَسمُُهُم اْلَجاِهُل نَْغِنيَاَ   الَِّ يَن نُْحِصُروا فِي َسِميِل هَّ

ِْغُولو بِِح ِمْن  ِمَن التَّعَفُِّع تَْعِرفُُهْم بِِسيَماُهْم اَل يَْسأَلُوَن النَّاَس إْلَحاف ا { فََمْن َكاَن َما ُهَو َم

ِ قَْد َمَنعَحُ اْلَمْسَب فَُهَو نَْولَى ِمْن َغْيِرِ  . َويُْعَ ى اْلعِ  يِن الَِّ   نُْحِصَر بِِح فِي َسمِيِل هَّ ْلِم َوالدِِ

ا ِسيَّمَ  قَُضاةُ اْلُمْسِلِميَن َوُعلََماُؤُهْم ِمْنحُ َما َيْمِفيِهْم َويَْدفَُج ِمْنحُ نَْرَزاَق اْلُمَْاتِلَِ  َوذََراِريِِِهْم اَل 

ِمْن بَِني َهاِشٍم ال الميين والعماسيين َوَغْيِرِهْم ؛ فَإِنَّ َهُؤاَلِ  َيتََعيَُّن إْعَ اُؤُهْم ِمْن اْلُخُمِس 

َِّْرِعيُّ اْلَمْ ُكوُر فِي اْلِمتَا ِْيُر ال َم و َعلَْيِهْم . َواْلفَ َكاةِ ُمَحرَّ ِب َواْلفَْيِ  َواْلَمَصاِلحِ ؛ ِلَمْوِن ال َّ

ِْيُر ااِلْ ِ اَلِحِيِ الَِّ   َوالسُّنَِّ   َكاةِ َواْلَمَصاِلحِ َوَنْحِوِهَما لَْيَس ُهَو اْلفَ ِ   يَْستَِحقُّ ِمْن ال َّ
الَّ

ٍَْ  ُمَعيَّنٍَ  ؛ َبْل ُكلُّ َمْن لَْيَس لَحُ ِكفَايَ و تَْمِفيِح َوتَْمِفي ِعيَالَ  َْيَّدُ بِلُْمَسِ  ُمَعيَّنٍَ  َوَطِري َ حُ فَُهَو ِمْن يَت

 فََُْراِ  َواْلَمَساِكيِن .الْ 

ِْيُر َمْن َيتَعَفَُّع َواْلِمسْ  ِْيُر نََشدُّ َحاَ    نَْو اْلِمْسِميُن ؟ نَْو اْلفَ ِميُن َوقَْد تَنَاَزَل اْلعُلََماُ  : َهْل اْلفَ

َوُهَو َعاِ  و َعْن  َمْن يَْسأَُل ؟ َعلَى الاََلالَِ  نَْقَواٍل لَُهْم . َواتَّفَُْوا َعلَى نَنَّ َمْن اَل َماَل لَحُ 

ِْيِر ااِلْ ِ اَلِحِيِ نَْو ِلمَاَس اْلُجْنِد  اْلَمْسِب فَإِنَّحُ يُْعَ ى َما َيْمِفيِح َسَوا و َكاَن لُْمُسحُ لُْمَس اْلفَ

دَقَ  ِحيَن فَالصَّ نَّالِ نَْو اْلفَالَّ اِر نَْو الصُّ ُُِّهوِد نَْو لُْمَس التُّجَّ  ُ اَل يَْختَصُّ ِبَها َواْلُمَْاتِلَِ  نَْو لُْمَس ال

انِجِ  ِ ْنعو ِمْن َهِ ِ  اأْلَْ نَاِف ؛ َبْل ُكلُّ َمْن لَْيَس لَحُ ِكفَايَ و تَامَّ و ِمْن َهُؤاَلِ  : ِمثُْل الصَّ

الَِّ   اَل  الَِّ   اَل تَُْوُم َ ْنعَتُحُ ِبِمَفايَتِِح َوالتَّاِ ِر الَِّ   اَل تَُْوُم تَِجاَرتُحُ بِِمفَاَيتِِح َواْلُجْنِدِ ِ 

ِْيِر َوالصُّوفِِيِ الَِّ   اَل يَُْوُم َمْعلُوُمحُ ِمْن اْلَوْقِع بِِمفَايَتِِح  يَُْوُم إْقَ اُعحُ ِبِمفَايَتِِح . َواْلفَ

ِْيِح الَِّ   اَل يَُْوُم َما َيْحُصُل لَحُ ِبِمفَايَِتِح َوَك َِلَك َمْن َكاَن فِي ِرَباٍط نَْو زَ  َِّاِهِد َواْلفَ اِوَيٍ  َوال

يًّا ِْ  َوُهَو َعاِ  و َعْن ِكفَاَيتِِح . فَُملُّ َهُؤاَلِ  ُمْستَِحُّْوَن . َوَمْن َكاَن ِمْن َهُؤاَلِ  ُكلِِِهْم ُمْؤِمن ا تَ

ِ : } اَل َخْوفو َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَ نُوَن { } الَِّ يَن  َمنُو ِ َوِليًّا ؛ فَإِنَّ نَْوِليَاَ  هَّ ا َكاَن لِلَّ

ِْْملَِ  . َوَمْن َكاَن ِمْن َهُؤاَلِ  ُمنَافِْ ا نَْو  ُوَن { ِمْن نَِ ِ ِ ْنٍع َكانُوا ِمْن نَْ نَاِف اْل َوَكانُوا َيتَّْ

ا ِلمِْدَعِ  تَُخاِلُع اْلِمتَاَب َوالسُّنَّ َ ِمْن بِدَلِ ااِلْعتَِْادَاِت َواْلِعمَادَاِت ؛ فَإِنَّحُ ُمْستَِحقٌّ  ُمْمِهر 

ا َمْن َكاَن ِزْنِديْ ا َكاْلُحلُوِليَِّ  والمماحي  ِلْلعُُْ  وبَِ  . َوِمْن ُعُْوَبتِِح نَْن يُْحَرَم َحتَّى َيتُوَب . َونَمَّ

ِْدُ نَنَّحُ اَل َيِجُب َعَلْيحِ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َوَمْن َيْعتَ ُل َمتْمُوَعحُ َعَلى النَِّمِيِ َ لَّى هَّ فِي  َوَمْن يُفَِضِ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم نَْو نَنَّحُ إذَا َحَصلَْت لَحُ اْلَمْعِرفَ ُ  اْلمَاِطنِ  ِ َ لَّى هَّ اتِِمَالُ َشِريعَِ  َرُسوِل هَّ

ََْط َعْنحُ اأْلَْمُر َوالنَّْهُي نَْو نَنَّ اْلعَاِرَف اْلُمَحَِِْق يَُجوُز لَحُ التَّدَيُُّن بِِديِن اْليَ  ِْيُق َس ُهوِد َوالتَّْح

َصاَرَّللا َواَل َيِجُب َعلَْيِح ااِلْعتَِصاُم بِاْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  َونَْمثَاِل َهُؤاَلِ  ؛ فَإِنَّ َهُؤاَلِ  َوالنَّ 

َن فِي ُمنَافُِْوَن َزنَاِدقَ و َوإِذَا َظَهَر َعلَى نََحِدِهْم فَإِنَّحُ َيِجُب قَتْلُحُ بِاتِِفَاِق اْلُمْسِلِميَن َوُهْم َكثِيُرو

ِمنَِ  . َوَعلَى ُواَلةِ اأْلُُموِر َمَج إْعَ اِ  اْلفََُْراِ  ؛ بَْل َواأْلَْغِنيَاِ  : بِأَْن يُْلِ ُموا َهِ ِ  اأْلَزْ 
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نُوا نََحد ا ِمْن اْلُخُروجِ ِمْن ذَ  ِ َوَرُسوِلِح َواَل يَُمِمِ ِلَك َهُؤاَلِ  بِاتِِمَالِ اْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  َوَطاَعِ  هَّ

ي َعلَى اْلَماِ  .  َولَْو ادََّعى ِمنْ  ِِ الدََّعاَوَّللا َما ادََّعا ُ َولَْو َزَعَم نَنَّحُ َيِ يُر فِي اْلَهَواِ  نَْو يَْم

ا َعلَيْ  غَلُُهْم َمْنَفعَ و َعامَّ و ِلْلُمْسِلِميَن َعْن اْلَمْسِب قَاِدر  ِْ ِح لَْم َوَمْن َكاَن ِمْن اْلفََُْراِ  الَِّ يَن لَْم تَ

َز ذَِلَك نَبُو َحِنيفَ َ . َوقَْد قَاَل النَّمِيُّ يَُجْ  نَْن يُْعَ ى  َِّافِِعِيِ َونَْحَمد . َوَ وَّ َكاةِ ِعْندَ ال ِمْن ال َّ

دَقَ ُ ِلغَنِِيِ َواَل لََِْوِ ٍ ُمْمتَِسٍب { َواَل يَُجوُز نَْن يُْعَ ى ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } اَل تَِحلُّ الصَّ  َ لَّى هَّ

َكاةِ َمْن يَ  ِْيُم بَِها ِسَماط ا ؛ اَل ِلَواِرِد َواَل َغْيِر ِمْن ال َّ ْصنَُج ِبَها دَْعَوة  َوِضيَافَ   ِلْلفََُْراِ  َواَل يُ

ِْيِر اْلُمْحتَاجِ ؛ بَِحْيُث يُْنِفَُْها َعلَى نَْفِسِح َوِعيَاِلِح فِي  َواِرٍد ؛ َبْل َيِجُب نَْن يُْعِ َي ُمْلم ا ِلْلفَ

ِْْض  ي ِمْنَها دُيُونَحُ َويَْصِرفَُها فِي َحاَ اتِِح . َولَْيَس فِي اْلُمْسِلِميَن َمْن يُْنِمُر بَْيتِِح إْن َشاَ  َويَ

دَقَاِت َوفَاِضِل نَْمَواِل اْلَمَصاِلحِ إلَى اْلفََُْراِ  َواْلَمَساِكيِن . َوَمْن نَََْل َعْنحُ ذَِلَك  َ ْرَف الصَّ

ا نَْن يَُموَن ِمْن نَْ َهِل النَّاِس  يِن ؛ بَْل فَإِمَّ ا بِالدِِ ا نَْن يَُموَن ِمْن نَْعَمِم النَّاِس ُكْفر  بِاْلِعْلِم َوإِمَّ

طو فِي ا َمْن ُهَو ُمتََوِسِ ف ا . فَإِمَّ ُْْل َعْنحُ َكِ ب ا نَْو ُمَحرَّ ََِّرائِجِ نَْو يَُموُن النَّ ِعْلٍم  بَِسائِِر اْلِملَِل َوال

اَل َيْنَهى َعْن ذَِلَك . َوَلِمْن قَْد اْختَلََط فِي َهِ ِ  اأْلَْمَواِل اْلُمَرتَّمَِ  َوِديٍن فَاَل َيْخفَى َعلَْيِح ذَِلَك وَ 

يِن َواْلِعْلِم اَل يُْعَ ى  السُّْلَ انِيَِّ  اْلَحقُّ َواْلمَاِطُل . فَأَْقَوامو َكِثيُروَن ِمْن ذَِو  اْلَحاَ اِت َوالدِِ

ُق َ ْوع ا َوُهَو اَل يَْسأَُل َوَمْن يَْعِرفُحُ فَلَْيَس ِعْندَ ُ َما يُْعِ يِح . َونَْقَوامو  نََحدُُهْم ِكفَايَتَحُ َوَيتََم َّ

ِ . َوقَْومو لَُهْم َرَواتُِب  َكِثيُروَن يَأُْكلُوَن نَْمَواَل النَّاِس بِاْلمَاِطِل َويَُصدُّوَن َعْن َسمِيِل هَّ

ِغنَاُهْم َوَعدَِم َحاَ اتِِهْم . َوَقْومو َيَنالُوَن ِ َهاٍت  نَْضعَاُف َحاَ اتِِهْم . َوَقْومو لَُهْم َرَواتُِب َمجَ 

ا . َونَْقَوامو فِي  َكَمَساِ دَ َوَغْيِرَها فَيَأُْخ ُوَن َمْعلُوَمَها َويَْستَثْنُوَن َمْن يُْعُ وَن َشْيئ ا يَِسير 

َوايَا يَأُْخ ُوَن َماال  يَْستَِحُّْوَن َويَأُْخ ُوَن َفوْ  ْبِط َوال َّ َق َحِِِْهْم َويَْمنَعُوَن َمْن ُهَو نََحقُّ ِمْنُهْم الرَّ

َحَّْحُ نَْو تََماَم َحِِِْح . َوَه َا َمْوُ ودو فِي َمَواِضَج َكِثيَرةٍ . َواَل يَْستَِريُب ُمْسِلمو نَنَّ السَّْعَي فِي 

َمْن ُهَو نََحقُّ بَِها َواْلعَْدَل بَْيَن  تَْميِيِ  اْلُمْستَِحِقِ ِمْن َغْيِرِ  َوإِْعَ اَ  اْلِواَليَاِت َواأْلَْرَزاقِ 

ْمَماِن : ُهَو ِمْن نَْفَضِل نَْعَماِل ُواَلةِ اأْلُُموِر ؛ َبْل َوِمْن  النَّاِس فِي ذَِلَك َوفِْعلَحُ بَِحَسِب اْمِ

ْحَساِن َواْلعَْدُل َواِ بو  َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواْمِ َعلَى ُكِلِ نََحٍد فِي ُكِلِ  نَْوَ ِمَها َعلَْيِهْم ؛ فَإِنَّ هَّ

يَ  ادَةَ َشْيٍ  . َوَكَما نَنَّ النََّمَر ِفي اْلُجْنِد اْلُمَْاتِلَِ  َوالتَّْعِديَل بَْيَنُهْم ؛ َوِزيَادَةَ َمْن يَْستَِحقُّ الِ ِ

َْْصاَن َوإِْعَ اَ  اْلعَاِ ِ  َعْن اْلِجَهاِد ِمْن ِ َهٍ   َْْصاَن َمْن يَْستَِحقُّ النُّ نُْخَرَّللا : ُهَو ِمْن َونُ

نَْحَسِن نَْفعَاِل ُواَلةِ اأْلُُموِر َونُوِ ْمَها فََم َِلَك النََّمُر فِي َحاِل َسائِِر اْلُمْرتََ قِيَن ِمْن نَْمَواِل 

دَقَاِت َواْلَمَصاِلحِ َواْلُوقُوِف َواْلعَْدِل َبْيَنُهْم فِي ذَِلَك َوإِْعَ اِ  اْلُمْستَِحِقِ  تََماَم اْلفَْيِ  َوالصَّ

ِكفَايَتِِح َوَمْنجِ َمْن دََخَل ِفي اْلُمْستَِحِِْيَن َولَْيَس ِمْنُهْم َمْن نَْن يَُ اِحَمُهْم فِي نَْرَزاقِِهْم . َوإِذَا 

َماِم نَْن  دَقَاِت فَإِنَّحُ يَُجوُز ِلإْلِ َْْر َمْن لَْم يُْعَرْف بِاْلِغنَى َوَطلَِب اأْلَْخِ  ِمْن الصَّ ادََّعى اْلفَ

ِميَّ ِ يَحُ ِباَل بَيِِنٍَ  َبْعدَ نَْن َيْعلََمحُ نَنَّحُ اَل َحظَّ فِيَها ِلَغِنِيِ َواَل لََِْوِ ٍ ُمْمتَِسٍب ؛ } فَإِنَّ النَّ يُعْ 

ا َر ُهَما َ ْلدَْيِن َ ِعدَ فِيَها النََّمَر  دَقَِ  فَلَمَّ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َسأَلَحُ َرُ اَلِن ِمْن الصَّ َ لَّى هَّ

ا إْن وَ  َِْوِ ٍ ُمْمتَِسٍب { . َونَمَّ بَحُ . فََْاَل : إْن ِشئْتَُما نَْعَ ْيتُُمَما َواَل َحظَّ فِيَها ِلغَنِِيِ َواَل لَ َ وَّ

ُهوَراِن : ُهَما قَْواَلِن  ِْ ُِْر إلَى َبيِِنٍَ  ؟ فِيِح قَْواَلِن ِلْلعُلََماِ  َم فِي ذََكَر نَنَّ لَحُ ِعيَاال  . فََهْل َيْفتَ

ُِْر إلَى بَيَِِنٍ  . فَاَل نَِ امَ  َماُم قَْوَل َمْن يَُْوُل فِيِح : يَْفتَ َِّافِِعِيِ َونَْحَمد . َوإِذَا َرنَّللَا اْمِ َل ْ َهِب ال

ِليَن ؛ بَْل َيِجُب نَنَُّهْم لَمْ  ُُِّهوِد اْلُمعَدِِ ْرتَِ قُوا يَ  بَْيَن اْلعُلََماِ  نَنَّحُ اَل َيِجُب نَْن تَُموَن اْلمَيِِنَ ُ ِمْن ال

ََِّهادَةِ فَتَُردُّ َشَهادَتُُهْم إذَا نََخ ُوا َعلَْيَها ِرْزق ا اَل ِسيََّما َمَج اْلِعْلِم بَِمثَْرةِ َمنْ  َهدُ َعلَى نَدَاِ  ال ِْ  يَ

ََِّهادَةِ اَل يَ  َِّاِم اْلُمْرتَِ قَ َ بِال ُُِّهودَ فِي ال ُ نَنَّ ال وِر ؛ َوِلَه َا َكانَْت اْلعَادَة َهدُوَن فِي بِال ُّ ِْ

َهدُوَن  ِْ ْشِد َواْلعَدَالَِ  َواأْلَْهِليَِّ  َوااِلْسِتْحَْاِق َوَنْحِو ذَِلَك ؛ بَْل يَ َِاِر َوالرُّ اال تهاديات َكاأْلَْع
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ََِّهادَةَ باال تهاديات يَْدُخلَُها التَّأِْويُل َوالتُّ  يَّاِت َكاَلَِّ   َسِمعُو ُ َوَرنَْو ُ ؛ فَإِنَّ ال َهُم بِاْلِحِسِ

يَادَةَ فِيَها َكِ بو  يَّاِت ؛ فَإِنَّ الِ ِ ََِّهادَةَ فِيَها بَِغْيِر تََحِرٍ ؛ ِبِخاَلِف اْلِحِسِ ُل ال فَاْلُجْعُل يَُسِهِ

وِر . َوَهُؤاَلِ  نَقَلُّ ِمْن َغْيِرِهْم ؛ َبْل إذَا  َ ِريحو اَل يَُْدَُّم َعلَْيِح إالَّ َمْن يَُْدَُّم َعلَى َ ِريحِ ال ُّ

ى اْلَواِحدُ ِمْن َهُؤاَلِ  بَِمْن يُْعَرُف ِ ْدقُحُ ِمْن ِ يَرانِِح َوَمعَاِرفِِح َونَْهِل اْلِخْمَرةِ اْلمَاِطنَِ  بِِح نَتَ 

َوايَا َغْيُر ُمْستَِحِِْيَن بَاِطلو  ْبِط َوال َّ قَْمَل ذَِلَك ِمْنُهْم . َوإِْطاَلُق اْلَْْوِل بِأَنَّ َ ِميَج َمْن بِالرَّ

ْلمُْ اَلِن . َكَما نَنَّ إْطاَلَق اْلَْْوِل بِأَنَّ ُكلَّ َمْن فِيِهْم ُمْستَِحقٌّ ِلَما يَأُْخ ُ ُ ُهَو بَاِطلو َظاِهُر ا

ا فَاَل َه َا َواَل َه َا ؛ َبْل فِيِهْم اْلُمْستَِحقُّ الَِّ   يَأُْخ ُ َحَّْحُ . َوفِيِهْم َمْن يَأُْخ ُ فَْوَق َحِِْ  ِح . نَْيض 

ْن اَل يُْعَ ى إالَّ دُوَن َحِِِْح . َوفِيِهْم َغْيُر اْلُمْستَِحِقِ . َحتَّى إنَُّهْم ِفي ال َّعَاِم الَِّ   َوفِيِهْم مَ 

ا يُْعَ ى اآْلَخُر َوإِْن َكاَن نَْغنَى ِمْنحُ ؛ ِخاَلَف َما  تَِرُكوَن ِفيِح يُْعَ ى نََحدُُهْم نَْفَضَل ِممَّ ِْ يَ

ُ نَْهِل اْلعَْدِل  وَن فِي ال َّعَاِم بِاْلعَْدِل َكَما يُْعَمُل فِي ِربَاَطاِت نَْهِل َ َرْت َعادَة الَِّ يَن يَُسوُّ

اْلعَْدِل . َونََمَر َوِليُّ اأْلَْمِر َهُؤاَلِ  ِبَجِميجِ ] َما ذُِكَر [ ُهَو ِمْن نَْفَضِل اْلِعمَادَاِت َونَْعَمِم 

: ِمْن نَنَّحُ اَل يَْستَِحقُّ ِمْن َهُؤاَلِ  إالَّ اأْلَْعَمى اْلَواِ مَاِت . َوَما ذُِكَر َعْن بَْعِض اْلُحمَّاِم 

ُر نَْن يَُْوَل َه َا َحاِكمو ِممَّ  ِمَن . قَْولو لَْم يَُْْلحُ نََحدو ِمْن اْلُمْسِلِميَن َواَل يُتََصوَّ ْن َواْلُمَمسََّح َوال َّ

 نَْن َيُموَن ِمْن نَْ َهِل النَّاِس نَْو نَْفَجِرِهْم . فََمْعلُومو َ َرْت اْلعَادَةُ بِأَْن يَتََولَّى اْلُحْمَم . اللَُّهمَّ إالَّ 

ْْدَُح فِي َعدَالَتِِح َونَنَّحُ َيِجُب نَْن يُْستَدَلَّ بِِح َعلَى ُ ْرِحِح َكَما نَنَّحُ إْن َكاَن النَّاقِلُ   ِلَه َا نَنَّ ذَِلَك يَ

يُعَاقََب َعلَى ذَِلَك ُعُْوبَ   تُْرِدُعحُ َونَْمثَالَحُ ِمْن اْلُمْفتَِريَن َعْن َحاِكٍم قَْد َك ََب َعلَْيِح َفيَْنمَِغي نَْن 

َماِم ِلْلَم َّاِب اْلُمْفتَِر  َعلَى النَّاِس َواْلُمتََملِِِم ِفيِهْم َوِفي اْستِْحَْاقِهِ  ْم َعلَى النَّاِس . َوُعُْوبَ ُ اْمِ

ْساَلِم : اَل َيْحتَاجُ  إلَى دَْعَواُهْم ؛ َبْل اْلعُُْوبَ ُ فِي ذَِلَك َ ائَِ ةو بِدُوِن  ِلَما يَُخاِلُع ِديَن اْمِ

يِن بِاَل ِعْلٍم : فَيَْحدُُإ بِاَل ِعْلٍم َويُْفتِي بِاَل ِعْلٍم وَ  نَْمثَاُل دَْعَوَّللا نََحٍد َكعُُْوبَتِِح ِلَمْن يَتََملَُّم فِي الدِِ

َ اِئَ ةو بِدُوِن دَْعَوَّللا . فَإِنَّ اْلَمِ َب َعلَى النَّاِس َوالتََّملَُّم َهُؤاَلِ  يُعَاقَمُوَن . فَعُُْوبَ ُ ُكِلِ َهُؤاَلِ  

يِن َوفِي النَّاِس ِبغَْيِر َحِقٍ : َكِثيرو ِفي َكثِيٍر ِمْن النَّاِس . فََمْن قَاَل : إنَّحُ اَل يَْستَِحقُّ إالَّ  فِي الدِِ

 َ ِمُن َواْلُمَمسَُّح . فََْْد نَْخَ أ بِاتِِفَاِق اْلُمْسِلِميَن . َوَك َِلَك َمْن قَاَل : إنَّ نَْمَواَل  اأْلَْعَمى َوال َّ

بَْيِت اْلَماِل َعلَى اْختِاَلِف نَْ نَافَِها ُمْستَِحَّْ و أِلَْ َناِف : ِمْنُهْم اْلفََُْراُ  َوإِنَّحُ يَِجُب َعلَى 

َماِم إْطاَلُق ِكفَايَِتِهْم ِمْن بَْيِت اْلَماِل : فََْْد نَخْ  ْكَواِت بِاَل َرْيٍب . اْمِ َ أَ ؛ بَْل يَْستَِحُّْوَن ِمْن الِ ِ

  ِ ا ِمْن اْلفَْيِ  َواْلَمَصاِلحِ فَاَل يَْستَِحُّْوَن إالَّ َما َفَضَل َعْن اْلَمَصاِلحِ اْلعَامَّ َولَْو قَدََر نَنَّحُ  -َونَمَّ

َكَواِت َما يَْمِفيِهْم َونَْمَوالُ  ِ   لَْم يَْحُصْل لَُهْم ِمْن ال َّ  بِاْلَمَصاِلحِ اْلعَامَّ
َبْيِت اْلَماِل ُمْستَْغَرقَ و

ا َعلَى اْلِمفَايَِ  . فَعَلَى اْلُمْسِلِميَن َ ِميع ا نَْن  َكاَن إْعَ اُ  اْلعَاِ ِ  ِمْنُهْم َعْن اْلَمْسِب فَْرض 

ا َماِم نَْن يَْصِرَف ذَِلَك  يُْ ِعُموا اْلَجائَِج َوَيْمُسوا اْلعَاِرَ  َواَل يَْدُعوا َبْيَنُهْم ُمْحتَا   . َوَعلَى اْمِ

ا َمْن يَأُْخ ُ  ِ  الَّتِي اَل بُدَّ ِمْنَها . َونَمَّ ِِ اْلفَاِضِل ِمْن اْلَمَصاِلحِ اْلعَامَّ تََر ِْ ِمْن اْلَماِل اْلُم

ٍ  فَإِنَّحُ يَأُْخ ُ َمَج َحاَ تِِح بِاتِِفَاِق اْلُمْسِلِميَن . َوَهْل لَ  ِ بَِمْصلََحِ  َعامَّ  -حُ نَْن يَأُْخ َ َمَج اْلغَنِِي

ِْْر  َواْلُمْحِدِإ إذَا َكاَن َغنِيًّا ؟ فََهْل لَحُ نَْن  َِّاِهِد َواْلُمْفِتي َواْلَحاِسِب َواْلُم َكاْلَْاِضي َوال

ُهوَراِن ِلْلعُلََماِ  . وَ  -يَْرتَِ َق َعلَى ذَِلَك ِمْن َبْيِت اْلَماِل َمَج ِغنَا ُ ؟  ِْ َك َِلَك قَْوُل قَْواَلِن َم

َماِم بِأَْهِل اْلَحاَ اِت تَِجُب نَْن تَُموَن َفْوَق ِعنَايَتِِح بِأَْهِل اْلَمَصاِلحِ  اْلَْائِِل : إنَّ ِعنَايَ َ اْمِ

ِ  الَّتِي اَل بُدَّ ِللنَّاِس ِمْنَها فِي ِديِنِهْم َودُْنيَاُهْم َكاْلِجَهاِد َواْلِواَليَِ  َواْلِعْلِم : لَ  ِْيِم اْلعَامَّ ْيَس بُِمْستَ

 ِلُوُ وِ  : نََحدَُها : نَنَّ اْلعَُلَماَ  قَْد نَصُّوا َعلَى نَنَّحُ َيِجُب ِفي َماِل اْلفَْيِ  َواْلَمَصاِلحِ نَْن يَُْدَّمَ 

دَقَاِت فَيَأُْخ ُ ُ َنْوَعاِن : نَْولو يَأُْخ ُ ِبَحا ا َماُل الصَّ ِ  . َونَمَّ َ ِتِح : َكاْلفََُْراِ  نَْهُل اْلَمْنفَعَِ  اْلعَامَّ

َواْلَمَساِكيِن َواْلغَاِرِميَن ِلَمْصلََحِ  نَْنفُِسِهْم َواْبِن السَّمِيِل . َوقَْومو يَأُْخ ُوَن ِلَمْنَفعَِتِهْم : 
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اَلةِ َكاْلعَاِمِليَن َواْلغَاِرِميَن فِي إْ اَلحِ ذَاِت اْلمَْيِن . َكَمَن فِيِح نَْفجو َعامٌّ : َكاْلُمَْاتِلَِ  َووُ 

ْنَفْيِن نََحقَّ ِمْن اآْلَخِر بَْل اَل بُدَّ ِمْن َه َا َوَه َا .  ِ . َولَْيَس نََحدُ الِصِ نُُموِرِهْم َوفِي َسمِيِل هَّ

انِي : نَنَّ َما يَْ ُكُر ُ َكثِيرو ِمْن اْلَْائَِمْيِن بِاْلَمَصاِلحِ ِمْن اْلِجَهاِد َواْلِواَليَاِت َواْلِعْلِم ِمْن 
َساِد فَ الثَّ

ْندَقَِ  . َوَكَما نَنَّ ِمْن  النِِيَِّ  ُمعَاَرضو ِبَما يُوَ دُ ِفي َكِثيٍر ِمْن ذَِو  اْلَحاَ اِت ِمْن اْلِفْسِق َوال َّ

 ِ ِ َونَْوِليَاُ  هَّ ِ فَِفي اْلُمَجاِهِديَن َواْلعُلََماِ  نَْوِليَاُ  لِلَّ ُهْم  ذَِو  اْلَحاَ اِت َ اِلِحيَن نَْوِليَاَ  لِلَّ

ِ ِمْن نَْهِل اْلِجَهاِد  ِ ِ ْنٍع َكانُوا . َوَمْن َكاَن ِمْن نَْوِليَاِ  هَّ ُوَن ؛ ِمْن نَِ  اْلُمْؤِمنُوَن اْلُمتَّْ

ِ ِمْن اْلُمَهاِ ِريَن  ْن لَْم َيُمْن ِمْن َهُؤاَلِ  . فَإِنَّ َسادَاِت نَْوِليَاِ  هَّ َواْلِعْلِم َكاَن نَْفَضَل ِممَّ

َصاِر َكانُوا َك َِلَك . َوقَْوُل اْلَْائِِل اْلَيْوَم فِي َزَمانِنَا َكثِيرو ِمْن اْلُمَجاِهِديَن َواْلعُلََماِ  إنََّما َواأْلَنْ 

َِ   دُْنَيِويَّ   يَُحاُموَن ِبَها َعْن اْلَجاِ  َوالْ  ِْتَاَل َوااِلْشِتغَاَل بِاْلِعْلِم َمِعي َماِل يَتَِّخ ُوَن اْلِجَهادَ َواْل

ِْتَاِلِهْم َواْشتِغَاِلِهْم َمَج اْنِضَماِم َمعَاٍص َوَمَصائَِب نُْخَرَّللا اَل َيتَِّسُج اْلَحاُل وَ  نَنَُّهْم ُعَصاةو بِ

ِب : َْرُّ ِ ِهَي اْلعُْليَا َواْلُمعَلُِِم ِليَُموَن التَّعَلُُّم َمْحَض التَّ قَِليُل  لََها . َواْلُمَجاِهدُ ِلتَُموَن َكِلَم ُ هَّ

ْخاَلَص َواتِِمَاَل السُّنَِّ  فِيَمْن اَل يَأُْكُل نَْمَواَل النَّاِس نَْكثََر اْلُو ُ  وِد نَْو َمْفُْودو . فَاَل َرْيَب نَنَّ اْمِ

ْندَقَ ُ . . . نُعَاِرُضحُ بَِما ُهَو نَْ دَُق ِمْنحُ َوُهَو نَْن يَُْالَ  ْن يَأُْكُل اأْلَْمَواَل بِ َِلَك ؛ َبْل َوال َّ  : ِممَّ

َِ   كَ  ِْْر إنََّما يَتَِّخ ُوَن ذَِلَك َمِعي َوايَا والمتماهرين ِللنَّاِس بِاْلفَ ْبِط َوال َّ ِثيرو ِمْن نَْهِل الرَّ

َِّسُج اْلَحاُل ِلَْْوِلَها ؛ بِِمثِْل دَْعَوَّللا  دُْنَيِويَّ   َه َا َمَج اْنِضَماِم ُكْفٍر َوفُُسوٍق َوَمَصائَِب اَل يَت

ِ اْلُحلُوِل َوااِلتِِحَ  ُب إلَى هَّ َْرُّ اِد ِفي اْلِعَماِد نَْكثَُر ِمْنَها فِي نَْهِل اْلِعْلِم َواْلِجَهاِد . َوَك َِلَك التَّ

يقو َوِزْنِديقو . َواْلَوا ِ  ُب بِاْلِعمَادَاِت اْلمِْدِعيَِّ  . َوَمْعلُومو نَنَّحُ فِي ُكِلِ َطائِفٍَ  بَارٌّ َوفَاِ رو َوِ دِِ

ِْيَن ِمْن َ ِميجِ ُمَوااَلةُ نَْوِليَ  ِْيَن ِمْن َ ِميجِ اأْلَْ نَاِف َوبُْغُض اْلُمفَّاِر َواْلُمنَافِ ِ اْلُمتَّ اِ  هَّ

ِِْح اأْلَْ نَاِف َواْلفَاِسُق اْلَمِليُّ يُْعَ ى ِمْن اْلُمَوااَلةِ بَِْْدِر إيَمانِِح َويُْعَ ى ِمْن اْلُمعَادَاةِ بَِْْدِر فِسْ 
ُ ؛ فَإِنَّ َمْ َهَب نَهْ  ِل السُّنَِّ  َواْلَجَماَعِ  نَنَّ اْلفَاِسَق اْلَمِليَّ لَحُ الثََّواُب َواْلِعَْاُب إذَا لَْم َيْعُع هَّ

ُ َوإِْن َكاَن اَل يَُخلَّدُ فِي النَّا ِر نََحدو َعْنحُ . َونَنَّحُ اَل بُدَّ نَْن يَْدُخَل النَّاَر ِمْن اْلفُسَّاِق َمْن َشاَ  هَّ

يَماِن . َبْل يَُخلَّدُ فِيَها اْلُمنَافُِْوَن َكَما يَُخلَّدُ فِيَها اْلُمتََماِهُروَن بِاْلُمْفِر . اْلَوْ حُ ِمْن نَهْ  ِل اْمِ

ِهْم الثَّاِلُث نَْن يَُْاَل : َغاِلُب الَِّ يَن يَأُْخ ُوَن ِلَمْنفَعَِ  اْلُمْسِلِميَن ِمْن اْلُجْنِد َونَْهِل اْلِعْلِم َوَنْحوِ 

ا ؛ بَْل َغاِلمُُهْم لَْيَس لَحُ ِرْزقو إالَّ اْلَعَ اَ  . َوَمْن يَأُْخ ُ ِلْلَمْنفَعَِ  َواْلَحاَ  ُ نَْولَى َمَحا ِويُج نَْيض 

ابُِج نَْن يَُْاَل : اْلعََ اُ  إذَا َكاَن ِلَمْنفَعَِ  اْلُمْسِلِمي ِد اْلَحاَ ِ  . اْلَوْ حُ الرَّ ْن يَأُْخ ُ ِبُمَجرَّ َن لَْم ِممَّ

َماَم نَْعَ ى ذَِو  اْلَحاَ اِت  يُْنَمْر إلَى اآْلِخِ  َهْل ُهَو َ اِلُح النِِيَِّ  نَْو فَاِسدَُها . َولَْو نَنَّ اْمِ

ْساَلِم اَلْستَوْ  َِ إْعَ اَ  اْلُمَْاتِلَِ  َحتَّى يُْصِلُحوا نِيَّاِتِهْم أِلَْهِل اْمِ ِْتَاِل َوتََر لَى اْلعَاِ ِ يَن َعْن اْل

ْساَلِم ؛ فَإِنَّ تَْعِليَق اْلَعَ ايَا فِي اْلُْلُوِب ُمتَعَ َّرو . َوقَْد قَاَل النَّمِيُّ َ لَّى اْلُمفَّ  اُر َعلَى بِاَلِد اْمِ

ُ ِل اْلفَاِ ِر َوبِأَْقَواِم اَل َخاَلَق لَُهْم  يَن بِالرَّ َ لَيَُؤيِِدُ َه َا الدِِ ُ َعَلْيِح َوَسلََّم } إنَّ هَّ َل : { َوقَاهَّ

} إنِِي أَلُْعِ ي ِرَ اال  َونَدَلُ ِرَ اال  َواَلَِّ يَن نَدَلُ نََحبُّ إلَيَّ ِمْن الَِّ يَن نُْعِ ي . نُْعِ ي 

 ِلَما فِي قُلُوِبِهْم ِمْن اْلَهلَجِ َواْلَجَ لِ َونَِكُل ِرَ اال  ِلَما فِي قُلُوبِِهْم ِمْن اْلِغَنى َواْلَخْيِر {
 ِرَ اال 

ِ فَِلَم َوقَاَل : }  ا . قَالُوا يَا َرُسوَل هَّ إنِِي أَلُْعِ ي نََحدَُهْم اْلعَِ يَّ َ فََيْخُرُج بَِها يَتَأَبَُّ َها نَار 

ا َكاَن َعاَم حنين قََسَم  ُ ِلي اْلمُْخَل { . َولَمَّ تُْعِ يِهْم ؟ قَاَل يَأْبُوَن إالَّ نَْن يَْسأَلُونِي َويَأَْبى هَّ

ْيَن اْلُمَؤلَّفَِ  قُلُوبُُهْم ِمْن نَْهِل َنْجٍد َوال ُّلََْاِ  ِمْن قَُرْيٍش كعيين  ْبِن ِحْصٍن َغنَائَِم حنين بَ 

َواْلعَمَّاِس ْبِن ِمْردَاٍس َواأْلَْقَرلِ ْبِن َحاِبٍس َونَْمثَاِلِهْم . َوَبْيَن ُسَهْيِل ْبِن َعْمٍرو َوَ ْفَواِن ْبِن 

ْهٍل َونَِبي ُسْفيَاَن ْبِن َحْرٍب َواْبنِِح ُمعَاِويَ َ َونَْمثَاِلِهْم ِمْن ال ُّلََْاِ  نَُميَّ َ َوِعْمِرَم َ ْبن نَبِي  َ 

ِ يَن نَْطلََُْهْم َعاَم اْلفَتْحِ َولَْم يُْعِط اْلُمَهاِ ِريَن َواأْلَْنَصاَر َشْيئ ا . نَْعَ اُهْم ِليَتَأَلََّع بِ َلِ 
َك الَّ
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 ْ ْساَلِم َوتَأ ِليفُُهْم َعلَْيِح َمْصلََح و َعامَّ و ِلْلُمْسِلِميَن . َواَلَِّ يَن لَْم يُْعِ ِهْم ُهْم قُلُوبُُهْم َعلَى اْمِ

اِلِحيَن بَْعد النَّمِيِِ  ِ الصَّ ِْيَن َونَْفَضُل ِعمَاِد هَّ ِ اْلُمتَّ يَن نَْفَضُل ِعْنِدِ  َوُهْم َسادَاتو نَْوِليَاُ  هَّ

تُُهْم نَْغِنيَاُ  اَل َواْلُمْرَسِليَن َواَلَِّ يَن نَْع َ  ْساَلِم قَْمَل َمْوتِِح َوَعامَّ اُهْم ِمْنُهْم َمْن اْرتَدَّ َعْن اْمِ

ِ  لَْم يُْعِط النَّمِيُّ  ا َعلَى اْلعََ اِ  ِلْلَمْصلََحِ  اْلعَامَّ َ لَّى  فََُْراُ  . فَلَْو َكاَن اْلعََ اُ  ِلْلَحاَ ِ  ُمَْدَّم 

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم هَ  َِائِِرِهْم َويَدَلُ َعَ اَ  َمْن ِعْندَ ُ ِمْن هَّ ُؤاَلِ  اأْلَْغنِيَاَ  السَّادَةَ اْلُمَ اِعيَن فِي َع

اْلُمَهاِ ِريَن َواأْلَْنَصاِر الَِّ يَن ُهْم نَْحَوُج ِمْنُهْم َونَْفَضُل . َوبِِمثِْل َه َا َطعََن اْلَخَواِرُج َعلَى 

ُ َعلَْيحِ  دُ اْعِدْل فَإِنَّك لَْم تَْعِدْل َوقَاَل : إنَّ  النَّمِِيِ َ لَّى هَّ لُُهْم : يَا ُمَحمَّ َوَسلََّم . } َوقَاَل لَحُ نَوَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم . َويْ  ِ تَعَالَى . َحتَّى قَاَل النَّمِيُّ َ لَّى هَّ ِْْسَم و َما نُِريدَ بَِها َوْ حُ هَّ ُحك َهِ ِ  لَ

َحابَِ  : دَْعِني َوَمْن َيْعِدُل إذَا لَ  َْْد ِخْمت َوَخِسْرت إْن لَْم نَْعِدْل فََْاَل لَحُ َبْعُض الصَّ ْم نَْعِدْل لَ

نَْضِرْب ُعنَُق َه َا . فََْاَل : إنَّحُ َيْخُرُج ِمْن ضئضي َه َا قَْومو يَُحُِِْر نََحدُُكْم َ اَلتَحُ َمَج 

َْْرُ وَن اْلُْْر َن اَل يَُجاِوُز َ اَلتِِهْم َوِ يَاَمحُ َمَج ِ يَاِمِهْم َوقَِراَ تَ  حُ َمَج قَِراَ تِِهْم يَ

ِْيتُُموُهْم فَاْقتُلُ  ِميَِّ  . نَْيَنَما لَ ْساَلِم َكَما َيْمُرُق السَّْهُم ِمْن الرَّ وُهْم َحنَاِ َرُهْم . يَْمُرقُوَن ِمْن اْمِ

ِ ِلَمْن قَتَلَُهْم يَ  ا ِعْندَ هَّ ِْيَاَمِ  { َوفِي ِرَوايٍَ  : } َلئِْن نَْدَرْكتهْم فَإِنَّ فِي قَتِْلِهْم نَْ ر  ْوَم اْل

أَلَْقتُلَنَُّهْم قَتَْل َعاٍد { . َوَهُؤاَلِ  َخَرُ وا َعلَى َعْهِد نَِميِر اْلُمْؤِمِنيَن َعِلِيِ ْبِن نَبِي َطاِلٍب 

َْتََل الَِّ يَن قَاتَلُو ُ َ ِميعَُهْم َمَج َكثَْرةِ  ُ َعْنحُ فَ َ ْوِمِهْم َوَ اَلِتِهْم َوقَِراَ تِِهْم .  َرِضَي هَّ

و َوَوَرلو َوُزْهدو ؛ َلِمْن ِبغَْيِر ِعْلٍم .  فَأُْخِرُ وا َعْن السُّنَِّ  َواْلَجَماَعِ  . َوُهْم قَْومو لَُهْم ِعمَادَة

إْعَ اَ  السَّادَةِ  فَاْقتََضى ذَِلَك ِعْندَُهْم نَنَّ اْلعََ اَ  اَل يَُموُن إالَّ ِل َِو  اْلَحاَ اِت َونَنَّ 

ِ ِبَ ْعِمِهْم . َوَه َا ِمْن َ ْهِلِهْم ؛ فَإِنَّ اْلعََ اَ  إنَّمَ  ا ُهَو اْلُمَ اِعيَن اأْلَْغِنيَاِ  اَل َيْصلُُح ِلغَْيِر هَّ

ِ نَْنفََج َكانَ  ِ نَْطَوَل َوِلِديِن هَّ ِ . فَُملََّما َكاَن لِلَّ اْلعََ اُ  فِيِح نَْولَى .  بَِحَسِب َمْصلََحِ  ِديِن هَّ

يِن َوقَْمجِ نَْعدَائِِح َوِإْظَهاِرِ  َوإِْعاَلئِِح نَْعَمُم ِمْن إْعَ اِ  َمنْ   َوَعَ ا و ُمْحتَاجو إلَْيِح فِي إقَاَمِ  الدِِ

َِّافِِعِيِ اَل َيُموُن َك َِلَك َوإِْن َكاَن الثَّانِي نَْحَوَج . َوقَْوُل اْلَْائِِل نَنَّ َهِ ِ  اْلُْيُودَ عَ  لَى َمْ َهِب ال

ِ  فِي  دُوَن َمْ َهِب َماِلٍك َوَما َنَْلَحُ ِمْن َمْ َهِب ُعَمَر . فََه َا يَْحتَاُج إلَى َمْعِرفَِ  ِبَم َاِهِب اأْلَِئمَّ

ِفيَها ِلْلعُلََماِ  ذَِلَك َوِسيَرِة اْلُخلَفَاِ  فِي اْلعََ اِ  . َونَْ ُل ذَِلَك نَنَّ اأْلَْرَض إذَا فُتَِحْت َعْنَوة  فَ 

َِّافِِعِيِ  -الاََلالَ ُ نَْقَواٍل . نََحدَُها  نَنَّحُ َيِجُب قَْسُمَها بَْيَن اْلغَانِِميَن إالَّ نَْن  -َوُهَو َمْ َهُب ال

ِْفَُها َوذُِكَر فِي " اأْلُِمِ " نَنَّحُ لَْو َحَمَم َحاِكمو بَِوْقِفَها ِمْن َغيْ  ِر ِطيِب يَْستَِ يَب نَْنفُُسُهْم فَيَ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم قََسَم َخْيمََر َبْيَن اْلغَانِِميَن ؛ لَ  َِْض ُحْمُمحُ ؛ أَلَنَّ النَّمِيَّ َ لَّى هَّ ِمنَّ نَْنفُِسِهْم نُ

َِّافِِعيَّ فِي ذَِلَك َوَرنَْوا نَنَّ َما فَعَلَحُ ُعَمُر ْبُن اْلَخ َّاِب ِمْن  ِ  َخالَفُوا ال َ ْعِل ُ ْمُهوَر اأْلَئِمَّ

اأْلَْرِض اْلَمْفتُوَحِ  َعْنَوة  فَْيئ ا َحَسنو َ ائِ و َونَنَّ ُعَمَر َحمََسَها بِدُوِن اْستَِ ابَِ  نَْنفُِس 

َِّاِم َعْنَوة  . َواْلِعَراِق َوِمْصَر َوَغْيِرَها  اْلغَانِِميَن . َواَل ِنَ اَل نَنَّ ُكلَّ نَْرٍض َفتََحَها ُعَمُر بِال

ْمهَ  َوُهَو اْلَْْوُل  -ا ُعَمُر بَْيَن اْلغَاِنِميَن َوِإنََّما قََسَم اْلَمْنُْواَلِت لَِمْن قَاَل َماِلكو َوَطائِفَ و لَْم يَُِْسِ

نَنََّها ُمْختَصَّ و بِأَْهِل اْلُحدَْيِميَِ  . َوقَْد َ نََّع إْسَماِعيُل ْبُن إْسَحاَق إَماُم اْلَماِلِميَِّ  فِي  -الثَّانِي 

َماِم نَْحَمد ذَِلَك بِمَ  َِّافِِعيَّ فِي َهِ ِ  اْلَمْسأَلَِ  َوتََملََّم َعلَى ُحَجِجِح . َوَعْن اْمِ ا نَاَزَل بِِح ال

ُهوَر فِي َمْ َهمِِح ُهَو اْلَْْوُل الثَّاِلُث َوُهَو َمْ َهُب اأْلَْكثَِريَن ؛ نَبِي َحِنيفَ  ِْ  َ َكاْلَْْولَْيِن ؛ لَِمنَّ اْلَم

َماَم َيْفعَُل فِيَها َما ُهَو نَْ لَُح ِلْلُمْسِلِميَن ِمْن َونَْ َحابِِح َوال ثَّْوِرِ ِ َونَِبي ُعَمْيٍد : َوُهَو نَنَّ اْمِ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َخْيمََر فََعَل وَ  إِْن قَْسِمَها نَْو َحْمِسَها ؛ فَإِْن َرنَّللَا قَْسَمَها َكَما قََسَم النَّمِيُّ َ لَّى هَّ

ُ َعلَْيِح َرنَّللَا نَْن يَدَعَ  َها فَْيئ ا ِلْلُمْسِلِميَن فََعَل َكَما فَعََل ُعَمُر َوَكَما ُرِوَ  نَنَّ النَِّميَّ َ لَّى هَّ

ة  َولَْم َوَسلََّم فَعََل ِبنِْصِع َخْيَمَر َونَنَّحُ قََسَم نِْصفََها َوَحَمَس نِْصفََها ِلنََواِئمِِح َونَنَّحُ فَتََح َممَّ َ َعْنوَ 
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ِْْسمْ  ُِ قَْسِمَها . َوقَْد يَ َها َبْيَن اْلغَاِنِميَن . فَعُِلَم نَنَّ نَْرَض اْلعَْنَوِة َيُجوُز قََسُمَها َوَيُجوُز تَْر

ِْْسْمَها  ا فُتَِح َعْنَوة  َولَْم يَ ا . إذَا ُعِرَف ذَِلَك : َفِمْصُر ِهَي ِممَّ َ نََّع فِي ذَِلَك ُمَصنَّف ا َكمِير 

َح بِ َِلَك نَِئمَّ ُ اْلَم َاِهِب : ِمْن اْلَحنَِفيَِّ  َواْلَماِلِميَِّ  َواْلَحْنمَِليَِّ  ُعَمُر َبْيَن اْلغَانِمِ  يَن َكَما َ رَّ

َِّافِِعيَِّ  ؛ لَِمْن تَنََّْلَْت نَْحَوالَُها بَْعدَ ذَِلَك َكَما تَنََّْلَْت نَْحَواُل اْلِعَراِق . فَإِنَّ ُخلَفَاَ   بَنِي َوال

لُو ُ إلَى اْلُمَْاَسَمِ  بَْعدَ اْلُمَخاَرَ ِ  َوَه َا َ ائِ و ِفي نََحِد قَْولَْي اْلعُلََماِ  . َوَك َِلَك اْلعَمَّاِس نََْ 

قَمَ ُ ِلْلُمْسِلِميَن . َوَه َا  ِمْصُر ُرفَِج َعْنَها اْلَخَراُج ِمْن ُمدَّةٍ اَل نَْعلَُم اْبتِدَاَ َها َوَ اَرْت الرَّ

ا َمْ َهُب ُعَمَر فِي اْلفَْيِ  فَإِنَّحُ يُْجعَُل ِلُمِلِ ُمْسِلٍم فِيِح َحًّْا ؛ َ ائِ و فِي نََحِد قَْولَ  ْي اْلعُلََماِ  . َونَمَّ

ُ َعْنحُ َلْيَس نََحدو نََحقَّ بَِه َ  ُم اْلفََُْراَ  َونَْهَل اْلَمْنَفعَِ  َكَما قَاَل ُعَمُر َرِضَي هَّ ا اْلَماِل لَِمنَّحُ يَُْدِِ

ُ ُل َوَحاَ تُحُ .  ِمْن نََحدٍ  َْتُحُ َوالرَّ ُ ُل َوَسابِ ُ ُل َوِغنَاُؤ ُ َوالرَّ ُ ُل َوبَاَلُؤ ُ َوالرَّ إنََّما ُهَو الرَّ

ُم فِي اْلعََ اِ  ِبَهِ ِ  اأْلَْسمَاِب َوَكانَْت ِسيَرتُحُ التَّْفِضيَل فِي اْلعََ اِ  بِاْلفََضائِِل  فََماَن يَُْدِِ

ا نَ  ينِيَِّ  . َونَمَّ يُق الدِِ دِِ ُ َعْنحُ  -بُو َبْمٍر الِصِ َّللا بَْينَُهْم فِي اْلعََ اِ  إذَا اْستََوْوا  -َرِضَي هَّ فََسوَّ

ِ َونُُ وُرُهْم َعلَى هَِّ   فِي اْلَحاَ ِ  َوإِْن َكاَن بَْعُضُهْم نَْفَضَل فِي ِدينِِح . َوقَاَل : إنََّما نَْسلَُموا لِلَّ

يَْعِني نَنَّ َحاَ تَُهْم  -بَاَلغو . َوُرِوَ  َعْنحُ نَنَّحُ قَاَل : اْستََوَّللا فِيِهْم إيَمانُُهْم  َوإِنََّما َهِ ِ  الدُّْنيَا

و  َْى  -إلَى الدُّْنيَا َواِحدَة يِن ؛ فَإِنَّ نَْ َرُهْم يَْم فَأُْعِ يِهْم ِل َِلَك ؛ اَل ِللسَّابَِِْ  َواْلفَِضيلَِ  فِي الدِِ

ِ . فَإِذَا اْستَ  َّللا َبْينَُهْم فِي اْلعََ اِ  . َويُْرَوَّللا نَنَّ ُعَمَر فِي َعلَى هَّ َوْوا فِي اْلَحاَ ِ  الدُّْنيَِويَِّ  َسوَّ

ِْت إلَى قَابٍِل أَلَْ عَلَنَّ النَّاَس بمانا َواِحد ا . نَْ  : ماي  َواِحدَة  .   ِخِر ُعْمِرِ  قَاَل : لَئِْن ِع

ُ ُل َوبَاَلُؤ ُ َوُهَو نَْ  : ِ ْنف ا َواِحد ا . َوتَْفِضيلُحُ كَ  اَن بِاأْلَْسمَاِب اأْلَْربِعَِ  الَّتِي ذََكَرَها : الرَّ

ُ ُل َوِغنَاُؤ ُ . َوُهَو الَِّ   يُْغنِي َعْن اْلُمْسِلِميَن فِي  الَِّ   يَْجتَِهدُ فِي قِتَاِل اأْلَْعدَاِ  . َوالرَّ

ُ ُل َوَسابَِْتُحُ . َوُهَو َمْن َكاَن ِمْن َمَصاِلِحِهْم ِلُواَلةِ نُُموِرِهْم َوُمعَلِِِميِهْم وَ  نَْمثَاِل َهُؤاَلِ  . َوالرَّ

ُ ُل َوفَاقَتُحُ . فَإِنَّ  لُُهْم فِي اْلعََ اِ  َعلَى َغْيِرِهْم . َوالرَّ ِليَن ؛ فَإِنَّحُ َكاَن يُفَِضِ ِْيَن اأْلَوَّ حُ السَّابِ

ُم اْلفََُْراَ  َعلَى اأْلَْغِنيَاِ  َوهَ   َا َظاِهرو ؛ فَإِنَّحُ َمَج ُوُ وِد اْلُمْحتَاِ يَن َكْيَع يُْحِرُم َكاَن يَُْدِِ

بَْعَضُهْم َويُْعِ ي ِلغَِنِيِ اَل َحاَ  َ لَحُ َواَل َمْنفَعَ َ بِِح ؛ اَل ِسيََّما إذَا َضاقَْت نَْمَواُل بَْيِت اْلَماِل 

ِْيِرِهْم . فََمْيَع يَُجوُز نَْن يُْعِ َي اْلغَِنيَّ الَِّ   لَْيَس فِيِح  َعْن إْعَ اِ  ُكِلِ اْلُمْسِلِميَن َغنِيِِِهْم َوفَ

ُ عَ  ِْيُر النَّافُِج . َوقَْد ُرِوَ  َعْن النَِّمِيِ َ لَّى هَّ ِْيَر اْلُمْحتَاَج َبْل اْلفَ لَْيِح نَْفجو َعامٌّ َوَيْحِرُم اْلفَ

ِْيِرِهْم َولَْم يُْعِط اأْلَْنَصاَر َوَسلََّم } نَنَّحُ نَْعَ ى ِمْن نَْمَواِل بَِني النَِّضيِر  َوَكانَْت ِلْلُمَهاِ ِريَن ِلفَ

ِْْرِ  { . َوفِي السُّنَِن : } نَنَّ النَِّميَّ  ِمْنَها َشْيئ ا ِلِغنَاُهْم ؛ إالَّ نَنَّحُ نَْعَ ى َبْعَض اأْلَْنَصاِر ِلفَ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َكاَن إذَا نَتَا ُ َمالو نَْع َ  ُل َ لَّى هَّ ا { فَيُفَِضِ ى اآْلِهَل قِْسَمْيِن َواْلعََ َب َقَسم 

ِب ؛ أِلَنَّحُ ُمْحتَاجو إلَى نَفََِْ  نَْفِسِح َونَفََِْ  اْمَرنَتِِح . َواْلَحِديُث َرَوا ُ  َل َعلَى اْلُمتََعِ ِ  نَبُو اْلُمتَأَِهِ

َماُم نَْحَمد ِفي ِرَوايَ  ِ  نَِبي َطاِلٍب َوقَاَل َحِديثو َحَسنو داود َونَبُو َحاتٍِم فِي َ ِحيِحِح َواْمِ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َكاَن إذَا نَتَا ُ اْلفَْيُ   ِ َ لَّى هَّ َولَْفُمحُ َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك } نَنَّ َرُسوَل هَّ

ُعَمَر َرَوا ُ نَْحَمد  قََسَمحُ ِمْن يَْوِمِح فَأَْعَ ى اآْلِهَل َحمَّْيِن َونَْعَ ى اْلعََ َب َحمًّا { . َوَحِديثُ 

ا اْلفَْيَ   َونَبُو داود . َولَْفُظ نَِبي داود َعْن َماِلِك ْبِن نَْوِس ْبِن اْلَحداَلَاِن قَاَل : ذََكَر ُعَمُر يَْوم 

ا َعلَى َمنَاِزِلنَا فََْاَل : َما نَنَا بِأََحقَّ ِبَه َا اْلفَْيِ  ِمْنُمْم َوَما نََحدو ِمنَّا بِأََحقَّ بِِح ِمْن نََحٍد إالَّ نَنَ

ُ ُل َوَحاَ تُحُ . َولَْفظُ  ُ ُل َوِغنَاُؤ ُ َوالرَّ ُ ُل َوبَاَلُؤ ُ َوالرَّ ُ ُل َوقَدَُمحُ َوالرَّ ِ . الرَّ  ِمْن ِكتَاِب هَّ

ِ َما نََحدو نََحقَّ بَِه َا اْلَما ِل ِمْن نََحٍد نَْحَمد قَاَل : َكاَن ُعَمُر َيْحِلُع َعلَى نَْيَماٍن الاََلٍإ : َوَهَّ

َوَما نَنَا نََحقَّ بِِح ِمْن نََحٍد ووهللا َما ِمْن اْلُمْسِلِميَن نََحدو إالَّ َولَحُ فِي َه َا اْلَماِل نَِصيبو إالَّ 

ْساَلِم َوالرَّ  ُ ُل َوبَاَلُؤ ُ فِي اْمِ ِ . فَالرَّ ُ ُل َعْمد ا َمْملُوك ا َولَِمنَّا َعلَى َمنَاِزِلنَا ِمْن ِكتَاِب هَّ
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ِْيت لَُهْم ألوتين  ِ لَئِْن بَ ُ ُل َوَحاَ تُحُ . َوَهَّ ْساَلِم َوالرَّ ُ ُل َوِغنَاُؤ ُ فِي اْمِ َوقَدَُمحُ َوالرَّ

اِعَي بَِجمَِل َ ْنعَاَ  َحمُّحُ فِي َه َا اْلَماِل َوُهَو َيْرَعى َمَمانَحُ " . فََه َا َكاَلُم ُعَمَر الَِّ    الرَّ

ِديَم نَْهِل اْلَحاَ اِت . َواَل َيْختَِلُع االْنَاِن ِمْن يَْ ُكُر فِيِح بِ  ْْ أَنَّ ِلُمِلِ ُمْسِلٍم َحًّْا . يَْ ُكُر فِيِح تَ

إِنَّ َه َا اْلُمْسِلِميَن نَنَّحُ اَل َيُجوُز نَنَّ يُْعِ َي اأْلَْغِنيَاَ  الَِّ يَن اَل َمْنفَعَ َ لَُهْم َويُْحِرُم اْلفََُْراَ  ؛ فَ 

َْْوِلِح تَعَالَى } َكْي اَل يَُموَن دُولَ   بَْيَن اأْلَْغنِيَاِ  ِمْنُمْم { فَإِذَا َ عََل اْلفَْيَ  ُمتَدَاَوال  ُمَضادٌّ لِ 

ُْْل  ا نَ ُ َوَرُسولُحُ َوَهِ ِ  اآْليَ ُ فِي َنْفِس اأْلَْمِر . َونَمَّ َمحُ هَّ النَّاقِِل بَْيَن اأْلَْغِنيَاِ  فََه َا الَِّ   َحرَّ

ِ  َوَخَراُج اأْلَْرِضيَن َما َكاَن َم ْ  مَّ نَِ  " َوِ ْ يَ ُ َ َماِ ِم نَْهِل ال ِِ َهَب َماِلٍك بِأَنَّ فِي " اْلُمدَوَّ

ا . َفُهَو ِعْندَ َماِلٍك ِ ْ يَ و . َواْلِجْ يَ ُ ِعْندَ ُ فَْي و . قَاَل : َويُْعَ ى َه َا  ِمْنَها َعْنَوة  نَْو ُ ْلح 

ُل بَْعَض النَّاِس اْلفَْيُ  نَْهَل كُ  ِْْسُم َعلَْيِهْم َويُفَِضِ ِلِ بَلٍَد اْفتَتَُحوَها َعْنَوة  نَْو َ الَُحوا َعلَْيَها فَيُ

َعلَى َبْعٍض ِمْن اْلفَْيِ  َوَيْمدَنُ بِأَْهِل اْلَحاَ ِ  َحتَّى َيْغنَْوا ِمْنحُ َواَل يَْخُرَج إلَى َغْيِرِهْم إالَّ نَْن 

َْْوِم َحا َُْل إَلْيِهْم َبْعدَ نَْن يُْعِ َي نَْهلَحُ ِمْنحُ َما يُْغِنيِهْم ؛ َعْن ااِلْحِتيَاجِ . َوقَاَل يَْنِ َل بِ  فَيُْن
َ  و

ا ِ ْ يَ ُ اأْلَْرِض فََما نَْدِر  َكْيَع َكاَن يُْصنَُج ِفيَها إالَّ نَنَّ ُعَمَر قَْد  ا : قَاَل َماِلكو : َونَمَّ نَْيض 

َع َعْنحُ َمْن نَقَرَّ اأْلَْرَض فَلَْم  ِِ ِْْسْمَها َبْيَن الَِّ يَن اْفتَتَُحوَها . َونََرَّللا ِلَمْن يَْنِ ُل ذَِلَك نَْن َيْم يَ

ا إْحيَاُ   ا يَْستَْفِتيِح َوإِالَّ اْ تََهدَ ُهَو َوَمْن ِبَحْضَرتِِح َرنْس ا . َونَمَّ يَْرَضا ُ فَإِْن ُوِ دَ َعاِلم 

ٍد . اْلَمَواِت فََجائِ و بِدُوِن إْذِن  َِّافِِعِيِ َونَْحَمد َونَبِي يُوُسَع َوُمَحمَّ َماِم فِي َمْ َهِب ال اْمِ

َماِم . َوقَاَل َماِلكو : إْن َكاَن َبِعيد ا َعْن اْلعُْمَراِن  َواْشتََرَط نَبُو َحِنيفَ َ نَْن َيُموَن بِإِْذِن اْمِ

ا قَُرَب ِمْن اْلعُْمَراِن َويُمَاُح النَّاُس بَِحْيُث اَل تُمَاُح النَّاُس فِيِح لَْم يَْحتَْج إلَى إْذنِ  ِح َوإِْن َكاَن ِممَّ

ْحيَاُ  فِي نَْرِض اْلَخَراجِ . فََهْل يَُملَُّك بِاأْلَْحيَاِ  َواَل  فِيِح اْفتَََْر إلَى إْذنِِح . لَِمْن إْن َكاَن اْمِ

َقْولَْيِن ِلْلعُلََماِ  . ُهَما ِرَوايَتَاِن َعْن نَْحَمد .  َخَراَج َعلَْيِح نَْو َيُموُن بِيَِدِ  َوَعَلْيِح اْلَخَراُج َعلَى

غَاُر . َوفِي َمْ َهِب  ا َمْن قُتَِل نَْو َماَت ِمْن اْلُمَْاتِلَِ  فَإِنَّحُ تُْرَزُق اْمَرنَتُحُ َونَْواَلدُ ُ الِصِ َونَمَّ

َِّافِِعِيِ فِي نََحِد قَْولَْيِح َوَغْيِرِهَما فَيُْنفَقُ  َج َوَعلَى اْبَنتِِح  نَْحَمد َوال َعلَى اْمَرنَتِِح َحتَّى تَتََ وَّ

ِغيِر َحتَّى يَْملَُغ . الُمَّ يُْجَعُل ِمْن اْلُمَْاتِلَِ  إْن َكاَن  َج َوَعلَى اْبنِِح الصَّ ِغيَرةِ َحتَّى تَتََ وَّ الصَّ

ِْتَاِل ؛ َوإاِلَّ إْن َكاَن ِمْن نَْهِل اْلَحاَ ِ  َواَلَِّ ينَ  دَقَِ  َوفَاِضُل اْلفَْيِ   يَْصلُُح ِلْل يُْعُ وَن ِمْن الصَّ

ا  ِْيم  ُ إذَا َكاَن َبْيُت اْلَماِل ُمْستَ َواْلَمَصاِلحِ : نُْعِ َي لَحُ ِمْن ذَِلَك َوإِالَّ فَاَل . َوقَاَل َرِحَمحُ هَّ

َف َبْعَض نَْمُر ُ ؛ بَِحْيُث اَل يُوَضُج َمالُحُ إالَّ فِي َحِِِْح َواَل يُْمَنُج ِمْن ُمْستَ  ِحِِِْح . فََمْن َ رَّ

نَْعيَانِِح نَْو َمنَافِِعِح فِي ِ َهٍ  ِمْن اْلِجَهاِت الَّتِي ِهَي َمَصاِرُف َبْيِت اْلَماِل ؛ َكِعَماَرةِ َطِريٍق 

َماِم الُمَّ  َماِم فََْْد تَعَدََّّللا بِ َِلَك ؛ إْذ ِواَليَتُحُ إلَى اْمِ َماُم يَْفَعُل  َوَنْحِو ذَِلَك بَِغْيِر إْذِن اْمِ اْمِ

َف َوإِْن َكاَن اأْلَْ لَُح إْقَراَر ُ  ُْْض ذَِلَك نَْ لََح ِلْلُمْسِلِميَن نَََْض التََّصرُّ اأْلَْ لََح فَإِْن َكاَن نَ

ف ا ِمْن  ِ  َف فِي ِمْلِك اْلَوْقِع َواْليَِتيِم بَِغْيِر إْذِن النَّاِظِر تََصرُّ ْنِس نَقَرَّ ُ . َوَك َِلَك إْن تََصرَّ

ا فِي َعْرَ ِ  اْلَوْقِع نَْو اْليَِتيِم . َر بِأَْعيَاِن َماِلِح َحانُوت ا نَْو دَار  ُِْرولِ َكأَْن يَُعِمِ ِف اْلَم  التََّصرُّ

َف َبْعَض نَْعيَانِِح نَْو  ا إذَا َكاَن نََمَر َبْيَت اْلَماِل ُمْضَ ِرب ا . فََْاَل اْلفََُْهاُ  : َمْن َ رَّ َونَمَّ

ِف ؛ بَْل َكاَن َمنَافِعِ  ا فِي ذَِلَك التََّصرُّ ِح فِي ِ َهِ  بَْعِض اْلَمَصاِلحِ ِمْن َغْيِر نَْن يَُموَن ُمتََّهم 

ِف َواَل تَْضِميُن  ُْْض التََّصرُّ َماِم نَ ُف َواقِع ا َعلَى ِ َهِ  اْلَمْصلََحِ  . فَإِنَّحُ اَل َيْنَمِغي ِلإْلِ التََّصرُّ

ِف ؛ َمَج نَنَّ  ا ؛ إالَّ نَْن يَأُْمَر ُ ِبَمْعِصيَِ  اْلُمتََصِرِ ا َكاَن نَْو فَاِ ر  َماِم بَرًّ حُ اَل تَُجوُز َمْعِصيَ ُ اْمِ

َف الرَّ  ا إذَا تََصرَّ ا . َونَمَّ ا َكاَن نَْو فَاِ ر  ِ . َوُحْمُمحُ نَْو قَْسُمحُ إذَا َوافََق اْلَحقَّ نَافِ و : َبرًّ ُ ُل هَّ

ف ا يُتََّهُم فِ  ال  : إنَّ ِلي َحًّْا فِي َبْيِت اْلَماِل َوِإنِِي اَل تََصرُّ ِْْمَض اْلَماَل ِلنَْفِسِح ُمتَأَِوِ يِح . ِمثَْل نَْن يَ

 نُْعِ ي َحِِْي . فََه َا .
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ِحيِم ِمْن نَْحَمد ابْ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُ ُروَححُ بِْسِم هَّ ِن تيمي  إلَى سر وان َعِميِم َوقَاَل قَدََّس هَّ

ْهمَاِن  يِسيَن َوالرُّ ِِْسِ يِن َوُعَمَماِ  اْل نَْهِل ِملَّتِِح َوَمْن تَُحوُط بِِح ِعنَايَتُحُ ِمْن ُرَؤَساِ  الدِِ

ا َبْعدُ فَإِنَّا نَ َ َواأْلَُمَراِ  َواْلُمتَّاِب َونَتْمَاِعِهْم . َساَلمو َعلَى َمْن اتَّمََج اْلُهدَّللَا . نَمَّ ْحَمدُ إلَْيُمْم هَّ

الَِّ   اَل إلَحَ إالَّ ُهَو إلَحَ إْبَراِهيَم َو َل ِعْمَراَن . َونَْسأَلُحُ نَْن يَُصلَِِي َعلَى ِعمَاِدِ  اْلُمْصَ ِفيَن 

 ُ اْلَخْلِق َوقَادَةُ َونَْنِميَائِِح اْلُمْرَسِليَن . َوَيُخصُّ بَِصاَلتِِح َوَساَلِمِح نُوِلي اْلعَْ ِم الَِّ يَن ُهْم َسادَة

دو . َكَما  اأْلَُمِم . الَِّ يَن ُخصُّوا بِأَْخِ  اْلِميثَاِق َوُهْم : نُوحو َوإِْبَراِهيُم َوُموَسى َوِعيَسى َوُمَحمَّ

يِن َما َو َّى بِِح نُوح   ُ تَعَالَى فِي ِكتَاِبِح فََْاَل َع َّ َوَ لَّ : } َشَرَل لَُمْم ِمَن الدِِ اُهْم هَّ ا َسمَّ

قُوا يَن َواَل تَتَفَرَّ ْينَا بِِح إْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى نَْن نَقِيُموا الدِِ  َوالَِّ   نَْوَحْينَا إلَْيَك َوَما َو َّ

َِاُ  َويَْهِد  إلَْيِح َمْن  ُ َيْجتَِمي إلَْيِح َمْن يَ ِرِكيَن َما تَْدُعوُهْم إلَْيِح هَّ ِْ فِيِح َكمَُر َعلَى اْلُم

{ َوقَاَل تَعَالَى : } َوإِْذ نََخْ نَا ِمَن النَّمِيِِيَن ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوحٍ َوإِْبَراِهيَم يُِنيُب 

اِدقِيَن َعْن ِ ْدقِِهْم  َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َونََخْ نَا ِمْنُهْم ِميثَاق ا َغِليم ا { } ِليَْسأََل الصَّ

ََِرائِِع َ اَلتِِح َوَساَلِمِح َخاتََم اْلُمْرَسِليَن َونََعدَّ ِلْلَمافِِريَن َع َ  ا { َونَْسأَلُحُ نَْن َيُخصَّ بِ اب ا نَِليم 

ِْيَاَمِ  نَِميَّ  َوَخِ يمَُهْم إذَا َوفَدُوا َعَلى َربِِِهْم َوإَِماَمُهْم إذَا اْ تََمعُوا َشِفيَج اْلَخاَلِئِق يَْوَم اْل

ْحَمِ  َوَنمِيَّ اْلَمْلَحمَ  ِ َوُروُححُ َوَكِلَمتُحُ الرَّ ََِّر بِِح َعْمدُ هَّ ِ  اْلَجاِمَج َمَحاِسَن اأْلَْنمِيَاِ  الَِّ   بَ

َِرو قَطُّ َمْريَُم اْبنَ ُ ِعْمَرانَ  يَِْ  ال َّاِهَرةِ اْلمَتُوِل الَّتِي لَْم يََمسََّها بَ دِِ "  الَّتِي نَْلَْاَها إلَى الِصِ

ِ اْلَمْنعُوُت  ذَِلَك َمِسيُح اْلُهدَّللَا ِعيَسى ُب ِعْندَ هَّ اْبُن َمْرَيَم اْلَوِ يحُ فِي الدُّْنَيا َواآْلِخَرةِ اْلُمَْرَّ

ا نَْنَجَر بَنُو إْسَراِئيَل ِفيَما َبعََث بِِح ُموَسى ِمْن َنْعِت اْلَجاَلِل  ْحَمِ  لَمَّ بِنُعُوِت اْلَجَماِل َوالرَّ

دَّةِ  ِِِ ْحَمِ  َوبََعَث اْلَخاتََم اْلَجامِ  -َوال دَّةِ َعلَى اْلُمفَّاِر َوالرَّ ِِِ تَِمَل َعلَى ال ِْ َج بَِنْعِت اْلَمَماِل ؛ اْلُم

ُ َعلَيْ  ََِّرائِجِ َواْلَمَناِهجِ الَّتِي َكانَْت َقْملَحُ َ لَّى هَّ ِهْم بِاْلُمْؤِمِنيَن . َواْلُمْحتَِوَ  َعلَى َمَحاِسِن ال

َ َخلََق اْلَخاَلِئَق َوَسلََّم نَْ َمِعيَن . َوَعلَى َمْن  ا بَْعدُ : فَإِنَّ هَّ ِْيَاَمِ  . نَمَّ تَمَِعُهْم إلَى يَْوِم اْل

ُْْصودَ الَِّ   ُخِلُْوا لَحُ فِيمَ  يئَتِِح َوِحْمَمتَحُ َوَرْحَمتَحُ َوَ عََل اْلَم ِِ ا بُِْْدَرتِِح َونَْظَهَر فِيِهْم  الَاَر َم

ِْيَم نََمَرُهْم بِِح ُهَو ِعمَادَتُحُ . َونَ  ُ ِ َراَطحُ اْلُمْستَ ْ ُل ذَِلَك ُهَو َمْعِرَفتُحُ َوَمَحمَّتُحُ . فََمْن َهدَا ُ هَّ

نَابَ َ إلَْيِح َواْلوَ  ا َوَمْعِرَف   بِأَْسَمائِِح اْلُحْسَنى َوِ َفاتِِح اْلعُْليَا َوَرَزقَحُ اْمِ َ َل  تَا ُ َرْحَم   َوِعْلم 

ُِوَل لَحُ وَ  التَّأَلُّحَ لَحُ : فََحنَّ إلَْيِح َحنِيَن النُُّسوِر إلَى نَْوَكاِرَها . َوُكلَِِع بُِحمِِِح ِلِ ْكِرِ  َواْلُخ

ِح اَل َيْعمُدُ إالَّ إيَّا ُ َرْغمَ   َوَرْهمَ   َوَمَحمَّ   َونَْخلََص ِدينَحُ ِلَمْن الدُّْنيَ  مِِيِ بِأُِمِ ا تََملَُّع الصَّ

لِ  يِن . َخاِلِق َما تُْمِصُروَن َوَما اَل َواآْلِخَرةُ لَحُ َرِبِ اأْلَوَّ يَن َواآْلَخِريَن . َماِلِك َيْوِم الدِِ

ََِّهادَةِ الَِّ   نََمَر ُ إذَا نََرادَ َشْيئ ا نَْن يَُْوَل لَحُ : ُكْن فََيُموُن . لَْم  تُْمِصُروَن َعاِلِم اْلغَْيِب َوال

ِ َواَلَِّ يَن  َمنُوا يَتَِّخْ  َمْن دُونِِح نَْندَاد ا َكاَلَِّ يَن اتَّ  ِ نَْندَاد ا يُِحمُّوَنُهْم َكُحِبِ هَّ َخ ُوا ِمْن دُوِن هَّ

ِْ ِبَربِِِح نََحد ا َولَْم َيتَِّخْ  ِمْن دُونِِح َوِليًّا َواَل َشِفيع ا ؛ اَل َمِلم ا  ِر ِْ ِ َولَْم يُ َواَل َنمِيًّا نََشدُّ ُحمًّا لِلَّ

ْحَمِن َعْمد ا لََْْد نَْحَصاُهْم َواَل َ ِديْ ا ؛ فَإِْن كُ  لُّ َمْن فِي السََّمَواِت َواأْلَْرِض إالَّ  تِي الرَّ

ِْيَاَمِ  فَْرد ا . فَُهنَاِلَك اْ تَمَا ُ َمْواَل ُ َواْ َ فَا ُ َو تَا ُ رُ  ْشدَ ُ . َوَعدَُّهْم َعدًّا َوُكلُُّهْم  تِيِح َيْوَم اْل

ِْيٍم . َوذَِلَك َوَهدَا ُ ِلَما اُْختُِلَع فِيِح مِ  َِاُ  إلَى ِ َراٍط ُمْستَ ْن اْلَحِقِ بِإِْذنِِح ؛ فَإِنَّحُ َيْهِد  َمْن يَ

ْخاَلِص  نَنَّ النَّاَس َكانُوا بَْعدَ  دََم َعلَْيِح السَّاَلُم َوقَْمَل نُوحٍ َعلَْيِح السَّاَلُم َعلَى التَّْوِحيِد َواْمِ

َِِر َكَما َكاَن َعلَْيِح نَبُوُهْم  دََم نَ  َِ َوِعمَادَةَ اأْلَْوالَاِن  -َعلَْيِح السَّاَلُم  -بُو اْلمَ ْر ِِِ َحتَّى اْبتَدَُعوا ال
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ُِمَُهاٍت َزيَّنََها  -بِْدَع   ِمْن تِْلَْاِ  نَْنفُِسِهْم  - ُ ِبَها ِكتَاب ا َواَل نَْرَسَل بَِها َرُسوال  ؛ ِب لَْم َيْنِ ْل هَّ

َِّْيَ اُن ِمْن ِ َهِ  اْلمَ  َْايِيِس اْلفَاِسدَةِ . َواْلفَْلَسفَِ  اْلَحائِدَةِ . َقْومو ِمْنُهْم َزَعُموا نَنَّ التََّماالِيَل ال

لَى َطاَلِسُم اْلَمَواِكِب السََّماِويَِّ  َوالدََّرَ اُت اْلفَلَِميَِّ  َواأْلَْرَواُح اْلعُْلِويَِّ  . َوقَْومو اتََّخ ُوَها عَ 

اِلِحيَن . َوقَْومو َ عَلُوَها أِلَْ ِل اأْلَْرَواحِ السُّْفِليَِّ  ِمْن ُ وَرةِ َمْن َكاَن فِيِهْم  ِمْن اأْلَْنِميَاِ  َوالصَّ

َِّيَاِطيِن . َوقَْومو َعلَى َم َاِهَب نَُخَر . َونَْكثَُرُهْم ِلُرَؤَسائِِهْم ُمَْلِِدُوَن َوَعْن َسمِيِل  اْلِجِنِ َوال

 ُ ِ َوْحدَ ُ اَل اْلُهدَّللَا نَاِكمُوَن . فَاْبتَعََث هَّ ا َعلَْيِح السَّاَلُم يَْدُعوُهْم إلَى ِعمَادَةِ هَّ  نَِميَّحُ نُوح 

بُوا ِبِهْم إلَى َْرَّ َ ِ  َشِريَك لَحُ َوَيْنَهاُهْم َعْن ِعمَادَةِ َما ِسَوا ُ ؛ َوإِْن َزَعُموا نَنَُّهْم َيْعمُدُوَنُهْم ِليَت هَّ

ُ نَنَّحُ لَْن ُزْلفَى َوَيتَِّخ ُوُهْم ُشفَعَ  ا نَْعلََمحُ هَّ ا فَلَمَّ اَ  . فََمَمَث فِيِهْم نَْلَع َسنٍَ  إالَّ َخْمِسيَن َعامًّ

ُ تَعَالَى نَْهَل اأْلَْرِض بِدَْعَوتِِح  يُْؤِمَن ِمْن قَْوِمك إالَّ َمْن قَْد  َمَن دََعا َعلَْيِهْم فَأَْغَرَق هَّ

ُسُل بَْعدَ ُ تَتْرَ  ا َكاَنْت َوَ اَ ْت الرُّ ِرِكيَن ؛ لَمَّ ِْ ابِئَِ  َواْلُم َّللا . إلَى نَْن َعمَّ اأْلَْرَض ِديُن الصَّ

ُ تَعَالَى إَماَم اْلُحَنفَاِ  َونََساَس  َِ اأْلَْرِض َشْرق ا َوَغْرب ا . فَمَعََث هَّ النماردة َواْلفََراِعنَ ُ ُملُو

ِِ إلَى اْلِملَِّ  اْلَخاِلَصِ  َواْلَمِلَمِ  اْلمَاقِيَِ  :  ْر ِِِ ْحَمِن . فَدََعا اْلَخْلَق ِمْن ال إْبَراِهيَم َخِليَل الرَّ

ْهُت َوْ ِهَي ِللَِّ   فََ َر  ْخاَلِص . َونََهاُهْم َعْن ِعمَادَةِ اْلَمَواِكِب َواأْلَْ نَاِم َوقَاَل : } َو َّ اْمِ

ِرِكيَن  ِْ { َوقَاَل ِلَْْوِمِح : } نَفََرنَْيتُْم َما ُكْنتُْم السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحنِيف ا َوَما نَنَا ِمَن اْلُم

تَْعمُدُوَن { } نَْنتُْم َو بَاُؤُكُم اأْلَْقدَُموَن { } فَإِنَُّهْم َعدُوٌّ ِلي إالَّ َربَّ اْلعَالَِميَن { } الَِّ   

ِْيِن { } َوإِذَا مَ  ِفيِن { َخلََْنِي فَُهَو يَْهِديِن { } َوالَِّ   ُهَو يُْ ِعُمِني َويَْس ِْ ِرْضُت فَُهَو يَ

يِن { َوقَاَل  } َوالَِّ   يُِميتُِني الُمَّ يُْحيِيِن { } َوالَِّ   نَْطَمُج نَْن َيْغِفَر ِلي َخِ يئَتِي َيْوَم الدِِ

ا تَْعمُدُوَن ِمْن دُ  َْْوِمِهْم : } إنَّا بَُر ُ  ِمْنُمْم َوِممَّ ِ إْبَراِهيُم َعلَْيِح السَّاَلُم َوَمْن َمعَحُ ِل وِن هَّ

ِ َوْحدَ ُ { .  ُ َكفَْرنَا ِبُمْم َوبَدَا َبْينَنَا َوبَْيَنُمُم اْلعَدَاَوةُ َواْلمَْغَضاُ  نَبَد ا َحتَّى تُْؤِمنُوا بِاللَّ فََجَعَل هَّ

َضُهْم فَْوَق َبْعٍض اأْلَْنِميَاَ  َواْلُمْرَسِليَن ِمْن نَْهِل َبْيتِِح َوَ عََل ِلُمِلِ ِمْنُهْم َخَصائَِص َوَرفََج َبعْ 

َُِر . فََجعََل ِلُموَسى اْلعََصا  دََرَ اٍت . َو تَى ُكالًّ ِمْنُهْم ِمْن اآْليَاِت َما  َمَن َعلَى ِمثِْلِح اْلمَ

ا َحيَّ   َحتَّى اْبتَلَعَْت َما َ َنعَْت السََّحَرةُ اْلفَاَلِسفَ ُ ِمْن اْلِحمَاِل َواْلِعِصِيِ َوَكانَْت َشْيئ ا َكثِير  

ََِر َطِريْ ا َعلَى َعدَِد  ا َبْيَن االْنَْي َع َوفَلََق لَحُ اْلمَْحَر َحتَّى َ اَر يَابِس ا َواْلَماُ  َواقِف ا َحاِ   

فَاِدَل َوالدََّم َوَظلََّل َعلَْيِح َوَعلَى قَْوِمِح اْلَغَماَم اأْلَْبيََض  اأْلَْسمَاِط َونَْرَسَل َمعَحُ اْلَْْمَل َوالضَّ

ُِوا َضَرَب ُموَسى يَِسيُر مَ  عَُهْم َونَْنَ َل َعلَْيِهْم َ مِيَح َ ُكِلِ يَْوٍم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوَّللا َوإِذَا َعِ 

َرَبُهْم . َوَبعََث َبْعدَ ُ  ِْ َرةَ َعْين ا قَْد َعِلَم ُكلُّ نُنَاٍس َم ِْ  بِعََصا ُ اْلَحَجَر فَاْنفََجَرْت ِمْنحُ االْنَتَا َع

ُ َعَلى نَْنمِيَاَ  ِمْن َبنِي إ ُ َعلَى َيِدِ  اْلَمْوتَى . َوِمْنُهْم َمْن َشفَى هَّ ْسَرائِيَل : ِمْنُهْم َمْن نَْحيَا هَّ

َر لَحُ  يَِدِ  اْلَمْرَضى . َوِمْنُهْم َمْن نَْطلَعَحُ َعلَى َما َشاَ  ِمْن َغْيمِِح . َوِمْنُهْم َمْن َسخَّ

ا اتَّفََق َعَلْيِح َ ِميُج نَْهِل اْلِملَِل اْلَمْخلُوقَاِت . َوِمْنُهْم َمْن َبعَثَحُ  بِأَْنَوالِ اْلُمْعِجَ اِت . َوَه َا ِممَّ

اِت الَّتِي ِعْندَُهْم َونَْخمَاِر اأْلَْنمِيَاِ  َعلَ  ْيِهْم َوفِي اْلُمتُِب الَّتِي بِأَْيِد  اْليَُهوِد َوالنََّصاَرَّللا َوالنُّمُوَّ

ْنيَاَل وحمْوق وداود َوُسلَْيَماَن َوَغْيِرِهْم َوِكتَاِب " ِسْفِر السَّاَلُم ِمثَْل شعيا  ونرميا  َودَا

ِِ " َوَغْيِرِ  ِمْن اْلُمتُِب : َما فِيِح ُمْعتََمرو . َوَكاَنْت بَنُو إْسَرائِيَل نُمَّ   قَاِسَي   َعاِ يَ   :  اْلُملُو

ْْتُلُوَن النَّمِيِِيَن ِبَغْيِر اْلَحِقِ . تَاَرة  َيْعمُدُوَن اأْلَْ نَاَم َواأْلَْوالَاَن . َوتَاَرة  َيْعمُدُ  َ . َوتَاَرة  يَ وَن هَّ

ال  َعلَى ِلَساِن داود ؛ َوَكاَن ِمْن  ِ بِأَْدنَى اْلِحيَِل . فَلُِعنُوا نَوَّ َوتَاَرة  يَْستَِحلُّوَن َمَحاِرَم هَّ

ِْْدِس َما ُهَو َمْعُروفو ِعْندَ نَْهِل اْلمِ  اِب َبْيِت اْلَم ُ اْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم ُخرَّ َلِل ُكلِِِهْم . الُمَّ بَعََث هَّ

حُ  يَ   ِللنَّاِس ؛ َحْيُث َخلََْحُ ِمْن َغْيِر نٍَب ؛  ُسُل َوَ عَلَحُ َونَمَّ َرُسوال  قَْد َخلَْت َمْن قَْمِلِح الرُّ

ا ِلَمَماِل قُْدَرتِِح َوُشُموِل َكِلَمتِِح َحْيُث قََسَم النَّوْ  ْنَسانِيَّ اأْلَْقَساَم اأْلَْربِعَ َ . فََجَعَل إْظَهار  َل اْمِ
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اَ  ِمْن ذََكٍر بِاَل نُْنثَى . َوَخلََق اْلَمِسيَح اْبَن   دََم ِمْن َغْيِر ذََكٍر َواَل نُْنثَى . َوَخلََق َزْوَ حُ َحوَّ

ْوَ ْيِن  ال ََّكِر َواأْلُْنثَى . َو تَى َعْمدَ ُ َمْريََم ِمْن نُْنثَى بِاَل ذََكٍر . َوَخلََق َسائَِرُهْم ِمْن ال َّ

 اْلَمِسيَح ِمْن اآْليَاِت اْلمَيِِنَاِت َما َ َرْت بِِح ُسنَّتُحُ : فَأَْحيَا اْلَمْوتَى َونَْبَرنَ اأْلَْكَمحَ َواأْلَْبَرصَ 

 ِ َ النَّاَس ِبَما يَأُْكلُوَن َوَما يَدَِّخُروَن فِي بُيُوِتِهْم َودََعا إلَى هَّ  َوإِلَى ِعمَادَِتِح ُمتَّمَع ا ُسنَّ َ َونَْنمَأ

ا بَِمْن يَأْتِي بَْعدَ ُ . َوَكاَن َبنُو إْسَرائِيَل قَْد عَ  ر  ِِِ ق ا ِلَمْن قَْملَحُ َوُممَ تَْوا إْخَوانِِح اْلُمْرَسِليَن ُمَصدِِ

ْحَم َ َواْلعَْفَو َوالصَّ  دُوا َوَكاَن َغاِلُب نَْمِرِ  اللِِيَن َوالرَّ ْفَح َوَ َعَل فِي قُلُوِب الَِّ يَن َوتََمرَّ

َق النَّاُس فِي اْلَمِسيحِ َعلَْيِح  يِسيَن َوُرْهمَان ا . فَتََفرَّ  َوَ عََل ِمْنُهْم قِِسِ
اتَّمَعُو ُ َرنْفَ   َوَرْحَم  

وا بِِح َوَزَعُموا نَنَّحُ اْبُن السَّاَلُم َوَمْن اتََّمعَحُ ِمْن اْلَحَواِريِِيَن الاََلالَ َ نَْحَ اٍب : َقْومو َك َّبُو ُ َوَكفَرُ 

اِر َوَزَعُموا نَنَّ َشِريعَ َ التَّْوَراةِ لَْم يُنْ  حُ بِاْلِفْريَِ  َونََسمُو ُ إلَى يُوُسَع النَّجَّ َسْخ بَْغيٍ َوَرَمْوا نُمَّ

َ لَْم َيْنَسْخ َما َشَرَعحُ بَْعدَ َما فَعَلُو ُ بِاأْلَْنِميَ  اِ  َوَما َكاَن َعلَْيِهْم ِمْن اآْلَ اِر ِمْنَها َشْي و َونَنَّ هَّ

ُهوَت  ِ َونَنَّ الالَّ ُ نَْو اْبُن هَّ فِي النََّجاَساِت َواْلَمَ اِعِم . َوقَْومو َغلَْوا فِيِح َوَزَعُموا نَنَّحُ هَّ

َل النَّاُسوُت َونَنَّ َربَّ اْلعَالَِميَن نََ َل َونَْنَ َل اْبَنحُ ِليُْصلََب َويُ  ْْتََل ؛ فِدَا   ِلَخِ يئَِ   دََم تَدَرَّ

ا نَ  َمدَ الَِّ   لَْم يَِلْد َولَْم يُولَْد َولَْم يَُمْن لَحُ ُكفُو  لَحَ اأْلََحدَ الصَّ َحدو . قَْد َعلَْيِح السَّاَلُم َوَ عَلُوا اْمِ

الاََلالَ ُ نَقَانِيَم َونَنَّ اْلَواِحدَ ِمْنَها  َولَدَ َواِتََّخ َ َولَد ا ؛ َونَنَّحُ إلَحو َحيٌّ َعِليمو قَِديرو َ ْوَهرو َواِحدو 

َِِر ُّ َمَج اْلِعْلِم بِأَنَّ نََحدَُهَما اَل  َعْت النَّاُسوُت اْلمَ  نُْقنُوُم اْلَمِلَمِ  َوِهَي اْلِعْلُم ] َو [ ِهَي تَدَرَّ

ُمتَمَاِينٍَ  . َوذَِلَك َما اَل يَُْولُونَحُ .  يُْمِمُن اْنِفَصالُحُ َعْن اآْلَخِريَن ؛ إالَّ إذَا َ عَلُو ُ الاََلالَ َ إلََهاتٍ 

ِْرُّ بِِح َعاقِلو . َولَْم َيِجْي  تُّت ا ؛ اَل يُ َِ َِتَّتُوا تَ ق ا َوتَ قُوا فِي التَّثِْليِث َوااِلتَِِحاِد تََفرُّ ْْلو إالَّ َوتَفَرَّ نَ

ْنِجيِل َوَما قَْملَحُ ِمْن اْلُمتُ  َِاِبَهاتو فِي اْمِ ْنِجيِل َكِلَماتو ُمتَ ِب قَْد بَيََّنتَْها َكِلَماتو ُمْحَمَماتو فِي اْمِ

ِعِح . َوَلمَّ  ِ َوْحدَ ُ َودَُعائِِح َوتََضرُّ َها تَْنِ ُق ِبعُمُوِديَِّ  اْلَمِسيحِ َوِعمَادَتِِح لِلَّ
ا َكاَن َوَما قَْملَحُ ُكلُّ

ِ َوَرُسوِلِح َكَما قَ  يَماُن بِالَلَّ يِن ُهَو اْمِ اَل َخاتَُم النَّمِيِِيَن َواْلُمْرَسِليَن : } نُِمْرت نَْن نَْ ُل الدِِ

ِ { َوقَاَل : } اَل  د ا َرُسوُل هَّ ُ َونَنَّ ُمَحمَّ َهدُوا نَْن اَل إلَحَ إالَّ هَّ ِْ نُقَاتَِل النَّاَس َحتَّى يَ

ِ َوَرُسولُحُ {  تُْ ُروِني َكَما نَْطَرْت النََّصاَرَّللا ِعيَسى اْبَن َمْريََم فَإِنََّما نَنَا َعْمدو فَُْولُوا َعْمدُ هَّ

ِرُكوَن  ِْ ابِئُوَن َواْلُم ْقَراَر بُِرُسِلِح . َوِلَه َا َكاَن الصَّ ِ َواْمِ يِن تَْوِحيدَ هَّ َكاَن نَْمُر الدِِ

ِ فِي إْقَراِرِهْم وَ  ِرِكيَن بِالَلَّ ِْ اِت ُم ِعمَادَتِِهْم َوفَاِسِد  كالمراهم  َوَنْحِوِهْم ِمْن ُمْنِمِر  النُّمُوَّ

َسالَِ  قَْد دََخَل فِي  ااِلْعتَِْاِد فِي ُرُسِلِح . فَأَْربَاُب التَّثِْليِث فِي اْلَوْحدَاِنيَِّ  َوااِلتَِِحاِد ِفي الِرِ

ِ الَّتِي فََ َر النَّاَس َعلَْيَها َوبِ  ِ الَّتِي نَْ ِل ِدينِِهْم ِمْن اْلفََساِد َما ُهَو بَيِِنو بِِفْ َرةِ هَّ ُمتُِب هَّ

ْهمَاِن َوَما يَْدُخُل فِيِهْم ِمْن  -نَْنَ لََها . َوِلَه َا َكاَن َعامَّ ُ ُرَؤَسائِِهْم  يِسيَن َوالرُّ ِِْسِ ِمْن اْل

ا فَإِنَّحُ يَنْ  -اْلمََ اِرقَِ  َواْلَمَ اِرنَِ  َواأْلََساقِفَِ   ُ ُل ِمْنُهْم فَاِضال  ُمَميَّ   َحلُّ َعْن إذَا َ اَر الرَّ

يَاَسِ  َعلَْيِهْم َوِبَما يَنَالُحُ ِمْن  تِِهْم َرِضَي بِالِرِ ِِ نَْهِل ِدينِِح َوَعامَّ ِدينِِح َويَِصيُر ُمنَافِْ ا ِلُملُو

ِْقَ  ِْْدِس الَِّ   يَُْاُل لَحُ " اْبُن اْلمُوِرِ ِ " َواَلَِّ   َكاَن بِِدَم  اْلُحُموِظ ؛ َكاَلَِّ   َكاَن ِلَمْيِت اْلَم

الَِّ   يَُْاُل اَل " اْبُن اْلُِْعِ " َواَلَِّ   بْس ن يني  َوُهَو " اْلمَابَا " ِعْندَُهْم َوَخْلقو َكثِيرو ِمْن 

وا لَُهْم بِأَنَّ  ا َخاَطمَُهْم قَْومو ِمْن اْلفَُضاَلِ  نَقَرُّ ُهْم ِكمَاِر اْلمَابَاَواِت َواْلَمَ اِرَنِ  َواأْلََساقِفَِ  لَمَّ

يَاَسِ  لَْيُسوا  ِْيدَِة النََّصاَرَّللا ؛ َوإِنََّما بََْاُؤُهْم َعلَى َما ُهْم َعلَْيِح أِلَْ ِل اْلَعادَةِ َوالِرِ َعلَى َع

ِِ َواأْلَْغنِيَاِ  َعلَى ُمْلِمِهْم َوِغنَاُهْم َوِلَه َا تَِجدُ َغاِلَب فَُضاَلِئِهْم إنََّما ِهمَّ ُ نَحَ  ِدِهْم َكمََْاِ  اْلُملُو

ِبِ  نَْولو ِمنْ  يَاِضِيِ . َكاْلَمْنِ ِق َواْلَهْيئَِ  َواْلِحَساِب َوالنُُّجوِم ؛ نَْو ال َِّميِعِيِ َكالِ ِ اْلِعْلِم الِرِ

ابِئَِ  اْلفَاَلِسفَِ  الَِّ يَن بُِعَث إلَ  َِْ  الصَّ لَِهِيِ َعلَى َطِري ْيِهْم َوَمْعِرفَِ  اأْلَْرَكاِن نَْو التََّملُِّم فِي اْمِ

ُسِل الَِّ يَن قَْملَحُ َوَبْعدَ ُ َوَراَ   إْبَراِهيمُ  اْلَخِليُل َعلَْيِح السَّاَلُم قَْد نَمَ ُوا ِديَن اْلَمِسيحِ َوالرُّ
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ْهمَاُن فَأَْحداَلُوا ِمْن نَْنَوالِ  ا الرُّ ِ  . َونَمَّ ِِ َواْلعَامَّ يِن أِلَْ ِل اْلُملُو  ُظُهوِرِهْم َوَحِفُموا ُرُسوَم الدِِ

ْهمَاِن اْلَمْمِر َواْلحِ  ِ  َما يَْمَهُر ِلُمِلِ َعاقٍِل ؛ َحتَّى َ نََّع اْلفَُضاَلُ  فِي ِحَيِل الرُّ َيِل بِاْلعَامَّ

ُكتُم ا : ِمثَْل النَّاِر الَّتِي َكاَنْت تُْصنَُج بَُِْماَمِ  . يَْدُهنُوَن َخْي  ا دَقِيْ ا بسندروس َويُْلُْوَن النَّاَر 

اُل نَنََّها نََ لَْت ِمْن السََّماِ  َويَأُْخ ُوَنَها إلَى اْلمَْحِر َوِهَي َعلَْيِح بُِسْرَعِ  فَتَْنِ ُل  ِْدُ اْلُجهَّ . فََيْعتَ

اِهِب يََرا ُ النَّاُس ِعيَان ا َوقَْد اْعتََرَف ُهَو َوَغْيُر ُ نَنَُّهْم يَْصَنعُونََها . َوقَْد اتَّفَ  َق َ ْنعَ ُ ذَِلَك الرَّ

ِْيَْ و .  نَْهُل اْلَحِقِ ِمْن َ ِميجِ  َِْيِ  لَْيَس لَحُ َح ِ تَعَالَى بِ ال ََّوائِِع َعلَى نَنَّحُ اَل تَُجوُز ِعمَادَةُ هَّ

َُْل َعْن اْلَمِسيحِ َوَغْيِرِ  ِمْن اْلُمْعِجَ اِت ِمْن ِ ْنِس النَّاِر  َوقَْد يَُمنُّ اْلُمنَافُِْوَن نَنَّ َما يُْن

ُروَنَها َعلَى  اْلَمْصنُوَعِ  . َوَك َِلَك ِحيَلُُهمْ  ِليِب َوِفي بَُماِ  التََّماالِيِل الَِّتي يَُصِوِ فِي تَْعِليِق الصَّ

َّللا َونَ  ِح َوَغْيِرِهَما َونَْحِو ذَِلَك : ُكلُّ ذَِلَك يَْعلَُم ُكلُّ َعاقٍِل نَنَّحُ إْفكو ُمْفتَر  نَّ ُ وَرةِ اْلَمِسيحِ َونُِمِ

ِ َوَ اِلِحي ِعمَ  اِدِ  بَُر ُ  ِمْن ُكِلِ ُزوٍر َوبَاِطٍل َوإِْفٍك َكمََراَ ِتِهْم ِمْن ِسْحِر َ ِميَج نَْنمِيَاِ  هَّ

لِ  َ ِبَها فَنَاقَُضوا اأْلَوَّ َِِّريعَِ  الَّتِي يَْعمُدُوَن هَّ يَن َسَحَرةِ فِْرَعْوَن . الُمَّ إنَّ َهُؤاَلِ  َعِمدُوا إلَى ال

وَن بِالتََّمسُِّك بِالتَّْوَراةِ ؛ إالَّ َما نََسَخحُ اْلَمِسيُح . قََصَر ِمْن اْليَُهوِد ِفيَها ؛ َمَج نَنَُّهْم يَأُْمرُ 

َهُؤاَلِ  فِي اأْلَْنمِيَاِ  َحتَّى قَتَلُوُهْم . َوَغاَل َهُؤاَلِ  فِيِهْم َحتَّى َعمَدُوُهْم َوَعمَدُوا تََمااِليلَُهْم . 

َ اَل َيْصلُُح لَحُ نَْن يُ  غَيَِِر َما نََمَر بِِح فَيَْفَسُخحُ ؛ اَل فِي َوْقٍت  َخَر َواَل َعلَى َوقَاَل نُولَِئَك : إنَّ هَّ

ُموَن َما  يُسوَن يَُغيُِِروَن َما َشاُ وا َويَُحِرِ ِِْسِ ِلَساِن نَمِِيٍ  َخَر . َوقَاَل َهُؤاَلِ  : بَْل اأْلَْحمَاُر َواْل

ا ِمْن اْلِعمَادَاِت َوَغفَُروا لَحُ . َوِمْنُهْم َمْن يَْ ُعُم َرنَْوا َوَمْن نَْذنََب ذَْنم ا َوَضعُوا َعلَْيِح َما َرنَوْ 

َم َعلَْينَ ا نَنَّحُ َيْنفُُخ فِي اْلَمْرنَةِ ِمْن ُروحِ اْلُْدُِس فََيْجَعُل اْلَمُخوَر قُْربَان ا . َوقَاَل نُوَلئَِك : َحرَّ

اْلِفيِل َحاَللو : ُكْل َما ِشئْت َودَْل َما ِشئْت . نَْشيَاَ  َكِثيَرة  . َوقَاَل َهُؤاَلِ  : َما َبْيَن اْلمََِّْ  وَ 

ْْعَدُ َمَعَها َواَل يُْؤَكُل َمعََها .  َوقَاَل نُولَئَِك : النََّجاَساُت ُمغَلََّم و ؛ َحتَّى إنَّ اْلَحاِئَض اَل يُ

ُغْسٍل ِمْن َ نَابٍَ  َواَل َوَهُؤاَلِ  يَُْولُوَن : َما َعلَْيك َشْي و َنِجسو َواَل يَأُْمُروَن ِبِختَاِن َواَل 

اَلةَ  إَزالَِ  نََجاَسٍ  ؛ َمَج نَنَّ اْلَمِسيَح َواْلَحَواِريِِيَن َكانُوا َعلَى َشِريعَِ  التَّْوَراةِ . الُمَّ إنَّ الصَّ

ِرِق لَْم يَأُْمْر بَِها اْلَمِسيُح َواَل اْلَحَواِريُّوَن ؛ َوإِنََّما اْبتَدََعَها قُْسَ نْ  ِْ ِ يَن نَْو َغْيِرِ  . إلَى اْلَم

ا اْلَمِسيُح  ِليُب إنََّما اْبتَدََعحُ قُْسَ ْنِ يُن ِبَرنْيِِح َوبَِمنَاِم َزَعَم نَنَّحُ َر  ُ . َونَمَّ َوَك َِلَك الصَّ

ُب اْلِعمَادُ بِِح إلَى  يُن الَِّ   يَتََْرَّ َِْيِ  ِمْن ذَِلَك . َوالدِِ ِ اَل بُدَّ نَْن َواْلَحَواِريُّوَن فَلَْم يَأُْمُروا ِب هَّ

ُ نََمَر بِِح َوَشَرَعحُ َعلَى نَْلِسنَِ  ُرُسِلِح َونَْنِميَائِِح ؛ َوإِالَّ فَاْلمِدَلُ ُكلَُّها َضاَللَ و وَ  َما يَُموَن هَّ

لََواِت لَْم يَأُْمرْ   بِاْلمِدَلِ . َوَك َِلَك إْدَخاُل اأْلَْلَحاِن فِي الصَّ
ِبَها اْلَمِسيُح َواَل  ُعمِدَْت اأْلَْوالَاُن إالَّ

 نَْنَوالِ اْلِعمَادَاِت َواأْلَْعيَاِد الَّتِي ُهْم َعلَْيَها لَْم يُْنِ ْل بِهَ 
ُ اْلَحَواِريُّوَن . َوبِاْلُجْملَِ  فَعَامَّ ُ ا هَّ

 ِ ِليَن ِكتَاب ا َواَل َبعََث بَِها َرُسوال  ؛ لَِمنَّ فِيِهْم َرنْفَ و َوَرْحَم و َوَه َا ِمْن ِديِن هَّ  ؛ ِبِخاَلِف اأْلَوَّ

ْْلو  لُوَن لَُهْم تَْمِيي و َوَع ُ تَعَالَى لَِمْن اأْلَوَّ َمحُ هَّ ا َحرَّ ْْت ا َوَه َا ِممَّ َمَج  ؛ فَإِنَّ فِيِهْم قَْسَوة  َوَم

 ِ  . الُمَّ إنَّ َهاتَْيِن اْلِعنَاِد َواْلِمْمِر . َواآْلَخُروَن فِيِهْم َضاَللو َعْن اْلَحِقِ َوَ ْهلو ِبَ ِريِق هَّ

قَتَا نَْحَ اب ا َكِثيَرة  فِي نَْ ِل ِديِنِهْم َواْعتَِْاِدِهْم فِي َمْعمُوِدِهْم َوَرُسوِلِهْم . َه َ  تَْيِن تَفَرَّ ا اأْلُمَّ

ا َواِحد ا َوَطِميعَ   َواِحدَة  َونُ  ُهوِت َوالنَّاُسوِت َ اَرا َ ْوَهر  ا يَُْوُل : إنَّ َ ْوَهَر الالَّ ْقنُوم 

َواِحد ا . َوُهْم اْليَْعُْوِبيَّ ُ . َوَه َا يَُْوُل : بَْل ُهَما َ ْوَهَراِن َوَطِميَعتَاِن َونُْقنُوَماِن . َوُهْم 

النس وري  . َوَه َا يَُْوُل بِااِلتَِِحاِد ِمْن َوْ ٍح دُوَن َوْ ٍح َوُهْم الملماني  . َوقَْد  َمَن َ َماَعاتو 

ِ ِمْن ِمْن ُعلََماِ  نَهْ  ِ َوَرُسوِلِح َوَ نَّفُوا فِي ُكتُِب هَّ ا َوَحِديث ا َوَهاَ ُروا إلَى هَّ ِل اْلِمتَاِب قَِديم 

ْنِجيِل ِمْن َمَواِضَج لَمْ  بُوِر َواْمِ ِ َخاتَِم اْلُمْرَسِليَن َوَما ِفي التَّْوَراةِ َوال َّ ةِ النَّمِِي  داََلاَلِت نُمُوَّ

ُ الَِّ يَن  َمنُوا ِلَما يُدَبُِِروَها َوَك َلِ  ا اْختَلََع اأْلَْحَ اُب ِمْن َبْيِنِهْم َهدَّللَا هَّ َك اْلَحَواِريُّوَن . فَلَمَّ
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ََِّر ِبِح اْلَمِسيَح َوَمْن قَْملَحُ ِمْن اأْلَْنمِ  يَاِ  دَاِعي ا اْختَلَفُوا فِيِح ِمْن اْلَحِقِ بِإِْذِنِح فَمَعََث النَّمِيُّ الَِّ   بَ

ِ َوْحدَ ُ اَل َشِريَك لَحُ َوإِْخاَلُص إلَى ِملَّ  ِ  إْبَراِهيَم َوِديِن اْلُمْرَسِليَن قَْملَحُ َوَبْعدَ ُ َوُهَو ِعمَادَةُ هَّ

ِِ : ِدقَّحُ َوُ لَّحُ  ْر ِِِ يَن َعْن ال َر اأْلَْرَض ِمْن ِعمَادَةِ اأْلَْوالَاِن َونَ َّ َ الدِِ ِ َوَطهَّ يِن ُكلِِِح لِلَّ  ؛ الدِِ

َِّاِم َوَغْيِرَها فِي دَْولَِ  بَِني إْسَرائِيَل َودَْولَِ  الَِّ يَن بَعْ  دَ َما َكاَنْت اأْلَْ نَاُم تُْعَمدُ فِي نَْرِض ال

ْنِجيِل َوال َّ  لَِ  َكالتَّْوَراةِ َواْمِ ِ اْلُمنَ َّ يَماِن ِبَجِميجِ ُكتُِب هَّ بُوِر قَالُوا : إنَّا نََصاَرَّللا . َونََمَر بِاْمِ

ُ تَعَالَى : } َوقَالُوا ُكونُوا ُهود  وَ  ٍد . قَاَل هَّ ِ ِمْن  دََم إلَى ُمَحمَّ ا اْلفَْرقَاِن . َوِبَجِميجِ نَْنِميَاِ  هَّ

 ِ ِرِكيَن { } قُولُوا  َمنَّا بِاللَّ ِْ  نَْو نََصاَرَّللا تَْهتَدُوا قُْل َبْل ِملَّ َ إْبَراِهيَم َحِنيف ا َوَما َكاَن ِمَن اْلُم

ا نُْنِ َل إلَْينَا َوَما نُْنِ َل إلَى إْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعُْوَب َواأْلَْسمَاِط َوَما نُوتَِي َومَ 

ُق َبْيَن نََحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن َلحُ ُمْسِلُموَن {  ُموَسى َوِعيَسى َوَما نُوِتَي النَّمِيُّوَن ِمْن َربِِِهْم اَل نُفَِرِ

ُ } فَإِْن  مَ  نُوا بِِمثِْل َما  َمْنتُْم بِِح فََِْد اْهتَدَْوا َوإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما ُهْم فِي ِشَْاٍق فََسيَْمِفيَمُهُم هَّ

ِ ِ ْمغَ   َوَنْحُن لَحُ َعابِدُوَن { .  ِ َوَمْن نَْحَسُن ِمَن هَّ َوُهَو السَِّميُج اْلعَِليُم { } ِ ْمغَ َ هَّ

 ُ ُسوَل ِبدَْعَوةِ اْلَخْلِق إلَى تَْوِحيِدِ  بِاْلعَْدِل فََْاَل تَعَالَى : } قُْل يَا نَْهَل  َونََمَر هَّ ذَِلَك الرَّ

َِ بِِح َشْيئ ا  ِر ِْ َ َواَل نُ َواَل يَتَِّخ َ اْلِمتَاِب تَعَالَْوا إلَى َكِلَمٍ  َسَواٍ  َبْيَننَا َوبَْينَُمْم ناَلَّ نَْعمُدَ إالَّ هَّ

ِ فَإِْن تََولَّْوا فَُْولُوا اْشَهدُوا بِأَنَّا ُمْسِلُموَن { َوقَاَل تَعَالَى : بَْعُضنَ ا نَْربَاب ا ِمْن دُوِن هَّ ا َبْعض 

ُ إالَّ َوْحي ا نَْو ِمْن َوَراِ  ِحَجاٍب { َوقَاَل تَعَالَى : } َما َكاَن  ٍَِر نَْن يَُملَِِمحُ هَّ } َوَما َكاَن ِلمَ

ٍَِر نَْن يُ  ِ ِلمَ ةَ الُمَّ يَُْوَل ِللنَّاِس ُكونُوا ِعمَاد ا ِلي ِمْن دُوِن هَّ ُ اْلِمتَاَب َواْلُحْمَم َوالنُّمُوَّ ْؤتِيَحُ هَّ

ْن َولَِمْن ُكونُوا َربَّانِيِِيَن ِبَما ُكْنتُْم تُعَلُِِموَن اْلِمتَاَب َوبَِما ُكْنتُْم تَْدُرُسوَن { } َواَل يَأُْمَرُكْم نَ 

ُموَن وا اْلَماَلِئَم َ َوالنَِّميِِيَن نَْربَاب ا نَيَأُْمُرُكْم بِاْلُمْفِر َبْعدَ إْذ نَْنتُْم ُمْسِلُموَن { . َونََمَر ُ نَْن تَ تَتَِّخ ُ 

ِ اْلَحَراِم الَِّ   َبنَا ُ َخِليلُحُ إْبَراِهيُم نَبُو اأْلَْنِميَاِ  َوِإَماُم الْ  حُ إلَى َبْيِت هَّ ُحنَفَاِ  . َ اَلتَحُ َوَحجَّ

ِ . َوَ عََل ِفيِهْم َشْيئ ا تَحُ َوَس  ا فَلَْم َيْغلُوا فِي اأْلَْنِميَاِ  َكغُلُِوِ َمْن َعدَلَُهْم بِالَلَّ ِمْن  َوَ عََل نُمَّ

لَِهيَِّ  َوَعمَدَُهْم َوَ عَلَُهْم ُشفَعَاَ  . َولَْم َيْجفُوا َ فَاَ  َمْن  ذَاُهْم َواْستََخعَّ ِبُحُرَما تِِهْم اْمِ

ُروا اأْلَْنِميَاَ   َو َمنُوا ِبَما  -نَْ  َعمَُّموُهْم َونََصُروُهْم  -َونَْعَرَض َعْن َطاَعتِِهْم ؛ بَْل َع َّ

 َ وا بِِهْم َونََحمُّوُهْم َونَْ َلْوُهْم َولَْم يَْعمُدُوا إالَّ هَّ فَلَْم  َ اُ وا بِِح َونََطاُعوُهْم َواتَّمَعُوُهْم َوائْتَمُّ

ََِّرائِجِ . يَتَّ  يَن ُحنَفَاَ  . َوَك َِلَك فِي ال  بِِح ُمْخِلِصيَن لَحُ الدِِ
ِملُوا إالَّ َعلَْيِح َولَْم يَْستَِعينُوا إالَّ

ا َكاَن نََحلَّحُ  ُ بِِح نََطْعنَا ُ َوَما نََهانَا َعْنحُ اْنتََهْينَا َوإِذَا نََهانَا َعمَّ ى َكَما نَهَ  -قَالُوا َما نََمَرنَا هَّ

ا َكاَن نََباَححُ ِلَيْعُْوَب  ا  -بَِني إْسَرائِيَل َعمَّ َكَما نَبَاَح اْلَمِسيُح  -نَْو نَبَاَح َلنَا َما َكاَن َحَرام 

ُ َعلَى بَِني إْسَرائِيَل  َم هَّ ِ َونَْنِميَائِِح  -بَْعَض الَِّ   َحرَّ ا َغْيُر ُرُسِل هَّ َسِمْعنَا َونََطْعنَا . َونَمَّ

ُسُل إنََّمافَلَيْ  ُ . َوالرُّ يِن َما لَْم يَأْذَْن بِِح هَّ ِ َواَل يَْمتَِدُعوا فِي الدِِ لُوا ِديَن هَّ قَالُوا  َس لَُهْم نَْن يُمَدِِ

ِ ؛ فَإِنَّحُ ُسْمَحانَحُ لَحُ اْلَخْلُق َواأْلَْمُر فََمَما اَل يَْخلُُق َغْيُر ُ اَل يَأُْمُر َغيْ  ُر ُ } إِن تَْمِليغ ا َعْن هَّ

يُن اْلَْيُِِم َوَلِمنَّ نَْكثََر النَّاِس اَل يَعْ  ِ نََمَر ناَلَّ تَْعمُدُوا إالَّ إيَّا ُ ذَِلَك الدِِ لَُموَن { . اْلُحْمُم إالَّ لِلَّ

ْخاَلِق . َولَْم َوتََوسََّ ْت َهِ ِ  اأْلُمَّ ُ فِي ال ََّهاَرةِ َوالنََّجاَسِ  . َوِفي اْلَحاَلِل َواْلَحَراِم َوفِي اأْلَ 

نْفَ َ َكَما فَعَلَحُ اآْلَخُروَن بَْل َعاَملُوا  دُوا الرَّ لُوَن َولَْم يَُجِرِ دَّةَ َكَما فَعَلَحُ اأْلَوَّ ِِِ دُوا ال نَْعدَاَ  يَُجِرِ

ْحَمِ  َوقَالُوا فِي اْلَمِسي نْفَِ  َوالرَّ ِ بِالرَّ دَّةِ َوَعاَملُوا نَْوِليَاَ  هَّ ِِِ ِ بِال حِ َما قَالَحُ ُسْمَحانَحُ َوتَعَالَى هَّ

 َوَما قَالَحُ اْلَمِسيُح َواْلَحَواِريُّوَن ؛ اَل َما اْبتَدََعحُ اْلغَالُوَن َواْلَجافُوَن . َوقَْد نَْخَمَر اْلَحَواِريُّونَ 

يِب اأْلَدَِب َوُهَو السَّْيُع . َعْن َخاتَِم اْلُمْرَسِليَن نَنَّحُ يُْمعَُث ِمْن نَْرِض اْليََمِن َونَنَّحُ يُْمعَُث بَِِْض 

 َونَْخَمَر اْلَمِسيُح نَنَّحُ َيِجيُ  بِاْلمَيِِنَاِت َوالتَّأِْويِل . َونَنَّ اْلَمِسيَح َ اَ  بِاأْلَْمثَاِل . َوَه َا بَابو 

ا بَلَغَنِي يَانَِ   يَُ وُل َشْرُححُ . َوإِنََّما َنمَّحَ الدَّاِعي ِلعَِميِم ِملَّتِِح َونَْهِلِح لَمَّ َما ِعْندَ ُ ِمْن الدِِ
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ا ِمْن  َِّْيَخ نَبَا اْلعَمَّاِس المْدسي َشاِكر  َواْلفَْضِل َوَمَحمَِّ  اْلِعْلِم َوَطلَِب اْلُم َاَكَرةِ َوَرنَْيت ال

يِسيَن َونَْحِوِهْم .  ِِْسِ ا ِمْن اْل ِِْح َولُْ ِفِح َوإِْقمَاِلِح َعلَْيِح َوَشاِكر  َوَنْحُن قَْومو نُِحبُّ اْلَمِلِك : ِمْن ِرْف

ُ َلُمْم َخْيَر الدُّْنيَا َواآْلِخَرةِ ؛ فَإِنَّ نَْعَمَم َما ُعمِدَ  ُ بِِح اْلَخْيَر ِلُمِلِ نََحٍد َونُِحبُّ نَْن َيْجَمَج هَّ هَّ

ُ اأْلَْنِميَاَ  َواْلُمْرَسِليَن َواَل نَِصيَح َ نَ  ِِْح َوبِ َِلَك بََعَث هَّ ْعَمُم ِمْن النَِّصيَحِ  فِيَما نَِصيَح ُ َخْل

َ يَُحاِسُب عَ  ِ َواَل بُدَّ نَنَّ هَّ ْمدَ ُ َكَما قَاَل بَْيَن اْلعَْمِد َوَبْيَن َربِِِح ؛ فَإِنَّحُ اَل بُدَّ ِلْلعَْمِد ِمْن ِلَْاِ  هَّ

ِْيرو تَعَالَى : } فَلَنَْسأَلَنَّ الَِّ يَن نُْرِسَل إلَْيِهْم َولَنَْسأَلَنَّ اْلمُ  ا الدُّْنيَا فَأَْمُرَها َح ْرَسِليَن { . َونَمَّ

يَاَسِ  نَْن َيُموَن  يَاَسِ  َواْلَماِل . َوَغايَ ُ ِذ  الِرِ َوَكمِيُرَها َ ِغيرو . َوَغايَ ُ نَْمِرَها َيعُودُ إلَى الِرِ

ا ِمْنحُ . َوَغا ُ فِي اْليَِمِ اْنتَِْام  يَ ُ ِذ  اْلَماِل نَْن َيُموَن كْارون الَِّ   َكِفْرَعْوَن الَِّ   نَْغَرقَحُ هَّ

ِ ُموَسى . َوهَ  ا  ذَّللَا َنمِيَّ هَّ ِْيَاَمِ  . لَمَّ ُ بِِح اأْلَْرَض فَُهَو َيتََجْلَجُل فِيَها إلَى يَْوِم اْل ِ ِ  َخَسَع هَّ

ِد ِللدَّاِر  َوَ ايَا اْلَمِسيحِ َوَمْن قَْملَحُ َوَمْن َبْعدَ ُ ِمْن اْلُمْرَسِليَن ُكلَُّها ِ َوالتََّجرُّ تَأُْمُر بِِعمَادَةِ هَّ

ا َكاَن نَْمُر الدُّْنيَا َخِسيس ا َرنَْيت نَنَّ  ْعَراِض َعْن َزْهَرةِ اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا . َولَمَّ اآْلِخَرةِ َواْمِ

يِن : ِ .  نَْعَمَم َما يُْهدَّللَا ِلعَِميِم قَْوِمِح اْلُمفَاتََح ُ فِي اْلِعْلِم َوالدِِ ُب إلَى هَّ بِاْلُم َاَكَرةِ فِيَما يَُِْرِ

ِ اَل َيُموُن بَِهَوَّللا  َواْلَماَلُم فِي اْلفُُرولِ َمْمِنيٌّ َعلَى اأْلُُ وِل . َونَْنتُْم تَْعلَُموَن نَنَّ ِديَن هَّ

ُسُل َوفِي َما النَّْفِس َواَل بِعَادَاِت اآْلبَاِ  َونَْهِل اْلَمدَنِيَِّ  َوإِنََّما يَْنُمُر اْلعَ  اقُِل فِيَما َ اَ ْت بِِح الرُّ

ِ تَعَالَى بِااِلْعتِ  َ تَعَالَى َبْينَحُ َوَبْيَن هَّ َْاِد اتَّفََق النَّاُس َعلَْيِح َوَما اْختَلَفُوا فِيِح َويُعَاِمُل هَّ

ْنَساُن نَْن يُ  اِلحِ َوإِْن َكاَن اَل يُْمِمُن اْمِ ِحيحِ َواْلعََمِل الصَّ ْمِهَر ُكلَّ َما فِي نَْفِسِح ِلُمِلِ الصَّ

نََحٍد : فَيَْنتَِفُج ُهَو بِ َِلَك اْلَْْدِر . َوإِْن َرنَْيت ِمْن اْلُمْلِك َرْغمَ   فِي اْلِعْلِم َواْلَخْيِر َكاتَْمتح 

يِن َوَ اَوْبتح َعْن َمَسائَِل يَْسأَلَُها َوقَْد َكاَن َخَ َر ِلي نَْن نَِ يَ  إلَى قُْمُرَص ِلمَ  َصاِلَح فِي الدِِ

ْْتَِضيِح َعَملُحُ ؛  ِ َوَرُسوِلِح َعاَمْلتح ِبَما َي َوالدُّْنيَا ؛ لَِمْن إذَا َرنَْيت ِمْن اْلَمِلِك َما فِيِح ِرَضى هَّ

َ قَْد نَْظَهَر ِمْن ُمْعِجَ اِت ُرُسِلِح َعامَّ   َوُمحَ  ٍد َخا َّ   : َما فَإِنَّ اْلَمِلَك َوقَْوَمحُ يَْعَلُموَن نَنَّ هَّ مَّ

ُم اْلَمغُوِل غازان َونَتْمَاُعحُ إلَى  َْدِِ ا قَِدَم ُم ِْيَن . َولَمَّ َق نَيَّدَ بِِح ِدينَحُ َونَذَلَّ اْلُمفَّاَر َواْلُمنَافِ ِْ ِدَم

ُ َوَرُسولُحُ َواْلُمْؤِمنُوَن بِ  ْساَلِم ؛ لَِمْن لَْم يَْرَض هَّ َما فَعَلُو ُ ؛ َحْيُث َوَكاَن قَْد اْنتََسَب إلَى اْمِ

ِ َوقَْد اْ تََمعَْت بِِح َوبِأَُمَرائِِح َوَ َرَّللا ِلي َمَعُهْم فُُصولو َيُ وُل َشْرُحَها ؛  لَْم يَْلتَِ ُموا ِديَن هَّ

ِْينَا نَْضِربُهُ  ُ َوُ نُودَ ُ َلنَا َحتَّى بَ ْم بِأَْيِدينَا َونَْصُرُخ اَل بُدَّ نَْن تَُموَن قَْد بَلَغَْت اْلَمِلَك ؛ فَأَذَلَّحُ هَّ

فِيِهْم بِأَْ َواِتنَا . َوَكأَنَّ َمعَُهْم َ اِحَب َسيََس ِمثُْل نَْ غَِر ُغاَلٍم َيُموُن َحتَّى َكاَن َبْعَض 

تُُمحُ َوُهَو اَل َيْجتَِرُئ نَْن يَُجاِوبَحُ َحتَّى إنَّ وُ  ِْ نِيَن الَِّ يَن َمَعنَا يَْصُرُخ َعلَْيِح َويَ َزَراَ  اْلُمَؤذِِ

ا َ اَ ْت ُرُسلُُمْم إلَى نَاِحيَِ   ا لَمَّ غازان ذََكُروا َما َينُمُّ َعلَْيِح ِمْن فََساِد النِِيَِّ  لَحُ َوُكْنت َحاِضر 

ُث السَّاِحِل َونَْخمََرنِي التَّتَاُر ِباأْلَْمِر الَِّ   نََرادَ َ اِحُب ِسيَس نَْن يَْدُخَل بَْيَنُمْم َوَبْيَنحُ فِيِح َحيْ 

َمنَاُكْم بِاْلغُُروِر َوَكاَن التَّتَاُر ِمْن نَْعَمِم النَّاِس َشتِيَمٍ  ِلَصاِحِب ِسيَس َوإَِهانٍَ  َلحُ ؛ َوَمَج َه َا 

ْحَساِن إلَْيِهْم َوال َِّبِ َعْنُهْم . َوقَْد َعَرَف النََّصاَرَّللا ُكلُّهُ  نِِي ْم نَ فَإِنَّا ُكنَّا نُعَاِمُل نَْهَل ِملَِّتُمْم بِاْمِ

َُْهْم غازان وق لو شا  َوَخاَطْمت َمْواَلَ   ا َخاَطْمت التَّتَاَر فِي إْطاَلِق اأْلَْسَرَّللا َونَْطلَ لَمَّ

فِيِهْم فََسَمَح بِإِْطاَلِق اْلُمْسِلِميَن . قَاَل ِلي : لَِمنَّ َمعَنَا نََصاَرَّللا نََخْ نَاُهْم ِمْن اْلُْْدِس فََهُؤاَلِ  

ِتنَا ؛ اَل يُْ ِلُْوَن . فَُْلْ  ت لَحُ : َبْل َ ِميُج َمْن َمعَك ِمْن اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرَّللا الَِّ يَن ُهْم نَْهُل ِذمَّ

ْْنَا ِمْن النَّ  ِ  . َونَْطلَ مَّ ا اَل ِمْن نَْهِل اْلِملَِّ  َواَل ِمْن نَْهِل ال ِِ َصاَرَّللا فَإِنَّا نُْفتَِمُهْم َواَل نَدَلُ نَِسير 

ُ . فَهَ  ِ . َوَك َِلَك السَّْمُي الَِّ   بِأَْيِدينَا ِمْن َمْن َشاَ  هَّ  َا َعَملُنَا َوإِْحَسانُنَا َواْلَجَ اُ  َعلَى هَّ

النََّصاَرَّللا يَْعلَُم ُكلُّ نََحٍد إْحَسانَنَا َوَرْحَمتَنَا َوَرنْفَتَنَا ِبِهْم ؛ َكَما نَْوَ انَا َخاتَُم اْلُمْرَسِليَن 

ُ تَعَالَى فِي ِكتَابِِح : َحْيُث قَاَل فِي  ِخِر َحيَا اَلةُ َوَما َملََمْت نَْيَمانُُمْم { قَاَل هَّ تِِح : } الصَّ
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ا { . َوَمَج ُخُضولِ التَّتَاِر ِلَهِ ِ  اْلِملَِّ   ا َونَِسير  عَاَم َعلَى ُحمِِِح ِمْسِمين ا َوَيتِيم 
} َويُْ ِعُموَن ال َّ

ُْْهْم ؛ َبْل بَيَّنَّا لَُهْم َما ُهْم َعلَْيِح ِمْن اْلفََساِد َواْنتَِساِبِهْم إلَى َهِ ِ  اْلِملَِّ  ؛  فَلَْم نَُخاِدْعُهْم َولَْم نُنَافِ

ِ اْلُمَؤيَّدَةَ َوَعَساِكَر ُ اْلَمْنُصوَرةَ  ْساَلِم اْلُموِ ِب ِلِجَهاِدِهْم َونَنَّ ُ نُودَ هَّ َواْلُخُروجِ َعْن اْمِ

يَاِر ال ةَ بِالدِِ ِْرَّ َِّاِميَِّ  َواْلِمْصِريَِّ  : َما َزالَْت َمْنُصوَرةو َعلَى َمْن نَاَونََها . ُمَمفََّرة  َعلَى اْلُمْستَ

ِ  نَنَّ التَّتَاَر ُمْسِلُموَن نَْمَسَك اْلعَْسَمَر عَ  ا َشاَل ِعْندَ اْلعَامَّ ْن َمْن َعادَاَها . َوفِي َهِ ِ  اْلُمدَّةِ لَمَّ

ا اْنَصَرَف اْلعَْسَمُر قِتَاِلِهْم فََْتََل ِمْنُهْم بِ  ْْتُْل ِمْن اْلُمْسِلِميَن ِمائَتَاِن . فَلَمَّ ََِر نَْلف ا َولَْم يَ ْضعَ َ َع

يِن : َخَرَ ْت ُ نُودُ  إلَى ِمْصَر َوبَلَغَحُ َما َعلَْيِح َهِ ِ  ال َّائِفَ ُ اْلَمْلعُونَ ُ ِمْن اْلفََساِد َوَعدَِم الدِِ

ِ َوِلْْلَْرِض ِمْنَها  ةٍ َوِعدَّةٍ َوإِيَماٍن هَّ َوِئيدو قَْد َمَْلَْت السَّْهَل َواْلَجمََل ؛ فِي َكثَْرةٍ َوقُوَّ

ِ الَِّتي َما َزاَل يَُمدُّ ِبَها اأْلُمَّ   َ َوِ ْدٍق . قَْد َبَهَرْت اْلعُُْوَل َواأْلَْلمَاَب . َمْحفُوفَ و ِبَماَلئَِمِ  هَّ

ِْْع ِلُمَْابَلَِتَها . الُمَّ نَْقمََل اْلعَدُوُّ اْلَحنِيِفيَّ َ اْلُمْخِلَص َ ِلمَارِ  ئَِها : فَاْنَهَ َم اْلعَدُوُّ بَْيَن نَْيِديَها َولَْم يَ

الَانِي ا فَأَْرَسَل َعلَْيِح ِمْن اْلعَ َاِب َما نَْهلََك النُّفُوَس َواْلَخْيَل َواْنَصَرَف َخاِسئ ا َوُهَو َحِسيرو 

ُ َوْعدَ ُ َونَ َِِّديِد والتعميس اْلَعِميِم َواْلمَاَلِ  َوَ دََق هَّ َصَر َعْمدَ ُ . َوُهَو اآْلُن فِي اْلَماَلِ  ال

ُ َعلَْيحِ  ْساَلُم فِي ِعِ ٍ ُمتََ ايٍِد َوَخْيٍر ُمتََرافٍِد ؛ فَإِنَّ النَّمِيَّ َ لَّى هَّ َوَسلََّم  الَِّ   نََحاَط بِِح . َواْمِ

َ يَمْ  دُ لََها نَْمَر ِديِنَها { . قَْد قَاَل : } إنَّ هَّ ِ  فِي َرنِْس ُكِلِ ِمائَِ  َسنٍَ  َمْن يَُجدِِ عَُث ِلَهِ ِ  اأْلُمَّ

يُن فِي إْقمَاٍل َوتَْجِديٍد . َونَنَا نَاِ حو ِلْلَمِلِك َونَْ َحابِِح  ِ الَِّ   اَل إلَحَ إالَّ ُهَو  -َوَه َا الدِِ َوَهَّ

ْنِجيَل َواْلفُْرقَاَن . َوَيْعلَُم اْلَمِلُك نَنَّ َوْفدَ نجران الَِّ   نَْنَ َل التَّْوَراةَ  َوَكانُوا نََصاَرَّللا  -َواْمِ

ِ  -ُكلَُّهْم فِيِهْم اأْلَْسُُْع َوَغْيُر ُ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َودََعاُهْم إلَى هَّ ا قَِدُموا َعلَى النَّمِِيِ َ لَّى هَّ لَمَّ

ْساَل  ا قَاَمْت َعلَْيِهْم اْلُحجَّ ُ َوَرُسوِلِح َوإِلَى اْمِ ِم : َخاَطمُو ُ فِي نَْمِر اْلَمِسيحِ َونَاَظُرو ُ فَلَمَّ

َك ِفيِح  ُ َنمِيَّحُ نَْن يَْدُعَوُهْم إلَى اْلُمَماَهلَِ  َكَما قَاَل : } فََمْن َحا َّ ِمْن َ عَلُوا يَُراِوُغوَن فَأََمَر هَّ

َِ ِمَن اْلِعْلِم  فَُْْل تَعَالَْوا نَْدلُ نَْبنَاَ نَا َونَْبنَاَ ُكْم َونَِساَ نَا َونَِساَ ُكْم َونَْنفَُسنَا بَْعِد َما َ اَ 

 ُ ا ذََكَر النَِّميُّ َ لَّى هَّ ِ َعلَى اْلَماِذِبيَن { . فَلَمَّ َعلَْيِح َوَسلََّم  َونَْنفَُسُمْم الُمَّ نَْمتَِهْل فََنْجَعْل لَْعنَ َ هَّ

بَْينَُهْم فََْالُوا : تَْعلَُموَن نَنَّحُ َنمِيٌّ َونَنَّحُ َما بَاَهَل نََحدو نَِميًّا فَأَْفلََح . فَأَدَّْوا إلَْيِح ذَِلَك استِوروا 

ُ َعلَيْ  ِ  َواْستَْعَفْوا ِمْن اْلُممَاَهلَِ  . َوَك َِلَك َبعََث النَّمِيُّ َ لَّى هَّ مَّ ِح اْلِجْ يَ َ َودََخلُوا فِي ال ِِ

َِّاِم َواْلمَْحِر إلَى قُْسَ ْنِ ينِيَّ َ َوَغْيِرَها َوَسلَّ  َم ِكتَابَحُ إلَى قَْيَصَر الَِّ   َكاَن َمِلَك النََّصاَرَّللا بِال

ََِّر بِ  ا قََرنَ ِكتَابَحُ َوَسأََل َعْن َعاَلَمتِِح : َعَرَف نَنَّحُ النَّمِيُّ الَِّ   بَ ِح َوَكاَن َمِلم ا فَاِضال  . فَلَمَّ

ُ بِِح إْبَراِهيَم ِفي اْبنِِح إْسَماِعيَل َوَ َعَل يَْدُعو قَْوَمحُ  اْلَمِسيحُ  َوُهَو الَِّ   َكاَن َوَعدَ هَّ

 النََّصاَرَّللا إلَى ُمتَابَعَتِِح َونَْكَرَم ِكتَابَحُ َوقَمَّلَحُ َوَوَضعَحُ َعلَى َعْيَنْيِح َوقَاَل : َوِدْدت نَنِِي نَْخلُصُ 

ا النََّجاِشيُّ َمِلُك إلَْيِح َحتَّى نَْغِسَل عَ  ْن قَدََمْيِح َولَْواَل َما نَنَا فِيِح ِمْن اْلُمْلِك لَ ََهْمت إلَْيِح . َونَمَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم ِمْن نَْ َحابِِح  ا بَلَغَحُ َخمَُر النَّمِِيِ َ لَّى هَّ َِِ  النَّْصَرانِيُّ ؛ فَإِنَّحُ لَمَّ الَِّ يَن اْلَحمَ

ِح :  َمَن بِِح َوَ دَّقَحُ َوبَعََث إلَْيِح اْبنَحُ َونَْ َحابَحُ ُمَهاِ ِريَن . َوَ لَّى النَّمِيُّ َ لَّى َهاَ ُروا إلَيْ 

ا  ا نَْخمَُرو ُ َعمَّ ا َسِمَج ُسوَرةَ } كهيعص { بََمى . َولَمَّ ا َماَت . َولَمَّ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َعلَْيِح لَمَّ هَّ

ِ َما يَِ يدُ ِعيَسى َعَلى َه َا ِمثَْل َه َا اْلعُوِد . َوقَاَل : إنَّ َه َا يَُْولُوَن فِي اْلَمِسيحِ  قَاَل : َوَهَّ

ُ َعلَْيِح  َماةٍ َواِحدٍَة . َوَكانَْت ِسيَرةُ النَِّمِيِ َ لَّى هَّ ِْ َواَلَِّ   َ اَ  بِِح ُموَسى لََيْخُرُج ِمْن ِم

ِ َومَ  تِِح لَحُ َما لَُهْم َوَسلََّم نَنَّ َمْن  َمَن بِالَلَّ اَلِئَمتِِح َوُكتُمِِح َوُرُسِلِح ِمْن النََّصاَرَّللا َ اَر ِمْن نُمَّ

دِ  .  َوَعلَْيِح َما َعلَْيِهْم . َوَكاَن َلحُ نَْ َراِن : نَْ رو َعلَى إيَمانِِح بِاْلَمِسيحِ َونَْ رو َعلَى إيَمانِِح بُِمَحمَّ

ِْتَاِلِح َكَما قَاَل فِي ِكتَابِِح : } قَاتِلُوا الَِّ يَن اَل  َوَمْن لَْم يُْؤِمْن بِِح ِمْن اأْلَُممِ  َ نََمَر بِ فَإِنَّ هَّ

ُ َوَرُسولُحُ َواَل يَِدينُوَن ِديَن الْ  َم هَّ ُموَن َما َحرَّ ِ َواَل بِاْلَيْوِم اآْلِخِر َواَل يَُحِرِ َحِقِ يُْؤِمنُوَن بِاللَّ
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َحتَّى يُْعُ وا اْلِجْ يَ َ َعْن يٍَد َوُهْم َ اِغُروَن { . فََمْن َكاَن اَل  ِمَن الَِّ يَن نُوتُوا اْلِمتَابَ 

َ َويَُْوُل : إنَّحُ الَاِلُث الاََلالٍَ  َونَنَّحُ ُ ِلَب . َواَل يُْؤِمُن بُِرُسِلِح ؛  ِ بَْل يَُسبُّ هَّ بَْل يُْؤِمُن بِالَلَّ

ِ . َونَنَّ يَْ ُعُم نَنَّ الَِّ   َحَمَل َوَولَدَ َوَكاَن يَ  ُ َواْبُن هَّ ُط َوَينَاُم : ُهَو هَّ َرُب َوَيتََغوَّ ِْ أُْكُل َويَ

ُف نُُصوصَ  دو َخاتَُم اْلُمْرَسِليَن َويَُحِرِ َعحُ َوَيْجَحدُ َما َ اَ  بِِح ُمَحمَّ َ نَْو اْبنَحُ َحلَّ فِيِح َوتَدَرَّ  هَّ

ْنِجيِل ؛ فَإِنَّ فِي اأْلَ  ُ بِِح التَّْوَراةِ َواْمِ نَاِ يِل اأْلَْربِعَِ  ِمْن التَّنَاقُِض َوااِلْختِاَلِف َبْيَن َما نََمَر هَّ

ُ ِبِح َونَْوَ مَحُ مِ  ْقَراُر ِبَما نََمَر هَّ ْن َونَْوَ مَحُ َما ِفيَها َواَل يَِديُن اْلَحقَّ . َوِديُن اْلَحِقِ ُهَو اْمِ

مُ  ُ َوَرُسولُحُ ؛ ِمْن الدَِّم َواْلَمْيتَِ  َولَْحِم اْلِخْنِ يِر الَِّ    ِعمَادَتِِح َوَطاَعتِِح َواَل يَُحِرِ َم هَّ َما َحرَّ

ُ َعَلْيِح َوَسلََّم َما نَبَاَححُ َنمِيٌّ قَطُّ ؛ َبْل ُعلَ  ٍد َ لَّى هَّ ا ِمْن لَدُْن  دََم إلَى ُمَحمَّ َماُ  َما َزاَل َحَرام 

ْهمَ ُ . النََّصاَرَّللا يَْعلَُموَن نَنَّحُ مُ  ْغمَ ُ َوالرَّ مو َوَما يَْمنَُج َبْعَضُهْم ِمْن إْظَهاِر ذَِلَك إالَّ الرَّ َحرَّ

تَهُ  ْم َوإِْن َوَبْعُضُهْم يَْمنَعُحُ اْلِعنَادُ َواْلعَادَةُ َوَنْحُو ذَِلَك . َواَل يُْؤِمنُوَن بِاْليَْوِم اآْلِخِر ؛ أِلَنَّ َعامَّ

ِْيَاَمِ   وَن بِ ِْرُّ ُِّْرِب َكانُوا يُ ُ بِِح ِمْن اأْلَْكِل َوال وَن بَِما نَْخمََر هَّ ِْرُّ اأْلَْبدَاِن ؛ لَِمنَُّهْم اَل يُ

وَن بِِح ِمْن النَّعِ  ِْرُّ ِمَاِس َوالنَِِماحِ َوالنَِّعيِم َواْلعَ َاِب فِي اْلَجنَِّ  َوالنَّاِر ؛ َبْل َغايَ ُ َما يُ
يِم َواللِ

َِّمُّ . َوِمنْ  ُهْم ُمتَفَْلِسفَ و يُْنِمُروَن َمعَادَ اأْلَْ َساِد َونَْكثَُر ُعلََماِئِهْم َزنَاِدقَ و َوُهْم السََّمالُ َوال

ِهْم ؛ اَل ِسيََّما ِبالنَِِساِ  والمترهمين ِمْنُهْم : بَِضْعِع  يُْضِمُروَن ذَِلَك َويَْسَخُروَن ِبعََواِمِ

 ُ َ  اْلعُُْوِل . فََمْن َه َا َحالُحُ فََْْد نََمَر هَّ ِ نَْو يَُؤدِِ  َرُسولَحُ ِبِجَهاِدِ  َحتَّى يَْدُخَل فِي ِديِن هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم . الُمَّ اْلَمِسيُح لَْم يَأُْمْر ِبِجَهاِد ؛ اَل ِسيَّمَ  ٍد َ لَّى هَّ ا اْلِجْ يَ َ َوَه َا ِديُن ُمَحمَّ

ِ  اْلَحنِيِفيَِّ  َواَل اْلَحَوارِ  َماِ  بِِجَهاِد اأْلُمَّ يُّوَن َبْعدَ ُ . َفيَا نَيَُّها اْلَمِلُك َكْيَع تَْستَِحلُّ َسْفَك الدِِ

ِ َوُرُسِلِح . الُمَّ نََما يَْعلَُم اْلَمِلُك نَنَّ بِدِ  ٍ  ِمْن هَّ يَاِرنَا َوَسْمَي اْلَحِريِم َونَْخ َ اأْلَْمَواِل ِبغَْيِر ُحجَّ

ِ  َواأْلَ  مَّ ُ َوُمعَاَملَتُنَا فِيِهْم َمْعُروفَ و ِمْن النََّصاَرَّللا نَْهِل ال ِِ َماِن َما اَل يُْحِصي َعدَدَُهْم إالَّ هَّ

فََمْيَع يُعَاِملُوَن نَْسَرَّللا اْلُمْسِلِميَن بَِهِ ِ  اْلُمعَاَماَلِت الَّتِي اَل يَْرَضى ِبَها ذُو ُمُروَ ةٍ َواَل ذُو 

َواَل إْخَوتِِح ؛ فَإِنَّ نَبَا اْلعَمَّاِس َشاِكرو ِلْلَمِلِك َوأِلَْهِل ِديٍن لَْست نَقُوُل َعْن اْلَمِلِك َونَْهِل بَْيتح 

ِعيَِّ  . نَلَْيَس  ا ُمْعتَِرف ا بَِما فَعَلُو ُ َمعَحُ ِمْن اْلَخْيِر َوإِنََّما نَقُوُل َعْن ُعُموِم الرَّ بَْيتِِح َكثِير 

ْحَساِن . اأْلَْسَرَّللا فِي َرِعيَِّ  اْلَمِلِك نَلَْيَسْت ُعُهودُ اْلمَ  ي بِاْلمِِرِ َواْمِ ِسيحِ َوَسائِِر اأْلَْنمِيَاِ  تَُوِ ِ

ََِّرائِ  ا َواْلغَْدُر َحَرامو فِي َ ِميجِ اْلِملَِل َوال ا ِمْنُهْم إنََّما نُِخ ُوا َغْدر  جِ فَأَْيَن ذَِلَك . الُمَّ إنَّ َكثِير 

يَاَساِت فََمْيَع تَْستَِحلُّوَن نَْن تَْستَْولُوا  ا نَفَتَأَْمنُوَن َمَج َه َا نَْن يَُْابِلَُمْم َوالِسِ َعلَى َمْن نََخ َ َغْدر 

ُ نَاِ ُرُهْم َوُمِعينُُهْم ؛ اَل ِسيََّما فِي َهِ ِ   اْلُمْسِلُموَن بَِمْعِض َه َا َوتَُمونُوَن َمْغدُوِريَن َوَهَّ

اِلُحوَن َونَْوِليَاُ  اأْلَْوقَاِت َواأْلُمَّ ُ قَْد اْمتَدَّْت ِلْلِجَهاِد . َواْستَعَ  ِد . َوَرِغَب الصَّ دَّْت ِلْلَجالَّ

ْحَمِن فِي َطاَعتِِح َوقَْد تََولَّى الثُّغُوَر السَّاِحِليَّ َ نَُمَراُ  ذَُوو بَأٍْس َشِديٍد َوقَْد َظَهَر بَْعُض  الرَّ

َ الِ  َِ فِي  ناَلَِرِهْم َوُهْم فِي اْزِديَاٍد . الُمَّ ِعْندَ اْلُمْسِلِميَن ِمْن الِرِ الفداوي  الَِّ يَن يَْغتَالُوَن اْلُملُو

اِلُحوَن  ا َوَحِديث ا . َوفِيِهْم الصَّ فُُرِشَها َوَعلَى نَْفَراِسَها : َمْن قَْد بَلََغ اْلَمِلُك َخَمُرُهْم ؛ قَِديم 

ُ دََعَواِتِهْم َواَل يَُخيُِِب َطلَمَاِتِهْم الَِّ يَن َيغْ  بُّ ِلغََضِمِهْم َويَْرَضى الَِّ يَن اَل يَُردُّ هَّ َضُب الرَّ

ا َغِضَب اْلُمْسِلُموَن  ِلِرَضاُهْم . َوَهُؤاَلِ  التَّتَاُر َمَج َكثَْرتِِهْم َواْنتَِسابِِهْم إلَى اْلُمْسِلِميَن لَمَّ

َْْوِم  َعلَْيِهْم نََحاَط بِِهْم ِمْن اْلَماَلِ  َما يَْعُمُم َعْن اْلَوْ ِع . فََمْيَع يَْحُسُن نَيَُّها اْلَمِلُك بِ

 يَُجاِوُروَن اْلُمْسِلِميَن ِمْن نَْكثَِر اْلِجَهاِت نَْن يُعَاِملُوُهْم َهِ ِ  اْلُمعَاَملَ َ الَّتِي اَل َيْرَضاَها َعاقِلو 

ُهْم  ؛ اَل ُمْسِلمو َواَل ُمعَاَهدو . َه َا َونَْنَت تَْعلَُم نَنَّ اْلُمْسِلِميَن اَل ذَْنَب لَُهْم نَْ ال  ؛ َبلْ 

ْقَراِر بِفَْضِلِح ُهَو ِدينُُهْم  اْلَمْحُمودُوَن َعلَى َما فَعَلُو ُ ؛ فَإِنَّ الَِّ   نَْطمََْْت اْلعَُْاَلُ  َعلَى اْمِ

يِن . فََْْد قَاَمْت  َحتَّى اْلفَاَلِسفَ ُ نَْ َمعُوا َعلَى نَنَّحُ لَْم َيْ ُرْق اْلعَالََم ِدينو نَْفَضُل ِمْن َه َا الدِِ
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مََراِهيُن َعلَى ُوُ وِب ُمتَابَعَتِِح . الُمَّ َهِ ِ  اْلمِاَلدُ َما َزالَْت بِأَْيِديِهْم السَّاِحُل ؛ بَْل َوقُْمُرُص الْ 

ُ َعلَيْ  ا َما نُِخ َْت ِمْنُهْم إالَّ ِمْن نَقَِلِ ِمْن الاََلالِمائَِ  َسنٍَ  َوقَْد َوَعدَُهْم النَّمِيُّ َ لَّى هَّ ِح نَْيض 

ِْيَاَمِ  . فََما يُْؤِمُن اْلَمِلُك نَنَّ َهُؤاَلِ  اأْلَْسَرَّللا  َوَسلَّمَ  نَنَُّهْم اَل يََ الُوَن َظاِهِريَن إلَى َيْوِم اْل

نُحُ  ُِْم ِلغَْيِرِهْم َوَما يَُؤِمِ ُم لَُهْم َربُّ اْلِعمَاِد َواْلمِاَلِد َكَما يَْنتَ ِْ نَْن تَأُْخ َ اْلَمْملُوِميَن ِبمَْلدَتِِح َيْنتَ

اْلُمْسِلِميَن َحِميَّ ُ إْساَلِمِهْم فَيَنَالُوا ِمْنَها َما نَالُوا ِمْن َغْيِرَها َوَنْحُن إذَا َرنَْينَا ِمْن اْلَمِلِك 

ُ . َونَْنَت تَعْ  نَّ لَُم نَ َونَْ َحابِِح َما يَْصلُُح َعاَمْلَناُهْم بِاْلُحْسنَى َوإاِلَّ َفَمْن بُِغَي َعلَْيِح لَيَْنُصَرنَّحُ هَّ

ذَِلَك ِمْن نَْيَسِر اأْلُُموِر َعلَى اْلُمْسِلِميَن . َونَنَا َما َغَرِضي السَّاَع َ إالَّ ُمَخاَطَمتُُمْم بِاَلَّتِي ِهَي 

 كِ نَْحَسُن َواْلُمعَاَونَ ُ َعلَى النََّمِر فِي اْلِعْلِم َواتِِمَالِ اْلَحِقِ َوِفْعِل َما َيِجُب . فَإِْن َكاَن ِعْندَ اْلَملِ 

ِلِح َوِدينِِح فَْلَيْمَحْث َمعَحُ َعْن نُُ وِل اْلِعْلِم َوَحَْاِئِق اأْلَْديَاِن َواَل َيْرَضى نَْن يَُمو ْْ َن َمْن يَِثُق بِعَ

ِْلُوَن ؛ إْن ُهْم إالَّ َكاأْلَْنعَاِم ؛ َبلْ  َْلِِِديَن الَِّ يَن اَل يَْسَمعُوَن َواَل يَْع  ِمْن َهُؤاَلِ  النََّصاَرَّللا اْلُم

ِ َوتَْسأَلَحُ اْلِهدَايَ َ َوتَُْوَل : اللَُّهمَّ نَِرنِي  اْلَحقَّ ُهْم نََضلُّ َسمِيال  . َونَْ ُل ذَِلَك نَْن تَْستَِعيَن بِالَلَّ

تَمَ  ِْ ا َحًّْا َونَِعنِِي َعلَى اتِِمَاِعِح . َونَِرنِي اْلمَاِطَل بَاِطال  َونَِعنِِي َعلَى اْ ِتنَابِِح َواَل تَْجعَْلحُ ُم ه 

َّمَِج اْلَهَوَّللا فَأَِضلَّ . َوقُْل اللَُّهمَّ َربَّ ِ ْمِريَل وميمائيل َوإِْسَرافِيَل فَاِطَر السََّمَواِت  َعلَيَّ فَأَت

ََِّهادَةِ نَْنَت تَْحُمُم َبْيَن ِعَماِدِ فِيَما َكانُوا فِيِح َيْختَِلفُوَن : اْهِدِني  َواأْلَْرِض َعاِلَم اْلغَْيِب َوال

ِْيٍم . َواْلِمتَاُب اَل ِلَما اُ  َِاُ  إلَى ِ َراٍط ُمْستَ ْختُِلَع فِيِح ِمْن اْلَحِقِ بِإِْذنِك إنَّك تَْهِد  َمْن تَ

ةِ َوُهَما يَْحتَِمُل اْلمَْسَط نَْكثََر ِمْن َه َا ؛ لَِمنَّ نَنَا َما نُِريدَ ِلْلَمِلِك إالَّ َما َيْنفَعُحُ فِي الدُّْنيَا َواآْلِخرَ 

ُِّْمَهِ   َشْيئَانِ  َِاِف اْلَحِقِ َوَزَواِل ال يِن َواْنِم . ) نََحدُُهَما لَحُ َخا َّ   َوُهَو َمْعِرفَتُحُ بِاْلِعْلِم َوالدِِ

ِ َكَما نََمَر . فََه َا َخْيرو لَحُ ِمْن ُمْلِك الدُّْنيَا ِبَح َافِيِرَها . َوُهَو الَِّ   َبَعَث بِِح الْ  َمِسيَح َوِعمَادَةِ هَّ

لََّمحُ اْلَحَواِريِِيَن . ) الثَّانِي لَحُ َوِلْلُمْسِلِميَن َوُهَو ُمَساَعدَتُحُ ِلْْلَْسَرَّللا الَِّ يَن فِي بِاَلِدِ  َوعَ 

ْحَساِن إلَْيِهْم َواْلُمعَاَونَ ُ لَنَا َعلَى َخاَلِ ِهْم ؛ فَإِنَّ فِي  َوإِْحَسانُحُ إلَْيِهْم َونَْمُر َرِعيَّتِِح بِاْمِ

َساَ ةِ  ِ تَعَالَى َودَْرك ا ِمْن ِ َهِ  اْلُمْسِلِميَن َوفِي  اْمِ إلَْيِهْم دَْرك ا َعلَى اْلَمِلِك فِي ِدينِِح َوِديِن هَّ

ِ تَعَالَى َوِعْندَ اْلُمْسِلِميَن ؛ َوَكاَن  اْلُمعَاَونَِ  َعلَى َخاَلِ ِهْم َحَسنَ و لَحُ فِي ِدينِِح َوِديِن هَّ

ا اْلَمِسيُح نَْعَمَم النَّ  اِس تَْوِ يَ   بِ َِلَك . َوِمْن اْلعََجِب ُكلَّ اْلَعَجِب نَْن يَأِْسَر النََّصاَرَّللا قَْوم 

ِ اأْلَْيَمِن فَأَِدْر لَحُ  َْاتِلُوُهْم َواْلَمِسيُح يَُْوُل : " َمْن لََ َمك َعلَى َخدِِ ا نَْو َغْيَر َغْدٍر َولَْم يُ  َغْدر 

دَاَ ِ فَأَْعِ ِح قَِميَصك " َوُكلََّما َكثَُرْت اأْلَْسَرَّللا ِعْندَُكْم َكاَن َخدَِّ اأْلَْيَسَر َوَمْن نََخ َ رِ 

ِ َوَغَضِب ِعمَاِدِ  اْلُمْسِلِميَن ؛ فََمْيَع يُْمِمُن السُُّموُت َعلَى نَْسَرَّللا  نَْعَمَم ِلغََضِب هَّ

فََُْراُ  َوُضعَفَاُ  لَْيَس لَُهْم َمْن  اْلُمْسِلِميَن فِي قُْمُرَص ِسيََّما َوَعامَّ ُ َهُؤاَلِ  اأْلَْسَرَّللا قَْومو 

يَ  ِْ ْْرو َوفِيِح َم و َوفَ َخ و يَْسعَى فِيِهْم . َوَه َا نَبُو اْلعَمَّاِس َمَج نَنَّحُ ِمْن ِعمَاِد اْلُمْسِلِميَن َولَحُ ِعمَادَة

دَّةِ . َوِديُن اْمِ  ِِِ ِْيَر َوَمَج َه َا فََما َكادَ َيْحُصُل لَحُ فِدَاُؤ ُ إالَّ بِال ْساَلِم يَأُْمُرنَا نَْن نُِعيَن اْلفَ

ِعيَع . فَاْلَمِلُك نََحقُّ نَْن يَُساِعدَ َعلَى ذَِلَك ِمْن ُوُ وٍ  َكِثيَرةٍ ؛ اَل ِسيََّما َواْلَمِسيُح  َوالضَّ

 َِّ َِّاِمِل َكال ِ  َواْلَخْيِر ال ْحَمِ  اْلعَامَّ ْنِجيِل َويَأُْمُر بِالرَّ ْمِس َواْلَمَ ِر . يُوِ ي بِ َِلَك فِي اْمِ

ْحَساِن إلَْيِهْم َكاَن اْلَحظُّ اأْلَْوفَُر  َواْلَمِلُك َونَْ َحابُحُ إذَا َعاَونُونَا َعلَى تَْخِليِص اأْلَْسَرَّللا َواْمِ

َ يُثِيُب َعلَى ذَِلَك َويَأْ  ا فِي اآْلِخَرةِ فَإِنَّ هَّ ُ ُر َعَلْيِح لَُهْم فِي ذَِلَك فِي الدُّْنيَا َواآْلِخَرِة . نَمَّ

ا اَل َرْيَب فِيِح ِعْندَ اْلعُلََماِ  اْلَمِسيِحيِِيَن الَِّ يَن اَل َيتَّمِعُوَن اْلَهَوَّللا ؛ َبْل ُكلُّ َمْن اتَّ  َْى َوَه َا ِممَّ

ُ تََعالَ  ا َوَهَّ َ َونَْنَصَع َعِلَم نَنَُّهْم نُِسُروا ِبغَْيِر َحِقٍ اَل ِسيََّما َمْن نُِخ َ َغْدر  ى لَْم يَأُْمْر هَّ

اْلَمِسيَح َواَل نََحد ا ِمْن اْلَحَواِريِِيَن َواَل َمْن اتَّمََج اْلَمِسيَح َعلَى ِدينِِح ؛ اَل بِأَْسِر نَْهِل ِملَِّ  

يِِيَن  د ا َرُسوُل اأْلُِمِ وَن بِأَنَّ ُمَحمَّ ِْرُّ َْتِْلِهْم . َوَكْيَع َوَعامَّ ُ النََّصاَرَّللا يُ فََمْيَع إْبَراِهيَم َواَل بِ
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ٍة . ِقيَل  َل َمرَّ : يَُجوُز نَْن يَُْاتَِل نَْهَل ِديٍن اتََّمعُوا َرُسولَُهْم . فَإِْن قَاَل قَائِلو : ُهْم قَاتَلُونَا نَوَّ

ا َمْن بَدَنَُكْم ِمْنُهْم فَُهَو َمْع ُ  ِْتَاِل . َونَمَّ ورو أِلَنَّ َه َا بَاِطلو فِيَمْن َغدَْرتُْم ِبِح َوَمْن بَدَنْتُُمو ُ بِاْل

َ تَعَالَى نََمَر ُ بِ َِلَك َوَرُسولُحُ َبْل اْلَمِسيُح َواْلَحَواِريُّوَن نََخ َ َعَلْيِهْم اْلَمَواالِيَق بِ َِلَك وَ  اَل هَّ

ِ َوُرُسِلِح َودََعا إلَى ِعمَادَتِِح َوِدينِِح َونَقَرَّ ِبَجِميجِ اْلُمتُبِ  ُسِل  يَْستَِو  َمْن َعِمَل ِبَ اَعِ  هَّ َوالرُّ

ِ َوَمْن قَاتََل فِي َهَوَّللا نَْفِسِح وَ  يُن ُكلُّحُ لِلَّ ِ ِهَي اْلعُْليَا َوِليَُموَن الدِِ َطاَعِ  َوقَاتََل ِلتَُموَن َكِلَم ُ هَّ

ِْسِِ  ِِ َواْل ِ َوُرُسِلِح . َوَما َزاَل ِفي النََّصاَرَّللا ِمْن اْلُملُو يِسيَن َشْيَ انِِح َعلَى ِخاَلِف نَْمِر هَّ

يِن ؛ فََيْعِرُف بَْعَض اْلَحِقِ  ِ  َمْن لَحُ َمِ يَّ و َعلَى َغْيِرِ  ِفي اْلَمْعِرفَِ  َوالدِِ ْهمَاِن َواْلعَامَّ َوالرُّ

ْساَلِم َونَْهِلِح َما َيْجَهلُحُ َغْيُر ُ َفيُعَاِملُُهْم ُمعَاَملَ  تَُموُن     َوَيْنَْادُ ِلَمثِيِر ِمْنحُ َوَيْعِرُف ِمْن قَْدِر اْمِ

ِِ اأْلَِسيِر َوالََواِب اْلِعتِْق ِمْن َكاَلِم اأْلَْنمِيَاِ   نَافِعَ   لَحُ فِي الدُّْنيَا َواآْلِخَرةِ . الُمَّ فِي فَِما

ا فِي  ِْيَن َما ُهَو َمْعُروفو ِلَمْن َطلَمَحُ فََمْهَما َعِمَل اْلَمِلُك َمَعُهْم َوَ دَ الََمَرتَحُ . َونَمَّ ي دِِ َوالِصِ

َِِّرِ ِمْن ُكِلِ نََحٍد َوَمْن َحاَربُو ُ الدُّ  ْنيَا فَإِنَّ اْلُمْسِلِميَن نَْقدَُر َعلَى اْلُمَمافَأَةِ فِي اْلَخْيِر َوال

ِلِميَن فَاْلَوْيُل ُكلَّ اْلَوْيِل لَحُ َواْلَمِلُك اَل بُدَّ نَْن َيُموَن َسِمَج السَّْيَر َوبَلَغَحُ نَنَّحُ َما َزاَل فِي اْلُمسْ 

نَّفَُر اْلَِْليُل ِمْنُهْم َمْن َيْغِلُب نَْضعَاف ا ُمَضاَعفَ   ِمْن النََّصاَرَّللا َوَغْيِرِهْم فََمْيَع إذَا َكانُوا ال

ُهوَرةُ فِي قَِديِم الدَّْهِر َوَحِديثِِح : ِمثَْل نَْرَبِعيَن نَْلف ا يَغْ  ِْ ِلمُوَن نَْضعَافَُهْم َوقَْد بَلَغَحُ اْلَماَلِحُم اْلَم

لنََّصاَرَّللا نَْكثََر ِمْن نَْربَعِمائَِ  نَْلٍع نَْكثَُرُهْم فَاِرسو . َوَما َزاَل اْلُمَرابُِ وَن بِالثُّغُوِر َمَج ِمْن ا

ُ تَعَالَى ْساَلِم َعْنُهْم يَْدُخلُوَن بِاَلدَ النََّصاَرَّللا فََمْيَع َوقَْد َمنَّ هَّ ِِ اْمِ  قِلَّتِِهْم َواْشِتغَاِل ُملُو

ِميِهْم َوُعلُِوِ ِهَمِمِهْم َوَرْغَمتِِهْم َعلَى اْلُمْسلِ  ِميَن بِاْ ِتَمالِ َكِلَمِتِهْم َوَكثَْرةِ ُ يُوِشِهْم َوبَأِْس ُمَْدِِ

ِِْهمْ  َعِ  َوتَْصِدي ِ تَعَالَى َواْعتَِْاِدِهْم نَنَّ اْلِجَهادَ نَْفَضُل اأْلَْعَماِل اْلُمَ وَّ ُب إلَى هَّ بَِما  فِيَما يَُِْرِ

ِل قَْ َرةٍ ِمْن دَِمِح . َوَعدَهُ  َِِّهيدُ ِستُّ ِخَصاٍل : يُْغفَُر لَحُ بِأَوَّ ْم نَِميُُّهْم َحْيُث قَاَل : } يُْعَ ى ال

ُج بِاالْنَتَْيِن َوَسْمِعيَن ِمْن اْلُحوِر  يَماِن . َويَُ وَّ ْْعَدَ ُ فِي اْلَجنَِّ  . َويُْمَسى ُحلَّ َ اْمِ َويََرَّللا َم

ِْيَاَمِ  { . الُمَّ إنَّ فِي بِاَلِدِهْم اْلِعيِن . َويُوقَى فِ  تْنَ َ اْلَْْمِر . َويُْؤَمُن ِمْن اْلفََ لِ اأْلَْكمَِر يَْوَم اْل

ِمْن النََّصاَرَّللا نَْضعَاَف َما ِعْندَُكْم ِمْن اْلُمْسِلِميَن ؛ فَإِنَّ فِيِهْم ِمْن ُرُ وِس النََّصاَرَّللا َمْن 

ا نَُسَراُ  اْلُمْسِلِميَن فَلَْيَس فِيِهْم َمْن َيْحتَاُج إلَْيِح لَْيَس فِي اْلمَْحِر ِمثْلُُهْم إالَّ  قَِليلو . َونَمَّ

ِ تَعَالَى َرْحَم   لَُهْم  اْلُمْسِلُموَن َواَل َمْن يَْنتَِفعُوَن بِِح َوإِنََّما نَْسعَى ِفي تَْخِليِصِهْم أِلَْ ِل هَّ

ُ اْلمُ  ب ا إلَْيِح َيْوَم َيْجِ   هَّ قِيَن َواَل يَُضيُِِج نَْ َر اْلُمْحِسِنيَن . َونَبُو اْلعَمَّاِس َحاِمُل َوتََْرُّ َصدِِ

 َه َا اْلِمتَاِب قَْد َبثَّ َمَحاِسَن اْلَمِلِك َوِإْخَوتَحُ ِعْندَنَا َواْستَْعَ َع قُلُوبَنَا إلَْيِح ؛ فَِل َِلَك َكاتَْمت

ا بَلَغَتْنِي َرْغَمتُحُ ِفي اْلَخيْ  اِب اْلَمِسيحِ َوَساِئِر اْلَمِلَك لَمَّ يِن َونَنَا ِمْن نُوَّ ِر َوَمْيلُحُ إلَى اْلِعْلِم َوالدِِ

  ٍ ٍد َخْيُر نُمَّ اأْلَْنِميَاِ  فِي ُمنَاَ َحِ  اْلَمِلِك َونَْ َحابِِح َوَطلَِب اْلَخْيِر لَُهْم ؛ فَإِنَّ نُمَّ َ ُمَحمَّ

الدُّْنيَا َواآْلِخَرةِ يَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن  نُْخِرَ ْت ِللنَّاِس يُِريدُوَن ِلْلَخْلِق َخْيرَ 

ِ َويُِعينُوَنُهْم َعلَى َمَصاِلحِ ِديِنِهْم َودُْنيَاُهْم . َوإِْن َكاَن اْلَمِلُك قَ  ْد اْلُمْنَمِر َويَْدُعونَُهْم إلَى هَّ

ا نَْن يَُموَن بَلَغَحُ َبْعُض اأْلَْخمَاِر الَّتِي فِيَها َطْعنو َعلَى  َبْعِضِهْم نَْو َطْعنو َعلَى ِدينِِهْم ؛ َفإِمَّ

اْلُمْخمُِر َكاِذب ا نَْو َما فَِهَم التَّأِْويَل َوَكْيَع ُ وَرةُ اْلَحاِل . َوإِْن َكاَن َ اِدق ا َعْن بَْعِضِهْم 

ٍ  ؛ بَْل الَِّ   يُوَ دُ ِفي بَِنْولِ ِمْن اْلَمعَاِ ي َواْلفََواِحِش َوالمُّْلِم : فََه َا اَل بُدَّ ِمنْ  حُ فِي ُكِلِ نُمَّ

ا ِفي َغْيِرِهْم بَِمثِيِر َواَلَِّ   فِيِهْم ِمْن اْلَخْيِر اَل يُوَ دُ ِمثْلُحُ فِ  َِِّرِ نَقَلُّ ِممَّ ي اْلُمْسِلِميَن ِمْن ال

ِرُ وَن َعْن َوَ ايَا اْلَمِسيحِ َغْيِرِهْم . َواْلَمِلُك َوُكلُّ َعاقٍِل َيْعِرُف نَنَّ نَْكثََر النََّصاَرَّللا َخا

يِسيَن ؛ َوإِْن َكاَن نَْكثَُر َما َمَعُهْم ِمْن  ِْدِِ َواْلَحَواِريِِيَن َوَرَساِئِل بُوِلَص َوَغْيِرِ  ِمْن اْل

ِليِب َوَنَواِميُس ُمْمتَدََع و َما نَ  ُ النَّْصَرانِيَِّ  ُشْرُب اْلَخْمِر َونَْكُل اْلِخْنِ يِر َوتَْعِميُم الصَّ ْنَ َل هَّ
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َِِّريعَ ُ النَّْصَراِنيَّ ُ . َه َا فِيَما  َمتْحُ ال بَِها ِمْن ُسْلَ اٍن َونَنَّ َبْعَضُهْم يَْستَِحلُّ َبْعَض َما َحرَّ

وَن بِِح فَُملُُّهْم دَاِخلو فِي ذَِلَك . بَْل قَْد الََمَت  ِْرُّ ا ُمَخالَفَتُُهْم ِلَما اَل يُ وَن لَحُ . َونَمَّ ِْرُّ ِعْندَنَا َعْن يُ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } نَنَّ اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْريََم َيْنِ ُل  ِ َ لَّى هَّ اِدِق اْلَمْصدُوِق َرُسوِل هَّ الصَّ

ِلي َق َواِضع ا َكفَّْيِح َعلَى َمْنِمَمْي َملََمْيِن َفيَْمِسُر الصَّ ِْ َب ِعْندَنَا بِاْلَمنَاَرةِ اْلمَْيَضاِ  فِي ِدَم

اَللَِ   ْْتُُل َمِسيَح الضَّ ْساَلَم َويَ ْْمَُل ِمْن نََحٍد إالَّ اْمِ ْْتُُل اْلِخْنِ يَر َويََضُج اْلِجْ يَ َ َواَل يَ َويَ

ََِّجُر  اَل الَِّ   يَتَْمعُحُ اْليَُهودُ َويَُسلُِِط اْلُمْسِلُموَن َعلَى اْليَُهوِد َحتَّى يَُْوَل ال اأْلَْعَوَر الدَّ َّ

ُ ِلْلَمِسيحِ اْبِن َمْريََم َمِسيحِ اْلُهدَّللَا َواْلحَ  ُِْم هَّ َجُر : يَا ُمْسِلُم َه َا َيُهوِد ٌّ َوَرائِي فَاْقتُْلحُ . َوَيْنتَ

ا َما ِعْندَنَا فِي نَْمِر النََّصاَرَّللا َوَما يَفْ  ا بُِعَث إلَْيِهْم { . َونَمَّ عَُل ِمْن اْلَيُهوِد َما  ذَْو ُ َوَك َّبُو ُ لَمَّ

 ُ ا اَل نُْخمُِر بِِح اْلَمِلَك ؛هَّ ِلئاَلَّ   بِِهْم ِمْن إدَالَِ  اْلُمْسِلِميَن َعلَْيِهْم َوتَْسِليِ ِح َعلَْيِهْم : فََه َا ِممَّ

ا َوَماَل إلَْيهِ  ْم يَِضيَق َ ْدُر ُ ؛ َولَِمنَّ الَِّ   نَْنَصُححُ بِِح نَنَّ ُكلَّ َمْن نَْسلََع إلَى اْلُمْسِلِميَن َخْير 

َ يَُْوُل : } فََمْن يَْعَمْل ِمثْ  َْاَل َكانَْت َعاقَِمتُحُ َمَعُهْم َحَسنَ   بَِحَسِب َما فَعَلَحُ ِمْن اْلَخْيِر ؛ فَإِنَّ هَّ

ا يََر ُ { . َواَلَِّ   نَْختُِم بِِح اْلِمتَاَب اْلَوِ   ةٍ َشرًّ ا يََر ُ { } َوَمْن يَْعَمْل ِمثَْْاَل ذَرَّ ةٍ َخْير  يَّ َ ذَرَّ

ْفِق ِبَمْن ِعْندَُهْم ِمْن نَْهِل  َِّْيخِ نَبِي اْلعَمَّاِس َوبَِغْيِرِ  ِمْن اأْلَْسَرَّللا َواْلُمَساَعدَةِ لَُهْم َوالِرِ بِال

 اْلُْْر ِن َوااِلْمتِنَالِ ِمْن تَْغيِيِر ِديِن َواِحٍد ِمْنُهْم َوَسْوَف يََرَّللا اْلَمِلُك َعاقِمَ َ ذَِلَك ُكلِِِح . َوَنْحنُ 

ُ َيْعلَُم نَنِِي قَاِ دو ِلْلَمِلِك اْلَخيَِِر ؛ أِلَ  نَّ نَْجِ   اْلَمِلَك َعلَى ذَِلَك بِأَْضعَاِف َما فِي نَْفِسِح . َوَهَّ

 ِ َ تَعَالَى نََمَرنَا بِ َِلَك َوَشَرَل لَنَا نَْن نُِريدَ اْلَخْيَر ِلُمِلِ نََحٍد َونَْعِ ْع َعلَى َخْلِق هَّ هَّ

ُ اْلَمْسئُوُل نَْن يُعِ َونَ ْنِس َواْلِجِنِ . َوَهَّ ِ َوإِلَى ِدينِِح َونَْدفَُج َعْنُهْم َشيَاِطيَن اْمِ يَن ْدُعوُهْم إلَى هَّ

ِ اْلَمْصلََح ُ َونَْن يَُخيَُّر لَحُ ِمْن اأْلَْقَواِل َما ُهَو َخْيرو  لَحُ  اْلَمِلَك َعلَى َمْصلََحتِِح الَّتِي ِهَي ِعْندَ هَّ

ِ َرِبِ اْلعَالَِميَن . َوَ لََواتُحُ َعلَى نَْنمِيَائِ  ِ َوَيْختُِم لَحُ بَِخاتَِمِ  َخْيٍر . َواْلَحْمدُ لِلَّ ِح ِعْندَ هَّ

دو َخاتَُم النَِّميِِيَن َواْلُمْرَسِليَن َوالسَّاَلُم َعلَْيِهْم نَْ َمِعيَن .  اْلُمْرَسِليَن . َواَل ِسيََّما ُمَحمَّ
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يِن فِي اْلَمنَائِِس الَّتِي بِاْلَْاِهَرةِ َوَغْيِرَها الَّتِي نُْغِلَْتْ  بِأَْمِر  َما تَُْوُل السَّادَةُ اْلعُلََماُ  نَئِمَّ ُ الدِِ

ِ  نَنََّها نُْغِلَْْت ظُ  مَّ ا َونَنَُّهْم يَْستَِحُّْوَن َفتَْحَها َوَطلَمُوا ذَِلَك ُواَلةِ اأْلُُموِر إذَا ادََّعى نَْهُل ال ِِ ْلم 

ْْمَُل دَْعَواُهْم ؟ َوَهْل تَِجُب إَ اَبتُُهْم نَْم اَل  ُ ُ تَعَالَى َونََصَر ُ فََهْل ت  ؟ . ِمْن َوِلِيِ اأْلَْمِر نَيَّدَ ُ هَّ

 -ْن َزَمِن نَِميِر اْلُمْؤِمِنيَن ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب َوإِذَا قَالُوا : إنَّ َهِ ِ  اْلَمنَائَِس َكانَْت قَِديَم   مِ 

ُ َعْنحُ  وَن َعلَى َما َكانُوا  -َرِضَي هَّ َوَغْيِرِ  ِمْن ُخلَفَاِ  اْلُمْسِلِميَن َونَنَُّهْم يَْ لُمُوَن نَنَُّهْم يَُْرُّ

اِشِديَن . فََهْل َه َا َعلَْيِح فِي َزَمِن ُعَمَر َوَغْيِرِ  َونَنَّ إْغاَلقََها ُمَخاِلعو لِ  ُحْمِم اْلُخلَفَاِ  الرَّ

ْْدَُم ِمْن بِاَلِد اْلَحْرِب مِ  ِ  إلَى َمْن يَ مَّ ْْمُولو ِمْنُهْم نَْو َمْردُودو ؟ . َوإِذَا ذََهَب نَْهُل ال ِِ ْن اْلَْْوُل َم

َِ اْلَحْرِب ِليَْ لُمُوا َرُسوٍل نَْو َغْيِرِ  فََسأَلُو ُ نَْن يَْسأََل َوِليَّ اأْلَْمِر فِي َفتِْحهَ  ا نَْو َكاتَمُوا ُملُو

ُِْض َعْهدُُهْم بِ َِلَك نَْم اَل  ِ  ذَِلَك ؟ َوَهْل يَْنتَ مَّ  ؟ ذَِلَك ِمْن َوِلِيِ نَْمِر اْلُمْسِلِميَن . فََهْل أِلَْهِل ال ِِ

ا بِاْلعُْدَواِن َعلَى َوإِذَا قَاَل قَائِلو : نَنَُّهْم إْن لَْم يَُجابُوا إلَى ذَِلَك َحَصَل ِلْلُمسْ  ِلِميَن َضَررو إمَّ

 ِِ ا بِتَْر ْساَلِم َوإِمَّ َْْ جِ َمتَاِ ِرِهْم َعْن ِديَاِر اْمِ ا بِ َمْن ِعْندَُهْم ِمْن اأْلَْسَرَّللا َواْلَمَساِ ِد َوإِمَّ

ْسِلِميَن َوَنْحِو ذَِلَك فََهْل َه َا ُمعَاَونَِتِهْم ِلَوِلِيِ نَْمِر اْلُمْسِلِميَن َعلَى َما يَْعتَِمدُ ُ ِمْن َمَصاِلحِ اْلمُ 

ا . َوإِذَا َكاَن فِي فَتِْحَها تََغيُُّر قُلُوِب  ُروح  ِْ و ؟ بَيِِنُوا ذَِلَك َمْمُسوط ا َم اْلَْْوُل َ َوابو نَْو َخَ أ

َِاِرِق اأْلَْرِض َوَمغَاِربَِها ؛ َوُحُصوُل اْلِفتْنَِ  َواْلفُْرقَِ  بَْينَ  ُهْم َوتَغَيُُّر قُلُوِب اْلُمْسِلِميَن فِي َم
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يِن َوُعُموِم اْلُجْنِد َواْلُمْسِلِميَن : َعلَى ُواَلةِ اأْلُُموِر ؛ أِلَْ ِل إْظَهاِر َشعَائِِر  نَْهِل الصَّاَلحِ َوالدِِ

ِهْم َوَفَرِحِهْم َوُسُروِرِهْم ِبَما يُْمِهُرونَحُ َوْقَت َفتْحِ اْلَمنَائِِس ِمنْ  ُُِّمولِ  اْلُمْفِر َوُظُهوِر ِعِ ِ ال

اِلِحيَن َوَغْيِرِهْم  َواْلُجُمولِ َواأْلَْفَراحِ َوَغْيِر ذَِلَك . َوَه َا فِيِح تََغيُُّر قُلُوِب اْلُمْسِلِميَن ِمْن الصَّ

َ تَعَالَى َعلَى َمْن تََسمََّب فِي ذَِلَك َونََعاَن َعلَْيِح . فََهْل أِلََحِد نَْن يُ  يَر َحتَّى إنَُّهْم يَْدُعوَن هَّ ِِ
ا ِلَوِلِيِ نَْمِر اْلُمْسِلِميَن نَ  ْم َعلَى َوِلِيِ اأْلَْمِر بِ َِلَك ؟ . َوَمْن نََشاَر َعلَْيِح بِ َِلَك َهْل َيُموُن نَاِ ح 

 ُ ُ تَعَالَى إذَا َسلََمحُ نََصَر ُ هَّ  تَعَالَى َغاشًّا ؟ . َونَ ُّ ال ُُّرِق ُهَو اأْلَْفَضُل ِلَوِلِيِ اأْلَْمِر نَيَّدَ ُ هَّ

ُ تَعَالَى  . َعلَى نَْعدَائِِح . بَيِِنُوا لَنَا ذَِلَك َونَْبِسُ و ُ بَْس  ا َشافِي ا ُمثَاِبيَن َمأُْ وِريَن إْن َشاَ  هَّ

ٍد َخاتَِم النَِّميِِيَن َوَعلَى   ُ َعلَى َسيِِِدنَا ُمَحمَّ ُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل َوَ لَّى هَّ ِلِح َوَ ْحمِِح َوَحْسمُنَا هَّ

يِن . ِميَن َوَعْن التَّابِِعيَن لَُهْم بِإِْحَساِن إلَى َيْوِم الدِِ َحابَِ  اْلُمَمرَّ ُ َعْن الصَّ  نَْ َمِعيَن َوَرِضَي هَّ

 اْلَجَوابُ 

ا دَْعَواُهْم نَنَّ اْلُمْسِلِميَن َظلَُموُهمْ  ِ َرِبِ اْلعَالَِميَن . نَمَّ فِي إْغاَلقَِها فََه َا  فَأََ اَب : اْلَحْمدُ لِلَّ

ْ َمالِ اْلُمْسِلِميَن ؛ فَإِنَّ ُعلََماَ  اْلُمْسِلِميَن ِمْن نَْهِل اْلَم َاِهِب اأْلَْرِبعَِ  :  َكِ بو ُمَخاِلعو ِمِ

ِ  . َكُسْفيَاَن الثَّ  َِّافِِعِيِ َونَْحَمد َوَغْيِرِهْم ِمْن اأْلَِئمَّ ْوِرِ ِ َمْ َهِب نَبِي َحِنيفَ َ َوَماِلٍك َوال

 ُ َحابَِ  َوالتَّابِِعيَن َرِضَي هَّ واألوزاعي َواللَّْيِث ْبِن َسْعٍد َوَغْيِرِهْم َوَمْن قَْملَُهْم ِمْن الصَّ

َماَم لَْو َهدََم ُكلَّ َكِنيَسٍ  بِأَْرِض اْلَعْنَوةِ ؛ َكأَْرِض ِمْصَر  َعْنُهْم نَْ َمِعيَن ُمتَِّفُْوَن َعَلى نَنَّ اْمِ

َِّاِم َونَْحِو ذَِلَك ُمْجتَِهد ا فِي ذَِلَك َوُمتَّمِع ا فِي ذَِلَك ِلَمْن يََرَّللا ذَِلَك لَْم َوالسََّوا ِد بِاْلِعَراِق َوَبِرِ ال

ْن يََرَّللا ذَِلَك . َوإِْن  ا ِمْنحُ ؛ بَْل تَِجُب َطاَعتُحُ فِي ذَِلَك َوُمَساَعدَتُحُ فِي ذَِلَك ِممَّ يَُمْن ذَِلَك ُظْلم 

ْن ُحْمِم اْلُمْسِلِميَن لَُهْم َكانُوا نَاقِِضيَن اْلعَْهدَ َوَحلَّْت بِ َِلَك ِدَماُؤُهْم َونَْمَوالُُهْم . اْمتََنعُوا عَ 

 ُ ا قَْولُُهْم : إنَّ َهِ ِ  اْلَمنَائَِس قَاِئَم و ِمْن َعْهِد نَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب َرِضَي هَّ  َونَمَّ

ا ِمْن اْلَمِ ِب ؛ فَإِنَّ ِمْن اْلِعْلِم َعْنحُ َونَنَّ  وُهْم َعلَْيَها . فََه َا نَْيض  اِشِديَن نَقَرُّ اْلُخلَفَاَ  الرَّ

ُ َعْنحُ بِأَْكثََر ِمْن الاََلالِمائَ ِ  َسنٍَ   اْلُمتََواتِِر نَنَّ اْلَْاِهَرةَ بُِنيَْت بَْعدَ ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب َرِضَي هَّ

بَْغدَادَ َوبَْعدَ اْلمَْصَرةِ ؛ َواْلُموفَِ  َوَواِسَط . َوقَْد اتَّفََق اْلُمْسِلُموَن َعَلى نَنَّ َما َبنَا ُ  بُِنيَْت َبْعدَ 

الُوا فِيَها َكِنيَس   ؛ ِمثَْل َما فَتََححُ  ِ  نَْن يَُحدِِ مَّ اْلُمْسِلُموَن ِمْن اْلَمدَائِِن لَْم يَُمْن أِلَْهِل ال ِِ

َْْوا لَُهْم َكنَائَِسُهْم اْلَِْديَم َ ؛ َبْعدَ نَْن َشَرَط َعلَْيِهْم ِفيَها ُعَمُر ْبُن اْلُمْسِلُموَن ُ ْلح   ا َونَْب

ْلحِ فََمْيَع فِي َمدَائِِن  ُ َعْنحُ نَْن اَل يُْحِدالُوا َكنِيَس   فِي نَْرِض الصُّ اْلَخ َّاِب َرِضَي هَّ

أَْرِض اْلعَْنَوةِ َكاْلِعَراِق َوِمْصَر َوَنْحِو ذَِلَك فََمنَى اْلُمْسِلِميَن َبْل إذَا َكاَن َلُهْم َكِنيَس و بِ 

َِ فِي َمدَائِِن اْلُمْسِلِمينَ  َكِنيَس و  اْلُمْسِلُموَن َمِدينَ   َعلَْيَها فَإِنَّ لَُهْم نَْخ َ تِْلَك اْلَمنِيَسِ  ؛ ِلئاَلَّ تُتَْر

ُ َعْنُهَما َعْن بَِغْيِر َعْهٍد ؛ فَإِنَّ فِي ُسَنِن نَبِي داود بِإِسْ  نَاِد َ يٍِِد َعْن اْبِن َعمَّاٍس َرِضَي هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم نَنَّحُ قَاَل : } اَل تَْصلُُح ِقْملَتَاِن بِأَْرِض َواَل ِ ْ يَ و َعلَى ُمْسِلمٍ   { . النَّمِِيِ َ لَّى هَّ

 ُ الَّتِي يَْسُمنَُها اْلُمْسِلُموَن َوفِيَها َمَساِ دُ اْلُمْسِلِميَن َواْلَمِدينَ ُ الَّتِي يَْسُمنَُها اْلُمْسِلُموَن َواْلَْْريَ 

اَل يَُجوُز نَْن يَْمَهَر ِفيَها َشْي و ِمْن َشعَائِِر اْلُمْفِر ؛ اَل َكنَاِئَس ؛ َواَل َغْيَرَها ؛ إالَّ نَْن َيُموَن 

 َ ْرِض اْلَْاِهَرةِ َوَنْحِوَها َكنِيَس و َقْمَل ِبنَائَِها َلَماَن لَُهْم َعْهدو فَيَُوفَّى لَُهْم بَِعْهِدِهْم . فَلَْو َكاَن بِأ

نَّ ِلْلُمْسِلِميَن نَْخ َُها ؛ أِلَنَّ اأْلَْرَض َعْنَوةو َفَمْيَع َوَهِ ِ  اْلَمنَاِئُس ُمْحداَلَ و نَْحداَلََها النََّصاَرَّللا فَإِ 

َِْي ُواَلةُ نُُموِرَها نَْحَو ِمائَتَْي َسنَ ٍ  ْساَلِم ؛ َوَكانُوا يُْمِهُروَن  اْلَْاِهَرةَ بَ َعلَى َغْيِر َشِريعَِ  اْمِ

نَنَُّهْم َرافَِض و َوُهْم فِي اْلمَاِطِن : إْسَماِعيِليَّ و ونصيري  َوقََراِمَ  و بَاِطِنيَّ و َكَما قَاَل ِفيِهْم 

ُ تَعَالَى  -اْلغََ اِليُّ  دِِ َعلَْيِهْم : َظاِهُر َمْ َهمِِهْم فِي ِكتَابِِح الَِّ   َ نَّفَحُ فِ  -َرِحَمحُ هَّ ي الرَّ

تُُهْم  ْفُض َوبَاِطنُحُ اْلُمْفُر اْلَمْحُض . َواتَّفََق َطَوائُِع اْلُمْسِلِميَن : ُعلََماُؤُهْم َوُملُوُكُهْم َوَعامَّ الرَّ
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َِّافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَِ  َوَغْيِرِهْم  : َعلَى نَنَُّهْم َكانُوا َخاِرِ يَن َعْن ِمْن اْلَحنَِفيَِّ  َواْلَماِلِميَِّ  َوال

ا ؛ بَْل نَصُّوا َعلَى نَنَّ نََسمَُهْم َكاَن بَاِطال  َونَنَّ َ دَّهُ  ْساَلِم َونَنَّ قِتَالَُهْم َكاَن َ ائِ   ْم َشِريعَِ  اْمِ

ِ ْبِن َمْيُموٍن اْلَْدَّاحِ لَْم يَُمْن ِمْن  ِل بَْيِت َرُسولِ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم .  َكاَن ُعَمْيدَ هَّ ِ َ لَّى هَّ هَّ

َِّْيخِ نَبِي اْلَحَسِن الْدور  إَماِم  َوَ نََّع اْلعُلََماُ  فِي ذَِلَك ُمَصنَّفَاٍت . َوَشِهدَ بِ َِلَك ِمثُْل ال

َِّافِِعيَِّ  َوِمثِْل اْلَْاِضي نَ  َِّْيخِ نَِبي َحاِمٍد امسفرائيني إَماِم ال بِي يَْعلَى إَماِم اْلَحنَِفيَِّ  َوال

ِد ْبِن نَِبي َزْيٍد إَماِم اْلَماِلِميَِّ  . َوَ نََّع اْلَْاِضي نَبُو بَْمٍر اْبُن  اْلَحْنمَِليَِّ  َوِمثِْل نَِبي ُمَحمَّ

َِْع اأْلَْسَراِر َوَهتُْك اأْلَْستَاِر " فِ  ا ُ " َك ِِْع نَْسَراِرِهْم َوَسمَّ ي ال َّيِِِب فِيِهْم ِكتَاب ا فِي َك

ْساَلِم ِمْن امْسماعيليَّ   َمْ َهِب اْلََْراِمَ ِ  اْلمَاِطِنيَِّ  . َواَلَِّ يَن يُوَ دُوَن فِي بِاَلِد اْمِ

والنصيري  َوالدُّْرِزيَِّ  َونَْمثَاِلِهْم ِمْن نَتْمَاِعِهْم . َوُهْم الَِّ يَن نََعانُوا التَّتَاَر َعلَى قِتَاِل 

تِِهْم . َوَهُؤاَلِ  نَْعَمُم النَّاِس اْلُمْسِلِميَن َوَكاَن َوزِ  يُر ُهواَلُكو " النَِّصيَر ال وسي ِمْن نَئِمَّ

افَِض ُ يَُوالُوَن َمْن َحاَرَب نَْهَل السُّنَّ  افَِض ُ بَْعدَُهْم . فَالرَّ ِ  َعدَاَوة  ِلْلُمْسِلِميَن َوُملُوِكِهْم الُمَّ الرَّ

افَِضِ  َوبَْيَن َواْلَجَماَع َ َويَُوالُوَن التَّتَاَر َويُ  َوالُوَن النََّصاَرَّللا . َوقَْد َكاَن بِالسَّاِحِل َبْيَن الرَّ

افَِض ُ تَْحِمُل إلَى قُْمُرَص َخْيَل اْلُمْسِلِميَن َوِساَلَحُهْم  الفرنج ُمَهادَنَ و َحتَّى َ اَرْت الرَّ

ْميَاِن . وَ  إِذَا اْنتََصَر اْلُمْسِلُموَن َعلَى التَّتَاِر َوِغْلَماَن السُّْلَ اِن َوَغْيَرُهْم ِمْن اْلُجْنِد َوالِصِ

نَقَاُموا اْلَمآتَِم َواْلُحْ َن َوِإذَا اْنتََصَر التَّتَاُر َعلَى اْلُمْسِلِميَن نَقَاُموا اْلفََرَح َوالسُُّروَر . َوُهْم 

دَ . َوَوِزيِر َبْغدَادَ اْبِن العلْمي الَِّ يَن نََشاُروا َعلَى التَّتَاِر ِبَْتِْل اْلَخِليفَِ  َوقَتِْل نَْهِل بَْغدَا

افِِضي ُهَو الَِّ   َخاَمَر َعلَى اْلُمْسِلِميَن َوَكاتََب التَّتَاَر َحتَّى نَْدَخَلُهْم نَْرَض اْلِعَراِق  الرَّ

ْساَلمِ  افَِض َ  بِاْلَمْمِر َواْلَخِديعَِ  َوَنَهى النَّاَس َعْن قِتَاِلِهْم . َوقَْد َعَرَف اْلعَاِرفُوَن بِاْمِ : نَنَّ الرَّ

ة   ة  َيُهوِديًّا َوَمرَّ َِ اْلَْاِهَرةِ َكاَن َوِزيُرُهْم َمرَّ ا َكانُوا ُملُو يِن . َولَمَّ تَِميُل َمَج نَْعدَاِ  الدِِ

اِئَس َكِثيَرة  نَْصَرانِيًّا نَْرِمينِيًّا َوقَِويَْت النََّصاَرَّللا بَِسمَِب ذَِلَك النَّْصَرانِِيِ اأْلَْرِمينِِيِ َوبََنْوا َكنَ

ِْيَن َوَكانُوا يُنَادُوَن َبْيَن اْلَْْصَرْيِن : َمْن لَعََن  افَِضِ  اْلُمنَافِ بِأَْرِض ِمْصَر فِي دَْولَِ  نُولَئَِك الرَّ

َِّاِم ِمْن اْلُمْسِلِميَن حَ  تَّى َوَسبَّ فَلَحُ ِدينَارو َوإِْردَبٌّ . َوفِي نَيَّاِمِهْم نََخ َْت النََّصاَرَّللا َساِحَل ال

يِن . َوفِي نَيَّاِمِهْم َ اَ ْت الفرنج إلَى بلميس َوَغلَمُوا ِمْن  يِن َوَ اَلُح الدِِ فَتََححُ نُوُر الدِِ

ِْيَن الَِّ يَن ُهْم يَُوالُونَ  ُ اَل يَْنُصُر اْلُمنَافِ  الفرنج ؛ فَإِنَُّهْم ُمنَافُِْوَن َونََعانَُهْم النََّصاَرَّللا َوَهَّ

يِن َواْبِن نَِخيِح َ اَلحِ النََّصاَرَّللا فَمَعَ  يِن يَْ لُمُوَن النَّْجدَةَ فَأََمدَُّهْم بِأََسِد الدِِ ثُوا إلَى نُوِر الدِِ

افَِض ُ َمَج النََّصاَرَّللا  ا َ اَ ْت اْلغَُ اةُ اْلُمَجاِهدُوَن إلَى ِديَاِر ِمْصَر قَاَمْت الرَّ يِن . فَلَمَّ الدِِ

ِهِديَن اْلُمْسِلِميَن َوَ َرْت فُُصولو يَْعِرفَُها النَّاُس َحتَّى قَتََل َ اَلُح فََ لَمُوا قِتَاَل اْلغَُ اةِ اْلُمَجا

ْساَلِم َوالسُّنَّ ُ َواْلَجَماعَ  َمُهْم َشاَوَر . َوِمْن ِحينَئٍِ  َظَهَرْت ِبَهِ ِ  اْلمِاَلِد َكِلَم ُ اْمِ يِن ُمَْدِِ  ُ الدِِ

 ِ َْْرنُ فِيَها نََحاِديُث َرُسوِل هَّ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َكاْلمَُخاِرِ ِ َوُمْسِلٍم َوَنْحِو ذَِلَك . َوَ اَر يُ  َ لَّى هَّ

اِشِديَن ؛ َوإِالَّ َكانُوا قَْمَل ذَِلكَ  ِ  َوَيتََرضَّى فِيَها َعْن اْلُخلَفَاِ  الرَّ  َويُْ َكُر فِيَها َم َاِهُب اأْلَِئمَّ

دُوَن اْلَمَواِكَب َويَْرُ دُوَنَها َوِفيِهْم قَْومو َزنَاِدقَ و دَْهِريَّ و اَل ِمْن َشِرِ اْلَخْلِق . فِيِهْم قَْومو َيْعمُ 

يَاِم َواْلَحِجِ  َكاةِ َوالِصِ اَلةِ َوال َّ ِْدُوَن ُوُ وَب الصَّ  يُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ َواَل َ نٍَّ  َواَل نَاٍر َواَل يَْعتَ

افَِض ُ َوالرَّ  ِْْملَِ  . فَمَِه َا َوَخْيُر َمْن َكاَن فِيِهْم الرَّ افَِض ُ َشرُّ ال ََّوائِِع اْلُمْنتَِسمِيَن إلَى اْل

السَّمَِب َونَْمثَاِلِح َكاَن إْحدَاُإ اْلَمنَاِئِس فِي اْلَْاِهَرةِ َوَغْيِرَها َوقَْد َكاَن فِي بَِرِ ِمْصَر َكنَاِئُس 

ُهْم اْلُمْسِلمُ  ِحيَن قَِديَم و ؛ لَِمْن تِْلَك اْلَمنَاِئِس نَقَرَّ وَن َعلَْيَها ِحيَن َفتَُحوا اْلمِاَلدَ ؛ أِلَنَّ اْلفَالَّ

وُهْم  َكانُوا ُكلُُّهْم نََصاَرَّللا َولَْم يَُمونُوا ُمْسِلِميَن ؛ َوِإنََّما َكاَن اْلُمْسِلُموَن اْلُجْندُ َخا َّ   َونَقَرُّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم اْلَيُهو ا فَتََحَها ؛ أِلَنَّ اْليَُهودَ َكانُوا َكَما نَقَرَّ النَّمِيُّ َ لَّى هَّ دَ َعلَى َخْيَمَر لَمَّ
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تَِغِليَن بِاْلِجَهاِد . الُمَّ إنَّحُ بَْعدَ ذَِلَك فِي ِخاَلفَِ  ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّ  ِْ ِحيَن َوَكاَن اْلُمْسِلُموَن ُم اِب فَالَّ

ا َكثَُر اْلُمْسِلُموَن َواْستَْغَنوْ  ُ َعْنحُ لَمَّ ا َعْن اْلَيُهوِد نَْ اَلُهْم نَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن َعْن َخْيمََر َرِضَي هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َحْيُث قَاَل : } نَْخِرُ وا اْليَُهودَ َوالنََّصاَرَّللا ِمْن  َكَما نََمَر بِ َِلَك النَِّميُّ َ لَّى هَّ

. َوَهَم َا اْلَْْريَ ُ الَِّتي يَُموُن نَْهلَُها  َ ِ يَرةِ اْلعََرِب { َحتَّى لَْم يَْمَق فِي َخْيمََر َيُهوِد ٌّ 

ُهْم اْلُمْسِلُموَن َعلَى َكنَائِِسِهمْ   نََصاَرَّللا َولَْيَس ِعْندَُهْم ُمْسِلُموَن َواَل َمْسِجدو ِلْلُمْسِلِميَن فَإِذَا نَقَرَّ

ا إذَا َسمَ  نََها اْلُمْسِلُموَن َوَبنَْوا ِبَها َمَساِ دَُهْم الَّتِي فِيَها َ اَز ذَِلَك َكَما َفعَلَحُ اْلُمْسِلُموَن : َونَمَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } اَل تَْصلُُح ِقْملَتَاِن بِأَْرِض { َوفِي ناَلٍَر  َخَر : } اَل  فََْْد قَاَل النَّمِيُّ َ لَّى هَّ

يَاِر اْلِمْصِريَِّ  َوَعُمَرْت فِي يَْجتَِمُج َبْيُت َرْحَمٍ  َوبَْيُت َع َاٍب { . َواْلُمْسِلُموَن قَْد َكثُُروا بِ  الدِِ

دَةٍ  اٍت ُمتَعَدِِ يِن َمرَّ َهِ ِ  اأْلَْوقَاِت َحتَّى َ اَر نَْهلَُها بَِْْدِر َما َكانُوا فِي َزَمِن َ اَلحِ الدِِ

يِن َونَْهِل بَْيتِِح َما َكانُوا يَُوالُوَن النََّصاَرَّللا َولَْم َيُمونُوا يَْستَْعِملُ  وَن ِمْنُهْم نََحد ا َوَ اَلحِ الدِِ

فِي َشْيٍ  ِمْن نُُموِر اْلُمْسِلِميَن نَْ ال  ؛ َوِلَه َا َكانُوا ُمَؤيِِِديَن َمْنُصوِريَن َعلَى اأْلَْعدَاِ  َمَج 

اَلحِ قِلَِّ  اْلَماِل َواْلعَدَِد ؛ َوإِنََّما قَِوَيْت َشْوَك ُ النََّصاَرَّللا َوالتَّتَاِر بَْعدَ َمْوِت اْلعَاِدِل نَِخي  َ 

ِِ نَْعَ اُهْم َبْعَض َمدَائِِن اْلُمْسِلِميَن َوَحدََإ َحَواِدُإ بَِسمَِب  يِن َحتَّى إنَّ بَْعَض اْلُملُو الدِِ

َ تَعَالَى يَُْوُل :  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم فَإِنَّ هَّ ُ ِبِح َوَرُسولُحُ َ لَّى هَّ التَّْفِريِط ِفيَما نََمَر هَّ

ُ تَعَالَى : } الَِّ يَن إْن َممَّنَّاُهْم  } َوَليَْنُصَرنَّ  َ لََِْو ٌّ َعِ ي و { َوقَاَل هَّ ُ َمْن َيْنُصُر ُ إنَّ هَّ هَّ

ِ َعاقِمَ  َكاةَ َونََمُروا بِاْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَمِر َولِلَّ اَلةَ َو تَُوا ال َّ  ُ فِي اأْلَْرِض نَقَاُموا الصَّ

ِ ِفيِهْم َكعَُمِر ْبِن اأْلُُموِر {  ِْيُموَن نَْمَر هَّ . فََماَن ُواَلةُ اأْلُُموِر الَِّ يَن َيْهِدُموَن َكنَائَِسُهْم َويُ

ِشيِد َوَنْحِوِهَما : ُمَؤيِِِديَن َمْنُصوِريَن . َوَكاَن الَِّ يَن ُهْم بِِخاَلِف  َعْمِد اْلعَِ يِ  َوَهاُروَن الرَّ

قُوا َعلَى ُملُوِكِهْم ِمْن ذَِلَك َمْغلُوِبيَن َمْْ  ُهوِريَن . َوِإنََّما َكثَُرْت اْلِفتَُن بَْيَن اْلُمْسِلِميَن َوتَفَرَّ

يَاِر اْلِمْصِريَِّ  ؛ فِي دَْولَِ  اْلُمِعِ ِ َوِوَزاَرِة اْلفَائِ ِ   ِحيِن دََخَل النََّصاَرَّللا َمَج ُواَلِة اأْلُُموِر بِالدِِ

ِق اْلمَْحِريَِّ  َوغَ  َْْت َكِلَمتُنَا ِلِعمَاِدنَا َوتَفَرُّ ُ تَعَالَى يَُْوُل فِي ِكتَابِِح : } َولََْْد َسمَ ْيِر ذَِلَك . َوَهَّ

اْلُمْرَسِليَن { } إنَُّهْم َلُهُم اْلَمْنُصوُروَن { } َوإِنَّ ُ ْندَنَا لَُهُم اْلغَاِلمُوَن { َوَقاَل تَعَالَى فِي 

لَنَا َوالَِّ يَن  َمنُوا فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوَيْوَم يَُْوُم اأْلَْشَهادُ { َوقَاَل ِكتَابِِح : } إنَّا لَنَْنُصُر ُرسُ 

َ يَْنُصْرُكْم َويُثَمِِْت نَْقدَاَمُمْم { َوقَْد َ حَّ َعنْ   تَعَالَى : } يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُوا إْن تَْنُصُروا هَّ

ُ َعلَْيِح َوسَ  ِتي َظاِهِريَن َعلَى اْلَحِقِ اَل النَّمِِيِ َ لَّى هَّ لََّم نَنَّحُ قَاَل : } اَل تََ اُل َطائِفَ و ِمْن نُمَّ

ُهْم َمْن َخ َلَُهْم َواَل َمْن َخالَفَُهْم َحتَّى تَُْوَم السَّاَع ُ { . َوُكلُّ َمْن َعَرَف َسْيَر النَّاِس  يَُضرُّ

ِ َوُملُوَكُهْم َرنَّللَا ُكلَّ َمْن َكاَن نَْنَصَر لِ  ْساَلِم َونَْعَمَم ِ َهاد ا أِلَْعدَائِِح َونَْقَوَم ِبَ اَعِ  هَّ ِديِن اْمِ

َوَرُسوِلِح : نَْعَمَم نُْصَرة  َوَطاَع   َوُحْرَم   : ِمْن َعْهِد نَِميِر اْلُمْؤِمِنيَن ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب 

ُ َعْنحُ َوإِلَى اآْلَن . َوقَْد نََخ َ اْلُمسْ  ِلُموَن ِمْنُهْم َكنَائَِس َكثِيَرة  ِمْن نَْرِض اْلعَْنَوةِ َبْعدَ َرِضَي هَّ

وا َعلَْيَها فِي ِخاَلفَِ  ُعَمَر ْبِن َعْمِد اْلعَِ يِ  َوَغْيِرِ  ِمْن اْلُخلَفَاِ  َولَْيَس ِفي اْلُمْسِلِمينَ   نَْن نَقَرُّ

َوةِ َ ائِ و ؛ إذَا لَْم َيُمْن ِفيِح َضَررو َعلَى اْلُمْسِلِميَن . َمْن نَْنَمَر ذَِلَك . فَعُِلَم نَنَّ َهْدَم َكنَائِِس اْلعَنْ 

لَِّ  اْلُمْسِلِميَن َوَنْحَو ذَِلَك ِمْن اأْلَْسمَاِب َكَما نَْعَرَض  ِْ فَإِْعَراُض َمْن نَْعَرَض َعْنُهْم َكاَن ِل

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َعْن إْ اَلِ  اْليَُهوِد َحتَّ  ُ النَّمِيُّ َ لَّى هَّ ى نَْ اَلُهْم ُعَمُر ْبُن اْلَخ َّاِب َرِضَي هَّ

ِ  نَْن يَُماِتمُوا نَْهَل ِديِنِهْم ِمْن نَْهِل اْلَحْرِب َواَل يُْخمُِروُهمْ  مَّ  َعْنحُ . َولَْيَس أِلََحِد ِمْن نَْهِل ال ِِ

َِْيِ  ِمْن نَْخمَاِر اْلُمْسِلِميَن َواَل َيْ لُُب ِمْن َرُسوِلِهْم نَنْ  يَُملَِِع َوِليَّ نَْمِر اْلُمْسِلِميَن َما ِفيِح  بِ

َضَررو َعلَى اْلُمْسِلِميَن َوَمْن فََعَل ذَِلَك ِمْنُهْم َوَ َمْت ُعُْوَبتُحُ بِاتِِفَاِق اْلُمْسِلِميَن َوفِي نََحِد 

ََْض َعْهدَ ُ َوَحلَّ دَُمحُ َوَمالُحُ . َوَمْن قَاَل إنَّ  اْلُمْسِلِميَن يَْحُصُل لَُهْم  اْلَْْولَْيِن يَُموُن قَْد نَ
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ِْيَِْ  اْلَحاِل ؛ فَإِنَّ اْلُمْسِلِميَن قَْد فَتَُحوا  َضَررو إْن لَْم يَُجابُوا إلَى ذَِلَك لَْم يَُمْن َعاِرف ا بَِح

َِّاِم َوَكاَن ذَِلَك نَْعَمَم اْلَمَصائِِب َعَلْيِهْم َوقَْد نَْلَ ُموُهْم بِلَْمِس اْلِغيَارِ  َوَكاَن ذَِلَك ِمْن  َساِحَل ال

بُوا َ ِميَج َكنَائِِسِهْم َوَكاَن نَْوُروُز  نَْعَمِم اْلَمَصائِِب َعلَْيِهْم ؛ بَْل التَّتَاُر فِي بِاَلِدِهْم َخرَّ

غَاِر . . . فََماَن ذَلِ  ُ تَعَالَى قَْد نَْلَ ُموُهْم بِلَْمِس اْلِغيَاِر َوَضْرِب اْلِجْ يَِ  َوالصَّ َك ِمْن َرِحَمحُ هَّ

نَْعَمِم اْلَمَصائِِب َعلَْيِهْم َوَمَج َه َا لَْم يَْدُخْل َعلَى اْلُمْسِلِميَن بِ َِلَك إالَّ ُكلُّ َخْيٍر ؛ فَإِنَّ 

اْلُمْسِلِميَن ُمْستَْغنُوَن َعْنُهْم َوُهْم إلَى َما فِي بِاَلِد اْلُمْسِلِميَن نَْحَوُج ِمْن اْلُمْسِلِميَن إلَى َما فِي 

ِ بِاَلدِ  ِهْم ؛ َبْل َمْصلََح ُ ِديِنِهْم َودُْنيَاُهْم اَل تَُْوُم إالَّ ِبَما فِي بِاَلِد اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلُموَن َولِلَّ

ا نََصاَرَّللا اأْلَْندَلُِس فَُهْم اَل َيتُْركُ  وَن اْلَحْمدُ َواْلِمنَّ ُ نَْغنِيَاُ  َعْنُهْم فِي ِديِنِهْم َودُْنيَاُهْم . فَأَمَّ

يَن ِعْندَ ْلُمْسِلِميَن فِي بِاَلِدِهْم ِلَحاَ ِتِهْم إلَْيِهْم َوِإنََّما يَتُْرُكوَنُهْم َخْوف ا ِمْن التَّتَاِر . فَإِنَّ اْلُمْسِلمِ ا

َر نَنَُّهْم قَاِدُروَن َعلَى َمْن ِعْندَُهْم ِمْن اْلُمْسلِ  ِميَن التَّتَاِر نََع ُّ ِمْن النََّصاَرَّللا َونَْكَرُم َولَْو قُدِِ

ِ  اْلُمْسِلِميَن  فَاْلُمْسِلُموَن نَْقدَُر َعلَى َمْن ِعْندَُهْم ِمْن النََّصاَرَّللا . َوالنََّصاَرَّللا الَِّ يَن فِي ِذمَّ

ْن يَْحتَاُج إلَْيِهْم نُولَئَِك  فِيِهْم ِمْن المتارك  َوَغْيِرِهْم ِمْن ُعلََماِ  النََّصاَرَّللا َوُرْهمَاِنِهْم ِممَّ

َِ النََّصاَرَّللا َولَ  ِ اْلَحْمدُ َمَج نَنَّ فَِما ْيَس ِعْندَ النََّصاَرَّللا ُمْسِلمو يَْحتَاُج إلَْيِح اْلُمْسِلُموَن َولِلَّ

اأْلََساَرَّللا ِمْن نَْعَمِم اْلَواِ مَاِت َوبَْ َل اْلَماِل اْلَمْوقُوِف َوَغْيِرِ  فِي ذَِلَك ِمْن نَْعَمِم اْلُُْربَاِت 

 أِلَْغَراِضِهْم ؛ اَل ِلَنْفجِ اْلُمْسِلِميَن َوُكلُّ ُمْسِلٍم َيْعلَُم نَنَّ 
ُهْم اَل َيتَِّجُروَن إلَى بِاَلِد اْلُمْسِلِميَن إالَّ

 َولَْو َمنََعُهْم ُملُوُكُهْم ِمْن ذَِلَك لََماَن ِحْرُ ُهْم َعلَى اْلَماِل َيْمَنعُُهْم ِمْن ال َّاَعِ  فَإِنَُّهْم نَْرَغبُ 

َْاَمُروَن فِي اْلَمنَائِِس . َوُهْم َطَوائُِع ُمْختَِلفُوَن َوُكلُّ َطائِفٍَ  تََضادُّ النَّاِس فِي اْلَماِل َوِلهَ  َ  َا يَت

ْساَلِم  يُر َعلَى َوِلِيِ نَْمِر اْلُمْسِلِميَن بَِما ِفيِح إْظَهاُر َشعَاِئِرِهْم فِي ِباَلِد اْمِ ِِ اأْلُْخَرَّللا . َواَل يُ

ِْْويَ ُ نَْمِرِهْم  ْساَلَم َوُهَو ِمْنُهْم فِي  -ِمْن اْلُوُ وِ   ِبَوْ حِ  -نَْو تَ إالَّ َرُ لو ُمنَافِقو يُْمِهُر اْمِ

اْلمَاِطِن نَْو َرُ لو لَحُ َغَرضو فَاِسدو ِمثَْل نَْن َيُمونُوا بَْرَطلُو ُ َودََخلُوا َعلَْيِح ِبَرْغمَِ  نَْو َرْهمٍَ  

لَِهيَّ َ الَّتِي تَْنُصُر ُسْلَ اَن نَْو َرُ لو َ اِهلو فِي َغايَِ  اْلَجْهِل اَل يَعْ  َِّْرِعيَّ َ اْمِ يَاَس َ ال ِرُف الِسِ

ا لَحُ نََشاَر َعلَْيِح بَِما  يِن ؛ َوإاِلَّ فََمْن َكاَن َعاِرف ا نَاِ ح  اْلُمْسِلِميَن َعلَى نَْعدَائِِح َونَْعدَاِ  الدِِ

لُوِب اْلُمْسِلِميَن َعلَْيِح َوَمَحمَّتَُهْم لَحُ َودَُعاَ  النَّاِس لَحُ يُوِ ُب نَْصَر ُ َوالَمَاتَحُ َوتَأِْييدَ ُ َواْ ِتَماَل قُ 

 ِ ِ َوإِْظَهاِر َكِلَمِ  هَّ َِاِرِق اأْلَْرِض َوَمَغاِربَِها . َوَه َا ُكلُّحُ إنََّما يَُموُن بِإِْعَ اِز ِديِن هَّ  فِي َم

ِ تَعَالَى . َوْلَيْعتَمِ  يِن الُمَّ اْلعَاِدِل ؛ َوإِْذاَلِل نَْعدَاِ  هَّ يِن َوَ اَلحِ الدِِ ْر اْلُمْعتَمُِر بِِسيَرةِ نُوِر الدِِ

ا قَاُموا ِمْن ذَِلكَ  ُ َونَيَّدَُهْم َوفَتََح لَُهْم اْلمِاَلدَ َونَذَلَّ لَُهْم اأْلَْعدَاَ  ؛ لَمَّ  بَِما قَاُموا َكْيَع َممَّنَُهْم هَّ

ُ تَعَالَى َوَكمَتَحُ . َولَْيَس اْلُمْسِلُموَن بِِح . َوْلَيْعتَمِْر بِِسيَرةِ مَ  ْن َوالَى النََّصاَرَّللا َكْيَع نَذَلَّحُ هَّ

ِ اْلَحْمدُ . فََْْد َكتََب َخاِلدُ ْبُن اْلَوِليِد  ُ َعْنحُ  -ُمْحتَاِ يَن إلَْيِهْم َولِلَّ إلَى ُعَمَر ْبِن  -َرِضَي هَّ

ُ َعْنحُ  -اْلَخ َّاِب  َِّاِم إالَّ  -َرِضَي هَّ َِّاِم َكاتِم ا نَْصَرانِيًّا اَل يَُْوُم َخَراُج ال يَُْوُل : " إنَّ بِال

 بِِح " فََمتََب إلَْيِح : " اَل تَْستَْعِمْلحُ " . َفَمتََب : " إنَّحُ اَل ِغنَى ِبنَا َعْنحُ " فََمتََب إلَْيِح ُعَمُر " اَل 

ُ َعْنحُ  -ْم نَُولِِْح َضاَل اْلَماُل " فََمتََب إلَْيِح ُعَمُر تَْستَْعِمْلحُ " فََمتََب إلَْيِح " إذَا لَ  "  -َرِضَي هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم نَنَّ  َماَت النَّْصَرانِيُّ َوالسَّاَلُم " . َوالََمَت فِي الصَِّحيحِ } َعْن النَِّمِيِ َ لَّى هَّ

ِرك ا َلِحَْحُ ِليَُْاتَِل َمعَحُ فََْاَل لَحُ :  ِْ ِِ { َوَكَما نَنَّ اْسِتْخدَاَم اْلُجْنِد ُم ِر ِْ إنِِي اَل نَْستَِعيُن ِبُم

اْلُمَجاِهِديَن إنََّما يَْصلُُح إذَا َكانُوا ُمْسِلِميَن ُمْؤِمنِيَن : َفَم َِلَك الَِّ يَن يُعَاِونُوَن اْلُجْندَ ِفي 

ْم إذَا َكانُوا ُمْسِلِميَن ُمْؤِمنِيَن َوفِي اْلُمْسِلِميَن نَْمَواِلِهْم َونَْعَماِلِهْم إنََّما تَْصلُُح بِِهْم نَْحَوالُهُ 

ُ َعْنحُ َعَلى  ِ اْلَحْمدُ . َودََخَل نَبُو ُموَسى اأْلَْشعَِر ُّ َرِضَي هَّ  فِي َ ِميجِ َمَصاِلِحِهْم َولِلَّ
ِكفَايَ و

ُ َعْنحُ  -ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب  اَب اْلِعَراِق فَأَْعَجمَحُ ذَِلَك َوقَاَل : فَعََرَض َعَلْيِح ِحسَ  -َرِضَي هَّ
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َْْرُؤ ُ َعلَيَّ " فََْاَل : " إنَّحُ اَل يَْدُخُل اْلَمْسِجدَ " قَاَل : " َوِلَم ؟ " قَاَل : "  " اُْدُل َكاتَِمك يَ

ُ َعْنحُ  -أِلَنَّحُ نَْصَرانِيٌّ " فََضَربَحُ ُعَمُر  ةِ فَلَْو نََ ا -َرِضَي هَّ رَّ بَتْحُ أَلَْوَ عَتْحُ الُمَّ قَاَل : بِالدِِ

قُوُهْم َبعْ  ُ َواَل تَُصدِِ َنُهْم هَّ ُ َواَل تَأَْمنُوُهْم َبْعدَ نَْن َخوَّ وُهْم َبْعدَ نَْن نَذَلَُّهْم هَّ دَ نَْن نَْك ََبُهْم اَل تُِع ُّ

َِاِرِق اأْلَْرِض َوَمغَاِرِبَها قُلُوبُ  ُ . َواْلُمْسِلُموَن فِي َم ِ َوِلَرُسوِلِح هَّ و ُمَواِليَ و لِلَّ ُهْم َواِحدَة

ِ َوَرُسوِلِح َونَْعدَاِ  ِعمَاِدِ  اْلُمْؤِمِنيَن َوقُلُوبُُهْم ا اِدقَ ُ َوِلِعمَاِدِ  اْلُمْؤِمِنيَن ُمعَاِديَ و أِلَْعدَاِ  هَّ لصَّ

اِلَح ُ ِهَي اْلعَْسَمُر الَِّ   اَل يُْغلَُب وَ  اْلُجْندُ الَِّ   اَل يُْخ َُل فَإِنَُّهْم ُهْم ال َّائِفَ ُ َونَْدِعيَتُُهْم الصَّ

ُ تَ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم . َوَقاَل هَّ ِ َ لَّى هَّ ِْيَاَمِ  َكَما نَْخمََر َرُسوُل هَّ عَالَى : اْلَمْنُصوَرةُ إلَى َيْوِم اْل

ُّْم قَْد بَدَِت } يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُوا اَل تَتَِّخ ُوا بَِ انَ   مِ  ْن دُوِنُمْم اَل يَأْلُوَنُمْم َخمَاال  َودُّوا َما َعنِت

ِْلُوَن {  اْلمَْغَضاُ  ِمْن نَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفي ُ دُوُرُهْم نَْكَمُر قَْد بَيَّنَّا لَُمُم اآْليَاِت إْن ُكْنتُْم تَْع

ْم َوتُْؤِمنُوَن ِباْلِمتَاِب ُكلِِِح َوإِذَا لَُْوُكْم قَالُوا  َمنَّا َوإِذَا } َها نَْنتُْم نُواَلِ  تُِحمُّونَُهْم َواَل يُِحمُّونَمُ 

دُوِر {  َ َعِليمو بِ َاِت الصُّ َخلَْوا َعضُّوا َعلَْيُمُم اأْلَنَاِمَل ِمَن اْلَغْيِظ قُْل ُموتُوا ِبغَْيِمُمْم إنَّ هَّ

ُوا اَل } إْن تَْمَسْسُمْم َحَسنَ و تَُسْؤُهْم َوإِْن تُِصمْ  َّْ ُمْم َسيِِئَ و يَْفَرُحوا بَِها َوإِْن تَْصمُِروا َوتَت

َ ِبَما َيْعَملُوَن ُمِحيطو { َوقَاَل تَعَالَى : } يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُوا اَل  ُكْم َكْيدُُهْم َشْيئ ا إنَّ هَّ  يَُضرُّ

ْوِليَاُ  بَْعٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمْنُمْم فَإِنَّحُ ِمْنُهْم إنَّ تَتَِّخ ُوا اْلَيُهودَ َوالنََّصاَرَّللا نَْوِليَاَ  َبْعُضُهْم نَ 

َ اَل َيْهِد  اْلَْْوَم المَّاِلِميَن { } فَتََرَّللا الَِّ يَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرضو يَُساِرُعوَن فِيِهْم يَُْولُوَن  هَّ

ُ نَْن يَأِْتَي  َِى نَْن تُِصيمَنَا دَائَِرةو فَعََسى هَّ بِاْلفَتْحِ نَْو نَْمٍر ِمْن ِعْنِدِ  َفيُْصِمُحوا َعلَى َما نَْخ

ِ َ ْهدَ نَْيمَ  وا فِي نَْنفُِسِهْم نَاِدِميَن { } َويَُْوُل الَِّ يَن  َمنُوا نََهُؤاَلِ  الَِّ يَن نَْقَسُموا بِاللَّ اِنِهْم نََسرُّ

ِريَن { } يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنُمْم إنَُّهْم لََمعَُمْم َحِمَ ْت نَْعَمالُُهْم فَأَْ مَُحوا َخاسِ 

ة  َعلَى اْلمَ  َْْوٍم يُِحمُُّهْم َويُِحمُّونَحُ نَِذلَّ   َعلَى اْلُمْؤِمِنيَن نَِع َّ ُ بِ افِِريَن َعْن ِدينِِح فََسْوَف يَأِْتي هَّ

ِ َواَل َيَخافُوَن لَْومَ  ُ َواِسجو يَُجاِهدُوَن فِي َسِميِل هَّ َِاُ  َوهَّ ِ يُْؤتِيِح َمْن يَ  َ اَلئٍِم ذَِلَك فَْضُل هَّ

َكاةَ  اَلةَ َويُْؤتُوَن ال َّ ِْيُموَن الصَّ ُ َوَرُسولُحُ َوالَِّ يَن  َمنُوا الَِّ يَن يُ  َعِليمو { } إنََّما َوِليُُّمُم هَّ

َ َوَرُسولَ  ِ ُهُم اْلغَاِلمُوَن { . َوُهْم َراِكعُوَن { } َوَمْن َيتََولَّ هَّ حُ َوالَِّ يَن  َمنُوا فَإِنَّ ِحْ َب هَّ

َ تَعَالَى نَْنَ لََها بَِسمَِب نَنَّحُ كَ  اَن َوَهِ ِ  اآْليَاُت اْلعَِ يَ ةُ ِفيَها ِعْمَرةو أِلُوِلي اأْلَْلمَاِب فَإِنَّ هَّ

ِ  َمنْ  مَّ ُ َعلَْيِح  بِاْلَمِدينَِ  النََّمِويَِّ  ِمْن نَْهِل ال ِِ َكاَن لَحُ ِع ٌّ َوَمَنعَ و َعلَى َعْهِد النَّمِِيِ َ لَّى هَّ

ِْيٍن َوإِيَماٍن َوفِيِهْم ُمنَافُِْوَن يُْمِهُروَن  َوَسلََّم َوَكاَن نَْقَوامو ِمْن اْلُمْسِلِميَن ِعْندَُهْم َضْعُع َي

 ِ ْساَلَم َويُْمِ نُوَن اْلُمْفَر : ِمثُْل َعْمِد هَّ ِْيَن َونَْمثَاِلِح َوَكانُوا َيَخافُوَن نَْن اْمِ  ْبِن نبي َرنِْس اْلُمنَافِ

ُ تَعَالَى : } فَتََرَّللا الَِّ يَن فِي  تَُموَن ِلْلُمفَّاِر دَْولَ و فََمانُوا يَُوالُوَنُهْم ويماطنونهم . قَاَل هَّ

فِيِهْم { نَْ  ِفي ُمعَاَونَِتِهْم  قُلُوبِِهْم َمَرضو { نَْ  نَِفاقو َوَضْعُع إيَماٍن } يَُساِرُعونَ 

ُ نَْن يَأِْتَي بِاْلفَتْحِ نَْو  ُ تَعَالَى : } فَعََسى هَّ َِى نَْن تُِصيَمنَا دَائَِرةو { فََْاَل هَّ } يَُْولُوَن َنْخ

ِ  } َعلَى َما  نَْمٍر ِمْن ِعْنِدِ  فَيُْصِمُحوا { نَْ  َهُؤاَلِ  اْلُمنَافُِْوَن الَِّ يَن يَُوالُوَن نَْهلَ  مَّ ال ِِ

ِ َ ْهدَ نَْيمَ  وا فِي نَْنفُِسِهْم نَاِدِميَن { } َويَُْوُل الَِّ يَن  َمنُوا نََهُؤاَلِ  الَِّ يَن نَْقَسُموا بِاللَّ اِنِهْم نََسرُّ

ِ  إنَُّهْم لََمعَُمْم َحمَِ ْت نَْعَمالُُهْم فَأَْ مَُحوا َخاِسِريَن { . فََْْد َعَرَف نَْهُل اْلِخمْ  مَّ َرةِ نَنَّ نَْهَل ال ِِ

ِْيَن يَُماتِمُوَن نَْهَل ِديِنِهْم بِأَْخمَاِر اْلُمْسِلِميَن َوبَِما يَ َِّلعُونَ   ِمْن اْليَُهوِد َوالنََّصاَرَّللا َواْلُمنَافِ

َسْمي َوَغْيُر ذَِلَك َعلَى ذَِلَك ِمْن نَْسَراِرِهْم َحتَّى نُِخ َ َ َماَع و ِمْن اْلُمْسِلِميَن فِي بِاَلِد التَّتَاِر وَ 

ُهوَرةِ قَْوُل َبْعِضِهْم : ُكلُّ اْلعَدَاوَ  ِْ ِ  أِلَْهِل ِدينِِهْم . َوِمْن اأْلَْبيَاِت اْلَم مَّ اِت ؛ ِبُمَ الَعَِ  نَْهِل ال ِِ

يِن َوِلَه َا َوَغْيِرِ  ُمِنعُوا نَ  ْن يَُمونُوا َعلَى ] قَْد [ تُْرَ ى َمَودَّتَُها إالَّ َعدَاَوةَ َمْن َعادَاِ فِي الدِِ

يِهْم نَْو َيْفُضُل َعلَْيِهْم ِفي اْلِخْمَرةِ َواأْلََمانَِ  ِمنْ  َِْوِ  ِواَليَِ  اْلُمْسِلِميَن نَْو َعلَى َمْصلََحِ  َمْن يُ
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َودُْنيَاُهْم  اْلُمْسِلِميَن ؛ بَْل اْسِتْعَماُل َمْن ُهَو دُونَُهْم فِي اْلِمفَايَِ  نَْنفَُج ِلْلُمْسِلِميَن ِفي ِدينِِهمْ 

ُ نَعْ  ُ تَعَالَى . َوَهَّ ُِ فِيِح َواْلَحَراُم اْلَمِثيُر َيْ َهُب َويَْمَحُْحُ هَّ لَُم َواْلَِْليُل ِمْن اْلَحاَلِل يُمَاَر

ٍد َو ِلِح َوَ ْحمِِح َوَسلََّم . ُ َعلَى ُمَحمَّ  َوَ لَّى هَّ

============= 

 269 #ىصالح ال نيسة المهدمة

َْْع لََها َولَْم يَْعلَْم  َوُسئِلَ  يٍس ِبَجانِِب دَاِرِ  َساَح و ِبَها َكنِيَس و َخَرابو اَل َس ٍ قِِسِ َعْن نَْصَرانِِي

َرَها َونَْدَخَل اْلَمِنيَس َ فِي  يُس السَّاَح َ َوَعمَّ ِِْسِ نََحدو ِمْن اْلُمْسِلِميَن َوْقَت َخَراِبَها . فَاْشتََرَّللا اْل

َِْي َيْجَمُج النََّصاَرَّللا فِيَها َونَْظَهُروا ِشعَاَرُهْم َوَطلَمَحُ  اْلِعَماَرةِ َونَْ لَحَ  َرَها َوبَ ِحيَ انََها َوَعمَّ

َِّرَّ . َّللا َواْعتََضدَ بَِمْعِض اأْلَْعَراِب َونَْظَهَر ال  بَْعُض اْلُحمَّاِم فَتََْوَّ

 اْلَجَوابُ 

َِ  الَاُر َكِنيَسٍ  قَِديَمٍ  ِبمَِرِ فَأََ اَب : لَْيَس لَحُ نَْن يُْحِدَإ َما ذََكَر ُ ِمْن اْلمَ  نِيَسِ  َوإِْن َكاَن ُهنَا

َِّاِم فَتََححُ اْلُمْسِلُموَن َعْنَوة  َوَملَُموا تِْلَك اْلَمنَائَِس ؛ َوَ اَز لَُهْم تَْخِريمَُها َِّاِم فَإِنَّ بَرَّ ال  ال

يمَِها . َوَلْيَس أِلََحِد نَْن يُعَاِونَحُ َعلَى إْحدَاِإ بِاتِِفَاِق اْلعُلََماِ  َوإِنََّما تَنَاَزُعوا فِي ُوُ وِب تَْخرِ 

ِ  فَإِنَّحُ فِي نَ  مَّ ا اْلُمْحِدُإ ِل َِلَك ِمْن نَْهِل ال ِِ َحِد ذَِلَك َوَيِجُب ُعُْوبَ ُ َمْن نََعانَحُ َعلَى ذَِلَك . َونَمَّ

ُُِّروَط الَّتِي َشَرَطَها َعلَْيِهْم قَْولَْي اْلعُلََماِ  يُْنتََُْض َعْهدُ ُ َويُمَاُح دَُمحُ َوَمالُ  حُ ؛ أِلَنَّحُ َخالََع ال

اْلُمْسِلُموَن َوَشَرُطوا َعلَْيِهْم نَنَّ َمْن نَََْضَها فََْْد َحلَّ لَُهْم ِمْنَها َما يُمَاُح ِمْن نَْهِل اْلَحْرِب . 

ُ نَْعلَُم .  َوَهَّ

============= 

 270 #دفاعه  عن الشروط العمرية

ُ َعْنحُ الَّتِي َشَرَطَها  َوقَالَ  ُ ُروَححُ فَْصلو فِي ُشُروِط ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب َرِضَي هَّ قَدََّس هَّ

 ُ َِّاَم وشارطهم بَِمْحَضِر ِمْن اْلُمَهاِ ِريَن َواأْلَْنَصاِر َرِضَي هَّ ا قَِدَم ال ِ  َلمَّ مَّ َعلَى نَْهِل ال ِِ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } َعلَْيُمْم َعْنُهْم َوَعلَْيِح اْلعََمُل عِ  ِ َ لَّى هَّ ِ  اْلُمْسِلِميَن ِلَْْوِل َرُسوِل هَّ ْندَ نَئِمَّ

وا َعلَْيَها بِالنََّواِ ِ  َوإِيَّاُكمْ  اِشِديَن ِمْن بَْعِد  تََمسَُّموا بَِها َوَعضُّ  بُِسنَِّتي َوُسنَِّ  اْلُخلَفَاِ  الرَّ

ُ َعلَْيِح  َوُمْحداَلَاِت اأْلُُموِر ؛ فَإِنَّ ُكلَّ ُمْحداَلٍَ  بِْدَع و َوُكلَّ بِْدَعٍ  َضاَللَ و { َوقَْولُحُ َ لَّى هَّ

َوَسلََّم } اْقتَدُوا بِاَللَّ َْيِن ِمْن َبْعِد  ؛ نَِبي بَْمٍر َوُعَمَر { أِلَنَّ َه َا َ اَر إْ َماع ا ِمْن نَْ َحاِب 

ُ َعلَيْ  ِ َ لَّى هَّ ِح َوَسلََّم الَِّ يَن اَل َيْجتَِمعُوَن َعلَى َضاَللٍَ  َعلَى َما َنَْلُو ُ َوفَِهُمو ُ َرُسوِل هَّ

ُُِّروُط َمْرِويَّ و ِمْن ُوُ وٍ   ُ َعلَْيِح َوَسلََّم . َوَهِ ِ  ال ِ َوُسنَِّ  َنمِيِِِح َ لَّى هَّ ِمْن ِكتَاِب هَّ

ْحَمِن ْبِن ُمْختََصَرةٍ َوَمْمُسوَطٍ  . ِمْنَها َما َروَ  ا ُ ُسْفيَاُن الثَّْوِر ُّ َعْن َمْسُروِق ْبِن َعْمِد الرَّ

َِّاِم ِكتَاب ا َوَشَرَط َعلَْيِهْم  ُ َعْنحُ ِحيَن َ الََح نََصاَرَّللا ال عتم  قَاَل : َكتََب ُعَمُر َرِضَي هَّ

ا َواَل   َ ْوَمعَ   َواَل َكِنيَس   َواَل قالي  فِيِح : نَْن اَل يُْحِدالُوا فِي ُمدُِنِهْم َواَل َما َحْولََها دَْير 

َب َواَل َيْمَنعُوا َكنَائَِسُهْم نَْن يَْنِ لََها نََحدو ِمْن اْلُمْسِلِميَن الاََلَإ  دُوا َما ُخِرِ ِلَراِهِب َواَل يَُجدِِ

 يُعَلُِِموا نَْواَلدَُهْم لَيَاٍل يُْ ِعُموَنُهْم َواَل يَأُْووا َ اُسوس ا َواَل يَْمتُُموا ِغشَّ اْلُمْسِلِميَن َواَل 

ْساَلِم إْن نََرادُو ُ َونَْن يَُوقُِِروا  اْلُْْر َن َواَل يُْمِهُروا ِشْرك ا َواَل َيْمَنعُوا ذَِو  قََراَبتِِهْم ِمْن اْمِ

َِمَُّهوا َ بِاْلُمْسِلِميَن ِفي  اْلُمْسِلِميَن َونَْن يَُْوُموا لَُهْم ِمْن َمَجاِلِسِهْم إذَا نََرادُوا اْلُجلُوَس َواَل يَت

ْم َشْيٍ  ِمْن ِلمَاِسِهْم : ِمْن قََلْنُسَوةٍ َواَل ِعَماَمٍ  َواَل َنْعلَْيِن َواَل فَْرِق ِشْعٍر َواَل َيتََمنَّْوا بُِمنَاهُ 
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ا َواَل يَتََْلَّدُوا َسْيف ا َواَل يَتَِّخ ُوا َشْيئ ا ِمْن ِساَلِحِهْم َواَل يَنْ  ُِوا َخَواِتيَمُهْم َواَل َيْرَكمُوا ُسُر   ُْ

وا مْادم ُرُ وِسِهْم َونَْن يَْلَ ُموا ِزيَُّهْم َحْيُث َما َكانُوا  بِاْلعََرِبيَِّ  َواَل يَِميعُوا اْلُخُموَر َونَْن َيُج ُّ

نَاِنيَر َعلَى نَْوَساِطِهْم َواَل يُْمِهُروا َ ِليم ا َواَل َشْيئ ا ِمْن ُكتُِمِهْم فِ  ُِدُّوا ال َّ ي َشْيٍ  ِمْن َونَْن يَ

َطِريِق اْلُمْسِلِميَن َواَل يَُجاِوُروا اْلُمْسِلِميَن بَِمْوتَاُهْم َواَل يَْضِربُوا بِالنَّاقُوِس إالَّ َضْرب ا َخِفيًّا 

َِْراَ تِِهْم ِفي َكنَائِِسِهْم فِي َشْيٍ  فِي َحْضَرةِ اْلُمْسِلِميَن َواَل َيْخُر ُ  وا َواَل َيْرفَعُوا نَْ َواتَُهْم بِ

تَُروا ِمْن  ِْ َشعَانِيَن َواَل يَْرَفعُوا َمَج َمْوتَاُهْم نَْ َواتَُهْم َواَل يُْمِهُروا النِِيَراَن َمعَُهْم َواَل يَ

ا اْشتََرَط َعلَْيِهْم فَاَل ِذمَّ َ لَ  قِيِق َما َ َرْت َعلَْيِح ِسَهاُم اْلُمْسِلِميَن . فَإِْن َخالَفُوا َشْيئ ا ِممَّ ُهْم الرَّ

ا َما يَْرِويِح َبْعُض اْلعَامَّ َوقَ  َْاِق . َونَمَّ ِِِ ِ  ْد َحلَّ ِلْلُمْسِلِميَن ِمْنُهْم َما يَِحلُّ ِمْن نَْهِل اْلُمعَانَدَةِ َوال

يًّا فََْْد  ذَانِي " فََه َا َكِ بو َعلَى ُ َعَلْيِح َوَسلََّم نَنَّحُ قَاَل : " َمْن  ذَّللَا ِذِمِ  َعْن النَّمِِيِ َ لَّى هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم لَْم يَْرِوِ  نََحدو ِمْن نَْهِل اْلِعْلِم . َوَكْيَع ذَِلَك َونَذَاُهْم قَ  ِ َ لَّى هَّ ْد َرُسوِل هَّ

ُ تَعَالَى : } َوالَِّ يَن يُْؤذُوَن اْلُمْؤِمنِيَن  يَُموُن بَِحِقِ َوقَْد يَُموُن ِبغَْيِر َحِقٍ بَْل قَْد قَاَل هَّ

ُم نَذَّللَا اْلُمفَّاِر َواْلمُ  ا ُمِمين ا { فََمْيَع يَُحِرِ ْؤِمنَاِت بَِغْيِر َما اْكتََسمُوا فََِْد اْحتََملُوا بُْهتَان ا َوِإالْم 

ُمْ لَْ ا ؟ َونَ ُّ ذَْنٍب نَْعَمَم ِمْن اْلُمْفِر ؟ . َولَِمْن ِفي ُسنَِن نَبِي داود َعْن العرباض ْبِن 

ُ عَ  -َساِريَ َ  َ لَْم يَأْذَْن لَُمْم نَْن  -ْنحُ َرِضَي هَّ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم قَاَل : } إنَّ هَّ َعْن النَّمِِيِ َ لَّى هَّ

ِهْم َواَل نَْكَل الَِماِرِهْم إذَا نَْعَ ْوُكْم  َِاِرِ تَْدُخلُوا بُيُوَت نَْهِل اْلِمتَاِب إالَّ بِإِْذِن َواَل َضْرَب نَبِ

ُ َعْنحُ يَُْوُل : نَِذلُّوُهْم َواَل تَْمِلُموُهْم .  الَِّ   َعلَْيِهْم { َوَكانَ  ُعَمُر ْبُن اْلَخ َّاِب َرِضَي هَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َعْن  بَائِ  ِهْم َوَعْن َ ْفَواَن ْبِن ُسلَْيٍم َعْن ِعدَّةٍ ِمْن نَْبنَاِ  نَْ َحاِب النَّمِِيِ َ لَّى هَّ

 ُ ِ َ لَّى هَّ  َعلَْيِح َوَسلََّم قَاَل : } ناََل َمْن َظلََم ُمعَاِهد ا نَْو اْنتَََْصحُ َحَّْحُ نَْو َكلَّفَحُ َعْن َرُسوِل هَّ

ِْيَاَمِ  { . َوفِي ُسنَِن  فَْوَق َطاقَتِِح نَْو نََخ َ ِمْنحُ َشْيئ ا ِبغَْيِر ِطيِب نَْفٍس . فَأَنَا َحِجيُجحُ يَْوَم اْل

ُ َعْنُهَما  -بِي ظميان َعْن نَِبيِح َعْن اْبِن َعمَّاٍس نَبِي داود َعْن قَابُوِس ْبِن نَ  قَاَل :  -َرِضَي هَّ

ُ َعَلْيِح َوَسلََّم } لَْيَس َعلَى ُمْسِلٍم ِ ْ يَ و َواَل تَْصلُُح ِقْملَتَاِن  ِ َ لَّى هَّ قَاَل َرُسوُل هَّ

ُُِّروُط قَْد ذََكَرَها نَِئمَّ ُ الْ  عُلََماِ  ِمْن نَْهِل اْلَم َاِهِب اْلَمتْمُوَعِ  َوَغْيِرَها بِأَْرِض { . َوَهِ ِ  ال

ِ  بِالتََّميُِّ  َعْن  مَّ َماِم نَْن يُْلِ َم نَْهَل ال ِِ فِي ُكتُمِِهْم َواْعتََمدُوَها ؛ فََْْد ذََكُروا نَنَّ َعلَى اْمِ

: بِأَْن يَْلمُِسوا ناَلَْواب ا تَُخاِلُع اِليَاَب  اْلُمْسِلِميَن فِي ِلمَاِسِهْم َوُشعُوِرِهْم َوُكنَاُهْم َوُرُكوِبِهمْ 

ُِدُّوا اْلِخَرَق فِي قَاَلنِِسِهْم  اْلُمْسِلِميَن : َكاْلعََسِلِيِ َواأْلَْزَرِق َواأْلَْ فَِر َواأْلَْدَكِن َويَ

نَانِيِر َفْوَق اِليَاِبِهْم . َوقَْد نَْطلََق َطائِفَ و ِمْن اْلعُلَ  َماِ  نَنَُّهْم يُْؤَخ ُوَن بِاللَّْمِس َوَعَماِئِمِهْم َوال َّ

نَانِيِر َ ِميع ا َوِمْنُهْم َمْن قَاَل : َه َا يَِجُب إذَا ُشِرَط َعلَْيِهْم . َوقَْد تََْدََّم اْشتَِراُط ُعمَ  َر َوَشدِِ ال َّ

ُ َعْنحُ  -ْبِن اْلَخ َّاِب  َِمَُّهوا بِاْلُمْسِلِميَن ذَِلَك َعلَْيِهْم َ ِميع ا َحْيُث قَاَل : َواَل  -َرِضَي هَّ  َيتَ

فِي َشْيٍ  ِمْن ِلمَاِسِهْم فِي قَلَْنُسَوةٍ َواَل َغْيِرَها : ِمْن ِعَماَمٍ  َواَل نَْعَلْيِن . إَلى نَْن قَاَل : 

ُِّرُ  نَاِنيَر َعَلى نَْوَساِطِهْم . َوَهِ ِ  ال ُِدُّوا ال َّ وُط َما َزاَل َويُْلِ ُمُهْم بِ َِلَك َحْيُث َما َكانُوا َويَ

ُ تَعَالَى ِمْن ُواَلِة نُُموِر اْلُمْسِلِميَن َكَما َ دَّدَ ُعَمُر ْبُن َعْمِد  َحُ هَّ دَُها َعلَْيِهْم َمْن َوفَّْ يَُجدِِ

ُ  -اْلعَِ يِ   ُ  -ِفي ِخاَلفَتِِح َوبَالََغ فِي اتِِمَالِ ُسنَِّ  ُعَمَر ْبِن اْلَخ َّاِب  -َرِحَمحُ هَّ  َرِضَي هَّ

ُ تَعَالَى ِبَها  -َعْنحُ  ِْيَاِم بِاْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  بَِمْنِ لَِ  َميََّ  ُ هَّ َحْيُث َكاَن ِمْن اْلِعْلِم َواْلعَْدِل َواْل

ُل َوَغْيُرُهَما َونََمُروا بِ  ِشيدُ َوَ ْعفَرو اْلُمتََوِكِ ِ  َوَ دَّدََها َهاُروُن الرَّ َهْدِم َعلَى َغْيِرِ  ِمْن اأْلَئِمَّ

يَاِر اْلِمْصِريَِّ  ُكلَِِها فَِفي ُوُ وِب َهْدِمَها  اْلَمنَائِِس الَّتِي َيْنَمِغي َهْدُمَها َكاْلَمنَائِِس الَّتِي بِالدِِ

ْت بِأَْيِديِهْم  قَْواَلِن : َواَل نَِ اَل فِي َ َواِز َهْدِم َما َكاَن بِأَْرِض اْلعَْنَوةِ إذَا فُتَِحْت . َوَلْو نَقَرَّ

َِّاِم َوِمْصَر الُمَّ َظَهَرْت َشعَائُِر  ُهْم اْلُمْسِلُموَن َعلَى َكنَائَِس بِال ِلَمْوِنِهْم نَْهَل اْلَوَطِن َكَما نَقَرَّ
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َمَج  اْلُمْسِلِميَن فِيَما َبْعدُ ِبتِْلَك اْلمَِْالِ ِبَحْيُث بُِنيَْت فِيَها اْلَمَساِ دُ : فَاَل َيْجتَِمُج َشعَاِئُر اْلُمْفرِ 

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } اَل َيْجتَِمُج قِْملَتَاِن بِأَْرِض { َوِلَه َ شَ  ْساَلِم َكَما قَاَل النَّمِيُّ َ لَّى هَّ ا عَائِِر اْمِ

ُ َعْنُهْم  -َشَرَط َعلَْيِهْم ُعَمُر َواْلُمْسِلُموَن  ا  -َرِضَي هَّ نَْن اَل يُْمِهُروا َشعَائَِر ِديِنِهْم . َونَْيض 

يَاَراِت  فَاَل  نَِ اَل بَْيَن اْلُمْسِلِميَن نَنَّ نَْرَض اْلُمْسِلِميَن اَل َيُجوُز نَْن تُْحمََس َعلَى الدِِ

  ِ يٌّ َوتََحاَكَم إلَْينَا لَْم نَْحُمْم بِِصحَّ َواِمجِ َواَل يَِصحُّ اْلَوْقُع َعلَْيَها َبْل لَْو َوقَفََها ِذِمِ َوالصَّ

ْحَمِن  اْلَوْقِع . فََمْيَع بَِحْمِس  ُِ فِيَها بِالرَّ َر ِْ نَْمَواِل اْلُمْسِلِميَن َعلَى َمَعابِِد اْلُمفَّاِر الَّتِي يُ

ُ َوَرُسولُحُ فِيَها نَْقمََح َسِبٍ . َوَكاَن ِمْن َسَمِب إْحدَاِإ َهِ ِ  اْلَمنَائِِس َوَهِ ِ  اأْلَْحمَاِس  َويَُسبُّ هَّ

ْفَض َوبَاِطنُُهْم  -: نَنَّ َبنِي ُعَمْيٍد اْلَْدَّاَح َعلَْيَها َشْيئَاِن . " نََحدُُهَما "  الَِّ يَن َكاَن َظاِهُرُهْم الرَّ

ا  -النِِفَاَق  يستوزرون تَاَرة  يَُهوِديًّا َوتَاَرة  نَْصَراِنيًّا َواْ تَلََب ذَِلَك النَّْصَرانِيُّ َخْلْ ا َكِثير 

ْسِتياَلُ  اْلُمتَّاِب ِمْن النََّصاَرَّللا َعلَى نَْمَواِل اْلُمْسِلِميَن َوَبنَى َكنَائَِس َكِثيَرة  . " َوالثَّانِي " : ا

ٍد . َوقَاَل  ُ َعَلى ُمَحمَّ ُ نَْعلَُم . َوَ لَّى هَّ َِاُ وَن . َوَهَّ فَيُدَلُِِسوَن فِيَها َعلَى اْلُمْسِلِميَن َما يَ

 ِ ُ تَْعَلُموَن نَنَّا بَِحْمِد هَّ َِّْيُخ َرِحَمحُ هَّ  فِي نِعٍَم َعِميَمٍ  َوِمَنٍن َ ِسيَمٍ  َو اَلٍ  ُمتََماالَِرةٍ َونَيَاٍد ال

ِ َحمْ  د ا ُمتََماِهَرةٍ . لَْم تَُمْن تَْخُ ُر أِلَْكثَِر اْلَخْلِق بِمَاِل َواَل تَدُوُر لَُهْم فِي َخيَاٍل . َواْلَحْمدُ لِلَّ

ا َطيِِم ا ُممَاَرك ا فِيِح َكَما يُِحبُّ رَ  ا فِي اْنتَِصاٍر َكِثير  بُّنَا َويَْرَضى . إلَى نَْن قَاَل : َواْلَحقُّ دَاِئم 

ُ ِرقَاَب اْلُخُصوِم  َوُعلُِوٍ َواْزِديَاٍد َواْلمَاِطُل فِي اْنِخفَاٍض َوَسفَاٍل َونََفاٍد . َوقَْد نَْخَضَج هَّ

ْلمِ  ِْيَاِد َما َيُ وُل َوْ فُحُ . َوَنْحُن  َونَذَلَُّهْم َغايَ َ ال ُِّلِ َوَطلََب نََكابُِرُهْم ِمْن الِسِ ِ  -َوااِلْن َولِلَّ

َِْماُل  -اْلَحْمدُ  ْساَلِم َوالسُّنَّ ُ َواْن ُُِّروِط َما فِيِح ِع ُّ اْمِ قَْد اْشتََرْطنَا َعلَْيِهْم فِي ذَِلَك ِمْن ال

ا َحتَّى يَْمَهُروا ذَِلَك إلَى اْلِفْعِل . فَلَْم َنثِْق اْلمَاِطِل َواْلمِْدَعِ  َوقَْد دََخلُوا فِي ذَِلَك ُكلِِِح َواْمتَنَْعنَ

ُروُط َمْعُموال  َواْلَمْ ُكوُر  ِْ َْْوِل َواَل َعْهٍد َولَْم نُِجْمُهْم إلَى َمْ لُوِبِهْم . َحتَّى يَِصيَر اْلَم لَُهْم بِ

ِ  َوا ْساَلِم َوالسُّنَِّ  ِلْلَخا َّ ِ  َما َيُموُن ِمْن اْلَحَسنَاِت الَّتِي َمْفعُوال  َوَيْمَهُر ِمْن ِعِ ِ اْمِ ْلعَامَّ

ْساَلِم َوالسُّنَِّ  َوقََمَج الْ  ُ ِمْن اأْلَْسمَاِب الَِّتي فِيَها ِع ُّ اْمِ ُمْفَر تَْمُحو َسيِِئَاتِِهْم . َوقَْد نََمدَّ هَّ

ِمْن اأْلَْسمَاِب الَّتِي ِهَي ِع ُّ َواْلمِْدَع َ : بِأُُموِر َيُ وُل َوْ فَُها فِي ِكتَاٍب . َوَك َِلَك َ َرَّللا 

ْساَلِم َوقََمَج اْليَُهودَ َوالنََّصاَرَّللا بَْعدَ نَْن َكانُوا قَْد اْستََ الُوا َوَحَصلَْت لَُهْم َشْوَك و َونََعاَنُهمْ   اْمِ

ُ بِاْسِتْعَما ُ َمْن نََعاَنُهْم َعلَى نَْمٍر فِيِح ذُلٌّ َكِميرو ِمْن النَّاِس فَلََ َع هَّ ِلنَا فِي بَْعِض َما نََمَر هَّ

ا فِيِح ِع ُّ اْلُمْسِلِميَن . َوتَأِْليُع قُلُوبِِهْم َوقِيَاُمُهْم َعلَى  بِِح َوَرُسولُحُ . َوَ َرَّللا ِفي ذَِلَك ِممَّ

 ِ ا ُهَو ِمْن نَْعَمِم نِعَِم هَّ ِرِكيَن َونَْهَل اْلِمتَاِب ِممَّ ِْ  َعلَى ِعمَاِدِ  اْليَُهوِد َوالنََّصاَرَّللا َوذَلَّ اْلُم

اْلُمْؤِمِنيَن . َوَوْ ُع َه َا َيُ وُل . َوقَْد نَْرَسْلت إلَْيُمْم ِكتَاب ا نَْطلُُب َما َ نَّْفتح فِي نَْمِر 

ُ تَعَالَى  ي قَِ ُج النِِْصِع اْلمَلَِدِ ِ . فَتُْرِسلُوَن ذَِلَك إْن َشاَ  هَّ اْلَمنَائِِس َوِهَي َكَراِريُس ِبَخِ ِ

يِن الم   فَإِنَّحُ يَُْلُِِب اْلُمتَُب َويُْخِرُج اْلَمْ لُوَب . وَ  َِّْيخِ َ َماِل الدِِ تَْستَِعينُوَن َعلَى ذَِلَك بِال

ا ِمْن تَْعِليِق اْلَْاِضي نَبِي يَْعلَى الَِّ   بَِخِطِ اْلَْاِضي نَبِي اْلُحَسْيِن إْن نَْمَمَن  َوتُْرِسلُوَن نَْيض 

لُحُ ُمَجلَّد ا نَْو ُمَجلَّدَْيِن نَْو الاََلالَ   . َوذََكَر ُكتُم ا اْلَجِميُج َوُهَو  ََِر ُمَجلَّد ا َوإِالَّ فََمْن نَوَّ نََحدَ َع

 يَْ لُمَُها ِمْنُهْم .

================ 

 271 #ىل ام أهل الذمة بلباس لير اللباس المعروف بالشروط العمرية

ِ  نُْلِ ُموا بِِلمَاِس َغْيِر ِلمَاِسِهْم اْلُمْعتَاِد َوِزِ ٍ  َما تَُْوُل السَّادَةُ اْلعُلََماُ  : فِي مَّ قَْوٍم ِمْن نَْهِل ال ِِ

ئِِم َغْيِر ِزيِِِهْم اْلَمأْلُوِف َوذَِلَك نَنَّ السُّْلَ اَن نَْلَ َمُهْم بِتَْغِييِر َعَماِئِمِهْم َونَْن تَُموَن ِخاَلَف َعَما
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نَ َعلَْيِهْم بَِسمَمِِح اْلُمْسِلِميَن فََحَصَل بِ َِلَك ضَ  َررو َعِميمو فِي ال ََّرقَاِت َواْلفَلََواِت َوتََجرَّ

َعالُ َو ذَْوُهْم َغايَ َ اأْلَذَّللَا َوَطِمَج بِ َِلَك فِي إَهانَِتِهْم َوالتَّعَدِِ  َعلَْيِهْم . فََهْل  السُّفََهاُ  َوالرَّ

َماِم َردُُّهْم إلَى ِزيِِِهْم اأْلَوَّ  ِل َوإَِعادَتِِهْم إلَى َما َكانُوا َعلَْيِح َمَج ُحُصوِل التَّْمِييِ  يَُسوُغ ِلإْلِ

َِّْرلِ نَْم اَل ؟ .  بِعَاَلَمِ  يُْعَرفُوَن بَِها ؟ َوَهْل ذَِلَك ُمَخاِلعو ِلل

 اْلَجَوابُ 

َماِم قَاَل اْبُن اْلَْيِِِم : فَأََ ابَُهْم ِمْن َمْنجِ التَّْوِفيِق َوَ دٍِ َعْن ال َِّريِق ِبَجوَ  اِز ذَِلَك َونَنَّ ِلإْلِ

إَعادَتَُهْم إلَى َما َكانُوا َعلَْيِح . قَاَل َشْيُخنَا : فََجاَ تِْني اْلفَتَْوَّللا . فَُْْلت : اَل تَُجوُز إَعادَتُُهْم 

ِ ِ الَِّ   يَتََميَُّ وَن بِِح َعْن اْلُمْسِلِميَن . فَ ََهمُوا الُمَّ  َغيَُّروا اْلفُتْيَا الُمَّ َوَيِجُب إْبَْاُؤُهْم َعلَى الِ ِ

َ اُ وا بَِها فِي قَالٍَب  َخَر فَُْْلت : اَل تَُجوُز إَعادَتُُهْم . فَ ََهمُوا الُمَّ نَتَْوا بَِها فِي قَاِلٍب  َخَر 

مَّ ذََهَب َشْيُخ فَُْْلت : ِهَي اْلَمْسأَلَ ُ اْلُمعَيَّنَ ُ َوإِْن َخَرَ ْت فِي ِعدَّةِ قََواِلَب . قَاَل اْبُن اْلَْيِِِم : الُ 

ْساَلِم إلَى السُّْلَ اِن َوتََملََّم ِعْندَ ُ بَِماَلِم َعِجَب ِمْنحُ اْلَحاِضُروَن فَأَْطَمَق اْلَْْوُم َعلَى  اْمِ

ِ اْلَحْمدُ َواْلِمنَّ ُ .  إْبَْائِِهْم . َولِلَّ

=============== 

 272 #قتل الراهه وأخذ الج ية منه

ْهمَانِ  َِاِرُكوَن النَّاَس فِي َغاِلِب الدُّْنيَا : فَيَتَِّجُروَن َوَيتَِّخ ُوَن  َوُسئَِل َعْن الرُّ الَِّ يَن يُ

اْلَمَ اِرَل َونَْبَراَج اْلَحَماِم َوَغْيَر ذَِلَك ِمْن اأْلُُموِر الَّتِي يَتَِّخ َُها َسائُِر النَّاِس فِيَما ُهْم فِيِح 

َِ النَِِماَح َونََكَل اللَّْحَم َوالتََّعمُّدَ بِالنََّجاَسِ  َوَنْحِو اآْلَن . َوإِنََّما تََرهََّب نََحدُُهْم فِ  ي اللِِمَاِس َوتََر

ذَِلَك . َوقَْد َ اَر َمْن يُِريدُ إْسَْاَط اْلِجْ يَِ  ِمْن النََّصاَرَّللا يَتََرهَُّب َه َا التََّرهَُّب ِلُسُْوِط 

اْلَمْحمُوَسِ  َواْلَمْن ُوَرةِ َما يَأُْخ ُوَن . َفَهْل يَُجوُز نَْخ ُ اْلِجْ يَِ  َعْنحُ َويَأُْخ ُوَن ِمْن اأْلَْمَواِل 

 اْلِجْ يَِ  ِمْن َهُؤاَلِ  نَْم اَل ؟ َوَهْل َيُجوُز إْسَمانُُهْم ِباَلدَ اْلُمْسِلِميَن َمَج َرْفجِ اْلِجْ يَِ  َعْنُهْم نَمْ 

 اَل ؟ نَْفتُونَا َمأُْ وِريَن .

 

 اْلَجَوابُ 

ُ َعْنحُ رَ  -فَأََ اَب  ْهمَاُن الَِّ يَن تَنَاَزَل اْلعُلََماُ  ِفي قَتِْلِهْم َونَْخِ   -ِضَي هَّ ِ . الرُّ اْلَحْمدُ لِلَّ

ُ َعَلْيحِ  ِ َ لَّى هَّ  اْلِجْ يَِ  ِمْنُهْم : ُهْم اْلَمْ ُكوُروَن فِي اْلَحِديِث اْلَمأاْلُوِر َعْن َخِليفَِ  َرُسوِل هَّ

ا بَعَثَحُ َوَسلََّم نَبِي  ُ َعْنحُ نَنَّحُ قَاَل فِي َوِ يَّتِِح ِليَِ يدَ ْبِن نَبِي ُسْفَياَن لَمَّ يِق َرِضَي هَّ دِِ بَْمٍر الِصِ

ا قَْد َحمَُسوا نَْنفَُسُهْم فِي  َِّاِم فََْاَل لَحُ فِي َوِ يَّتِِح : َوَستَِجدُوَن نَْقَوام  ا َعلَى فَتْحِ ال نَِمير 

َواِمجِ فَ َُرو ا قَْد فََحُصوا َعْن نَْوَساِط الصَّ ُهْم َوَما َحمَُسوا نَْنفَُسُهْم لَحُ َوَستَِجدُوَن نَْقَوام 

َ يَُْوُل : } فََْاِتلُوا نَئِمَّ َ اْلُمْفِر  ُرُ وِسِهْم فَاْضِربُوا َما فََحُصوا َعْنحُ بِالسَّْيِع َوذَِلَك بِأَنَّ هَّ

ْم يَْنتَُهوَن { . َوإِنََّما نََهى َعْن قَتِْل َهُؤاَلِ  ؛ أِلَنَُّهْم َقْومو ُمْنَِْ عُوَن إنَُّهْم اَل نَْيَماَن لَُهْم لَعَلَّهُ 

ى نََحدُُهْم َحمِيس ا اَل يُعَاِونُوَن نَْهَل ِديِنِهْم َعلَى  َواِمجِ يَُسمَّ َعْن النَّاِس َمْحمُوُسوَن فِي الصَّ

اَل يَُخاِلُ وَنُهْم فِي دُْنيَاُهْم ؛ َولَِمْن يَْمتَِفي نََحدُُهْم نَْمٍر فِيِح َضَررو َعلَى اْلُمْسِلِميَن نَْ ال  وَ 

ِميَن اَل بَِْْدِر َما َيتَمَلَُّغ بِِح . فَتَنَاَزَل اْلعُلََماُ  فِي قَتِْلِهْم َكتَنَاُزِعِهْم فِي َقتِْل َمْن اَل يَُضرُّ اْلُمْسلِ 

ِمنِ  ْميَاِن .  بِيَِدِ  َواَل ِلَسانِِح ؛ َكاأْلَْعَمى َوال َّ َِّْيخِ اْلَممِيِر َونَْحِوِ  ؛ َكالنَِِساِ  َوالِصِ َوال

ِْتَاِل فِي اْلُجْملَِ  َوإاِلَّ  ْْتَُل إالَّ َمْن َكاَن ِمْن اْلُمعَاِوِنيَن لَُهْم َعلَى اْل  فَاْلُجْمُهوُر يَُْولُوَن : اَل يُ

ْميَاِن . َوِمْنُهْم َمْن يَُْوُل : دُ اْلُمْفِر ُهَو اْلُممِيُح ِلْلَْتِْل َوإِنََّما  َكاَن َكالنَِِساِ  َوالِصِ َبْل ُمَجرَّ
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ْميَاَن ؛ أِلَنَُّهْم نَْمَوالو . َوَعلَى َه َا اأْلَْ ِل يَْنمَِني نَْخ ُ اْلِجْ يَِ  . َونَمَّ  ا اْستَثَْنى النَِِساَ  َوالِصِ

اِهُب الَِّ   يُعَاِوُن نَْهَل ِدينِِح بِيَِدِ  َوِلَسانِِح  : ِمثَْل نَْن يَُموَن لَحُ َرنْ و يَْرِ عُوَن إلَْيِح فِي الرَّ

ْْتَُل بِاتَِِفاِق اْلعُلََماِ  إذَا قُِدَر َعلَْيِح َوتُْؤَخ ُ ِمْنحُ  ِْتَاِل نَْو َنْولٍ ِمْن التَّْحِضيِض : فََه َا يُ اْل

ِبَمْن ُهْم َكَسائِِر النََّصاَرَّللا فِي  اْلِجْ يَ ُ َوإِْن َكاَن َحمِيس ا ُمْنفَِرد ا فِي ُمتَعَمَِّدِ  . َفَمْيعَ 

نَاَعاِت ؛  َراَعاِت َوالِصِ ِهْم َوُمَخالََ تِِهْم النَّاَس َواْكتَِساِب اأْلَْمَواِل بِالتَِِجاَراِت َوالِ ِ ِِ َمعَايِ

يَاَراِت اْلَجاِمعَاِت ِلغَْيِرِهْم َوإِنََّما تََميَُّ وا َعلَى َغْيِرِهْم بَِما  يُغَلُِِظ ُكْفَرُهْم َوَيْجعَلُُهْم َواِتَِِخاِذ الدِِ

ِِ النَِِماحِ َواللَّْحِم َواللِِمَاِس الَِّ   ُهَو ِشعَارُ  اْلُمْفِر  نَئِمَّ   ِفي اْلُمْفِر ِمثَْل التَّعَمُِّد بِالنََّجاَساِت َوتَْر

ِْيُموَن ِديَن النََّصاَرَّللا ِبَما يُْمِهُرونَحُ ِمْن  اْلِحيَِل اْلمَاِطلَِ  الَّتِي َ نََّع اَل ِسيََّما َوُهْم الَِّ يَن يُ

اِهُب  اْلفَُضاَلُ  فِيَها ُمَصنَّفَاٍت َوِمْن اْلِعمَادَاِت اْلفَاِسدَةِ َوقَمُوِل نُ ُوِرِهْم َونَْوقَافِِهْم . َوالرَّ

ُزوَن نَْن َيُموَن بتركا وب ُِ النَِِماحِ فََْْط َوُهْم َمَج َه َا يَُجِوِ يس ا ِعْندَُهْم َشْرُطحُ تَْر  رقا َوقِِسِ

ِ  اْلُمْفِر الَِّ يَن يُْصِدُروَن َعْن نَْمِرِهْم َونَْهيِِهْم ؛ َولَُهْم نَْن َيْمتَِسمُوا اأْلَمْ  َواَل َوَغْيَرُهْم ِمْن نَِئمَّ

َصاَرَّللا بِاْلَْتِْل ِعْندَ َكَما ِلَغْيِرِهْم ِمثُْل ذَِلَك . َفَهُؤاَلِ  اَل يَتَنَاَزلُ اْلعُلََماُ  ِفي نَنَُّهْم ِمْن نََحِقِ النَّ 

ِ  اْلُمْفِر الَِّ يَن قَاَل فِيهِ  ْم اْلُمَحاَربَِ  َوبِأَْخِ  اْلِجْ يَِ  ِعْندَ اْلُمَسالََمِ  َونَنَُّهْم ِمْن ِ ْنِس نَئِمَّ

ُ َعْنحُ َما قَاَل َوتاََل قَْولح تَعَالَى } فََْاتِلُوا نَئِمَّ َ اْلُمْفِر  يُق َرِضَي هَّ دِِ { . َويُمَيُِِن ذَِلَك نَنَّحُ الِصِ

ْهمَاِن لَيَأُْكلُوَن نَْمَواَل النَّاِس  ا ِمَن اأْلَْحمَاِر َوالرُّ ُسْمَحانَحُ َوتَعَالَى قَْد قَاَل : } إنَّ َكثِير 

ِ { َوقَْد قَاَل تَعَالَى : } اتََّخ ُوا نَْحمَاَرُهْم َوُرْهمَ  انَُهْم نَْربَاب ا بِاْلمَاِطِل َويَُصدُّوَن َعْن َسمِيِل هَّ

ا َواِحد ا اَل إلَحَ إالَّ ُهَو ُسْمَحا ِ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم َوَما نُِمُروا إالَّ ِلَيْعمُدُوا إلَه  نَحُ ِمْن دُوِن هَّ

ُهمْ  ِرُكوَن { . فََهْل يَُْوُل َعاِلمو : إنَّ نَئِمَّ َ اْلُمْفِر الَِّ يَن يَُصدُّوَن َعَوامَّ ِْ ا يُ ِ  َعمَّ َعْن َسمِيِل هَّ

ِ : اَل يَُْاتَلُونَ   َويَأُْكلُوَن نَْمَواَل النَّاِس بِاْلمَاِطِل َويَْرَضْوَن بِأَْن يَتَِّخ ُوا نَْربَاب ا ِمْن دُوِن هَّ

ِ  الَِّ يَن ُهْم نَقَلُّ ِمْنهُ  يِن َواَل تُْؤَخ ُ ِمْنُهْم اْلِجْ يَ ُ ؛ َمَج َكْوِنَها تُْؤَخ ُ ِمْن اْلعَامَّ ا فِي الدِِ ْم َضَرر 

اِهِب مِ  ُِّْمَه ُ ِلَما فِي لَْفِظ الرَّ ْن َونَقَلُّ نَْمَواال  . اَل يَُْولُحُ َمْن يَْدِر  َما يَُْوُل . َوِإنََّما َوقَعَْت ال

ِِ َوقَْد بَيَّنَّا نَنَّ اأْلاَلََر اْلَواِردَ ُمَْيَّدو َمْخُصوصو َوُهَو يُ  ْ َماِل َوااِلْشِتَرا َميُِِن اْلَمْرفُوَل فِي اْمِ

 ُ ِمْنُهْم ذَِلَك . َوقَْد اتَّفََق اْلعُلََماُ  َعلَى نَنَّ ِعلَّ َ اْلَمْنجِ ُهَو َما بَيَّنَّا ُ . فََهُؤاَلِ  اْلَمْوُ وفُوَن تُْؤخَ 

ِ  اْلِعْلِم فَإِنَّحُ َيْنتَِ لُ ِمْنُهمْ   بِاَل َرْيٍب َواَل نَِ الٍ َبْيَن نَئِمَّ
َِ َشْي و ِمْن  اْلِجْ يَ ُ َواَل َيِحلُّ نَْن يُتَْر

نَْرِض اْلُمْسِلِميَن الَّتِي َفتَُحوَها َعْنَوة  َوَضْرُب اْلِجْ يَِ  َعلَْيَها ؛ َوِلَه َا لَْم َيتََناَزْل فِيِح نَْهُل 

َِّافِِعيَِّ  َواْلَحنَابِلَِ  : نَنَّ  اْلِعْلِم : ِمْن نَْهِل اْلَم َاِهِب اْلَمتْمُوَعِ  : ِمْن اْلَحنَِفيَِّ  َواْلَماِلِميَّ ِ  َوال

نَْرَض ِمْصَر َكانَْت خرا ي  َوقَْد الَمََت ذَِلَك فِي اْلَحِديِث الصَِّحيحِ الَِّ   فِي َ ِحيحِ ُمْسِلٍم ؛ 

ُ َعَلْيِح َوَسلََّم } َمَنعَْت اْلِعَراُق ِدْرَهَمَها َوقَِفيَ َها َوَمنَعَْت  َِّاُم ُمدََّها َحْيُث قَاَل َ لَّى هَّ ال

ا  َوِدينَاَرَها َوَمنَعَْت ِمْصُر إْردَبََّها َوِدْرَهَمَها َوُعْدتُْم ِمْن َحْيُث بَدَنْتُْم { لَِمْن اْلُمْسِلُموَن لَمَّ

ِ  َوِل َِلَك َكثُُروا نََْلُوا نَْرَض السََّواِد فِي نََوائِِل الدَّْولَِ  اْلعَمَّاِسيَِّ  ِمْن اْلُمَخاَرَ ِ  إلَى اْلُمَْاَسمَ 

 نََْلُوا ِمْصَر إلَى نَْن اْستَغَلُّوَها ُهْم َكَما ُهَو اْلَواقُِج اْليَْوَم َوِل َِلَك ُرفَِج َعْنَها اْلَخَراُج . َوِمثْلُ 

َها بَِغْيِر َهِ ِ  اأْلَْرِض اَل َيُجوُز بِاتِِفَاِق اْلُمْسِلِميَن نَْن تُْجعََل َحْمس ا َعلَى ِمثِْل َهُؤاَلِ  َيْستَِغلُّونَ

ِعَوٍض . فَعُِلَم نَنَّ اْنتَِ اَل َهِ ِ  اأْلَْرِضيَن ِمْنُهْم َواِ بو بِاتِِفَاِق ُعلََماِ  اْلُمْسِلِميَن ؛ َوإِنََّما 

ْساَلِم فِي الدَّْولَِ  الرافضي  َواْستَ  ِْيَن ِمْن اْلُمْنتَِسمِيَن إلَى اْمِ َمرَّ اْستَْولَْوا َعلَْيَها ِبَمثَْرةِ اْلُمنَافِ

فُوَن فِي  ِْيَن : َيتََصرَّ اأْلَْمُر َعلَى ذَِلَك َوبَِسمَِب َكثَْرةِ اْلُمتَّاِب َوالدََّواِويِن ِمْنُهْم َوِمْن اْلُمنَافِ

ِْيَن .  نَْمَواِل اْلُمْسِلِميَن ِبِمثِْل َه َا َكَما ُهَو َمْعُروفو ِمْن َعَمِل الدََّواِويِن اْلَمافِِريَن َواْلُمنَافِ

: َه َا يُوَ دُ ِلَمعَابِِد َهُؤاَلِ  اْلُمفَّاِر ِمْن اأْلَْحمَاِس َما اَل يُوَ دُ ِلَمَساِ ِد اْلُمْسِلِميَن َوَمَساِكِنِهْم َولِ 
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ِلْلِعْلِم َواْلِعمَادَةِ ؛ َمَج نَنَّ اأْلَْرَض َكانَْت خرا ي  بِاتِِفَاِق ُعلََماِ  اْلُمْسِلِميَن . َوِمثُْل َه َا اَل 

ِ َوَرُسوِلِح َوإِنََّما يَْفعَلُحُ اْلُمفَّاُر َواْلُمنَافُِْوَن َوَمْن لَمُِسوا َعلَْيِح ذَِلَك مِ يَْفعَلُ  ْن حُ َمْن يُْؤِمُن بِالَلَّ

 ُ  ُواَلةِ نُُموِر اْلُمْسِلِميَن . فَإِذَا َعَرَف ُواَلةُ نُُموِر اْلُمْسِلِميَن اْلَحاَل َعِملُوا فِي ذَِلَك َما نََمَر هَّ

ٍد . ُ َعلَى ُمَحمَّ ُ ُسْمَحاَنحُ َوتَعَالَى نَْعلَُم . َوَ لَّى هَّ  بِِح َوَرُسولُحُ . َوَهَّ

============ 

 273 #أخذ الج ية من اليهود

ُ َعْن َرُ ٍل يَُهوِدِ ٍ َمعَحُ ِكتَابو يَدَِّعي نَنَّحُ َخطُّ َعِلِيِ ْبِن نَِبي َطاِلٍب يَْمتَ  نُِج َوُسئَِل َرِحَمحُ هَّ

 بِِح َعْن اْلِجْ يَِ  َولَحُ ُمدَّةو لَْم يُْعَ َها .

 اْلَجَوابُ 

َن فَأََ اَب : َكلُّ ِكتَاٍب تَدَِّعيِح اْليَُهودُ بِإِْسَْاِط اْلِجْ يَِ  ِمْن َعِلِيٍ نَْو َغْيِرِ  فَُهَو َكِ بو يَْستَِحُّْو

ُ نَْعلَُم .اْلعُُْوبَ َ َعَلْيِح َمَج نَْخِ  اْلِجْ يَِ  ِمْنُهْم وَ   تُْؤَخ ُ ِمْنحُ اْلِجْ يَ ُ اْلَماِضيَ ُ . َوَهَّ

============ 

 274 #ىراقة خمور أهل الذمة

ا . َهْل يَِحلُّ ِلْلُمْسِلِم إَراقَتَُها  ُ َعْن اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرَّللا إذَا اتََّخ ُوا ُخُمور  َوُسئَِل َرِحَمحُ هَّ

َوَهْجُم بُيُوِتِهْم ِل َِلَك نَْم اَل ؟ َوَهْل َيُجوُز َهْجُم بُيُوِت اْلُمْسِلِميَن إذَا َعلَْيِهْم َوَكْسُر نََواِنيِهْم 

ا ؛ ِمْن َغْيِر نَْن يَْمَهَر َشْي و ِمْن ذَِلَك ؛ ِلتَُراَق َوتُْمَسَر اأْلََوانِي  ُعِلَم نَْو ُظنَّ نَنَّ بَِها َخْمر 

ا َويُتََجسََّس َعلَى َمَواِضِعِح نَْم اَل ؟ وَ  َهْل يَْحُرُم َعلَى اْلفَاِعِل ذَِلَك نَْم اَل ؟ إذَا َكاَن َمأُْمور 

َي ِمْن  ِِ ْكَراِ  ؟ . َوِإذَا َخ ِد اأْلَْمِر دُوَن اْمِ ا ِبُمَجرَّ َماِم بِ َِلَك ؟ نَْم َيُموُن َمْع ُور  ِمْن ِ َهِ  اْمِ

ا لَحُ نَْم اَل ؟ُمَخالَفَِ  اأْلَْمِر ُوقُوُل َمْح ُوٍر بِِح فََهْل يَُموُن عُ   ْ ر 

 اْلَجَوابُ 

وا َعلَى َما يَْستَِحُّْوَن بِِح فِي ِدينِ  ِ  فَإِنَُّهْم َوإِْن نَقَرُّ مَّ ا نَْهُل ال ِِ ِ . نَمَّ ِهْم فَلَْيَس فَأََ اَب : اْلَحْمدُ لِلَّ

ا َواَل َيْهدُونََها إلَْيِح َواَل يُعَاِونُ  و ُ َعلَْيَها ِبَوْ ِح ِمْن اْلُوُ وِ  فَلَْيَس لَُهْم نَْن َيمِيعُوا اْلُمْسِلَم َخْمر 

ِيٍ . َوَه َا ُكلُّحُ  ا لَُهْم نَْن َيْعِصُروَها ِلُمْسِلِم َواَل َيْحِملُوَها لَحُ َواَل َيمِيعُوَها ِمْن ُمْسِلٍم َواَل ِذِمِ ِممَّ

ِ  َوَمتَى فَعَلُوا ذَِلَك اْستَ  مَّ ِْْد ال ِِ ُِْروطو َعلَْيِهْم فِي َع َحُّْوا اْلعُُْوبَ َ الَِّتي تُْرِدُعُهْم ُهَو َم

ِفي َونَْمثَالَُهْم َعْن ذَِلَك . َوَهْل يُْنتََُْض َعْهدُُهْم بِ َِلَك َوتُمَاُح ِدَماُؤُهْم َونَْمَوالُُهْم ؟ َعَلى قَْولَْيِن 

َماِم نَْحَمد َوَغْيِرِ  . َوَك َِلَك لَْيَس لَُهْم نَْن يَْستَِعينُوا ْن َيْخِدُمونَحُ نَْو  َمْ َهِب اْمِ بَِجاِ  نََحٍد ِممَّ

ْساَلَم ِمْنُهْم . نَْو َغْيِرِهَما َعلَى إْظَهاِر َشْيٍ  ِمْن اْلُمْنَمَراِت ؛ بَْل َكَما تَِجُب  ْن نَْظَهَر اْمِ ِممَّ

ْن َهِ ِ  اأْلُُموِر . َوإِذَا ُعُْوَبتُُهْم تَِجُب ُعُْوبَ ُ َمْن يُِعينُُهْم بَِجاِهِح نَْو َغْيِر َ اِهِح َعلَى َشْيٍ  مِ 

يُّ اْلَخْمَر . فََهْل يَُحدُّ َعلَى الاََلالَِ  نَْقَواٍل ِلْلفََُْهاِ  . قِيَل : يَُحدُّ . َوقِيَل : اَل يَُحدُّ  ِمِ  . َشِرَب ال ِِ

ا َما يَ  ْختَفُوَن ِبِح فِي بُيُوتِِهْم َوقِيَل يَُحدُّ إْن َسِمَر . َوَه َا إذَا نَْظَهَر ذَِلَك َبْيَن اْلُمْسِلِميَن َونَمَّ

ُض لَُهْم . َوَعلَى َه َا فَإِذَا َكانُوا اَل  ِمْن َغْيِر َضَرٍر بِاْلُمْسِلِميَن بَِوْ ِح ِمْن اْلُوُ وِ  فَاَل َيتَعَرَّ

ا ِلْلُمْسِلِميَن إالَّ يَْنتَُهوَن َعْن إْظَهاِر اْلَخْمِر نَْو ُمعَاَونَِ  اْلُمْسِلِميَن َعلَْيَها نَْو َبْيِعَها َوَهْدِيهَ 

ا ِبَما يُعَاقَُب بِِح نَاقُِض الْ  عَْهِد بِإَِراقَتَِها َعلَْيِهْم فَإِنََّها تَُراُق َعَلْيِهْم ؛ َمَج َما يُعَاقَمُوَن بِِح ؛ إمَّ

ا ِبغَْيِر ذَِلَك .  َوإِمَّ

============== 
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 275 الذمة الخمر للمسلمين أهل#ح م بيف 

ِد بِِمْصِر ِمْن نَْمَصاِر اْلُمْسِلِميَن َوقَْد َكثَُر ِمْنُهْم َبْيُج اْلَخْمِر آِلَحاِد َوُسئَِل َعْن اْلَيُهو

ا اْلُمْسِلِميَن َوقَْد َكثَُرْت نَْمَوالُُهْم ِمْن ذَِلَك َوقَْد َشَرَط َعلَْيِهْم ُسْلَ اُن اْلُمْسِلِميَن نَْن اَل يَِميعُوهَ 

َك َحلَّ ِمْنُهْم َما َيِحلُّ ِمْن نَْهِل اْلَحْرِب . فََماذَا َيْستَِحُّْوَن ِمْن ِلْلُمْسِلِميَن َوَمتَى فَعَلُوا ذَلِ 

 ؟ .اْلعُُْوبَِ  ؟ َوَهْل ِللسُّْلَ اِن نَْن يَأُْخ َ ِمْنُهْم اأْلَْمَواَل الَِّتي اْكتََسمُوَها ِمْن َبْيجِ اْلَخْمِر نَْم اَل 

 اْلَجَوابُ 

ِ . يَ  ْستَِحُّْوَن َعلَى ذَِلَك اْلعُُْوبَ َ الَّتِي تُْرِدُعُهْم َونَْمثَالَُهْم َعْن ذَِلَك فَأََ اَب : اْلَحْمدُ لِلَّ

ُِْض بِ َِلَك َعْهدُُهْم فِي نََحِد َقْولَْي اْلعُلََماِ  فِي َمْ َهِب نَْحَمد َوَغْيِرِ  . َوإِذَا اْنتَََْض  َوَيْنتَ

َحلَّ ِمْنُهْم َما يَِحلُّ ِمْن اْلُمَحاِربِيَن اْلُمفَّاِر َوِللسُّْلَ اِن نَْن َعْهدُُهْم َحلَّْت ِدَماُؤُهْم َونَْمَوالُُهْم وَ 

ْن يَأُْخ َ ِمْنُهْم َهِ ِ  اأْلَْمَواَل الَّتِي َقمَُضوَها ِمْن نَْمَواِل اْلُمْسِلِميَن ِبغَْيِر َحِقٍ َواَل َيُردَُّها إلَى مَ 

ِلُموا نَنَُّهْم َمْمنُوِعيَن ِمْن ُشْرِب اْلَخْمِر َوِشَرائَِها َوَبْيِعَها اْشتََرَّللا ِمْنُهْم اْلَخْمَر فَإِنَُّهْم إذَا عَ 

ا لَْم َيْمِلْك الََمنَحُ .  فَإِذَا فَاْشتََرْوَها َكانُوا ِبَمْنِ لَِ  َمْن َيِميُج اْلَخْمَر ِمْن اْلُمْسِلِميَن َوَمْن بَاَل َخْمر 

 َِ تَِر  قَْد نََخ َ اْلَخْمَر فَ ِْ ِض ؛ َبْل يُْؤَخ ُ َه َا َكاَن اْلُم ِربََها لَْم يُْجَمْج لَحُ بَْيَن اْلِعَوِض َواْلُمَعوَّ

اْلَماُل فَيُْصَرُف ِفي َمَصاِلحِ اْلُمْسِلِميَن َكَما ِقيَل فِي َمْهِر اْلمَِغِيِ َوُحْلَواِن اْلَماِهِن َونَْمثَاِل 

ا ُهَو ِعَوضو َعْن َعْيٍن نَْو َمْنَفعٍَ  ُمحَ  َمٍ  إذَا َكاَن اْلعَاِ ي قَْد اْستَْوفَى اْلِعَوَض . ذَِلَك ِممَّ رَّ

ا فَإِنَّحُ اَل يُْمنَُج ِمْن ذَِلَك . َوإِذَا تََْابََضا  َ  ا ِسرًّ ِيِ َخْمر  يٌّ ِلِ ِمِ اَز َوَه َا ِبِخاَلِف َما لَْو بَال ِذِمِ

ُ َعْنحُ  نَْن يُعَاِملَحُ اْلُمْسِلُم بِ َِلَك الثََّمِن الَِّ   قَمََضحُ ِمنْ  الََمِن اْلَخْمِر َكَما قَاَل ُعَمُر َرِضَي هَّ

َب الْ  َماِم نَْن يَُخِرِ َمَماَن َولُّوُهْم بَْيعََها َوُخ ُوا ِمْنُهْم ناَلَْماَنَها ؛ َبْل نَْبلَُغ ِمْن ذَِلَك نَنَّحُ َيُجوُز ِلإْلِ

فََعَل ذَِلَك ُعَمُر ْبُن اْلَخ َّاِب َحْيُث نَْخَرَب الَِّ   يُمَالُ فِيِح اْلَخْمُر َكاْلَحانُوِت َوالدَّاِر َكَما 

ِد َوَكَما نَْحَرَق َعِليُّ ْبُن نَبِي  ِِ َِفِيِ َوَقاَل : إنََّما نَْنَت فَُوْيِسقو لَْست بُِرَوْي ٍد الثَّْ ِِ َحانُوَت ُرَوْي

 ْحَمد َوَغْيُر ُ ِمْن اْلعُلََماِ  .َطاِلٍب قَْريَ   َكاَن يُمَالُ فِيَها اْلَخْمُر . َوقَْد َنصَّ َعلَى ذَِلَك نَ 

============= 

 276 # ح م شتم ال تابي لمسلم

مُوَن َعلَْينَا َوَكاَن  َوُسئَِل َعْن يَُهوِدِ ٍ قَاَل : َهُؤاَلِ  اْلُمْسِلُموَن اْلِماَلُب نَْبنَاُ  اْلِماَلِب َيتَعَصَّ

 قَْد َخاَ َمحُ بَْعُض اْلُمْسِلِميَن .

 اْلَجَوابُ 

ُ  -اَب : فَأَ َ  َِتِْمِح َطائِفَ   ُمعَيَّنَ   ِمْن اْلُمْسِلِميَن فَإِنَّحُ يُعَاقَُب َعلَى  -َرِحَمحُ هَّ إذَا َكاَن نََرادَ بِ

ِْضُ  ا إْن َظَهَر ِمْنحُ قَْصدُ اْلعُُموِم فَإِنَّحُ يَْنتَ  ذَِلَك ُعُْوبَ   تَْ ُ ُر ُ َونَْمثَالَحُ َعْن ِمثِْل ذَِلَك َونَمَّ

 دُ ُ بِ َِلَك َوَيِجُب قَتْلُحُ .َعهْ 

============= 

 277 #تحريم الحيل

ْ َمالِ َوااِلْعِتمَاِر َكثِيَرةو ذََكْرَنا ِمْنَها نَْحو   ا َوداََلئُِل تَْحِريِم اْلِحيَِل ِمْن اْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  َواْمِ

ُزَها َكَيِميِن نَيُّوَب ِمْن الاََلالِيَن دَِليال  فِيَما َكتَْمنَا ُ فِي ذَِلَك َوذََكْرنَ ا َما يَْحتَجُّ بِِح َمْن يَُجِوِ

َوَحِديِث تَْمِر َخْيمََر َوَمعَاِريِض السَّلَِع ه َوذََكْرنَا َ َواَب ذَِلَك . َوِمْن ذََرائِجِ ذَِلَك : " 
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حُ بِأَقَلَّ ِمْن ذَِلَك . فََه َا َمَج َمْسأَلَ ُ اْلِعينَِ  " َوُهَو نَْن يَِميعَحُ ِسْلعَ   إلَى نََ ٍل الُمَّ يَْمتَاُعَها ِمنْ 

 التََّواُطِؤ يُْمِ ُل اْلمَْيَعْيِن ؛ أِلَنََّها ِحيلَ و . َوقَْد َرَوَّللا نَْحَمد َونَبُو داود بِإِْسنَادَْيِن َ يِِدَْيِن َعنْ 

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم " } إذَا تَمَ  ِ َ لَّى هَّ اَيْعتُْم بِاْلِعينَِ  َواتََّمْعتُْم اْبِن ُعَمَر قَاَل : قَاَل َرُسوُل هَّ

ُ َعَلْيُمْم ذاُلًّ اَل يَْرفَعُحُ َعْنُمْم  ِ : نَْرَسَل هَّ َحتَّى نَْذنَاَب اْلمََِْر َوتََرْكتُْم اْلِجَهادَ فِي َسمِيِل هَّ

ثَّانَِي َسدًّا ِلل َِّريعَِ  . َولَْو َكانَْت تََراَ عُوا ِديَنُمْم { . َوإِْن َلْم يَتََواَطآ فَإِنَُّهَما يُْمِ اَلِن اْلمَْيَج ال

َعْمَس َمْسأَلَِ  اْلِعينَِ  ِمْن َغْيِر تََواُطٍؤ : فَِفيِح ِرَواَيتَاِن َعْن نَْحَمد َوُهَو نَْن َيِميعَحُ َحاالًّ الُمَّ 

ا َمَج التََّواُطِؤ فَِرب ا ُمْحتَالو  ال  . َونَمَّ ُْْصودُ يَْمتَاَل ِمْنحُ بِأَْكثََر ُمَؤ َّ َعلَْيِح . َولَْو َكاَن َم

ى : " التََّورُّ  ْلعَ َ إلَى نََ ٍل ِليَمِيَعَها َويَأُْخ َ الََمَنَها . فََه َا يَُسمَّ ْرَهَم َواْبتَاَل الِسِ تَِر  الدِِ ِْ َق اْلُم

ْلعَِ يِ  َوَماِلٍك فِيَما " . فَِفي َكَراَهتِِح َعْن نَْحَمد ِرَوايَتَاِن . َواْلَمَراَه ُ قَْوُل ُعَمَر ْبِن َعْمِد ا

ِْْنيَ ُ فََه َا يَُجوُز  تَِر  الَِّ   َغَرُضحُ التَِِجاَرةُ نَْو َغَرُضحُ ااِلْنتِفَاُل نَْو اْل ِْ نَُظنُّ ؛ بِِخاَلِف اْلُم

ِنعُوَن ِمْن نَْنَوالِ ِشَراُؤ ُ إلَى نََ ٍل بِااِلتِِفَاِق . فَِفي اْلُجْملَِ  : نَْهُل اْلَمِدينَِ  َوفََُْهاُ  اْلَحِديِث َما

َِِّريعَِ  َونُُ وِلَها . َوقَْولُُهْم فِي ذَِلَك ُهَو الَِّ   يُْؤالَُر  ُْْصوِد ال ا ُمَراِعيَن ِلَم بَا َمْنع ا ُمْحَمم  الِرِ

ا اْلغََرُر : فَأََشدُّ  َحابَِ  َوتَدُلُّ َعلَْيِح َمعَاِني اْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  . َونَمَّ النَّاِس فِيِح قَْوال   ِمثْلُحُ َعْن الصَّ

َِّافِِعيُّ : فَإِنَّحُ يُْدِخُل فِي َه َا ااِلْسِم ِمْن  ا ال ُ َعْنُهَما نَمَّ َِّافِِعيُّ َرِضَي هَّ نَبُو َحنِيَف َ َوال

ِرِ  الَّ ِ  ِْ اِن : اأْلَْنَوالِ َما اَل يُْدِخلُحُ َغْيُر ُ ِمْن اْلفََُْهاِ  ؛ ِمثَْل اْلَحِبِ َوالثََّمِر فِي قِ   لَْيَس بَِصوَّ

ِرِ  اأْلَْخَضِر َوَكاْلَحِبِ فِي ُسْنمُِلِح فَإِنَّ اْلَْْوَل اْلَجِديدَ  ِْ َكاْلمَاقِاَلِ  َواْلَجْوِز َواللَّْوِز فِي قِ

ذَِلَك لَحُ  ِعْندَ ُ : نَنَّ ذَِلَك اَل َيُجوُز َمَج نَنَّحُ قَْد اْشتََرَّللا فِي َمَرِض َمْوتِِح بَاقِاَلَ  نَْخَضَر َفَخَرجَ 

قَْوال  َواْختَاَر ُ َطائِفَ و ِمْن نَْ َحابِِح َكأَِبي َسِعيٍد ام  خر  ه َوُرِوَ  َعْنحُ نَنَّحُ ذُِكَر لَحُ : 

تَدَّ { فَدَلَّ َعلَى َ َواِز  ِْ َم " } َنَهى َعْن َبْيجِ اْلَحِبِ َحتَّى يَ
ُ َعلَْيِح َوَسلَّ نَنَّ النَّمِيَّ َ لَّى هَّ

ا  بَْيِعحِ  َبْعدَ اْشتِدَاِدِ  َوإِْن َكاَن فِي ُسْنمُِلِح . فََْاَل : إْن َ حَّ َه َا نَْخَرْ تح ِمْن اْلعَاِمِ نَْو َكاَلم 

ُهَو قَِريم ا ِمْن َه َا ه َوَك َِلَك ذُِكَر نَنَّحُ َرَ َج َعْن اْلَْْوِل بِاْلَمْنجِ . قَاَل اْبُن اْلُمْنِ ِر : َ َواُز ذَِلَك 

ِ ْبِن اْلَحَسِن َونَْهِل اْلمَْصَرةِ َونَْ َحاِب اْلَحِديِث قَْوُل مَ  اِلٍك َونَْهِل اْلَمِديَنِ  َوُعمَْيِد هَّ

ة  اَل َيُجوُز الُمَّ بَلَغَحُ َحِديُث اْبِن ُعَمَر فََرَ َج َعْنحُ  َِّافِِعيُّ َمرَّ نْ ِ . َوقَاَل ال َونَْ َحاِب الرَّ

ْنِ ِر : َواَل نَْعلَُم نََحد ا يَْعِدُل َعْن اْلَْْوِل ِبِح . َوذََكَر بَْعُض نَْ َحابِِح َلحُ َوقَاَل بِِح . قَاَل اْبُن اْلمُ 

قَْولَْيِن َوإِنَّ اْلَجَواَز ُهَو اْلَِْديُم . َحتَّى َمنََج ِمْن بَْيجِ اأْلَْعيَاِن اْلغَاِئمَِ  بِِصفٍَ  َوَغْيِر ِ فٍَ  

ال  نَنَّ بَْيَج اْلغَائِ  ِ  ُمتَأَِوِ مَّ ِمْن  -َكدَْيِن السَّلَِم  -ِب َغَررو َوإِْن ُوِ َع َحتَّى اْشتََرَط فِيَما فِي ال ِِ

تَِرْطحُ َغْيُر ُ . َوِلَه َا يَتَعَ َُّر نَْو يَتَعَسَُّر َعلَى النَّاِس اْلُمعَاَملَ ُ  ِْ فَاِت َوَضْمِ َها َما لَْم يَ الِصِ

َعاِت  فِي اْلعَْيِن َوالدَّْيِن ِبِمثِْل َه َا اْلَْْوِل . َوقَاَس َعلَى َبْيجِ اْلغََرِر َ ِميَج اْلعُُْوِد ؛ ِمْن التَّمَرُّ

ِ  َواْلُمعَاَوَضاِت فَاْشتََرَط ِفي نُْ َرةِ اأْلَِ يِر َوفِْديَِ  اْلُخْلجِ َواْلِمتَابَِ  َوُ ْلحِ نَْهِل اْلُهْدنَِ  َوِ ْ يَ 

ِ  : َما اْشتََرَطحُ ِفي ا مَّ ا َوِ فَ   إالَّ نَْهِل ال ِِ ْز فِي ذَِلَك ِ ْنس ا َوقَْدر  ْلمَْيجِ َعْين ا َودَْين ا ؛ َولَْم يَُجِوِ

تََرُط لَهَ  ِْ ُز ِمثْلَحُ فِي اْلمَْيجِ َوإِْن َكانَْت َهِ ِ  اْلعُُْودُ اَل تَْمُ ُل بِفََساِد نَْعَواِضَها نَْو يُ ا َما يَُجِوِ

ا نَبُو َحِنيفَ  ُز ُشُروطو نَُخُر . َونَمَّ َرْيِن َويَُجِوِ ِِ ُز بَْيَج اْلمَاقِاَلِ  َونَْحَو ُ فِي اْلَْ  َ : فَإِنَّحُ يَُجِوِ

ُز نَْن تَُموَن َ َهالَ ُ اْلَمْهِر َكَجَهالَِ  َمْهِر اْلِمثِْل .  إَ اَرةَ اأْلَِ يِر ِبَ عَاِمِح َوِكْسَوتِِح َويَُجِوِ

ُز بَْيَج اأْلَْعيَاِن اْلغَاِئمَِ  بِ  ُم َويَُجِوِ اَل ِ فٍَ  َمَج اْلِخيَاِر ؛ أِلَنَّحُ يََرَّللا َوْقَع اْلعُُْوِد ؛ لَِمنَّحُ يَُحِرِ

ُز بَْيَج بَْعِض ذَِلَك  َِّافِِعيُّ يَُجِوِ اْلُمَساقَاةَ َواْلُمَ اَرَع َ َوَنْحَوُهَما ِمْن اْلُمعَاَماَلِت ُمْ لَْ ا . َوال

ُُِّروِط فِ  ا ِمْن ال ا َكِثير  ُم نَْيض  ا يَُخاِلُع َويَُحِرِ َ اَرةِ َوالنَِِماحِ َوَغْيِر ذَِلَك ِممَّ ي اْلمَْيجِ َواْمِ

َِِّرَكاِت َما اَل  ُز ِمْن اْلِوَكااَلِت َوال ُز َبْعَض ذَِلَك َويَُجِوِ ِْْد . َونَبُو َحِنيَف َ يَُجِوِ ُمْ لََق اْلعَ
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َز َشِرَك َ اْلُمفَاَوَضِ   َِّافِِعيُّ َحتَّى َ وَّ ُز ُ ال َواْلِوَكالَِ  بِاْلَمْجُهوِل اْلُمْ لَِق . َوقَاَل يَُجِوِ

َِّافِِعيُّ : إْن لَْم تَُمْن َشِرَك ُ اْلُمفَاَوَضِ  بَاِطلَ   فََما نَْعلَُم َشْيئ ا بَاِطال  . فَمَْيَنُهَما فِي َه َا  ال

َم َ نَْكثَرُ  َِّافِِعِيِ اْلُمَحرَّ ِمْن نُُ وِل نَبِي َحنِيفَ َ فِي  اْلمَاِب ُعُمومو َوُخُصوصو لَِمنَّ نُُ وَل ال

ُز بَْيَج َهِ ِ  اأْلَْشيَاِ  َوَ ِميَج مَ  ا َماِلكو : فََمْ َهمُحُ نَْحَسُن اْلَم َاِهِب فِي َه َا . فَيَُجِوِ ا ذَِلَك . َونَمَّ

ِِْل َغَرُر ُ بَِحْيُث يُْحتََمُل فِي اْلعُُْوِد َحتَّى يُجَ  َز بَْيَج المْاالي ُ ْملَ   تَْدُعو إلَْيِح اْلَحاَ  ُ نَْو يَ ِوِ

 َوَبْيَج اْلُمغَيَّمَاِت فِي اأْلَْرِض َكاْلَجَ ِر َواْلفُْجِل َونَْحِو ذَِلَك . َونَْحَمد قَِريبو ِمْنحُ فِي ذَِلَك فَإِنَّحُ 

ُز  ُز َهِ ِ  اأْلَْشيَاَ  َويَُجِوِ د ا ُمْ لَْ ا نَْو نَْن يَُموَن اْلَمْهُر َعمْ  -َعلَى اْلَمْنُصوِص َعْنحُ  -يَُجِوِ

ا اَل تَِ يدُ َ َهالَتُحُ َعَلى َمْهِر اْلِمثِْل ه َوإِْن َكاَن ِمْن نَْ َحابِِح  َعْمد ا ِمْن َعمِيِدِ  َوَنْحِو ذَِلَك ِممَّ

َِّافِِعيَّ . فَاَل  ُز اْلُمْمَهَم دُوَن اْلُمْ لَِق َكأَبِي اْلَخ َّاِب . َوِمْنُهْم َمْن يَُوافُِق ال ُز َمْن يَُجِوِ  يَُجِوِ

ُز فِي اْلَممِيجِ َكأَبِي َبْمٍر َعْمِد اْلعَِ يِ  : َويُجَ   َما يَُجِوِ
ُز فِي اْلَمْهِر َوفِْديَِ  اْلُخْلجِ َوَنْحِوِهَما إالَّ ِوِ

إِْن فِي فِْديَِ  اْلُخْلجِ نَْكثََر ِمْن ذَِلَك َحتَّى َما َيُجوُز فِي اْلَوِ يَِّ  وَ  -َعلَى اْلَمْنُصوِص َعْنحُ  -

َْْوِل َماِلٍك َمَج اْختِاَلٍف فِي َمْ َهِمِح لَْيَس َه َا َمْوِضعَحُ لَِمنَّ اْلَمْنُصوَص  لَْم يَُجْ  فِي اْلَمْهِر َك

ُز َبْيَج اْلُمغَيَِّب ِفي اأْلَْرِض َكاْلَجَ ِر َونَْحِوِ  إالَّ إذَا قُِلَج . َوقَاَل : َه َا  َعْنحُ : نَنَّحُ اَل يَُجِوِ

ِْثَّاِ   اْلغََررُ  ُز بَْيَج اْل تَِريِح ؟ َواْلَمْنُصوُص َعْنحُ : نَنَّحُ اَل يَُجِوِ ِْ َشْي و لَْيَس يََرا ُ َكْيَع يَ

 َواَل يُمَالُ ِمْن المْاالي َواْلَممَاِطخِ إالَّ َما َظَهَر 
   َْْ َْْ    لَ َواْلِخيَاِر َواْلمَاِذْنَجاِن َوَنْحِوِ  إالَّ لَ

َِّافِِعِيِ ؛ أِلَنَّ ذَِلَك َغَررو دُوَن َما َبَ َن َواَل  ة  َكَْْوِل نَبِي َحنِيفَ َ َوال ة  ِ  َّ َطمَ ُ إالَّ ِ  َّ  تُمَالُ الرُّ

 ه َوُهَو بَْيُج الثََّمَرةِ قَْمَل بُدُِوِ َ اَلِحَها . الُمَّ اْختَلََع نَْ َحابُحُ فَأَْكثَُرُهْم نَْطلَُْوا ذَِلَك فِي ُكلِِ 

َِّافِِعِيِ َونَِبي َحِنيفَ َ . َوقَاَل  ُمَغيٍَّب َكاْلَجَ رِ  َْْوِل ال َواْلفُْجِل َواْلمََصِل َوَما نَْشمَحَ ذَِلَك . َك

اِإ  ِصدُ فُُروَعحُ َونُُ ولَحُ َكاْلمََصِل اْلَممِيجِ نَْخَضَر َواْلُمرَّ
ْْ ا يَ ٍد : إذَا َكاَن ِممَّ َِّْيُخ نَبُو ُمَحمَّ ال

ْْصُ  ُْْصودَ ِمْنحُ َظاِهرو . َواْلفُْجِل نَْو َكاَن اْلَم ودُ فُُروَعحُ . فَاأْلَْولَى َ َواُز َبْيِعِح ؛ أِلَنَّ اْلَم

ُْْصوِد  ََِّجَر َواْلِحيَ اَن َويَْدُخُل َما لَْم يَْمَهْر فِي اْلَمِميجِ تَمَع ا ه َوإِْن َكاَن ُمْعَمُم اْلَم فَأَْشمَحَ ال

 َ ا أِلَنَّ ِمْنحُ نُُ ولَحُ لَْم َيُجْ  َبْيعُحُ فِي اأْل ْرِض ؛ أِلَنَّ اْلُحْمَم ِلْْلَْغلَِب َوإِْن تََساَويَا لَْم َيُجْ  نَْيض 

َِّْرِط َوِإنََّما َسََْط فِي اأْلََقِلِ التَّابُِج . َوَكاَلُم نَْحَمد َيْحتَِمُل َوْ َهْيِن . فَإِنَّ   اأْلَْ َل اْعتِمَاُر ال

اْلَجَ ِر فِي اأْلَْرِض ؟ قَاَل : اَل َيُجوُز بَْيعُحُ إالَّ َما قُِلَج  نَبَا داود قَاَل . قُْلت أِلَْحَمدَ : بَْيجُ 

ْؤيَِ  . فََْْد يَُْاُل : إْن لَ  تَِريِح ؟ فَعَلََّل ِبعَدَِم الرُّ ِْ ْم ِمْنحُ . َه َا اْلغََرُر َشْي و لَْيَس يََرا ُ . َكْيَع يَ

ْعِض اْلَمِميجِ تَْمِفي إذَا دَلَّْت َعلَى اْلمَاقِي َكُرْؤيَِ  َوْ ِح يَُر ُكلَّحُ لَْم يُمَْج . َوقَْد يَُْاُل : ُرْؤيَ ُ بَ 

اْلعَْمِد . َوَك َِلَك اْختَلَفُوا ِفي المْاالي إذَا ِبيعَْت بِأُُ وِلَها . َكَما ُهَو اْلعَادَةُ َغاِلم ا ه فََْاَل قَْومو 

ِريَن : َيُجوُز ذَِلَك ؛ أِلَنَّ َبْيَج نُ ُ  ََِّجِر َوإِذَا بَاَل ِمْن اْلُمتَأَِخِ وِل اْلَخْضَراَوات . َكمَْيجِ ال

ََِّجَرةَ َوَعلَْيَها الثََّمُر لَْم َيْمدُ َ اَلُححُ َ اَز ه َفَم َِلَك َه َا . َوذََكَر نَنَّ َه َا َمْ َهُب نَبِي َحِنيفَ   َ ال

ُموَن : اَل يَُجوُز ِبَحاِل َوُهَو  َِّافِِعِيِ . َوقَاَل اْلُمتََْدِِ َمْعَنى َكاَلِمِح َوَمْنُصوُ حُ . َوُهَو إنََّما َوال

ِْثَّاِ  َواْلِخيَاِر نَْن يُمَاَل دُو يخِ َواْل  فِي اْلمِِ ِ
ُ َ اِريَ   ا يَْعتَادُ ُ النَّاُس َولَْيَسْت اْلعَادَة َن نََهى َعمَّ

ْلَمْنُصوَص َعْنحُ فِي ِرَوايَِ  ُعُروقِِح . َواأْلَْ ُل الَِّ   قَاُسوا َعلَْيِح َمْمنُولو ِعْندَ ُ ؛ فَإِنَّ ا

ََِّجِر الَِّ   َعَلْيِح الََمرو لَْم يَْمدُ َ اَلُححُ : نَنَّحُ إْن َكاَن  اأْلاَلَْرِم َوإِْبَراِهيَم ْبِن اْلَحاِرِإ فِي ال

ُْْصودُ ُ الثََّمَرةَ فَاْشتََرَّللا ا إْن َكاَن َم ُْْصودَ ُ اأْلَْعَمُم َ اَز . َونَمَّ اأْلَْ َل َمَعَها  اأْلَْ ُل ُهَو َم

ا َوفِيَها َزْرلو نَْو َشَجرو ُمثِْمرو لَْم َيْمدُ َ اَلُححُ فَإِْن  ِحيلَ   : لَْم َيُجْ  . َوَك َِلَك إذَا اْشتََرَّللا نَْرض 

ْْصُ  ْرلِ َمَعَها تَمَع ا . َوإِْن َكاَن اْلَم ُْْصودَ : َ اَز دُُخوُل الثََّمِر َوال َّ ودُ َكانَْت اأْلَْرُض ِهَي اْلَم

ََِّجِر  ْرَل فَاْشتََرَّللا اأْلَْرَض ِل َِلَك : لَْم َيُجْ  . َوإِذَا َكاَن َه َا قَْولَحُ ِفي الََمَرِة ال ُهَو الثََّمَر َوال َّ
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ُْْصودَ ِمْن المْاالي َواْلَممَاِطخِ إنََّما ُهَو اْلَخْضَراَوات دُوَن اأْلُُ وِل الَّتِي  فََمْعلُومو نَنَّ اْلَم

ِْيٍل َوَغْيُر ُ فِيَها َوْ َهْيِن : لَْيَس َلَها إالَّ  َج اْبُن َع  قِيَم و يَِسيَرةو بِالنِِْسمَِ  إلَى اْلُخَضِر . َوقَْد َخرَّ

َوايَتَْيِن َعْنحُ فِي َبْيجِ َما لَْم يََر ُ   . نََحدُُهَما : َكَما فِي َ َواِز َبْيجِ اْلُمَغيَّمَاِت بِنَا   َعلَى إْحدَّللَا الِرِ

نَّحُ َظاِهرو فَإِنَّ اْلَمْنَج إنََّما يَُموُن َعلَى قَْوِلنَا : اَل يَِصحُّ َبْيُج َما َلْم يََر ُ . فَإِذَا َواَل َشكَّ نَ 

ْحنَا َبْيَج اْلغَائِِب فََه َا ِمْن اْلغَائِِب . َوالثَّانِي : نَنَّحُ َيُجوُز بَْيعَُها ُمْ لَْ ا َكَمْ َهِب َماِلٍك  َ حَّ

اْلَجْوِز . َوَه َا اْلَْْوُل ُهَو قِيَاُس نُُ وِل نَْحَمد َوَغْيِرِ  ِلَوْ َهْيِن : نََحدُُهَما :  إْلَحاق ا لََها بِلُبِِ 

َِْتَها َوَيْعلَُموَن ذَِلَك نَ ْ  ِْي َودَ نَنَّ نَْهَل اْلِخْمَرةِ يَْستَِدلُّوَن بُِرْؤيَِ  َوِرِق َهِ ِ  اْلَمْدفُونَاِت َعلَى َح

ا يَْعلَُموَن اْلعَ  اِلِحيَن ِمْن نَْهِل اْلِخْمَرِة ِممَّ ْمدَ ِبُرْؤيَِ  َوْ ِهِح . َواْلَمْرِ ُج فِي ُكِلِ َشْيٍ  إلَى الصَّ

ا اتَّفََق اْلُمْسِلُموَن عَ  وَن بِأَنَُّهْم َيْعِرفُوَن َهِ ِ  اأْلَْشيَاَ  َكَما يُْعَرُف َغْيُرَها ِممَّ ِْرُّ لَى بِِح َوُهْم يُ

ا تََمسُّ َحاَ  ُ النَّاِس إلَى بَْيِعِح ؛ فَإِنَّحُ إذَا لَْم يُمَْج  َ َواِز بَْيِعِح َونَْولَى . الثَّاِني : نَنَّ َه َا ِممَّ

لََج َحَصَل َعلَى نَْ َحابِِح َضَررو َعِميمو ؛ فَإِنَّحُ قَْد يَتَعَ َُّر َعلَْيِهْم ُممَاَشَرةُ اْلَْْلجِ  ْْ َحتَّى يُ

َْاُؤ ُ فِي اأْلَْرِض َكمََْاِ  اْلَجْوِز َواللَّْوِز َوااِلْسِتنَابَِ  فِيِح . َوإِْن قَلَ   فََسدَ بِاْلَْْلجِ . َفمَ
عُو ُ ُ ْملَ  

ُزوَن اْلعََرايَا َمَج َما  ِرِ  اأْلَْخَضِر . َونَْحَمد َوَغْيُر ُ ِمْن فََُْهاِ  اْلَحِديِث يَُجِوِ ِْ َوَنْحِوِهَما فِي قِ

َطِب نَْو اْلمَائِجِ إلَى نَْكِل التَّْمِر ه َفَحاَ  ُ فِيَها ِمْن اْلُمَ اَبنَِ  ِلَحاَ ِ  الْ  تَِر  إلَى نَْكِل الرُّ ِْ ُم

ُ تَعَالَى . َوَك َِلَك قِيَاُس نُُ وِل نَْحَمد  ُر ذَِلَك إْن َشاَ  هَّ اْلمَائِجِ ُهنَا نَْوَكدُ ِبَمِثيِر . َوَسنَُِْرِ

ََْهاِ  اْلَحِديِث : َ َواُز بَيْ  جِ المْاالي بَاِطنََها َوَظاِهَرَها . َوإِْن اْشتََمَل ذَِلَك َعلَى َوَغْيِرِ  ِمْن فُ

بَْيجٍ َمْعدُوٍم إذَا بَدَا َ اَلُحَها َكَما َيُجوُز بِااِلتِِفَاِق إذَا بَدَا َ اَلُح بَْعِض َنْخلٍَ  نَْو َشَجَرةٍ : نَْن 

 َما اْعتَ َُروا بِِح َعْن ُخُروجِ  يُمَاَل َ ِميُج الََمِرَها . َوإِْن َكاَن فِيَها َما لَْم يَْصلُحْ 
َبْعدُ . َوَغايَ ُ

ِْيَاِس نَْن قَالُوا : إنَّحُ اَل يُْمِمُن إْفَرادُ اْلمَْيجِ ِل َِلَك ِمْن َنْخلٍَ  َواِحدٍَة ؛ أِلَنَّحُ لَوْ  نَْفَردَ  َه َا ِمْن اْل

ِْْد اْختَلََ ْت بَِغْيِرَها فِي يَْوٍم َواِحدٍ  أِلَنَّ اْلمُْسَرةَ تَْصفَرُّ فِي َيْوِمَها . َوَه َا ِبَعْينِِح  اْلمُْسَرةَ بِاْلعَ

َِّافِِعِيِ َونَْحَمد َعْن بَْيجِ اْلَمْعدُوِم تَمَع ا  َمْوُ ودو فِي المْثاة . َوقَْد اْعتَ ََر بَْعُض نَْ َحاِب ال

ِْْد لَيْ  يَادَةِ فِي الثََّمَرةِ بَْعدَ اْلعَ َس بِتَابِجٍ ِلْلَمْوُ وِد ؛ َوِإنََّما َيُموُن ذَِلَك بِأَنَّ َما َيْحدُُإ ِمْن الِ ِ

تَِر  ؛ أِلَنَّحُ َمْوُ ودو فِي ِمْلِمِح . َواْلُجْمُهوُر ِمْن ال َّائِفَتَْيِن َيْعلَُموَن فََسادَ َه َا اْلعُْ ِر ؛ ِْ  ِلْلُم

ُْْي الثََّمَرةِ َويَْستَِحقُّ إْبَْا َ  ِْْد َوَلْو لَْم أِلَنَّحُ َيِجُب َعلَى اْلمَائِجِ َس ََِّجِر ِبُمْ لَِق اْلعَ َها َعلَى ال

ا َوَ َب َعلَى اْلمَائِجِ َما بِِح يُوَ دُ ؛ فَإِنَّ اْلَواِ َب َعلَى اْلمَائِجِ بِ  ِد لَمَّ
ْْ يَادَةَ بِاْلعَ ُحْمِم يَْستَِحقَّ الِ ِ

ْْدُ ؛ اَل َما  َكاَن ِمْن ُموِ مَاِت اْلِمْلِك . اْلمَْيجِ تَْوفِيَ ُ اْلَممِيجِ الَِّ   نَْوَ مَحُ اْلعَ

============= 
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تَِريَها  ِْ تَِرَ  يَ ِْ َوقَاَل : فَْصلو : الَِّ   يُْمَر ُ ِمْن ِشَراِ  اأْلَْرِض الخرا ي  إنََّما َكاَن أِلَنَّ اْلُم

َْْ عُوَن َبْعَضَها فَيَْرفَُج اْلَخَراَج َعْنَها َوذَِلَك إْسَْاطو ِلَحِقِ اْلُمسْ  ِلِميَن َكَما َكانُوا نَْحيَان ا يَ

ِلمَْعِض اْلُمَحاِربِيَن إْقَ اَل تَْمِليٍك ؛ اَل إْقَ اَل اْسِتْغاَلٍل َكإِْقَ الِ اْلَمَواِت ه َفَه َا ااِلْنتِفَاُل 

قَمَِ  َواْلَمْنَفعَِ  َوالْ  ُِْط َحقَّ اْلُمْسِلِميَن ِمْن الرَّ ْقَ الُ يُْس ُخلَفَاُ  نََخ ُو ُ ِمْن اْلغَُ اةِ ِلتَُموَن َواْمِ

ا َلُهْم ؛ ِبَمْنِ لَِ   َمْن َمْنَفعَتُحُ دَاِئَم   ِلْلُمْسِلِميَن فَإِذَا قُِ عَْت َمْنفََعتُحُ َعْن اْلُمْسِلِميَن َ اَر ُظْلم 

تََرَكِ  َبْيَن اْلُمْسِلِميَن  َغَصَب َطِريَق اْلُمْسِلِميَن نَْو َبنَى فِي ِمن ى َوَنْحِوَها ِمْن اْلَمنَافِجِ  ِْ اْلُم

ا إذَا اْشتََراَها َوَعلَْيِح ِمْن اْلَخَراجِ َما َعلَى اْلمَائِجِ فَُهَو َكَما لَْو َوالَّ ُ إيَّ  اَها َعلَى التَّأْبِيِد . فَأَمَّ

ْرَإ ُمْجَمجو َعلَْيِح : نَنَّ اْلوَ  اِرَإ نََحقُّ بَِها بِاْلَخَراجِ ؛ بِاَل َحِقٍ َوَكَما َلْو َوِرالََها ؛ فَإِنَّ اْمِ
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َما َوذَِلَك أِلَنَّ إْعَ اَ َها ِلَمْن نَْعَ ْيتح بِاْلَخَراجِ قَْد ِقيَل : إنَّحُ َبْيجو بِالثََّمِن اْلُمَْسَِّط الدَّائِِم كَ 

ِ  اْلُمَؤبَّدَةِ اْلُمدَّةِ َكَما يَُْولُحُ يَُْولُحُ بَْعُض اْلُموفِيِِيَن . َوقَْد قِيَل : إنَّحُ إَ اَرةو بِاأْلُْ َرةِ اْلُمَْسَّ َ 

َِّافِِعيَّ ُ َوِكاَل اْلَْائِِليَن َخَرَج ِفي َقْوِلِح َعْن قِيَاِس اْلمُيُولِ  نَْ َحابُنَا َواْلَماِلِميَّ ُ َوال

ِْيُق : نَنََّها ُمعَاَملَ و قَائَِم و ِبنَْفِسَها ذَاُت َشمٍَح ِمْن  َ اَراِت . َوالتَّْح َ اَرةِ َواْمِ اْلَمْيجِ َوِمْن اْمِ

بَالَِ  نَْو  مِحُ فِي ُخُروِ َها َعْنُهَما اْلُمَصالََح َ َعلَى َمنَافِجِ َمَمانِِح ِلاِلْستِْ َراِق نَْو إْلَْاِ  ال ُّ ِْ ُ ت

ْستَأِْ ْرَها َوإِنََّما َوْضجِ اْلِجْ لِ َوَنْحِو ذَِلَك ِبِعَوٍض نَاِ ٍ  فَإِنَّحُ لَْم َيْمِلْك اْلعَْيَن ُمْ لَْ ا َولَْم يَ 

َملََك َهِ ِ  اْلَمْنفَعَ َ ُمَؤبَّدَة  . َوَك َِلَك َوْضُج اْلَخَراجِ لَْو َكاَن إَ اَرة  َمْحَض   َوَكاَن ُعَمُر 

ا ؛ أِلَنََّها  َوَغْيُر ُ قَْد تََرُكوا اأْلَْرَض ِلْلُمْسِلِميَن َونَْكُروَها ؛ َلَماَن َيْنَمِغي إْكَراُ  اْلَمَساِكِن نَْيض 

ِلْلُمْسِلِميَن إذَا فُتَِحْت َعْنَوة  . َولََماَن قَْد َظلََم اْلُمْسِلِميَن ؛ فَإِنَّ ِكَراَ  اأْلَْرِض يَُساِو  

ُهوِر ِعْندَُهْم اَل يَْستَِحقُّ اآْلِخ ُ إالَّ َما فِي اأْلَْرِض ِمْن  ِْ نَْضعَاَف اْلَخَراجِ . َولََماَن َعلَى اْلَم

ََِّجِر الْ  ا فِيَها ِغَراسو . ال َْائَِمِ  ِمْن النَِّخيِل َواأْلَْعنَاِب َوَغْيِر ذَِلَك َكَمْن اْستَأَْ َر نَْرض 

نَْنفََج  -َكَما َفعََل اْلَمْنُصوُر َواْلَمْهِد ُّ فِي نَْرِض السََّواِد  -َولََماَن دَفََعَها ُمَساقَاة  َوُمَ اَرَع   

َِ ِلْلُمْسِلِميَن اْقتِدَا   بِالنَّ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم فِي نَْرِض َخْيمََر ؛ فَإِنَّحُ اَل فَْرَق إالَّ نَنَّ ُمالَّ ِمِيِ َ لَّى هَّ

َِ نَْرِض اْلَعْنَوةِ اْلعُْمَرَّللا ُمْ لَُْوَن َوإِالَّ فََيُجوُز َك َِلَك نَْن يَُؤاِ َر  َخْيمََر ُمعَيَّنُوَن َوُمالَّ

ا َبْيعَُها : فَلَْو َكاَن َوَيُجوُز لَحُ فِي اأْلَْرِض اْلمَ  ْوقُوفَِ  نَْن يُعَاَمَل ُمَساقَاة  َوُمَ اَرَع   . َونَمَّ

ِْيَاَمِ  فَاْلُمْستَْخَرُج  ا . َواَل َبْيَج يَُموُن الثََّمُن ُمَؤبَّد ا إلَى َيْوِم اْل نَْ لو َك َِلَك لَمَاَل اْلَمَساِكَن نَْيض 

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم قَاَل :  -َمالُ فَاَل يَُْاُس بَِغْيِرِ  دَلَّْت َعلَْيِح السُّنَّ ُ َواْمِ ْ  فَإِنَّ النَّمِيَّ َ لَّى هَّ

َِّاُم ُمدََّها َوِدينَاَرَها َوَمَنعَْت ِمْصُر إْردَبََّها  } َمنَعَْت اْلِعَراُق قَِفيَ َها َوِدْرَهَمَها َوَمنَعَْت ال

َحابَ ُ  ُح ذَِلَك نَنَّ نَْ َل اْلَخَراجِ فِي َوِدينَاَرَها { . َواتَّفََق الصَّ َمَج ُعَمَر َعلَى فِْعِلِح . يَُوِضِ

ُ َعلَى َرُسوِلِح ِمْن نَْهِل اْلَُْرَّللا { فَإِنَّ َه َا فَْرقو بَْيَن اْلعََْاِر َواْلَمْنُْولِ   قَْوِلِح : } َما نَفَاَ  هَّ

يٌّ َوَمَج َه َا فََْدَ نََضاَف اْلَُْرَّللا إلَْيِهْم فَعُِلَم  اْختَِصاُ ُهْم بَِها . َوإِذَا َكاَن َك َِلَك فَلَْو نََخ َ ُ ِذِمِ

ا لَْم يَُمْن فِي ذَِلَك َضَررو نَْ ال  فَاَل  ِل بِاْلَخَراجِ َوَعاَوَضحُ َعلَى ذَِلَك ِعَوض  ِيِ اأْلَوَّ ِمِ ِ
ِمْن ال ِ

يُْخِرُ حُ ِبَهِ ِ  اْلُمعَاَوَضِ  َعْن نَْن يَُموَن َوْقف ا  َوْ حَ ِلَمْنِعِح ؛ أِلَنَّحُ إْن قِيَل : إنَّحُ َوْقعو َفَه َا اَل 

َزالَِ  َحِقِ نَْهِل  ؛ بَْل ُمْستََحقُّ نَْهِل اْلَوْقِع بَاٍق َكَما َكاَن َوبَْيُج اْلَوْقِع إنََّما ُمنَِج ِمْنحُ ِمِ

ا اْستَأَْ َرَها فََمأَنَّحُ اْلَوْقِع . َوَه َا اَل يَُ وُل ؛ بَْل ُهَو ِبَمْنِ لَِ  إَ اَرةِ نَْرِض ا ْلَوْقِع بِأَْكثََر ِممَّ

لَُها إلَيَّ ؛ َوِلَه َا  يَادَةِ الَّتِي تَُعِجِ قَاَل : نكريتك َهِ ِ  اأْلَْرَض بَِما َعلَيَّ ِمْن اْلَخَراجِ َوبِالِ ِ

ُِْل إلَى َوَرالَِ  َمْن ِهَي ِفي يَِدِ  ؛ َواْلَوْقُع اَل يُمَاُل َواَل يُوهَ  ُب َواَل يُوَرُإ فَإِذَا َ اَز اْنتَِْالُحُ يَْنتَ

ْرِإ َعلَى ِ فَِ  َما َكاَن  يَْت َبْيع ا نَْو  -َواْلِهمَ ُ ِمثْلُحُ  -بِاْمِ فََم َِلَك اْلُمعَاَوَض ُ َسَوا و ُسِمِ

َز نَْحَمد إْ دَاَق اأْلَْرِض الخرا ي  َوَما َ اَز نَْن يَُموَن َ دَا ق ا َ اَز نَْن إَ اَرة  . َوِلَه َا َ وَّ

َْى إذَا نََخ َ  لُحُ . يَْم ن ا . فََه َا بَابو يَْنَمِغي تَأَمُّ  ُ يَُموَن الََمن ا َونُْ َرة  . َوَما َكاَن الََمن ا َكاَن ُمثَمَّ

غَاِر نَْو ِلَما فِيِح ِمْن ااِلْشتِغَاِل َعْن اْلِجَهاِد بِالْ  ِحَراالَِ  . اْلُمْسِلُم : َهْل يُْمَر ُ ِلَما فِيِح ِمْن الصَّ

تَْختَِلُع بِاْختِاَلِف اْلَمَصاِلحِ َواأْلَْوقَاِت َكَما } نَنَّ  -َغْيُر َكْونِِح َوْقف ا  -فََهِ ِ  َمَواِضُج نَُخُر 

ا َكثَُر اْلمُ  لَِّ  اْلُمْسِلِميَن فَلَمَّ ِْ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َعاَمَل اْلَيُهودَ َعلَى َخْيَمَر ِل ْسِلُموَن النَّمِيَّ َ لَّى هَّ

ُروَنَها { فََم َِلَك  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َوَ اَر اْلُمْسِلُموَن يَُعِمِ نَْ اَلُهْم ُعَمُر بِأَْمِر النَّمِِيِ َ لَّى هَّ

اأْلَْرُض الخرا ي  إذَا َكثَُر اْلُمْسِلُموَن َكاَن اْستِياَلُؤُهْم َعلَْيَها بِاْلَخَراجِ نَْنفََج لَُهْم ِمْن نَْن 

 َْْوا فََُْراَ  َمَحاِويَج َواْلُمفَّاُر يَْستَِغلُّوَن اأْلَْرَض بِاْلَخَراجِ اْليَِسيِر ؛ فَإِنَُّهْم َكانُوا َزَمَن ُعَمرَ يَمْ 

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َعا ا . َوقَْد يُْعَمُس اأْلَْمُر َمَج نَنَّ النَّمِيَّ َ لَّى هَّ ِ  َكِثير  مَّ ُهْم َملَ قَِليال  َونَْهُل ال ِِ
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ِ  فِي  مَّ ُروا بِمََْاِ  نَْهِل ال ِِ ا َكثَُر اْلُمْسِلُموَن َوتََضرَّ َرَها اْلُمْسِلُموَن لَمَّ َعلَى َخْيَمَر الُمَّ َعمَّ

ِ  َواْكتِفَاِ  اْلُمْسِلِميَن بِاْلُمْسِلِميَن .  مَّ نَْرِض اْلعََرِب فََماَن اْلَمْعَنى َضَرَر اْلُمْسِلِميَن بِأَْهِل ال ِِ

ُروا ِبمََْاِئَها فِي نَْيِد  نَْهِل فَمَ  ْيَع إذَا اْحتَاَج اْلُمْسِلُموَن إلَى اأْلَْرِض الخرا ي  ؛ َوتََضرَّ

يَّ َعْنَها َويَُْوَم َمَْاَمحُ فِيَها . فَإِْن  ِمِ ِ  فََرنَّللَا َمْن اْحتَاَج ِمْن اْلُمْسِلِميَن نَْن يُعَاِوَض ال ِِ مَّ ال ِِ

فَُهَو نََحقُّ بِاْستِئَْجاِر نَْرِض اْلُمْسِلِميَن َوِعَماَرِتَها َوإِْن َكاَن الََمن ا فَُهَو  َكاَن اْلُمَؤدََّّللا نُْ َرة  

ا . َوَمتَى َكثَُر اْلُمْسِلُموَن لَْم َيْمقَ  ا الَاِلث ا فَُهَو بِِح نََحقُّ نَْيض   نََحقُّ بِاْشتَِراِئَها َوإِْن َكاَن ِعَوض 

يُّ َ غَارو َواَل ِ ْ يَ و َوإِنََّما  ِمِ ِم َكَما لَْو نَْسلََم ال ِِ َمِن اْلُمتََْدِِ َكاَن فِيِح َ غَارو َوِ ْ يَ و فِي ال َّ

ي ا ِلَخَراِ َها َوَسََْط َعْنحُ ِ ْ يَ ُ ُ ْمُجَمتِِح فَ  َْى بِيَِدِ  ُمَؤدِِ َمْيَع الَِّ   ُهَو ُمْستَْوٍل َعلَْيَها فَإِنََّها تَْم

َْى بِيَِدِ  َبْعدَ إْساَلِمِح فََما اْلَمانُِج ِمْن نَْن يَْدَفعََها إلَى ُمْسِلٍم  يَُْاُس َه َا ِبَه َا . َوإِذَا َ اَز نَْن تَْم

ا لَْم  َغْيِرِ  ِبِعَوٍض نَْو َغْيِرِ  َواْلُمْسِلُم اَل َ غَاَر َعَلْيِح ِبَحاِل فَلَْو َكاَن اْلَمانُِج َكْوَنَها َ غَار 

ْساَلَم َكِجْ يَ ِ  ْساَلَم اْبِتدَا   َواَل تَْمنَُج  يَُجاِمْج اْمِ ِقِ تَْمنَعُحُ اْمِ نِْس . َواَل يَُْاُل : ِهَي َكالِرِ الرَّ

نِْس  قَّ قََهْرنَاُهْم َعلَْيِح بَِغْيِر اْخِتيَاِرِهْم لَْم نعاوضهم َعلَْيِح َفَم َِلَك ِ ْ يَ ُ الرَّ اَل  دََواَمحُ أِلَنَّ الِرِ

نُُهْم ِمْن اْلُمَْاِم بِ  ِقِ ِلثُمُوِتَها ِبغَْيِر اْختِيَاِر نَُمِمِ ْساَلِميَِّ  إالَّ ِبَها فَِهَي نَْولو ِمْن الِرِ اأْلَْرِض اْمِ

ْْمَْل اأْلَْرَض مِ  ا اْلَخَراُج فَإِنََّما يَثْمُُت ِبِرَضى اْلُمَخاَرجِ َواْختِيَاِرِ  َوَلْو لَْم يَ نَّا اْلُمْستََرِقِ . َونَمَّ

ُ َعَلْيِح َوَسلََّم بَِها  لَْم نَْدفَْعَها إلَْيحِ  ؛ ِبَمْنِ لَِ  اْلُمَساقَاةِ َواْلُمَ اَرَعِ  الَّتِي َعاَمَل النَّمِيُّ َ لَّى هَّ

ى َمْعلُومو .  ْرلِ َوُهنَا اْلِعَوُض ُمَسمًّ ا ِمْن ال َّ َِ َكاَن اْلِعَوُض ُ ْ    نَْهَل َخْيَمَر َسَوا و : ُهنَا

َِ اَل يَْستَِحقُّ َشيْ  ْرلُ . فَنَِميُر ُ نَنَّ َوُهنَا ئ ا إالَّ إذَا َزَرُعوا َوُهنَا يَْستَِحقُّ إذَا نَْمَمنَُهْم ال َّ

ُج اْلعَاِمَل فِي اْلُمَ اَرَعِ  يُعَاِمُل َغْيَر ُ بِأَقَلَّ ِمْن اْلُجْ ِ  الَِّ   اْستََحَّْحُ ؛ إْذ نَنَّ اْلَمَضاِرَب يَْدفَ 

يَتََوقَُّع َعلَى إْذِن اْلَماِلِك ِلتَْعِييِن اْلُمْستَِحِقِ . َوبِاْلُجْملَِ  فَاْلَمَوانُِج  اْلَماَل ُمَضاَربَ   َلِمنَّ َه َا

َِِّريعَ  حُ َكْونَُها َمانِع ا َعلَى نُُ وِل ال ا ِ َه ُ اْلَوْقِع فَاَل يَتََو َّ ِ  ِمْن َكْوِنَها َوْقف ا يُْنَمُر ِفيَها . نَمَّ

ا التَّْعِليلُ  بِااِلْشتِغَاِل بِاْلِحَراالَِ  َعْن اْلِجَهاِد فََه َا َعامٌّ فِي َ ِميجِ األرضين ؛  نَبَد ا . َونَمَّ

َِ َشْي و  َخُر . ِريَِِها وخرا يها َوذَا ِْ  َع
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ُ ُروَححُ َعْن َمِدينٍَ  اَل يُْ بَُح فِيَها َشاةو إالَّ َويَأُْخ ُ اْلُممَّ  َْْ َها َوَرنَْسَها َوُسئَِل قَدََّس هَّ اُس ِس

وكوارعها َمْمس ا الُمَّ يََضُج ذَِلَك َوَيمِيعُحُ فِي اأْلَْسَواِق َوفِي اْلَمِدينَِ  َمْن اَل َيْمتَِنُج ِمْن ِشَراِ  

اطو إالَّ ذَِلَك َونَْكِلِح ِمْن نَْهِل اْلَمِديَنِ  َوَغْيِرِهْم َولَْيَس يُمَالُ ِفي اْلَمِدينَِ  ُرُ وسو وكوارل َونَْسَْ 

 َعلَى َه َا اْلُحْمِم َواَل يُْمِمُن َغْيُر ذَِلَك . فََهْل َيْحُرُم ِشَراُ  ذَِلَك َونَْكلُحُ َواْلَحاَل ُ َهِ ِ  ؟ نَْم اَل 

 ؟ .

 اْلَجَوابُ 

ُِ ِمْن اْلُمَلِع الَّتِي يَْضِربُونََها َعلَ  ى النَّاِس ؛ فَإِنَّ فَأََ اَب : َهِ ِ  ُحْمُمَها ُحْمُم َما يَأُْخ ُ ُ اْلُملُو

ابِيَن َوَغْيِرِهْم ؛ فَ  ِْيَِْ  تُْؤَخ ُ ِمْن نَْمَواِل نَْ َحاِب اْلغَنَِم الَِّ يَن يَِميعُوَنَها ِلْلَْصَّ إِنَّ َهِ ِ  فِي اْلَح

ُِْط ِمْن الثََّمِن ِبَحَسِب ذَِلَك . وَ  تَِرَ  َيْحِسُب نَنَّحُ يُْؤَخ ُ ِمْن السََّواقِِط فَيُْس ِْ َهَم َا َ ِميُج َما اْلُم

ِْيَِْ  ِمْن َماِل اْلمَائِجِ  تَِر  فَِهَي فِي اْلَح ِْ يُْؤَخ ُ ِمْن اْلُملَِع فَإِنََّها َوِإْن َكانَْت تُْؤَخ ُ ِمْن اْلُم

ُِّْمَه ُ . َوِمْنَها َما ُهَو ُظْلمو َمْحضو َولَِمْن تَعَ ََّر َمعْ  ِرفَ ُ َوَهِ ِ  اْلُملَُع دََخَلَها التَّأِْويُل َوال

نَْ َحابِِح َوَردُّ ُ إلَْيِهْم فََوَ َب َ ْرفُحُ فِي َمَصاِلحِ اْلُمْسِلِميَن . َوِواَليَ ُ بَْيِعَها َوَ ْرفَِها لَُهْم . 
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تَِر  ِل َِلَك ِمْنُهْم إذَا نَْعَ اُهْم الثََّمَن لَْم يَُمْن بَِمْنِ لَِ  اْشتَِراِ  اْلَمْغُصوِب اْلَمْحِض الَّ ِ  ِْ   فَاْلُم

ا يَْفُسقُ  م   اَل تَأِْويَل فِيِح َواَل ُشْمَه َ َولَْيَس ِلَصاِحمِِح ِواَليَ ُ بَْيِعِح َحتَّى يَُْاَل : إنَّحُ فََعَل ُمَحرَّ

ْ َراِر َعلَْيِح . َوفِي اْلَمْنجِ ِمْن ِشَرائَِها إْضَرارو ِبالنَّاِس َوإِْفَسادو ِلْْلَْمَواِل ِمْن َغْيِر َمْنفَعَ ٍ   بِاْمِ

تَعُودُ َعلَى اْلَمْملُوِم . َواْلَمْملُوُم لَحُ نَْن يَُ اِلَب َظاِلَمحُ بِالثََّمِن الَِّ   قَمََضحُ إْن َشاَ  َوبَِنِميِر 

ُِّمَُهاِت َواَل َنْحُمُم بِأَنََّها َحَرامو َمْحضو َوَمْن  لِ َعْن ال ُل َعْن َه َا ِمْن التََّورُّ َماِلِح َوالتََّورُّ

ا اَل تَأِْويَل فِيِح . فَإِنَّ َطائِفَ   اْشتََراَها وَ  م  ْنَماُر َعلَْيِح َواَل يَُْاُل إنَّحُ فَعََل ُمَحرَّ نََكلََها لَْم يَِجْب اْمِ

ِِ ِبَجَواِز َوْضجِ نَْ ِل َهِ ِ  اْلَوَظائِِع . َكَما فَعََل ذَِلَك نَبُو  ِمْن اْلُملُو
 ِمْن اْلفََُْهاِ  نَْفتَْوا َطائِفَ  

اِلي الجويني فِي ِكتَاِبِح " ِغيَاِإ اأْلَُمِم " َوَكَما ذََكَر ذَِلَك بَْعُض اْلَحنَِفيَِّ  . َوَما قُِمَض اْلَمعَ 

ِْدُ نَنَّ ذَلِ  تَِر  َيْعتَ ِْ ْن قَمََضحُ َوإِْن َكاَن اْلُم تَِريَحُ ِممَّ ِْ ْْدَ بِتَأِْويٍل فَإِنَّحُ يَُسوُغ ِلْلُمْسِلِم نَْن يَ َك اْلعَ

مو  ا َونََخ َ الََمنَحُ َ اَز ِلْلُمْسِلِم نَْن يُعَاِملَحُ فِي ذَِلَك الثََّمِن َوإِْن َكاَن  ُمَحرَّ ِيِ إذَا بَاَل َخْمر  ِمِ َكال ِِ

ا . اْلُمْسِلُم اَل يَُجوُز لَحُ بَْيُج اْلَخْمِر َكَما قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخ َّاِب : َولُّوُهْم َبْيَعَها َوُخ ُوا ناَلَْمانَهَ 

ِ  فَمَلََغ ذَِلكَ َوَه َ  مَّ ا فِي اْلِجْ يَِ  َوبَاَل اْلَخْمَر أِلَْهِل ال ِِ اِلِح نََخ َ َخْمر   ا َكاَن َسَممُحُ نَنَّ َبْعَض ُعمَّ

 ُعَمَر فَأَْنَمَر ذَِلَك . َوقَاَل : َولُّوُهْم َبْيَعَها َوُخ ُوا ناَلَْماَنَها . َوَه َا الَابِتو َعْن ُعَمَر َوُهَو َمْ َهبُ 

 َ ِْدُ َ َواَزَها ِفي َمْ َهمِِح َوَقمََض اْلَماَل َ اَز ِلَغْيِرِ  نَْن اأْل ِ  . َوَهَم َا َمْن َعاَمَل ُمعَاَملَ   يَْعتَ ئِمَّ

َر نَنَّ اْلَوَظائَِع قَ  تَِرَ  ذَِلَك اْلَماَل ِمْنحُ َوِإْن َكاَن اَل يََرَّللا َ َواَز تِْلَك اْلُمعَاَملَِ  . فَإِذَا قُدِِ ِْ ْد يَ

ْفتَاِ  بَْعِض النَّاِس لَحُ بِ َِلَك نَْو اْعتََْدَ نَنَّ اْعتَِْادَ نَْخِ  َه َا الْ فَعَ  ِْدُ َ َواَزَها ؛ ِمِ َماِل لََها َمْن يَْعتَ

تَِرَ  ذَِلَك اْلَماَل ِمْنحُ  ِْ َوَ ْرفَحُ فِي اْلِجَهاِد َوَغْيِرِ  ِمْن اْلَمَصاِلحِ َ ائِ و َ اَز ِلغَْيِرِ  نَْن يَ

ِْدُ َ َواَز نَْ ِل اْلَْْمِض . َوَعلَى َه َا فََمْن اْعتََْدَ نَنَّ ِلُواَلةِ اأْلَْمِر فِيَما فَعَلُو ُ  َوإِنْ  َكاَن اَل يَْعتَ

ْْمَِض  تَِرَ  َما قَمَُضو ُ َوإِْن َكاَن ُهَو اَل َيُجوُز َما َفعَلُو ُ ِمثَْل نَْن يَ ِْ تَأِْويال  َساِئغ ا َ اَز نَْن يَ

 َ اِل ُمَصادََرة  َوِليُّ اأْل تَِر  ِمْنَها َوِمثَْل نَْن يَُصاِدَر بَْعَض اْلعُمَّ ِْ َكاةِ قِيَمتََها فَيَ ْمِر ِمْن ال َّ

ِْدُ َ َواَزَها نَْو ِمثَْل نَْن يََرَّللا اْلِجَهادَ َوَ َب َعَلى النَّاِس بِأَْمَواِلِهْم َونَنَّ َما نََخ ُو ُ ِمْن  يَْعتَ

َماِل الَِّ   َيُجوُز نَْخ ُ ُ َوَ ْرفُحُ فِي اْلِجَهاِد َوَغْيُر ذَِلَك ِمْن التَّأِْوياَلِت اْلَوَظائِِع ُهَو ِمْن الْ 

ا قَْد َساَغ فِيِح ااِلْ ِتَهادُ . فَإِذَا َكاَن قََمَض َوِليُّ اأْلَْمِر اْلمَ  اَل الَّتِي قَْد تَُموُن َخَ أ  َولَِمنََّها ِممَّ

ِْْمَضحُ َوإِْن َكاَن َعلَى َه َا اْلَوْ ِح َ اَز ِشَرا ُؤ ُ ِمْنحُ َوَ اَز ِشَراُؤ ُ ِمْن نَائِمِِح الَِّ   نََمَر ُ نَْن يَ

ْن قَمََضحُ  تَِر  لَْم َيْمِلْم َ اِحمَحُ فَإِنَّحُ اْشتََرا ُ بَِماِلِح ِممَّ ِْ ُغ قَْمَضحُ َواْلُم تَِر  اَل يَُسِوِ ِْ اْلُم

ِْدُ َ َواَز ُ . َوإِْن َكانَ  ا يَْعتَ َراُؤ ُ َحاَللو فِي نََ ِحِ اْلَْْولَْيِن ؛ َولَْيَس  قَْمض  ِِ َعلَى َه َا اْلَوْ ِح فَ

ِْدُوَن َ َواَزَها  تَِرَ  ِمْن اْلُمفَّاِر َما َقمَُضوا ِبعُُْوٍد َيْعتَ ِْ ُِّمَُهاِت ؛ فَإِنَّحُ إذَا َ اَز نَْن يَ  -ِمْن ال

َم   فِي ِديِن اْلُمْسِلِمينَ  ٍْْد  - َوإِْن َكانَْت ُمَحرَّ تَِرَ  ِمْن اْلُمْسِلِم َما قَمََضحُ ِبعَ ِْ فَِْلَْن يَُجوَز نَْن يَ

ِْدُ َ َواَز ُ  ا  -يَْعتَ م  بَِ ِريِق اأْلَْولَى َواأْلَْحَرَّللا ؛ فَإِنَّ اْلَمافَِر تَأِْويلُحُ  -َوإِْن ُكنَّا نََرا ُ ُمَحرَّ

ْساَلِم بَاِطلو قَْ ع ا ِبِخاَل  ِف تَأِْويِل اْلُمْسِلِم . َوِلَه َا إذَا نَْسلَُموا َوتََحاَكُموا اْلُمَخاِلُع ِلِديِن اْمِ

بَا َوالََمِن اْلَخْمِر َواْلِخْنِ يِر لَْم تَ  ِْدُوَن َ َواَزَها : َكالِرِ ْحُرْم إلَْينَا َوقَْد قَمَُضوا نَْمَواال  ِبعُُْوٍد َيْعتَ

َ َعلَْيِهْم تِْلَك اأْلَْمَواُل . َكَما اَل تَْحُرُم ُمعَ  ُوا هَّ ْساَلِم ؛ ِلَْْوِلِح تَعَالَى } اتَّْ اَملَتُُهْم ِفيَها َقْمَل اْمِ

ْم َما قَمَُضو ُ . َوَهَم َا َمْن َكاَن قَْد َعاَمَل ُمعَاَماَلٍت  بَا { . َولَْم يَُحِرِ َِْي ِمَن الِرِ َوذَُروا َما بَ

ِْدُ َ َواَزَها الُمَّ تََميََّن لَحُ نَنَّ  َها اَل تَُجوُز َوَكانَْت ِمْن اْلُمعَاَماَلِت الَّتِي تَنَاَزَل ِفيَها ِربَِويَّ   َيْعتَ

ِحيحِ . اْلَوْ حُ الثَّانِي :  نَنَّ اْلُمْسِلُموَن فَإِنَّحُ اَل َيْحُرُم َعلَْيِح َما قَمََضحُ بِتِْلَك اْلُمعَاَملَِ  َعلَى الصَّ

ا : إذَا اْختَ  ا َمْحض  ُِ ُظْلم  َلَط بَِماِل بَْيِت اْلَماِل َوتَعَ ََّر َردُّ ُ إلَى َ اِحمِِح فَإِنَّحُ َما قَمََضحُ اْلُملُو

ا َولَْم  يُْصَرُف فِي َمَصاِلحِ اْلُمْسِلِميَن ؛ فَإِنَّ اْلَمْجُهوَل َكاْلَمْعدُوِم فََما ُعِرَف نَنَّحُ قُِمَض ُظْلم 
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َبْيِت اْلَماِل اْلُمْختََلِط َحاَللُحُ بَِحَراِمِح  يُْعَرْف َ اِحمُحُ : ُ ِرَف فِي اْلَمَصاِلحِ َوَما قُِمَض ِمنْ 

تْاَلِف َوَ اِحمُ  حُ لَْم يُْحَمْم بِأَنَّحُ َحَرامو ؛ فَإِنَّ ااِلْختِاَلَط إذَا لَْم َيتََميَّْ  اْلَماُل َيْجِر  َمْجَرَّللا اْمِ

ْن َماِل َبْيِت اْلَماِل اْلُمْختَلَِط َ اَز يَْستَِحقُّ ِعَوَضحُ ِمْن َبْيِت اْلَماِل . فََمْن قََمَض الََمَن َممِيجٍ مِ 

ُ نَْعلَُم .  لَحُ ذَِلَك فِي نََ ِحِ اأْلَْقَواِل ؛ َوَهَّ

============= 

 280#هل أكل الحالل اليوم متعذر ؟

ِ  اأْلَْعاَلمِ  ْساَلِم َوقُْ ُب اأْلَئِمَّ َماُم اْلعَاِلُم اْلعَاِمُل َشْيُخ اْمِ َِّْيُخ اْمِ ْت بََرَكاتُحُ  َوُسئَِل ال َوَمْن َعمَّ

يِن نَبُو اْلَعمَّاِس نَْحَمد ْبُن َعْمِد اْلَحِليِم ْبِن َعْمِد السَّاَلِم ابْ  ِْيُّ الدِِ َِّاِم تَ ُن نَْهَل اْلِعَراقَْيِن َوال

يَاِر ا ُ اْلُمْسِلِميَن ِبمََرَكاتِِح َكاَن بِالدِِ ِْيُّ َمتََّج هَّ ِْ َم ْلِمْصِريَِّ  . َعْن َرُ ٍل تيمي  الحراني الُمَّ الدِِ

 نَََْل َعْن بَْعِض السَّلَِع ِمْن اْلفََُْهاِ  نَنَّحُ قَاَل : نَْكُل اْلَحاَلِل ُمتَعَ َّرو اَل يُْمِمُن ُوُ ودُ ُ فِي َه َا

ِْيَل لَحُ : ِلَم ذَِلَك ؟ فَ ََكَر : إنَّ َوْقعَ َ اْلَمْنُصوَرةِ لَْم تَُْسَّْم اْلغَ  َماِن . فَ نَائُِم ِفيَها َواْختَلََ ْت ال َّ

ُر نَْفَسحُ ِلَعَمٍل ِمْن اأْلَْعَماِل اْلُممَاحَ  ُ َل يَُؤِ ِ ِْيَل لَحُ : إنَّ الرَّ ِ  اأْلَْمَواُل بِاْلُمعَاَماَلِت ِبَها . فَ

ِْيَل لَحُ : َكيْ  ْرَهَم فِي نَْفِسِح َحَرامو . فَ ْرَهُم َويَأُْخ ُ نُْ َرتَحُ َحاَللو . فَ ََكَر إنَّ الدِِ َع قَمَِل الدِِ

ْْمَْل التََّغيَُّر فَيَُموُن َحاَلال  بِالسَّمَِب  ا بِالسَّمَِب اْلَمْمنُولِ َولَْم يَ  فََصاَر َحَرام 
ال  التَّغَيَُّر نَوَّ

ُِْرولِ فََما اْلُحْمُم فِي ذَِلَك ؟ ؟  اْلَم

 اْلَجَوابُ 

ِْدُ ُهَو َ َواَزَها َوقَمََض اْلَماَل َ اَز  " اأْلَْ ُل الثَّانِي " نَنَّ اْلُمْسِلَم إذَا َعاَملَ  ُمعَاَملَ   َيْعتَ

ِْْد َ َواَز تِْلَك اْلُمعَامَ  لَِ  ؛ ِلغَْيِرِ  ِمْن اْلُمْسِلِميَن نَْن يُعَاِملَحُ فِي ِمثِْل ذَِلَك اْلَماِل . َوإِْن لَْم يَْعتَ

 ُ ا فَإِنَّحُ قَْد الَمََت نَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخ َّاِب َرِضَي هَّ اِلِح يَأُْخ ُ َخْمر   َعْنحُ ُرفَِج إلَْيِح نَنَّ َبْعَض ُعمَّ

ُ عَ  ِ َ لَّى هَّ ُ فاَُلن ا نََما َعِلَم نَنَّ َرُسوَل هَّ ِ  َعْن اْلِجْ يَِ  فََْاَل قَاتََل هَّ مَّ لَْيِح ِمْن نَْهِل ال ِِ

مَ  ُ اْلَيُهودَ ُحِرِ لُوَها َوبَاُعوَها َونََكلُوا َوَسلََّم قَاَل : } قَاتََل هَّ ُُِّحوُم َفَجمَّ ْت َعلَْيِهْم ال

ْن ناَلَْمانََها { . الُمَّ قَاَل ُعَمُر : َولُّوُهْم بَْيعََها َوُخ ُوا ِمْنُهْم ناَلَْمانََها . فَأََمَر ُعَمُر نَْن يَأُْخ ُوا مِ 

ِ  الدََّراِهَم الَّتِي َباُعوا بَِها اْلَخْمَر ؛  مَّ ِْدُوَن َ َواَز ذَِلَك فِي ِدينِِهْم . َوِلَه َا نَْهِل ال ِِ أِلَنَُّهْم َيْعتَ

ِْدُوَن َ َواَزَها َوتََْابَُضوا اأْلَ  ْمَواَل قَاَل اْلعُلََماُ  : إنَّ اْلُمفَّاَر إذَا تَعَاَملُوا َبْيَنُهْم ِبُمعَاَماَلٍت َيْعتَ

ال  َوإِْن تََحاَكُموا إلَْينَا نَْقَرْرنَاَها فِي نَْيِديِهْم َسَوا و الُمَّ نَْسلَُموا َكانَْت تِْلَك اأْلَْمَواُل لَُهْم َحاَل 

َ َوذَ  ُوا هَّ ْساَلِم نَْو َبْعدَ ُ . َوقَْد قَاَل تَعَالَى : } يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُوا اتَّْ ُروا َما تََحاَكُموا قَْمَل اْمِ

بَا إْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن { فَ  َِْي ِمَن الِرِ بَا َولَْم يَأُْمْرُهْم بَ َمِم ِمْن الِرِ َِْي ِفي ال ِِ ِِ َما بَ أََمَرُهْم ِبتَْر

 بَِردِِ َما قَمَُضو ُ أِلَنَُّهْم َكانُوا يَْستَِحلُّوَن ذَِلَك .

================ 

 281 #قَاِعَد ل فِي اِلَمِقبُوِض بَِعِقٍد فَاِسدٍ 

ُ رُ  ْساَلِم قَدََّس هَّ ٍد فَاِسٍد " َوذَِلَك نَنَّحُ َوقَاَل َشْيُخ اْمِ ْْ ْْمُوِض بِعَ و فِي اْلَم وَححُ فَْصلو : " قَاِعدَة

ُل  ِْدُ اْلفََسادَ . فَاأْلَوَّ ِْدُ اْلفََسادَ َويَْعَلُمحُ نَْو اَل يَْعتَ ا نَْن يَُموَن اْلعَاقِدُ يَْعتَ َيُموُن اَل َيْخلُو : إمَّ

ِْْد َوَكْوِن اْلَْْمَض  بَِمْنِ لَِ  اْلغَاِ ِب ؛ َحْيُث قَمََض َما ُِْمَهِ  اْلعَ يَْعلَُم نَنَّحُ اَل َيْمِلُمحُ ؛ لَِمنَّحُ ِل

َف فِيِح نَْو اَل  ُق َبْيَن نَْن يَتََصرَّ َعْن التََّراِضي َهْل َيْمِلُمحُ بِاْلَْْمِض نَْو اَل يَْمِلُمحُ ؟ نَْو يُفَِرِ

ُهورو ِفي الْ  ِْ ُف ؟ َه َا ِفيِح ِخاَلفو َم ِْْد اْلفَاِسِد ؟ . يَتََصرَّ ِمْلِك . َهْل َيْحُصُل بِاْلَْْمِض فِي اْلعَ
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ِ  فِيَما َيتَعَاقَدُوَن َبْيَنُهْم ِمْن ا مَّ ِْْد : ِمثُْل نَْهِل ال ِِ ِْدُ ِ حَّ َ اْلعَ ا إْن َكاَن اْلعَاقِدُ َيْعتَ ْلعُُْوِد َونَمَّ

ْساَلِم ؛ ِمثُْل بَْيجِ الْ  َمِ  ِفي ِديِن اْمِ بَا َواْلِخْنِ يِر ؛ فَإِنَّ َهِ ِ  اْلعُُْودَ إذَا اتََّصَل اْلُمَحرَّ َخْمِر َوالِرِ

ْساَلِم َوالتََّحاُكِم إلَْينَا نُْمِضيَْت لَُهْم َوَيْمِلُموَن َما قَمَُضو ُ بَِها بِاَل نَِ الٍ  ؛  بَِها اْلَْْمُض قَْمَل اْمِ

بَا إْن ُكْنتُْم ُمْؤِمِنيَن {  ِلَْْوِلِح تَعَالَى } يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُوا َِْي ِمَن الِرِ َ َوذَُروا َما بَ ُوا هَّ اتَّْ

ْْدُ َوَوَ َب َردُّ اْلَماِل إ َِْي . َوإِْن نَْسلَُموا نَْو تََحاَكُموا قَْمَل اْلَْْمِض فُِسَخ اْلعَ ِِ َما بَ ْن فَأََمَر بِتَْر

َ  َكاَن بَاقِي ا نَْو بَدَلُحُ إْن َكاَن فَائِت ا . ُوا هَّ َواأْلَْ ُل فِيِح قَْولح تَعَالَى } يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُوا اتَّْ

بَا إْن ُكْنتُْم ُمْؤِمِنيَن {  َِْي ِمَن الِرِ } َوإِْن تُْمتُْم فَلَُمْم ُرُ وُس  -إلَى قَْوِلِح  -َوذَُروا َما بَ

ِْيَ  ُ تَعَالَى بَِردِِ َما بَ َمِم َولَْم يَأُْمْر بَِردِِ َما قَمَُضو ُ قَْمَل  نَْمَواِلُمْم { نََمَر هَّ بَا فِي ال ِِ ِمْن الِرِ

ْْمُوَض بَِه َ  ْساَلِم ُرُ وَس اأْلَْمَواِل . فَعُِلَم نَنَّ اْلَم ْساَلِم َوَ عََل لَُهْم َمَج َما قَمَُضو ُ قَْمَل اْمِ ا اْمِ

ْساَلِم يَْمِلُمحُ َ اِحمُحُ نَمَّ  ِْْد قَْمَل اْمِ ْْدُ ِرب ا فَيَْنفَِسُخ َوإِذَا اْلعَ ْساَلُم َوَبْيَنُهَما َع ا إذَا َطَرنَ اْمِ

يَادَةَ  ْساَلِم اْستََحقَّ َ اِحمُحُ َما نَْعَ ا ُ ِمْن َرنِْس اْلَماِل َولَْم يَْستَِحقَّ الِ ِ اْنفََسَخ ِمْن ِحيِن اْمِ

ْْمَْض َوَلْم َيِجْب َعَليْ  بَِويَّ َ الَّتِي لَْم تُ ْساَلِم ؛ أِلَنَّحُ َملََمحُ الِرِ ِح ِمْن َرنِْس اْلَماِل َما قَمََضحُ َقْمَل اْمِ

ْْدُ نَْوَ َب ذَِلَك اْلَْْمَض فَلَْو نَْوَ ْمنَا ُ َعلَيْ  تَحُ َوذَِلَك اْلعَ ِْْد الَِّ   اْعتََْدَ ِ حَّ ِح بِاْلَْْمِض فِي اْلعَ

ْمنَا ُ بِِح ِمْن َرنِْس اْلَماِل الَِّ   اْستََحقَّ اْلُمَ الَمَ َ بِِح َوذَِلَك لَُمنَّا قَْد نَْوَ ْمنَا َعلَْيِح َردَّ ُ َوَحاسَ 

ِْْريٍر : مِ  تَحُ بِتَأِْويٍل ِمْن اْ ِتَهاٍد نَْو تَ ٍد اْعتََْدَ اْلُمْسِلُم ِ حَّ ْْ ثُْل ِخاَلُف َما تََْدََّم . َوَهَم َا ُكلُّ َع

َبِويَِّ  الَّتِي يُمِ  ُزو اْلِحيَِل . َوِمثُْل َبْيجِ النَّمِيِ  اْلُمتَنَاَزلِ فِيِح ِعْندَ َمْن اْلُمعَاَماَلِت الِرِ يُحَها ُمَجِوِ

ُز َبْعَضَها ؛ فَإِنَّ َهِ ِ  اْلعُ  تَحُ . َوِمثُْل بُيُولِ اْلغََرِر اْلَمْنِهِيِ َعْنَها ِعْندَ َمْن يَُجِوِ ِْدُ ِ حَّ ُْودَ يَْعتَ

َابُُض مَ  َْْض بَْعدَ ذَِلَك ؛ اَل ِبُحْمِم َواَل بُِرُ ولٍ إذَا َحَصَل فِيَها التَّْ ِ  لَْم تُْن حَّ َج اْعتَِْاِد الِصِ

َابُِض نَوْ  ا إذَا تََحاَكَم اْلُمتَعَاقِدَاِن إلَى َمْن َيْعلَُم بُْ اَلنََها قَْمَل التَّْ  َعْن ذَِلَك ااِلْ ِتَهاِد . َونَمَّ

ِل اْستَْفتَيَا ُ إذَا تَمَيََّن لَُهَما اْلَخ َ  ِل فََما َكاَن قَْد قُمَِض بِااِلْعتَِْاِد اأْلَوَّ نْ ِ اأْلَوَّ أُ فََرَ َج َعْن الرَّ

يَادَةُ َوَرَ جَ  َِْ ْت الِ ِ و ِربَِويَّ و : نُْس ِ  َرنُْس اْلَماِل َوِزيَادَة مَّ َِْي فِي ال ِِ  نُْمِضَي . َوإِذَا َكاَن قَْد َب

ِل َكأَْهِل إلَى َرنِْس اْلَماِل . َولَْم َيِجْب َعلَ  ى اْلَْابِِض َردُّ َما قَمََضحُ قَْمَل ذَِلَك بِااِلْعتَِْاِد اأْلَوَّ

ِ  َونَْولَى أِلَنَّ ذَِلَك ااِلْعتَِْادَ بَاِطلو قَْ ع ا . مَّ  ال ِِ
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ُ ُروَححُ َعْن " اْلِعينَِ  " : َهْل ِهَي َ ائِ َ  ْساَلِم ؟ نَْم اَل ؟ َوَهْل َوُسئَِل قَدََّس هَّ ةو فِي ِديِن اْمِ

يَُجوُز أِلََحٍد نَْن يَُْلِِدَ فِيَها َبْعَض َمْن َرنَّللَا َ َواَزَها ِمْن اْلفََُْهاِ  نَْم َيِجُب َعلَْيِح نَْن يَْحتَاَط 

اْلِعينَِ  " اْلَمْ ُكوَرةِ : َهْل ِلِدينِِح َوَيتَّمَِج النُُّصوَص اْلَواِردَةَ فِي ذَِلَك َوَمْن تَاَب ِمْن " َمْسأَلَِ  

ِ  إلَى نَْربَاِبِح إْن قَدََر نَْو  ْبحِ َوَردِِ َِْها ؟ نَْم َيِجُب َعلَْيِح إْخَراُج الِرِ يَِحلُّ لَحُ َما َرِبَححُ بَِ ِري

ُجوُز لَحُ ذَِلَك ؟ نَْم اَل ؟ التََّصدُُّق بِ َِلَك ؟ فَإِْن َعادَ إلَْيَها ُمَْلِِد ا بَْعدَ اْلِعْلِم بِمُْ اَلِنَها : َهْل يَ 

ِق " ؟  َوَك َِلَك َما تَُْولُوَن فِي " َمْسأَلَِ  الثُّاَلالِيَِّ  " ؟ َو " َمْسأَلَِ  التََّورُّ

 اْلَجَوابُ 

ا إذَا َكاَن قَْصدُ ال َّاِلِب نَْخ َ دََراِهَم بِأَْكثََر ِمْنَها إلَى نََ ٍل وَ  ِ . نَمَّ اْلُمْعِ ي فَأََ اَب : اْلَحْمدُ لِلَّ

ِْْصدُ إْعَ اَ  ُ ذَِلَك . فََه َا ِرب ا اَل َرْيَب فِي تَْحِريِمِح َوإِْن تََحيَّاَل َعلَى ذَِلَك بِأَِ ِ َطِريٍق َكاَن  يَ

بَا الَّ  ِ   نَْنَ َل ؛ فَإِنََّما اأْلَْعَماُل بِالنِِيَّاِت َوإِنََّما ِلُمِلِ اْمِرٍئ َما َنَوَّللا ؛ فَإِنَّ َه َْيِن قَْد قََصدَا الِرِ

ُ فِيِح قَْولَحُ : } يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُوا بَا الَِّ   نَْنَ َل هَّ ُ فِي تَْحِريِمِح اْلُْْر َن َوُهَو الِرِ ُوا  هَّ اتَّْ
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بَا إْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن { } فَإِْن لَْم تَْفعَلُوا فَأْذَنُوا بِ  َِْي ِمَن الِرِ َ َوذَُروا َما بَ ِ هَّ َحْرٍب ِمَن هَّ

َوَرُسوِلِح َوإِْن تُْمتُْم فَلَُمْم ُرُ وُس نَْمَواِلُمْم اَل تَْمِلُموَن َواَل تُْملَُموَن { } َوإِْن َكاَن ذُو ُعْسَرةٍ 

ُ ِل دَْينو فَيَأْتِ  ُ ُل فِي اْلَجاِهِليَِّ  يَُموُن لَحُ َعلَى الرَّ يح ِعْندَ فَنَِمَرةو إلَى َمْيَسَرةٍ { . َوَكاَن الرَّ

ا نَْن تُْربَِي فَإِْن قََضا ُ َوإاِلَّ َزادَ ُ اْلَمِديُن فِي  ِْْضَي َوإِمَّ ا نَْن تَ َمَحِلِ اأْلََ ِل فَيَُْوُل لَحُ : إمَّ

 ُ  إذَا اْلَماِل َوَزادَ ُ اْلغَِريُم فِي اأْلََ ِل َفيَُموُن قَْد بَاَل اْلَماَل بِأَْكثََر ِمْنحُ إلَى نََ ٍل فَأََمَرُهْم هَّ

ِْْصدُ ُ نَْهُل اْلَجاِهِليَِّ  ؛  ِْْصدُوَن َما تَ تَابُوا نَْن اَل يَُ اِلمُوا إالَّ ِبَرنِْس اْلَماِل َونَْهُل اْلِحيَِل يَ

ْلعَ َ إلَى نََ ٍل الُمَّ َيْمتَاُعَها بِ  َ َولَُهْم ُطُرقو : نََحدَُها : نَْن َيمِيعَحُ الِسِ أَقَلَّ ِمْن لَِمنَُّهْم يَُخاِدُعوَن هَّ

ا إلَى اْلعََ ا ِ  َِ َ : إنِِي ِبْعت ِمْن َزْيٍد ُغاَلم  ْْد ا َكَما قَالَْت نُمُّ َولَِد َزْيِد ْبِن نَْرقََم ِلعَائِ  ذَِلَك نَ

َِ ُ : بِئَْس َما َشَرْيت َوبِئَْس َما اشْ  ْْد ا . فََْالَْت لََها َعائِ تََرْيت بِثََمانِِمائَِ  َواْبتَْعتح بِِستِِِمائَِ  نَ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم إالَّ نَْن َيتُوَب قَ  ِ َ لَّى هَّ الَْت : نَْخمِِر  َزْيد ا نَنَّحُ قَْد نَْبَ َل ِ َهادَ ُ َمَج َرُسوِل هَّ

َِ ُ : } فََمْن َ اَ  ُ َموْ  ِعَم و يَا نُمَّ اْلُمْؤِمِنيَن نََرنَْيت إْن لَْم  ُخْ  إالَّ َرنَْس َماِلي فَََْرنَْت َعائِ

ِ { . َوقِيَل اِلْبِن َعمَّاٍس : َرُ لو بَاَل َحِريَرة   ِمْن َربِِِح فَاْنتََهى فَلَحُ َما َسلََع َونَْمُر ُ إلَى هَّ

َل إلَى نََ ٍل الُمَّ اْبتَاَعَها بِأَقَلَّ ِمْن ذَِلَك ؟ فََْاَل : دََراِهُم بِدََراِهَم دََخلَْت َبْيَنُهَما َحِريَرةو . َوُسئِ 

ُ َوَرُسولُحُ . َوفِي السُّنَِن َعْن النَِّمِيِ نَ  َمحُ هَّ ا َحرَّ نَُس ْبُن َماِلٍك َعْن َنْحِو ذَِلَك فََْاَل : َه َا ِممَّ

بَا { ُ َعلَْيِح َوَسلََّم نَنَّحُ قَاَل : } َمْن بَاَل بَْيَعتَْيِن فِي َبْيعٍَ  فَلَحُ نَْوَكُسُهَما نَْو الِرِ  َ لَّى هَّ

بَِويَِّ  الُمَّ نَتَيَا إلَ َوَهؤُ  ى اَلِ  قَْد بَاُعوا َبْيَعتَْيِن فِي َبْيعٍَ  . َوَك َِلَك إذَا اتَّفََْا َعلَى اْلُمعَاَملَِ  الِرِ

َ اِحِب َحانُوٍت يَْ لُمَاِن ِمْنحُ َمتَاع ا بَِْْدِر اْلَماِل فَاْشتََرا ُ اْلُمْعِ ي الُمَّ بَاَعحُ اآْلِخ ُ إلَى نََ ٍل 

نََعادَ ُ إلَى َ اِحِب اْلَحانُوِت بِأَقَلَّ ِمْن ذَِلَك . فَيَُموُن َ اِحُب اْلَحانُوِت َواِسَ    بَْينَُهَما  الُمَّ 

ا إلَى اْلَْْرِض ُمَحابَاة  فِي  بَا الَِّ   اَل َرْيَب ِفيِح . َوَك َِلَك إذَا َضمَّ ا ِمْن الِرِ بُِجْعِل فََه َا نَْيض 

ِْْرَضحُ ِمائَ   َوَيمِيعَحُ ِسْلعَ   تَُساِو  َخْمَسِمائٍَ  نَْو  بَْيجٍ نَْو إَ اَرةٍ نَوْ  َغْيِر ذَِلَك ِمثُْل نَْن يُ

بَا َوِمْن ِرَوايَِ  التِِْرِمِ ِ ِ  ا ِمْن الِرِ ُر ُ َحانُوت ا يَُساِو  ُكَرا ُ ِمائَ   ِبَخْمِسيَن َفَه َا نَْيض  يَُؤِ ِ

ِ ْبِن ُعمَ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم نَنَّحُ قَاَل : } اَل يَِحلُّ َسلَعو َوَغْيِرِ  َعْن َعْمِد هَّ َر َعْن النَّمِِيِ َ لَّى هَّ

َوَبْيجو َواَل َشْرَطاِن ِفي َبْيجٍ َواَل ِرْبُح َما لَْم يُْضَمْن َواَل بَْيُج َما لَْيَس ِعْندَِ { قَاَل التِِْرِمِ  ُّ : 

َم النَّمِيُّ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم السَّلََع  َحِديثو َ ِحيحو . فََْْد َحرَّ َمَج اْلمَْيجِ .  -َوُهَو اْلَْْرُض  -َ لَّى هَّ

ْلعَ َ َمْن  تَِرَ  الِسِ ِْ َراَ  َعلَى الاََلالَِ  نَْنَوالٍ : نََحدَُها : نَْن يَ ِِِ َواأْلَْ ُل فِي َه َا اْلمَاِب نَنَّ ال

ُِّْربِ  ِْْصدُ ااِلْنتِفَاَل بَِها َكاأْلَْكِل َوال ُكوِب َوالسُّْمَنى َوَنْحِو ذَِلَك . فََه َا ُهَو  يَ َواللِِمَاِس َوالرُّ

ا فِي ذَِلَك ا ِْْصدُ نَْن َيتَِّجَر فِيَها إمَّ تَِرَيَها َمْن َي ِْ ُ . َوالثَّانِي : نَْن يَ ْلمَلَِد اْلمَْيُج الَِّ   نََحلَّحُ هَّ

ا فِي َغْيِرِ  فََهِ ِ  ِهَي التَِِجاَرةُ ا ُْْصودُ ُ اَل َه َا َوإِمَّ ُ . َوالثَّاِلُث : نَْن اَل يَُموَن َم لَّتِي نَبَاَحَها هَّ

ا نَْو َسلَ  ُْْصودُ ُ دََراِهَم ِلَحاَ تِِح إلَْيَها . َوقَْد تَعَ ََّر َعلَْيِح نَْن يَْستَْسِلَع قَْرض  ا َواَل َه َا ؛ بَْل َم م 

تَِر  ِسْلعَ   ِليَِميعََها َوَيأُْخ َ  ِْ ُق " َوُهَو َمْمُرو و ِفي نَْظَهِر قَْولَْي فَيَ الََمَنَها فََه َا ُهَو " التََّورُّ

ُق نخي   َوايَتَْيِن َعْن نَْحَمد ؛ َكَما قَاَل ُعَمُر ْبُن َعْمِد اْلعَِ يِ  : التََّورُّ اْلعُلََماِ  َوَه َا إْحدَّللَا الِرِ

بَا . َوقَاَل اْبُن َعمَّاٍس : إذَا اْستََْْمت بِنَ ِْْد الُمَّ الِرِ ِْْد فَاَل بَأَْس بِِح َوإِذَا اْستََْْمت ِبنَ ِد الُمَّ بِْعت بِنَ ْْ

َمْت . َيْعِني : إذَا  بِْعت ِبنَِسيئَِ  فَتِْلَك دََراِهُم بِدََراِهَم . َوَمْعنَى َكاَلِمِح إذَا اْستََْْمت ؛ إذَا قُِوِ

ِْْد َواْبتَْعتَها إلَى نََ لٍ  ْلعَ ُ بِنَ َمْت الِسِ ُق "  قُِوِ ُْْصودُِ دََراِهُم بِدََراِهَم َهَم َا " التََّورُّ فَإِنََّما َم

تَِريَها إلَى نََ ٍل بِأَْكثََر ِمْن ذَِلَك . َوقَْد يَُْوُل ِلَصاِحمِِح : نُِري ِْ ْلعَ َ فِي اْلَحاِل الُمَّ يَ ُم الِسِ دُ يَُِْوِ

ُل : ِمائَتَْيِن نَْو َنْحَو ذَِلَك . نَْو يَُْوُل : ِعْنِد  َه َا نَْن تُْعِ َينِي نَْلَع ِدْرَهٍم فََمْم تَْربَُح ؟ َفيَُْو

ُمحُ بِأَْلِع ِدْرَهٍم الُمَّ يَِميعُحُ بِأَْكثََر ِمْنحُ إلَى  اْلَماُل يَُساِو  نَْلُع ِدْرَهٍم نَْو يُْحِضَراِن َمْن يَُِْوِ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 597 

ِحيحِ . َوَما اْكتَ  ا نُِهَي َعْنحُ ِفي الصَّ ُ ُل ِمْن اأْلَْمَواِل بِاْلُمعَاَماَلِت الَّتِي نََ ٍل فََه َا ِممَّ َسمَحُ الرَّ

ال  فِي ذَِلَك  اْختَلَفَْت فِيَها اأْلُمَّ ُ َكَهِ ِ  اْلُمعَاَماَلِت اْلَمْسئُوِل َعْنَها َوَغْيِرَها َوَكاَن ُمتَأَِوِ

َِمٍُّح بَِمْعِض  ِليٍد نَْو تَ ْْ ِْد ا َ َواَز ُ اِلْ ِتَهاِد نَْو تَ نَْهِل اْلِعْلِم نَْو أِلَنَّحُ نَْفتَا ُ ِب َِلَك بَْعُضُهْم  َوُمْعتَ

 َوَنْحِو ذَِلَك . َفَهِ ِ  اأْلَْمَواُل الَّتِي َكَسمُوَها َوَقمَُضوَها لَْيَس َعلَْيِهْم إْخَراُ َها َوإِْن تََميََّن َلُهمْ 

َ . فَإِنَُّهْم قََمُضوَها بِتَأِْويِل بَْعدَ ذَِلَك نَنَُّهْم َكانُوا ُمْخِ ِئيَن فِي ذَِلَك َونَنَّ الَّ  ِ   نَْفتَاُهْم نَْخَ أ

ا اْكتََسمَحُ اْلُمفَّاُر ِبتَأِْويٍل بَاِطٍل . فَإِنَّ اْلُمفَّاَر إذَا تَمَايَعُوا َبْينَهُ  ا نَْو فَلَْيُسوا نَْسَونَ َحاال  ِممَّ ْم َخْمر 

ِْدُوَن َ َواَز ذَِلَك َوتََْ  ا َوُهْم يَْعتَ َرفَْيِن نَْو تَعَاَملُوا بِِرب ا َ ِريحٍ ِخْنِ ير 
ابَُضوا ِمْن ال َّ

ِْدُوَن َ َواَز ُ َوتََْابَُضوا ِمْن ال ََّرَفْيِن الُمَّ نَْسلَُموا الُمَّ تََحاَكُموا إلَْينَا : نَْقَرْرَناُهْم َعلَى  َما يَْعتَ

ْساَلِم نَْن يَْنتَِفعُوا  بِ َِلَك . َكَما قَاَل تَعَالَى : } يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُوا بِأَْيِديِهْم َوَ اَز لَُهْم بَْعدَ اْمِ

َِْي َلُهْم فِي ال ِِ  ِِ َما بَ بَا إْن ُكْنتُْم ُمْؤِمِنيَن { فَأََمَرُهْم ِبتَْر َِْي ِمَن الِرِ َ َوذَُروا َما بَ ُوا هَّ َمِم اتَّْ

ِ  َولَْم يَأُْمْرُهْم بِإَِعادَةِ َما َقَمُضو ُ . َوَكاَن بَ  مَّ اِب ُعَمَر بِاْلِعَراِق يَأُْخ ُ ِمْن نَْهِل ال ِِ ْعُض نُوَّ

 َ  ِ ا الُمَّ َيِميعَُها لَُهْم فََمتََب إلَْيِح ُعَمُر َيْنَها ُ َعْن ذَِلَك . َوقَاَل : إنَّ َرُسوَل هَّ لَّى اْلِجْ يَ َ َخْمر 

ُ اْليَهُ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم قَاَل : } َلعََن هَّ ُُِّحوُم فَمَاُعوَها َونََكلُوا ناَلَْمانََها { هَّ َمْت َعَلْيِهْم ال ودَ ُحِرِ

فَّاَر . َولَِمْن َولُّوُهْم َبْيَعَها َوُخ ُوا ناَلَْماَنَها . فَنََهاُهْم ُعَمُر َعْن َبْيجِ اْلَخْمِر َوقَاَل َوَلْو نَِبيعَُها اْلمُ 

ُضوا ناَلَْماَنَها َ اَز ِلْلُمْسِلِميَن نَْن يَأُْخ ُوا ذَِلَك الثََّمَن ِمْنُهْم ؛ فَإِذَا بَاُعوَها ُهْم أِلَْهِل ِديِنِهْم َوقَمَ 

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم } نَيَُّما قَْسٍم قُِسَم فِي اْلَجاِهِليَِّ  فَُهَو َعلَى َما قُ  ِسَم َوِلَه َا قَاَل النَّمِيُّ َ لَّى هَّ

ْساَلمُ  ْساَلِم { . َبْل نَْكثَُر اْلعُلََماِ  َكَماِلٍك َونَْحَمد  َونَيَُّما قَْسٍم نَْدَرَكحُ اْمِ فَُهَو َعلَى قَْسِم اْمِ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َوُسنَّ ُ ُخلَفَ  ِ َ لَّى هَّ ائِِح َونَبِي َحِنيفَ َ يَُْولُوَن بَِما دَلَّْت َعلَْيِح ُسنَّ ُ َرُسوِل هَّ

اِشِديَن َوُهَو : نَنَّ اْلُمفَّارَ  اْلُمَحاِربِيَن إذَا اْستَْوَلْوا َعلَى نَْمَواِل اْلُمْسِلِميَن ِباْلُمَحاَربَِ  الُمَّ  الرَّ

ُ َعلَْيِح َوسَ  لََّم بِيَِد نَْسلَُموا بَْعدَ ذَِلَك نَْو َعاَهدُوا فَإِنََّها تَُْرُّ بِأَْيِديِهْم َكَما نَقَرَّ النَّمِيُّ َ لَّى هَّ

ِرِكيَن َما َكانُوا  ِْ ِْدُوا تَْحِريَم ذَِلَك اْلُم نََخ ُو ُ ِمْن نَْمَواِل اْلُمْسِلِميَن َحاَل اْلُمْفِر ؛ أِلَنَُّهْم لَْم يَْعتَ

ْساَلِم َما تََْدََّم ِمْن اْلُمْفِر وَ  ْساَلُم َيُجبُّ َما َقْملَحُ فَإِنََّما َغفََر لَُهْم بِاْمِ اأْلَْعَماِل َوقَْد نَْسلَُموا َواْمِ

ُل الَِّ   َ اُروا ُمْمتَ  ِسِميَن لََها بَِما اَل يَأاْلَُموَن بِِح . َوإِذَا َكاَن اأْلَْمُر َك َِلَك : فَاْلُمْسِلُم اْلُمتَأَِوِ

ِْدُ َ َواَز َما َفعَلَحُ ِمْن اْلُممَاَيعَاِت َواْلُمَؤاَ َراِت َواْلُمعَاَماَلِت الَِّتي يُْفِتي فِيَها َبْعُض  يَْعتَ

ِحيَح تَْحِريُم ذَِلَك : اْلعُلََماِ  إذَا نُقْ  مَِض بَِها نَْمَوالو َوتَمَيََّن أِلَْ َحابَِها فِيَما بَْعدُ نَْن اْلَْْوَل الصَّ

ْساَلِم َما اْكتََسمُ  و ُ فِي لَْم يَْحُرْم َعلَْيِهْم َما قَمَُضو ُ بِالتَّأِْويِل َكَما لَْم يَْحُرْم َعَلى اْلُمفَّاِر بَْعدَ اْمِ

ِْدُوَن تَْحِريَم ذَِلَك نَْن  َحاِل اْلُمْفرِ  بِالتَّأِْويِل َوَيُجوُز ِلَغْيِرِهْم ِمْن اْلُمْسِلِميَن الَِّ يَن يَْعتَ

يَّ فِيَما فِي يَِدِ  ِمْن الََمِن اْلَخْمِر َوَغْيرِ  ِمِ ِ  ؛ يُعَاِملُوُهْم فِيِح ؛ َكَما َيُجوُز ِلْلُمْسِلِم نَْن يُعَاِمَل ال ِِ

بَِويَِّ  َواَل َيْصلَُح نَْن يَُْلِِدَ لَِمْن َعلَْيِهْم إذَ  ا َسِمعُوا اْلِعْلَم نَْن َيتُوبُوا ِمْن َهِ ِ  اْلُمعَاَماَلِت الِرِ

ِليد ا ِلمَْعِض اْلعُلََماِ  ؛ فَإِنَّ تَْحِريَم َهِ ِ  اْلُمعَاَماَلِت الَابِ  ْْ ْن يُْفتِي بِاْلَجَواِز تَ تو فِيَها نََحد ا ِممَّ

و بِالنُُّصوِص َواآْل  َِِّريعَِ  َشاِهدَة َحابَ ُ فِي تَْحِريِمَها َونُُ وُل ال الَاِر َولَْم يَْختَِلْع الصَّ

و فِي َهِ ِ  اْلُمعَاَماَلِت َمَج ِزيَ  بَا َمْوُ ودَة ُ الِرِ َم هَّ ادَةِ بِتَْحِريِمَها . َواْلَمفَاِسدُ الَّتِي أِلَْ ِلَها َحرَّ

فَِ  َواْلَْْمِض َوَغْيِر ذَِلَك ِمْن َمْمٍر َوِخدَالٍ َوتَعٍَب َوَع َاٍب .  ْؤيَِ  َوالِصِ فَإِنَُّهْم يَُملِِفُوَن ِمْن الرُّ

ُْْصودُ نَخْ  ُْْصود ا لَُهْم َوإِنََّما اْلَم ُْْصوِد َوَه َا اْلمَْيُج لَْيَس َم  ُ نُُموٍر َيْحتَاُج إلَْيَها ِفي اْلَمْيجِ اْلَم

بَا فَُهْم ِمْن نَْهِل  دََراِهَم بِدََراِهَم َفيَُ وُل َعَلْيِهمْ  ال َِّريُق الَِّتي يُْؤَمُروَن ِبَها فََيْحُصُل لَُهْم الِرِ

َهدُ بِأَنَّ َه َا الَِّ   يَْفعَلُونَحُ َمْمرو وَ  ِْ بَا اْلُمعَ َّبِيَن فِي الدُّْنيَا قَْمَل اآْلِخَرةِ َوقُلُوبُُهْم تَ ِخدَالو الِرِ

ْميَاَن فَلَْو نَتَْوا  َوتَْلِميسو ؛ َوِلَه َا قَاَل نَيُّوبُ  َ َكَما يَُخاِدُعوَن الِصِ السختياني : يَُخاِدُعوَن هَّ
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 ِفي َغْيِر َه َا اْلَمْوِضجِ 
اأْلَْمَر َعلَى َوْ ِهِح لََماَن نَْهَوَن َعلَيَّ . َواْلَماَلُم َعلَى َه َا َمْمُسوطو

ُ نَ  ا فِي َه َا . َوَهَّ  ْعلَُم .َوقَْد َ نَّْفت ِكتَاب ا َكمِير 

============ 

ِة بَِعِضِهِم َعلَى بَِعٍض  مَّ  283 #َشَهاَدِ  أَِهِل الذِِّ

ُز " َشِرَك َ اأْلَْبدَا ا ِمْن نُُموِر اْلُمْسِلِميَن َوَمْ َهمُحُ اَل يَُجِوِ ْن َوِلَي نَْمر  ُ َعمَّ ِن َوُسئَِل َرِحَمحُ هَّ

 " فََهْل َيُجوُز لَحُ َمْنُج النَّاِس ؟ .

 بُ اْلَجَوا

ا يَُسوُغ فِيِح ااِلْ ِتَهادُ َولَْيسَ   فَأََ اَب : لَْيَس لَحُ َمْنُج النَّاِس ِمْن ِمثِْل ذَِلَك َواَل ِمْن نََمائِِرِ  ِممَّ

َمعَحُ بِاْلَمْنجِ نَصٌّ ِمْن ِكتَاٍب َواَل ُسنٍَّ  َواَل إْ َمالٍ َواَل َما ُهَو فِي َمْعَنى ذَِلَك ؛ اَل ِسيََّما 

ِ  َونَْكثَُر  ا يَْعَمُل بِِح َعامَّ ُ اْلُمْسِلِميَن فِي َعامَّ اْلعُلََماِ  َعلَى َ َواِز ِمثِْل ذَِلَك َوُهَو ِممَّ

اأْلَْمَصاِر . َوَه َا َكَما نَنَّ اْلَحاِكَم لَْيَس لَحُ نَْن َيْنَُْض ُحْمَم َغْيِرِ  فِي ِمثِْل َهِ ِ  اْلَمَسائِِل َواَل 

ِشيدُ ِلْلعَاِلِم َواْلُمْفتِي  َِاَر الرَّ ا اْستَ نَْن يُْلِ َم النَّاَس بِاتِِمَاِعِح فِي ِمثِْل َهِ ِ  اْلَمَسائِِل ؛ َوِلَه َا لَمَّ

َماِلم ا نَْن َيْحِمَل النَّاَس َعلَى " ُمَوطَّئِِح " فِي ِمثِْل َهِ ِ  اْلَمَسائِِل َمنَعَحُ ِمْن ذَِلَك . َوقَاَل : إنَّ 

 ِ قُوا فِي اأْلَْمَصاِر َوقَْد نََخ َ ُكلُّ قَْوٍم ِمْن اْلِعْلِم  نَْ َحاَب َرُسوِل هَّ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم تَفَرَّ َ لَّى هَّ

ِح " ِكتَاَب ااِلْختِاَلِف "  َما بََلغَُهْم . َوَ نََّع َرُ لو ِكتَاب ا فِي ااِلْختِاَلِف فََْاَل نَْحَمد : اَل تَُسِمِ

ِح " ِكتَاَب السُّ  نَِّ  " . َوِلَه َا َكاَن بَْعُض اْلعُلََماِ  يَُْوُل : إْ َماُعُهْم ُحجَّ و قَاِطعَ و َولَِمْن َسِمِ

نِي نَنَّ نَْ َحاَب  َواْخِتاَلفُُهْم َرْحَم و َواِسعَ و . َوَكاَن ُعَمُر ْبُن َعْمِد اْلعَِ يِ  يَُْوُل : َما يَُسرُّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم  ِ َ لَّى هَّ لَْم َيْختَِلفُوا ؛ أِلَنَُّهْم إذَا اْ تََمعُوا َعلَى قَْوٍل َفَخالَفَُهْم َرُ لو َرُسوِل هَّ

َْْوِل َه َا َوَرُ لو ِبَْْوِل َه َا َكاَن فِي اأْلَْمِر َسعَ و .  َكاَن َضاالًّ َوإِذَا اْختَلَفُوا فَأََخ َ َرُ لو بِ

ِ  : لَيْ  ِْيِح نَْن يَْحِمَل النَّاَس َعلَى َمْ َهِمِح . َوِلَه َا قَاَل َوَك َِلَك قَاَل َغْيُر َماِلٍك ِمْن اأْلَئِمَّ َس ِلْلفَ

َِّافِِعِيِ  اْلعُلََماُ  اْلُمَصنِِفُوَن فِي اأْلَْمِر بِاْلَمْعُروِف َوالنَّْهيِ َعْن اْلُمْنَمِر ِمْن نَْ َحاِب ال

 تُْنَمُر بِاْليَِد َوَلْيَس أِلََحِد نَْن يُْلِ َم النَّاَس َوَغْيِرِ  : إنَّ ِمثَْل َهِ ِ  اْلَمَسائِِل ااِلْ تَِهاِديَِّ  اَل 

ُم فِيَها بِاْلُحَججِ اْلِعْلِميَِّ  َفَمْن تََميََّن لَحُ ِ حَّ ُ نََحِد اْلَْْولَيْ 
ِن تَمِعَحُ بِاتِِمَاِعِح فِيَها ؛ َولَِمْن َيتََملَّ

َعلَْيِح . َوَنَمائُِر َهِ ِ  اْلَمَسائِِل َكثِيَرةو : ِمثَْل تَنَاُزلِ َوَمْن قَلَّدَ نَْهَل اْلَْْوِل اآْلَخِر فَاَل إْنَماَر 

 َواِحدَة  َوبَْيجِ اْلُمعَاَطاةِ 
َرتِِح َوفِي بَْيجِ المْاالي ُ ْملَ   ِْ النَّاِس فِي َبْيجِ الماقال اأْلَْخَضِر فِي قِ

ِؤ ِمْن َوالسَّلَِم اْلَحاِلِ َواْستِْعَماِل اْلَماِ  اْلَمثِيِر بَْعدَ وُ  قُولِ النََّجاَسِ  فِيِح إذَا لَْم تُغَيِِْر ُ َوالتََّوضُّ

ِِ اْلُوُضوِ  ِمْن  َكِر َوالنَِِساِ  َوُخُروجِ النََّجاَساِت ِمْن َغْيِر السَّمِيلَْيِن َواْلَْْهََْهِ  َوتَْر
َمِسِ ال َّ

ِِ ذَ  ا َوتَْر ا نَْو َ ْهر  َِْراَ ةِ بِاْلمَْسَملَِ  ِسرًّ ِلَك . َوتَْنِجيِس َبْوِل َما يُْؤَكُل لَْحُمحُ َوَرْوالِِح ذَِلَك َواْل

ِم بَِضْربٍَ   ِِ ذَِلَك . َوالتََّيمُّ فَِ  َوتَْر نَْو نَْو اْلَْْوِل ِبَ َهاَرةِ ذَِلَك َوبَْيجِ اأْلَْعيَاِن اْلغَائِمَِ  بِالِصِ

مِ  ِلُمِلِ َ اَلةٍ نَْو ِلَوْقِت ُكِلِ َ اَلةٍ نَْو ااِلْكتِفَاِ   َضْربَتَْيِن إلَى اْلُموَعْيِن نَْو اْلِمْرفََْْيِن َوالتَّيَمُّ

ِ  بَْعِضِهْم َعلَى بَْعٍض نَْو اْلَمْنجِ ِمْن قَمُوِل َشَهادَتِِهْم . مَّ ِم َواِحٍد َوقَمُوِل َشَهادَِة نَْهِل ال ِِ  بِتَيَمُّ

َِِّرَك ُ ِباْلعُُروِض َوَشِرَك ُ اْلُوُ و ََِّجِر َوِمْن َه َا اْلمَاِب ال ِ  َواْلُمَساقَاةُ َعلَى َ ِميجِ نَْنَوالِ ال

َواْلُمَ اَرَع ُ َعلَى اأْلَْرِض اْلمَْيَضاِ  ؛ فَإِنَّ َهِ ِ  اْلَمَسائَِل ِمْن ِ ْنِس َشِرَكِ  اأْلَْبدَاِن ؛ بَْل 

َِاَرَك ِ  َِاَرَكاِت نَْكثَُر ِمْن اْلَمانِِعيَن ِمْن ُم اأْلَْبدَاِن َوَمَج َه َا فََما َزاَل  اْلَمانِعُوَن ِمْن َهِ ِ  اْلُم

اْلُمْسِلُموَن ِمْن َعْهِد نَِميِِِهْم َوإِلَى اْليَْوِم فِي َ ِميجِ اأْلَْعَصاِر َواأْلَْمَصاِر يَتَعَاَملُوَن 

اْلُمعَاَماَلِت لَتَعَ ََّل  بِاْلُمَ اَرَعِ  َواْلُمَساقَاةِ َولَْم يُْنِمْر ُ َعلَْيِهْم نََحدو َولَْو ُمنَِج النَّاُس ِمثَْل َهِ  ِ 
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ِتي بِأَنَّ َكِثيرو ِمْن َمَصاِلِحِهْم الَّتِي اَل يَتِمُّ ِدينُُهْم َواَل دُْنيَاُهْم إالَّ بَِها . َوِلَه َا َكاَن نَبُو َحِنيفَ َ يُفْ 

لُ َعلَى اْلَْْوِل ِبَجَواِزَها َويَُْوُل : إنَّ ا لنَّاَس اَل يَأُْخ ُوَن بَِْْوِلي اْلُمَ اَرَع َ اَل تَُجوُز الُمَّ يَُفِرِ

فِي اْلَمْنجِ ؛ َوِلَه َا َ اَر َ اِحمَا ُ إلَى اْلَْْوِل بَِجَواِزَها َكَما اْختَاَر ذَِلَك َمْن اْختَاَر ُ ِمْن 

َِّافِِعِيِ َوَغْيِرِ  .  نَْ َحاِب ال

============== 
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ُ َعْن قَ  ْوٍم لَُهْم ِعْندَ َراِهٍب فِي دَْيٍر َوِديعَ و َوادََّعى َعدََمَها َمَج َما َكاَن ِفي َوُسئَِل َرِحَمحُ هَّ

َوَهْل  الدَّْيِر الُمَّ َظَهَر الَِّ   ادََّعى نَنَّ َما َعِدَم ِمْن الدَّْيِر قَْد َباَعحُ . فََهْل يُْلَ ُم بِاْلَماِل ؟ نَْم اَل ؟

اِهِب َعلَى َساِحِل اْلمَْحِر اْلَماِلحِ َولَحُ نَخو َحَراِميٌّ فِي اْلمَْحِر  اْلَْْوُل قَْولُحُ ؟ َودَْيُر َه َا الرَّ

ا . فََما َيِجُب َعلَى ُواَلِة اأْلُُموِر فِيِح ؟ َوَهْل َيُجوُز قَتْلُحُ َوَخَراُب  يَأِْو  إلَْيِح َواْلَحَراِميَّ ُ نَْيض 

َهدُوَن دَْيِرِ  ؟ َوَكاَن نَْهُل اْلَماِل َطلَمُوا َمالَ  ِْ ُهْم ِمْنحُ فَلَْم يَُسلِِْمحُ َلُهْم َولَُهْم ُشُهودو نََصاَرَّللا يَ

 بِ َِلَك ؟

 اْلَجَوابُ 

ِ   ِلْلُموِدلِ لَْم يَْ َهْب فَادََّعى نَنَّ اْلَوِديعَ َ ذَهَ 
ِ . إذَا َظَهَر نَنَّ اْلَماَل الَّ َمْت فَأََ اَب : اْلَحْمدُ لِلَّ

َْْوِل َماِلٍك َونَْحَمد فِي دُوَن َماِلِح فَُهنَا َيمُ  وُن َضاِمن ا ِلْلَوِديعَِ  فِي نََحِد قَْوَلْي اْلعُلََماِ  : َك

َن نََنَس ْبَن َماِلٍك َوِديعَ    ُ َعْنحُ َضمَّ َوايَتَْيِن ؛ فَإِنَّ ُعَمُر ْبُن اْلَخ َّاِب َرِضَي هَّ إْحدَّللَا الِرِ

ا إذَا ادََّعى نَنَّحُ ذََهَب َ ِميُج اْلَماِل الُمَّ َظَهَر َكِ بُحُ فَُهنَا ادََّعى نَنََّها ذََهمَْت دُوَن َماِلِح . َونَ  مَّ

َماِن َعلَْيِح نَْوَكدُ . فَإِذَا ادََّعى اْلُموِدلُ َ اِحُب اْلَوِديعَِ  نَنَّحُ َطَلَب اْلَوِديعَ َ ِمْنحُ  ُوُ وُب الضَّ

َوِديعَِ  َولَْم تَتْلَْع : َكاَن قَمُوُل قَْوِلِح َمَج يَِمينِِح نَْقَوَّللا َونَْوَكدَ فَلَْم يَُسلِِْمَها إلَْيِح نَْو نَنَّحُ َخاَن فِي الْ 

؛ َبْل يَْستَِحقُّ فِي ِمثِْل َهِ ِ  الصُّوَرةِ التَّْعِ يَر اْلمَِليَغ الَِّ   يَْردَُعحُ َونَْمثَالَحُ َعْن اْلَمِ ِب . 

ِ  . وَ  مَّ ْْمُوِليَن ِعْندَُهْم قُمِلَْت َوَه َا َمَج َكْونِِح ِمْن نَْهِل ال ِِ إِذَا َشِهدَ َعلَْيِح ِمْن نَْهِل ِدينِِح اْلَم

َوايَتَْيِن .  َشَهادَتُُهْم فِي نََحِد قَْولَْي اْلعُلََماِ  َوُهَو َمْ َهُب نَِبي َحِنيفَ َ َونَْحَمد فِي إْحدَّللَا الِرِ

ْْمَْل َشَهادَتَُهْم فَإِنَّحُ َيْحُمُم ِبَيِميِن اْلُمدََّعى َعلَْيِح َوقَمُوُل َشَهادَِتِهْم َعلَْيِح ُهنَا نَْوَكدُ . َوَمْن لَ  ْم يَ

ا َمْن  ا . َونَمَّ فِي ِمثِْل َهِ ِ  الصُّوَرةِ ؛ ِلُمُهوِر ُرْ َحاِن قَْوِل اْلُمدَِّعي فِي نََحِد َقْولَْيِح نَْيض 

ِ  يُْؤِو  نَْهَل اْلَحْرِب نَْو يُعَ  مَّ ََْض َعْهدُ ُ َكاَن ِمْن نَْهِل ال ِِ اِونُُهْم َعلَى اْلُمْسِلِميَن فَإِنَّحُ قَْد اْنتَ

َوَحلَّ دَُمحُ َوَمالُحُ َواْلَواِ ُب َعلَى ُواَلةِ اأْلُُموِر ناَلَّ َيتُْرُكوا ِمثَْل َهُؤاَلِ  الَِّ يَن اَل يُْؤَمنُوَن 

ِميَن نَْو يُْنَُْل إلَْيِهْم نَْواَلدُ اْلُمْسِلِميَن َعلَى اْلُمْسِلِميَن فِي َمْوِضجٍ يَُخاُف َضَرُرُهْم َعلَى اْلُمْسلِ 

 ؛ فَإِنَّحُ قَْد اْنتَََْض َعْهدُ ُ َوَحلَّ دَُمحُ َوَمالُحُ .

============ 
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َِْي ِمْنُهْم . َوُسئَِل َعْن بَْيعٍَ  بَِْْريَِ  َوَلَها َوْقعو َواْنََْرَض النََّصاَرَّللا ِبتِْلَك اْلَْْريَِ  َونَْسلَ  َم َمْن بَ

 فََهْل يَُجوُز نَْن يُتََّخ َ َمْسِجد ا ؟

 اْلَجَوابُ 

ََّخ َ َمْسِجد   ِ  الَِّ يَن اْستََحُّْوا تِْلَك نََحدو َ اَز نَْن يُت مَّ ا ؛ اَل فَأََ اَب : نَعَْم إذَا لَْم يَْمَق ِمْن نَْهِل ال ِِ

َِّاِم فَإِنَّ   حُ فَتُْح َعْنَوةٍ .ِسيََّما إْن َكانَْت بِمَِرِ ال
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ْن َوَهَب نَْو نَبَاَح ِلَرُ ِل َشْيئ ا َمْجُهوال  : َهْل يَِصحُّ ؟ َكَما لَْو نَبَاَححُ الََمَر َشَجَرةٍ  َوُسئَِل َعمَّ

ُ وَل َهْل يَِصحُّ ؟  فِي قَابَِل ؟ َولَْو نََرادَ الرُّ

 اْلَجَوابُ 

َز نَْن َيَهَب َغْيَر ُ َما  فَأََ اَب : تَنَاَزلَ  َز ُ َماِلٍك َحتَّى َ وَّ اْلعُلََماُ  ِفي ِهمَِ  اْلَمْجُهوِل : فََجوَّ

حُ َوِرالَحُ ِمْن فاَُلٍن ؛ َوإِْن لَْم َيْعلَْم قَْدَر ُ َوإِْن لَْم يَْعلَْم ناَلُلُثو ُهَو نَْم ُربُجو ؟ َوَك َِلَك إذَا َوَهمَ 

لَُم َما ُهَو َوَك َِلَك َيُجوُز ِهمَ ُ اْلَمْعدُوِم َكأَْن َيَهمَحُ الََمَر َشَجِرِ  َه َا اْلعَاَم ِحصَّ   ِمْن دَاٍر َواَل َيعْ 

َِّافِِعِيِ . َوَك َِلَك اْلَمْعُروُف ِفي َمْ َهِب نَبِي َحِنيفَ َ  ْز ذَِلَك ال ََِرةَ نَْعَواٍم ؛ َولَْم يَُجِوِ نَْو َع

ْبَراِ  ِمْنحُ َونَْحَمد اْلَمْنُج ِمْن ذَِلَك ؛ لَ  ْلحِ َعلَى اْلَمْجُهوِل َواْمِ ُز فِي الصُّ ِمنَّ نَْحَمد َوَغْيَر ُ يَُجِوِ

َِّافِِعِيِ . فَإِ  ُز ُ ال ُز ِمْن ذَِلَك َما اَل يَُجِوِ َِّافِِعِيِ . َوَك َِلَك نَبُو َحِنيفَ َ يَُجِوِ ُز ُ ال نَّ َما اَل يَُجِوِ

تَِرُط اْلِعْلَم بِ  ِْ ِ يَ َِّافِِعِي ِ  اْلعُُْوِد َحتَّى ِعَوِض اْلُخْلجِ ال ْْدَاِر اْلَمْعُْوِد َعلَْيِح فِي َعامَّ ِم

عُوَن فِي ذَِلَك . َوُهَو َمْ ُكورو  ِ  . َونَْكثَُر اْلعُلََماِ  يَُوِسِ مَّ دَاِق َوفِيَما َشَرَط َعَلى نَْهِل ال ِِ َوالصَّ

. َوَهِ ِ  اْلَمْسأَلَ ُ ُمتَعَلَِِْ و بِأَْ ِل  َخَر َوُهَو : نَنَّ  فِي َمْوِضِعِح . َوَمْ َهُب َماِلٍك فِي َه َا نَْرَ حُ 

ِْْد  -ُعُْودَ اْلُمعَاَوَضِ  َكاْلمَْيجِ َوالنَِِماحِ َواْلُخْلجِ : تَْلَ ُم َقْمَل اْلَْْمِض . فَاْلَْْمُض  ُموَ ُب اْلعَ

ْْتََضا ُ  َعاتُ  -َوُم : َكاْلِهمَِ  َواْلعَاِريَِ  فََمْ َهُب نَبِي َحنِيفَ َ  لَْيَس َشْرط ا فِي لُُ وِمِح . َوالتَّمَرُّ

ِد . َوِفي َمْ َهِب نَْحَمد نِ َ  ْْ ِ نَنََّها اَل تَْلَ ُم إالَّ بِاْلَْْمِض ؛ َوِعْندَ َماِلٍك تَْلَ ُم بِاْلعَ َِّافِِعِي الو َوال

ِْْد نَْم اَل بُدَّ  ِمْن اْلَْْمِض ؟ َوفِيِح َعْنحُ ِرَوايَتَاِن . َوَك َِلَك  َكالنَِِ الِ فِي اْلُمَعيَِّن : َهْل يَْلَ ُم بِاْلعَ

ََِّجَرةَ َوَيْمنَُحوَن المنايح ؛ َوَك َِلَك  فِي َبْعِض ُ َوِر اْلعَاِريَِ  . َوَما َزاَل السَّلَُع يُِعيُروَن ال

ا َولَمِ  مِحُ اْلعَاِريَ َ ؛ أِلَنَّ ِهمَ ُ الثََّمِر َواللَّمَِن الَِّ   لَْم يُوَ ْد َويََرْوَن ذَِلَك اَلِزم  ِْ ْن َه َا يُ

ا يَْستَِحُّْحُ اْلَمْوقُ  ِْْد َيْحدُُإ َشْيئ ا َبْعدَ َشْيٍ  َكاْلَمْنفََعِ  ؛ َوِلَه َا َكاَن َه َا ِممَّ ُْْصودَ بِاْلعَ وُف اْلَم

ا إَباَح ُ ذَِلَك فَاَل َعلَْيِح َكاْلَمنَافِجِ ؛ َوِلَه َا تَِصحُّ اْلُمعَاَملَ ُ بُِجْ ِ  ِمْن َه َا : َكا ْلُمَساقَاةِ . َونَمَّ

ا نَْو َمْجُهوال  ؛ لَِمنْ  ا نَْو َمْوُ ود ا َمْعلُوم   نَِ اَل َبْيَن اْلعُلََماِ  فِيِح َوَسَوا و َكاَن َما نَبَاَححُ َمْعدُوم 

ا َكاْلعَاِريَِ  ِعْندَ َمْن اَل َيْجَعُل ا ْْد ا اَلِزم  بَاَح ُ َع ا ؛ َكأَبِي اَل تَُموُن اْمِ ْْد ا اَلِزم  ْلعَاِريَ َ َع

َِْرِط نَْو ُعْرٍف َوفِي  ا إذَا َكاَن َمْحدُود ا بِ ا َماِلٍك فَيَْجعَُل ذَِلَك اَلِزم  َِّافِِعِيِ . َونَمَّ َحِنيفَ َ َوال

 َمْ َهِب نَْحَمد نَِ الو َوتَْفِصيلو .

============ 
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ُ تََعالَى َكفَّاَرةُ اْليَِميِن ِهَي اْلَمْ ُكوَرةُ فِي  ْساَلِم نَْحَمد ْبُن تيمي  َرِحَمحُ هَّ َوقَاَل َشْيُخ اْمِ

ََِرةِ َمَساِكيَن ِمْن نَْوَسِط َما تُْ ِعُموَن  ُسوَرةِ اْلَمائِدَةِ قَاَل تَعَالَى : } فََمفَّاَرتُحُ إْطعَاُم َع

تُُهْم نَْو تَْحِريُر َرقَمٍَ  فََمْن لَْم يَِجْد َفِصيَاُم الاََلالَِ  نَيَّاٍم { فََمتَى َكاَن َواِ د ا نَْهِليُمْم نَْو ِكْسوَ 

ِعَم فَعَلَْيِح نَْن يَُمفَِِر بِإِْحدَّللَا الثَّاَلِإ ؛ فَإِْن لَْم َيِجْد فَِصيَاُم الاََلالَِ  نَيَّاٍم . َوإِذَا اْختَاَر نَْن يُ ْ 

ََِرةَ َمَساِكيَن فَ  ْْدَاُر َما يُْ ِعُم " َمْمِنيٌّ َعلَى نَْ ٍل َوُهَو نَنَّ إْطعَاَمُهْم : َهْل َع لَحُ ذَِلَك . " َوِم

َِّْرلِ ؟ نَْو بِاْلعُْرِف ؟ فِيِح قَْواَلِن ِلْلعُلََماِ  . ِمْنُهْم َمْن قَاَل : ُهَو " ُمَْدَّرو  ُهَو ُمَْدَّرو بِال

َِّْرلِ " َوَهُؤاَلِ  َعلَى نَْقوَ  اٍل . ِمْنُهْم َمْن قَاَل : يُْ ِعُم ُكلَّ ِمْسِميٍن َ اع ا ِمْن تَْمٍر نَْو بِال
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َْْوِل نَبِي َحنِيفَ َ َوَطائِفٍَ  . َوِمْنُهْم َمْن قَاَل :  َ اع ا ِمْن َشِعيٍر نَْو نِْصَع َ الٍ ِمْن بُِرٍ ؛ َك

َْْوِل يُْ ِعُم ُكلَّ َواِحٍد نِْصَع َ الٍ ِمْن تَْمٍر َوَشِعيٍر نَْو رُ  ْبَج َ الٍ ِمْن بُِرٍ ؛ َوُهَو ُمدٌّ َك

َِّافِِعِيِ  َْْوِل ال نَْحَمد َوَطائِفٍَ  . َوِمْنُهْم َمْن قَاَل : َبْل يُْجِ ُئ فِي اْلَجِميجِ ُمدٌّ ِمْن اْلَجِميجِ َك

َِّْرلِ  اِني " نَنَّ ذَِلَك ُمَْدَّرو بِاْلعُْرِف اَل بِال
؛ َفيُْ ِعُم نَْهَل ُكِلِ بَلٍَد ِمْن  َوَطائِفٍَ  . " َواْلَْْوُل الثَّ

ا َونَْوع ا . َوَه َا َمْعَنى قَْوِل َماِلٍك قَاَل إْسَماِعيُل ْبُن  نَْوَسِط َما يُْ ِعُموَن نَْهِليِهْم قَْدر 

ا إْسَحاَق : َكاَن َماِلكو يََرَّللا فِي َكفَّاَرةِ اْليَِميِن نَنَّ اْلُمدَّ يُْجِ ُئ بِاْلَمِدينَِ  قَاَل َما ِلكو : َونَمَّ

 ِ ِهْم ؛ ِلَْْوِل هَّ ِِ نَا فَأََرَّللا نَْن يَُمفُِِروا بِاْلَوَسِط ِمْن َعْي ِِ ِ ا َغْيَر َعْي اْلمُْلدَاُن فَإِنَّ لَُهْم َعْي

تَعَالَى : } ِمْن نَْوَسِط َما تُْ ِعُموَن نَْهِليُمْم نَْو ِكْسَوتُُهْم { َوُهَو َمْ َهُب داود َونَْ َحابِِح 

َحابَِ  َوالتَّاِبِعيَن َه َا اْلَْْوُل ؛ َوِلَه َا َكانُوا يَُْولُوَن اأْلَْوَسُط ُمْ لَ  ْ ا . َواْلَمْنُْوُل َعْن نَْكثَِر الصَّ

ُخْم و َولََمنو ُخْم و َوَسْمنو ُخْم و َوتَْمرو . َواأْلَْعلَى ُخْم و َولَْحمو . َوقَْد بََسْ نَا اآْلالَاَر َعْنُهْم ِفي 

َواُب الَِّ   يَدُلُّ َعلَْيِح اْلِمتَاُب َوالسُّنَّ ُ َغْيِر َه َ  ا اْلَمْوِضجِ َوَبيَّنَّا نَنَّ َه َا اْلَْْوَل ُهَو الصَّ

َِّاِرلُ فَإِنَّحُ  ْر ُ ال َوااِلْعِتمَاُر َوُهَو قِيَاُس َمْ َهِب نَْحَمد َونُُ وِلِح فَإِنَّ نَْ لَحُ نَنَّ َما لَْم يَُْدِِ

َِّاِرلُ فَيُْرَ ُج فِيِح إلَى اْلعُْرِف اَل ِسيََّما َمَج قَْولح يُْرَ ُج ِفيِح إلَ  ْر ُ ال ى اْلعُْرِف َوَه َا لَْم يَُْدِِ

ُر َطعَاَم اْلَمْرنَةِ َواْلَولَِد َواَل  تَعَالَى } ِمْن نَْوَسِط َما تُْ ِعُموَن نَْهِليُمْم { فَإِنَّ نَْحَمد اَل يَُْدِِ

ِِ ؛ َواَل يَُْدِِ  ُر اْلَمْملُو ُر نُْ َرةَ اأْلَِ يِر اْلُمْستَأَْ ِر بَِ عَاِمِح َوِكْسَوتِِح فِي َظاِهِر َمْ َهمِِح َواَل يَُْدِِ

  ِ مَّ ُروَط َ َعلَى نَْهِل ال ِِ ِْ يَافَ َ اْلَم ُر الِضِ يَافَ َ اْلَواِ مَ َ ِعْندَ ُ قَْوال  َواِحد ا َواَل يَُْدِِ الِضِ

ا َواِ م ا ِلْلُمْسِلِميَن فِي َظاِهِر َمْ هَ  ُر َطعَام  َِّْرِط فََمْيَع يَُْدِِ مِِح : َه َا َمَج نَنَّ َهِ ِ  َواِ مَ و بِال

ُر نَْيض   َوايَتَْيِن َعْنحُ َواَل اْلَخَراَج ؛ َواَل يَُْدِِ ُر اْلِجْ يَ َ فِي نَْظَهِر الِرِ َِّْرلِ ؟ بَْل َواَل يَُْدِِ ا بِال

ا َوَ َمْت اأْلَْطِعَم َ اْلَواِ مَ َ ُمْ لَْ ا سَ  َِْرلِ نَْو َشْرٍط َواَل َغْيَر اأْلَْطِعَمِ  ِممَّ َوا و َوَ مَْت بِ

َِّْرلِ   " َفَما لَحُ َحدٌّ فِي ال
نَْو ُمْ لَْ ا . فََ عَاُم اْلَمفَّاَرةِ نَْولَى نَْن اَل يَُْدََّر . و " اأْلَْقَساُم الاََلالَ و

ُر  اللُّغَِ  َرَ َج فِي ذَِلَك إلَْيِهَما . َوَما لَْيَس لَحُ َحدٌّ فِيِهَما َرَ َج فِيِح إلَى اْلعُْرِف ؛ َوِلَه َا اَل يَُْدِِ

ِلْلعُُْوِد نَْلفَاظ ا بَْل نَْ لُحُ ِفي َهِ ِ  اأْلُُموِر ِمْن ِ ْنِس نَْ ِل َماِلٍك َكَما نَنَّ ِقيَاَس َمْ َهمِِح نَنَّ 

ِفْ ِر نِْصُع َ الٍ ِمْن بُِرٍ َوقَْد دَلَّ َعلَى ذَِلَك َكاَلُمحُ َمْ َهمَحُ نَْن َيُموَن اْلَواِ ُب فِي َ دَقَِ  الْ 

الِ َكالتَّْمِر  ِديُر ذَِلَك بِالصَّ
ْْ ُهوُر َعْنحُ تَ ِْ ا َكَما قَْد بَيََّن فِي َمْوِضجٍ  َخَر ؛ َوإِْن َكاَن اْلَم نَْيض 

َِِّعيِر . َوقَْد تَنَاَزَل اْلعُلََماُ  فِي " اأْلُْدِم " َهْل  ُهَو َواِ بو نَْو ُمْستََحبٌّ ؟ َعلَى قَْولَْيِن . َوال

ِحيُح نَنَّحُ إْن َكاَن يُْ ِعُم نَْهلَحُ بِأُدُِم نَْطعََم اْلَمَساِكيَن بِأُدُِم . َوإِْن َكاَن إنََّما يُْ ِعُم بِاَل   نُْدٍم َوالصَّ

َل اْلَمَساِكيَن َعلَى نَْهِلِح بَْل يُ ْ  ِعُم اْلَمَساِكيَن ِمْن نَْوَسِط َما يُْ ِعُم نَْهلَحُ . لَْم يَُمْن لَحُ نَْن يُفَِضِ

َْاُل َعْن نَْهِل  َوَعلَى َه َا فَِمْن اْلمِاَلِد َمْن َيُموُن نَْوَسُط َطعَاِم نَْهِلِح ُمدًّا ِمْن ِحْنَ ٍ  َكَما يُ

ا َ اَ  َنْحَو ِرْطلَْيِن بِاْلِعَراقِِيِ َوُهوَ  ِِْيِ َخْمَس ُ نََواٍق َوَخْمَس ُ  اْلَمِدينَِ  َوإِذَا َ نََج ُخْم   ِْ َم بِالدِِ

ا ِمْن نَْربَعَِ  نََواقٍ  ا َكَما َ اَ  َعْن السَّلَِع َكاَن اْلُخْمُ  َنْحو   نَْسمَالِ نُوقِيٍَّ  فَإِْن َ َعَل بَْعَضحُ نُْدم 

لََماِ  : يُْ ِعُم فِي َغْيِر اْلَمِدينَِ  َوَه َا اَل يَْمِفي نَْكثََر نَْهِل اأْلَْمَصاِر ؛ فَِلَه َا قَاَل ُ ْمُهوُر اْلعُ 

ا نِْصَع  ا ُمدَّاِن نَْو ُمدٌّ َونِْصعو َعلَى قَْدِر َطعَاِمِهْم فَيُْ ِعُم ِمْن اْلُخْمِ  إمَّ نَْكثََر ِمْن َه َا : إمَّ

ا مَ  ا نَْكثَُر . إمَّ ا ِرْطلو َوإِمَّ ا الُلُثَا ِرْطٍل َوِإمَّ ِِْيِ َوإِمَّ ِْ َم َج اأْلُْدِم َعلَى قَْدِر َعادَتِِهْم ِرْطٍل بِالدِِ

ْعَساِر  ْخِص َواْلغَاَلِ  َواْليََساِر َواْمِ فِي اأْلَْكِل فِي َوْقٍت ؛ فَإِنَّ َعادَةَ النَّاِس تَْختَِلُع بِالرُّ

ْيِع َوَغْيِر ذَِلَك . َوإِذَا ُحِسَب َما يُوِ مُحُ نَبُو َحنِيفَ َ خُ  تَاِ  َوالصَّ ِِِ ا َكاَن ِرْطال  َوتَْختَِلُع بِال ْم  

ا َما يُوِ مُحُ ِمْن  ِِْيِ ؛ فَإِنَّحُ يُوِ ُب نِْصَع َ الٍ ِعْندَ ُ الََماِنيَ َ نَْرَطاٍل . َونَمَّ ِْ َم ا بِالدِِ
َوالُلُث 

َِّافِِعيُّ ِستَّ  َِِّعيِر فَيُوِ ُب َ اع ا الََماِنيَ َ نَْرَطاٍل َوذَِلَك ِبَْْدِر َما يُوِ مُحُ ال اٍت التَّْمِر َوال َمرَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 602 

اٍت . َواْلُمْختَاُر نَْن يَْرِ َج فِي ذَِلَك إلَى  َوُهَو بَِْْدِر َما يُوِ مُحُ نَْحَمد ْبُن َحْنمٍَل الاََلَإ َمرَّ

َْْد يُْجِ ُئ فِي بَلٍَد َما نَْوَ َمحُ نَبُو َحنِيفَ َ َوِفي بَلٍَد َما نَْوَ مَحُ نَْحَمد  ُعْرِف النَّاِس َوَعادَِتِهْم فَ

َْْوِلِح تَعَالَى : } ِمْن نَْوَسِط َما َوفِي بَ  لٍَد  َخَر َما َبْيَن َه َا َوَه َا َعلَى َحَسِب َعادَتِِح ؛ َعَمال  بِ

ا ِمْن نَْوَسِط َما يُْ ِعُم  ا َونُْدم  َِّاُهْم ُخْم   ََِرةَ َمَساِكيَن َوَع تُْ ِعُموَن نَْهِليُمْم { . َوإِذَا َ َمَج َع

َك ِعْندَ نَْكثَِر السَّلَِع َوُهَو َمْ َهُب نَبِي َحِنيفَ َ َوَماِلٍك َونَْحَمد فِي إْحدَّللَا نَْهلَحُ نَْ َ نَ ُ ذَلِ 

َ تَعَالَى نََمَر بِإِْطعَاِم ؛ لَمْ  َوايَتَْيِن َوَغْيِرِهْم َوُهَو نَْظَهُر اْلَْْولَْيِن فِي الدَِّليِل َفإِنَّ هَّ يُوِ ْب  الِرِ

تَْيِن " إْحدَاُهَما " نَنَّ  التَّْمِليَك َوَه َا إْطعَامو  َْ   . َوَمْن نَْوَ َب " التَّْمِليَك " اْحتَجَّ بُِحجَّ ِْي َح

َِّْرلِ َواَل يُْعلَُم إذَا نََكلُوا نَنَّ ُكلَّ َواِحٍد يَأُْكُل قَْدَر َحِِِْح . و " ال ثَّاِنيَ ُ ال َّعَاَم اْلَواِ َب ُمَْدَّرو بِال

ْطعَاِم . َوَ َواُب اأْلُولَى نَنَّا اَل " نَنَّحُ بِالتَّْمِليِك َيتَ  ِف الَِّ   اَل يُْمِمنُحُ َمَج اْمِ َممَُّن ِمْن التََّصرُّ

َر نَنَّحُ ُمَْدَّرو بِِح فَاْلَماَلُم إنََّما ُهَو إذَا نَْشمََج ُكلَّ  َِّْرلِ ؛ َوإِْن قُدِِ ُِم نَنَّحُ ُمَْدَّرو بِال
َواِحٍد ِمْنُهْم  نَُسلِ

 َِ ُف بَِما َشاَ  َغدَا   َوَع ا التََّصرُّ ا   َوِحيَنئٍِ  فَيَُموُن قَْد نََخ َ ُكلُّ َواِحٍد قَْدَر َحِِِْح َونَْكثَُر . َونَمَّ

َْْوِلِح تَعَالَ  ِم بِ ُ تَعَالَى لَْم يُوِ ْب ذَِلَك إنََّما نَْوَ َب فِيَها التَّْمِليَك أِلَنَّحُ ذََكَرَها بِالالَّ ى : فَالَلَّ

َف ِبَحْرِف المَّْرِف } إنََّما ا ُ التََّصرُّ دَقَاُت ِلْلفََُْراِ  َواْلَمَساِكيِن { َوِلَه َا َحْيُث ذََكَر هَّ لصَّ

ِحيُح نَنَّحُ اَل َيِجُب التَّْمِليُك ؛ بَْل َيُجوُز  ِ { فَالصَّ قَاِب { } َوفِي َسِميِل هَّ َكَْْوِلِح : } َوِفي الِرِ

َكاةِ  ا يُِعيُن  نَْن يُْعتَِق ِمْن ال َّ تَِرَ  ِمْنَها ِساَلح  ِْ َوإِْن َلْم يَُمْن ذَِلَك تَْمِليم ا ِلْلُمْعتَِق َوَيُجوُز نَْن يَ

ْطعَاُم نَْولَى ِمْن التَّْمِليِك  ِ َوَغْيَر ذَِلَك َوِلَه َا قَاَل َمْن قَاَل ِمْن اْلعُلََماِ  اْمِ ؛ بِِح فِي َسِميِل هَّ

ُْْصودُ أِلَنَّ اْلُمَملََّك قَْد  َيمِيُج َما نَْعَ ْيتح َواَل يَأُْكلُحُ ؛ بَْل قَْد َيْمنُِ  ُ فَإِذَا نَْطعََم ال َّعَاَم َحَصَل َم

ا َكَما يَُْاُل ؛ } نَْطعََم َرُسوُل  ى إْطعَام  َِّاِرلِ قَْ ع ا . َوَغايَ ُ َما يَُْاُل : نَنَّ التَّْمِليَك قَْد يَُسمَّ ال

ُ عَ  ِ َ لَّى هَّ ُ نَِميًّا ُطْعَم   إالَّ هَّ لَْيِح َوَسلََّم اْلَجدَّةَ السُّْدَس { َوِفي اْلَحِديِث : } َما نَْطعََم هَّ

ْطعَاَم اْلَمْعُروَف  َكانَْت ِلَمْن يَِلي اأْلَْمَر بَْعدَ ُ { لَِمْن يَُْاُل : اَل َرْيَب نَنَّ اللَّْفَظ يَتَنَاَوُل اْمِ

 َ ا إذَا نَْطلََق بَِ ِريِق اأْلَْولَى َوأِل نَّ ذَِلَك إنََّما يَُْاُل إذَا ذُِكَر اْلُمْ ِعُم فَيَُْاُل : نَْطعََمحُ َك َا . فَأَمَّ

ا َكانُوا يَ  ْطعَاِم لَِمْن َلمَّ أُْكلُوَن َوقِيَل : نَْطِعْم َهُؤاَلِ  اْلَمَساِكيِن . فَإِنَّحُ اَل يُْفَهُم ِمْنحُ إالَّ َنْفُس اْمِ

ا إذَا َكاَن َما يَأُْخ ُونَ ْطعَاُم . نَمَّ ُْْصودَ ُهَو اْمِ ا ؛ أِلَنَّ اْلَم َي التَّْمِليُك ِلل َّعَاِم إْطعَام  حُ ُسِمِ

ْطاَلِق . ا ِعْندَ اْمِ ى إْطعَام  ُْْصودُ َمْصِرف ا َغْيَر اأْلَْكِل َفَه َا اَل يَُسمَّ  اْلَم
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َِّْرلُ الَّ  ِ   يَِجُب َعلَى ُكِلِ ُمْسِلٍم نَْن َيتَِّمعَحُ َوَيِجُب َعلَى ُواَلةِ اأْلَْمِر نَْصُر ُ َواْلِجَهادُ فَال

َِ يَُْاُل لَحُ قََضاُ  اْلَْاِضي ؛ لَْيَس ُهَو  ا ُحْمُم اْلَحاِكِم فَ َا َعلَْيِح ُهَو اْلِمتَاُب َوالسُّنَّ ُ . َونَمَّ

 ُ َِّْرَل الَِّ   فََرَض هَّ َعلَى َ ِميجِ اْلَخْلِق َطاَعتُحُ ؛ بَْل اْلَْاِضي اْلعَاِلُم اْلعَاِدُل يُِصيُب  ال

َِْخِص ِبِخاَلِف اْلَحِقِ فِي اْلمَاِطِن لَْم َيُجْ  لَحُ نَْخ ُ ُ  تَاَرة  َويُْخِ ُي تَاَرة  َولَْو َحَمَم اْلَحاِكُم ِل

ِليَن واآلخري ِحيَحْيِن َعْن نُِمِ َسلََم َ قَالَْت قَاَل َولَْو َكاَن اْلَحاِكُم َسيِِدَ اأْلَوَّ ن َكَما فِي الصَّ

تِحِ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم . } إنَُّمْم تَْختَِصُموَن إلَيَّ َولََعلَّ بَْعَضُمْم نَْلَحُن ِبُحجَّ ِ َ لَّى هَّ ِمْن  َرُسوُل هَّ

ا نَْسَمُج فََمْن قََضْيت لَ  حُ ِمْن َحِقِ نَِخيِح َشْيئ ا فَاَل يَأُْخ ُ ُ فَإِنََّما بَْعٍض فَأَْقِضي لَحُ بَِنْحِو ِممَّ

َِْخِص  ِِ يَُْوُل إذَا َحَمْمت ِل نَْقَ ُج لَحُ قِْ عَ   ِمْن النَّاِر { فََه َا َسيِِدُ اْلُحمَّاِم َواأْلَُمَراِ  َواْلُملُو

َِْيِ  يَْعلَُم نَنَّحُ اَل يَْستَِحُّْحُ فَاَل يَأُْخ ُ ُ . َوقَْد نَ ْ  َمَج اْلُمْسِلُموَن َعلَى نَنَّ ُحْمَم اْلَحاِكِم بِ

ِِ اْلُمْرَسلَِ  اَل َيْنفُ ُ فِي اْلمَاِطِن فَلَْو َحَمَم ِلَ ْيِد ِبَماِل َعْمٍرو َوَكاَن ُمْجتَِهد ا ُمتََحرِِ  ي ا بِاأْلَْماَل
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ا فِي " اْلعُُْوِد والفسوخ " مِ  ثُْل نَْن َيْحُمَم ِبنَِماحِ نَْو َطاَلٍق نَْو ِلْلَحِقِ لَْم َيُجْ  لَحُ نَْخ ُ ُ . َونَمَّ

ا َوِهَي َمْسأَلَ و  بَْيجٍ نَْو فَْسخِ َبْيجٍ فَِفيِح ِنَ الو َمْعُروفو َوُ ْمُهوُرُهْم يَُْولُوَن اَل َيْنفُ ُ نَْيض 

ا َعاِدال  َوقَْد َحَمَم فِي نَْمٍر دُنْ  يَِوِ ٍ . و " اْلَُْضاةُ الاََلالَ ُ َمْعُروفَ و ؛ َوَه َا إذَا َكاَن اْلَحاِكُم َعاِلم 

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم قَاَل : } اْلَُْضاةُ الاََلالَ و قَاِضيَاِن فِ  ي نَْنَوالٍ " َكَما فِي السُّنَِن َعْن النَِّمِيِ َ لَّى هَّ

َرُ لو قََضى ِللنَّاِس النَّاِر َوقَاٍض فِي اْلَجنَِّ  َرُ لو َعِلَم اْلَحقَّ َوقََضى بِِح فَُهَو فِي اْلَجنَِّ  . وَ 

َعلَى َ ْهٍل َفُهَو ِفي النَّاِر . َوَرُ لو َعِلَم اْلَحقَّ َوقََضى ِبِخاَلفِِح فَُهَو فِي النَّاِر { فَاْلَْاِضي 

ْنَساِن ِبَما يَْعلَُم نَنَّحُ َغْيُر َحِقٍ لَْم َيِحلَّ لَحُ نَ  ْخ ُ ُ ؛ ِلُسنَِّ  الَِّ   ُهَو ِمْن نَْهِل اْلَجنَِّ  إذَا َحَمَم ِلإْلِ

يِن الَِّ   لَْيسَ  ُ َعلَْيِح َوَسلََّم َوإِْ َمالِ اْلُمْسِلِميَن فََمْيَع إذَا َحَمَم فِي الدِِ ِ َ لَّى هَّ لَحُ  َرُسوِل هَّ

َسَمَت . ِمثُْل نَْن  نَْن يَْحُمَم فِيِح ؛ بَْل ُهَو فِيِح َواِحدو ِمْن اْلُمْسِلِميَن إْن َكاَن لَحُ ِعْلمو تََملََّم َوإِالَّ 

ُرولو ُمْستََحبٌّ يُثَاُب فَاِعلُحُ َونَنَّ َمْن قَاَل إ ِْ نَّحُ يَْحُمَم بِأَنَّ السَّفََر إلَى َغْيِر اْلَمَساِ ِد الثَّاَلالَِ  َم

؛ اَل يَِحلُّ ِلَمْن  اَل يُْستََحبُّ يُْؤذَّللَا َويُعَاقَُب نَْو يُْحَمُس : َفَه َا اْلُحْمُم َباِطلو بِإِْ َمالِ اْلُمْسِلِمينَ 

ْساَلِم نَْن َيتَّمِعَحُ َواَل ِلَوِلِيِ نَْمٍر نَْن يَُنفِِ َ ُ َوَمْن نَفَّ َ ِمثَْل َه َا اْلُحْمِم َونَ َصَر ُ َعَرَف ِديَن اْمِ

ُ ِبَها َرُسولَحُ  َوَخالَفََها اْستََحُّْوا َكاَن لَحُ ُحْمُم نَْمثَاِلِح إْن قَاَمْت َعلَْيِح اْلُحجَّ ُ الَّتِي َبعََث هَّ

َْاِب فَإِْن اْلِعَْاَب َوَك َِلَك إْن نَْلَ َم بِِمثِْل َه َا َ ْهال  َونَْلَ َم النَّاَس ِبَما اَل َيْعلَُم فَإِنَّحُ ُمْستَِحقٌّ ِلْلعِ 

ُ َعلَى ُواَلةِ نَْمِر اْلمُ  َِّْرلِ َكاَن ُمْجتَِهد ا ُمْخِ ئ ا ُعِفَي َعْنحُ . َوقَْد فََرَض هَّ ْسِلِميَن اتِِمَاَل ال

يِن َولَْو َكاَن  الَِّ   ُهَو اْلِمتَاُب َوالسُّنَّ ُ َوإِذَا تَنَاَزَل بَْعُض اْلُمْسِلِميَن فِي َشْيٍ  ِمْن َمَسائِِل الدِِ

الِ ُحْمِم َحاِكٍم ؛ َبْل اْلُمنَاِزلُ ِمْن  َحاِد َطلَمَِ  اْلِعْلِم لَْم َيُمْن ِلُواَلةِ اأْلُُموِر نَْن يُْلِ ُمو ُ بِاتِِمَ 

ُ َعلَْيِهْم نَْن يُمَيِِنُوا لَحُ اْلَحقَّ َكَما يُمَيُِِن اْلَحقَّ ِلْلَجاِهِل اْلُمتَعَلُِِم فَإِْن تََميََّن لَحُ اْلَحقُّ  الَِّ   بَعََث هَّ

ا َمْن يَُْوُل : إنَّ الَِّ   قُْلتح ُهَو  بِِح َرُسولَحُ َوَظَهَر َوَعانَدَ ُ بَْعدَ َه َا اْستََحقَّ اْلِعَْاَب . َونَمَّ

ِليد ا : فََه َا بِاتِِفَ  ْْ اِق قَْوِلي نَْو قَْوُل َطاِئفٍَ  ِمْن اْلعُلََماِ  اْلُمْسِلِميَن ؛ َوقَْد قُْلتح اْ ِتَهاد ا نَْو تَ

ْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  َوَلْو ُعوقَِب َه َا اْلُمْسِلِميَن اَل تَُجوُز ُعُْوبَتُحُ َولَْو َكاَن قَْد نَْخَ أَ َخَ أ  ُمَخاِلف ا لِ 

ا َوُهَو لَعُوقَِب َ ِميُج اْلُمْسِلِميَن فَإِنَّحُ َما ِمْنُهْم ِمْن نََحٍد إالَّ َولَحُ نَْقَوالو اْ تََهدَ فِيَها نَْو قَلَّدَ فِيهَ 

ُ اْلُمْخِ َي لَعَاقََب َ ِميَج اْلَخلْ  ُ تَعَالَى ِفي ُمْخِ يو فِيَها ؛ فَلَْو َعاقََب هَّ ِق ؛ بَْل قَْد قَاَل هَّ

ِ َوَماَلئَِمتِِح وَ  ُسوُل بَِما نُْنِ َل إلَْيِح ِمْن َربِِِح َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ  َمَن بِاللَّ ُكتُمِِح اْلُْْر ِن : }  َمَن الرَّ

ُق َبْيَن نََحٍد ِمْن ُرُسِلِح َوقَالُوا َسِمْعنَا َونَطَ  ْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُر { َوُرُسِلِح اَل نُفَِرِ

ُ نَْفس ا إالَّ ُوْسعََها لََها َما َكَسمَْت َوَعلَْيَها َما اْكتََسمَْت َربَّنَا اَل تَُؤاِخْ نَا إْن  } اَل يَُملُِِع هَّ

ا َكَما َحَمْلتَ  حُ َعلَى الَِّ يَن ِمْن قَْمِلنَا َربَّنَا َواَل نَِسينَا نَْو نَْخَ أْنَا َربَّنَا َواَل تَْحِمْل َعلَْينَا إْ ر 

ْلنَا َما اَل َطاقَ َ لَنَا بِِح َواْعُع َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا نَْنَت َمْواَلنَا فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلَْ  ْوِم تَُحِمِ

 ُ ِحيحِ َعْن النَّمِِيِ َ لَّى هَّ َ اْستََجاَب  اْلَمافِِريَن { َوقَْد الَمََت فِي الصَّ َعلَْيِح َوَسلََّم } : نَنَّ هَّ

 : ُ ا قَاَل اْلُمْؤِمنُوَن : } َربَّنَا اَل تَُؤاِخْ َنا إْن نَِسينَا نَْو نَْخَ أْنَا { َقاَل هَّ قَْد َه َا الدَُّعاَ  َولَمَّ

 ُ َ تََجاَوَز  فَعَْلت { َوَك َِلَك فِي َساِئِر الدَُّعاِ  َوقَاَل النَِّميُّ َ لَّى هَّ َعَلْيِح َوَسلََّم } : إنَّ هَّ

يُّ إذَا تَمَ  تِي َعْن اْلَخَ إِ َوالنِِْسيَاِن َوَما اُْستُْمِرُهوا َعلَْيِح { فَاْلُمْفتِي َواْلُجْنِد ُّ َواْلعَاِمِ لَُّموا أِلُمَّ

ِليد ا قَاِ ِديَن اِل  ْْ َِّْيِ  ِبَحَسِب اْ تَِهاِدِهْم اْ ِتَهاد ا نَْو تَ ُسوِل ِبَمْمَلغِ ِعْلِمِهْم اَل بِال تِِمَالِ الرَّ

وَن اْلعُُْوبَ َ بِإِْ َمالِ اْلُمْسِلِميَن َوإِْن َكانُوا قَْد نَْخَ ئُوا َخَ أ  ُمْجَمع ا َعلَْيِح . َوإِذَا قَا
لُوا يَْستَِحُّْ

َِّْرِعيَِّ  : لَْم يَُمنْ  وا بِاأْلَِدلَِّ  ال ِد  إنَّا قُْلنَا اْلَحقَّ َواْحتَجُّ أِلََحِد ِمْن اْلُحمَّاِم نَْن يُْلِ َمُهْم ِبُمَجرَّ

َوالسُّنَّ ُ  قَْوِلِح َواَل يَْحُمَم بِأَنَّ الَِّ   قَالَحُ ُهَو اْلَحقُّ دُوَن قَْوِلِهْم بَْل يَْحُمُم بَْينَحُ َوبَْيَنُهْم اْلِمتَابُ 

ُ بِِح َرُسولَحُ اَل يَُغ َّ  ى بَْل يَْمَهُر فَإِْن َظَهَر َرَ َج اْلَجِميُج إلَْيِح َوإِْن لَْم َواْلَحقُّ الَِّ   َبعََث هَّ
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يَْمَهْر َسَمَت َه َا َعْن َه َا َوَسَمَت َه َا َعْن َه َا ؛ َكاْلَمَسائِِل الَّتِي تََُْج يَتَنَاَزلُ فِيَها نَْهُل 

ا اْلَم َاِهِب اَل يَُْوُل نََحدو إنَّحُ يَِجُب َعلَى َ اِحِب َمْ َهٍب نَ  ْن يَتَّمَِج َمْ َهَب َغْيِرِ  ِلَمْونِِح َحاِكم 

َواُب . فََه َا اَل يُْمِمُن  ا فََيْحُمُم بِأَنَّ قَْولَحُ ُهَو الصَّ نَْن فَإِنَّ َه َا يَْنَِْلُب فََْْد يَِصيُر اآْلَخُر َحاِكم 

اْلُمْسِلِميَن اتِِمَاُعحُ ؛ بِِخاَلِف َما َ اَ  بِِح  يَُموَن ُكلُّ َواِحٍد ِمْن اْلَْْولَْيِن اْلُمتََضادَّْيِن يَْلَ ُم َ ِميجَ 

و قَطُّ  ِ ؛ َحقٌّ َوُهد َّللا َوَبيَانو لَْيَس فِيِح َخَ أ ُ َعلَْيِح َوَسلََّم فَإِنَّحُ ِمْن ِعْنِد هَّ ُسوُل َ لَّى هَّ  َواَل الرَّ

ِ  اْختِاَلفو َواَل تَنَاقُضو قَاَل تَعَالَى : } نَفَاَل يَتَدَبَُّرونَ  اْلُْْر َن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر هَّ

ا { َوَعلَى ُواَلةِ اأْلَْمِر نَْن يَْمَنعُوُهْم ِمْن التََّمالُِم فَإِذَا تَعَدََّّللا  لََوَ دُوا ِفيِح اْختِاَلف ا َكِثير 

ِ  ؛ َونَْن يَُموَن بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض َمَنعُوُهْم اْلعُْدَواَن ؛ َوُهْم قَْد نُْلِ ُموا بَِمْنجِ  مَّ ُظْلِم نَْهِل ال ِِ

ُروَطِ  َعَلْيِهْم اَل يُْلِ ُمحُ نََحدو ِبتَرْ  ِْ ُُِّروِط اْلَم ِِ اْليَُهوِد ُّ َوالنَّْصَرانِيُّ فِي بِاَلِدِهْم إذَا قَاَم بِال
نُوا َطَواِئِع  ِدينِِح ؛ َمَج اْلِعْلِم بِأَنَّ ِدينَحُ يُوِ ُب اْلعَ َاَب فََمْيَع َيُسوغُ ِلُواَلةِ  اأْلُُموِر نَْن يَُمِمِ

اْلُمْسِلِميَن ِمْن اْعتِدَاِ  َبْعِضِهْم َعلَى بَْعٍض ؛ َوُحْمِم بَْعِضِهْم َعلَى َبْعٍض بُُْوِلِح َوَمْ َهمِِح َه َا 

ا يُوِ ُب تََغيَُّر الدَُّوِل َواْنتَِْاِضَها ؛ فَإِنَّحُ اَل َ اَلَح ِلْلِعمَاِد َعلَى ِمثْ  ِل َه َا . َوَه َا إذَا َكاَن ِممَّ

اْلُحمَّاُم قَْد َحَمُموا فِي َمْسأَلٍَ  فِيَها اْ ِتَهادو َونَِ الو َمْعُروفو فَإِذَا َكاَن اْلَْْوُل الَِّ   قَْد َحَمُموا 

ِتِهْم الَِّ ينَ  ِ  اْلُمْسِلِميَن َواَل ُهَو َمْ َهُب نَِئمَّ يَْنتَِسمُوَن إلَْيِهْم ؛ َواَل  بِِح لَْم يَُْْل بِِح نََحدو ِمْن نَئِمَّ

 ُ ِ َوُسنَِّ  َرُسوِلِح َ لَّى هَّ َحابَِ  َوالتَّابِِعيَن ؛ َواَل فِيِح  يَ و ِمْن ِكتَاِب هَّ َعلَْيِح قَالَحُ نََحدو ِمْن الصَّ

ِ  فَمَ  ْيَع َيِحلُّ َمَج َه َا نَْن يُْلِ َم ُعلََماَ  َوَسلََّم َبْل َقْولُُهْم يَُخاِلُع اْلِمتَاَب َوالسُّنَّ َ َوإِْ َماَل اأْلَئِمَّ

ْ مَ  الِ َونَْن اْلُمْسِلِميَن بِاتِِمَالِ َه َا اْلَْْوِل َوَيْنفُ ُ فِيِح َه َا اْلُحْمُم اْلُمَخاِلُع ِلْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  َواْمِ

ْقَواُل السَّلَِع اَل يَُْاُل َواَل يُْفتَى ِبِح بَْل يُعَاقَُب يَُْاَل : اْلَْْوُل الَِّ   دَلَّ َعلَْيِح اْلِمتَاُب َوالسُّنَّ ُ َونَ 

َويُْؤذَّللَا َمْن نَْفتَى بِِح َوَمْن تََملََّم بِِح َوَغْيُرُهْم َويُْؤذَّللَا اْلُمْسِلُموَن فِي نَْنفُِسِهْم َونَْهِليِهْم 

ْساَل  ِم َوإِْن َكاَن قَْد َخِفَي َعلَى َغْيِرِهْم َوُهْم َونَْمَواِلِهْم ِلَمْوِنِهْم اتََّمعُوا َما َعِلُمو ُ ِمْن ِديِن اْمِ

 يَْعِ ُروَن َمْن َخِفَي َعلَْيِح ذَِلَك َواَل يُْلِ ُموَن بِاتِِمَاِعِهْم َواَل َيْعتَدُوَن َعلَْيِح فََمْيَع يُعَاُن َمْن اَل 

ُسوِل نَْن يَْعِرُف اْلَحقَّ َبْل يُْحَمُم بِاْلَجْهِل َوالمُّْلِم َويُْلَ ُم َمْن َعرَ  َف َما َعَرفَحُ ِمْن َشِريعَِ  الرَّ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم أِلَْ ِل َه َا اَل َرْيَب نَنَّ َه َا نَْمرو  ُسوِل َ لَّى هَّ َِ َما َعِلَمحُ ِمْن َشْرلِ الرَّ يَتُْر

ِ تَعَالَى َوِعْندَ َماَلئَِمتِِح َونَْنِميَائِِح َوِعمَاِدِ  وَ  ُ اَل َيْغفُُل َعْن ِمثِْل َه َا َولَْيَس َعِميمو ِعْندَ هَّ َهَّ

 ُ ُسوِل َ لَّى هَّ ِ يَن اتََّمعُوا َما َعِلُمو ُ ِمْن َشْرلِ الرَّ
اْلَحقُّ فِي َه َا أِلََحِد ِمْن اْلَخْلِق فَإِنَّ الَّ

أِلََحِد َعلَْيِهْم دَْعَوَّللا ؛ َبْل ُهْم  َعلَْيِح َوَسلََّم لَْم يَْمِلُموا نََحد ا فِي دٍَم َواَل َماٍل َواَل ِعْرٍض َواَل 

 ِ ْساَلِم َوَما َ اَ  بِِح اْلِمتَاُب َوالسُّنَّ ُ ِمْن تَْوِحيِد هَّ  قَالُوا نَْحُن َنتَّمُِج َما َعَرْفنَا ُ ِمْن ِديِن اْمِ

َ َوْحدَ ُ َونَْعمُدُ ُ بِمَ  يِن َوِعمَادَتِِح اَل َشِريَك لَحُ فَاَل نَْعمُدُ إالَّ هَّ ا نََمَر بِِح َرُسولُحُ َوَشَرَعحُ ِمْن الدِِ

ُسو ُ َعَلْيِح َوَسلََّم َونََمَرنَا بِِح نََطْعنَا ُ َوَما َ عَلَحُ الرَّ ِ َ لَّى هَّ ُل ِدين ا فََما دََعانَا إلَْيِح َرُسوُل هَّ

ا َسِمْعنَا وَ  ا َوَخْير  ِ َوِلَرُسوِلِح َواْعتََْْدنَا ُ قُْربَ   َوقُْربَ   َوَطاَع   َوَحَسنَ   َوَعَمال  َ اِلح  نََطْعنَا لِلَّ

ُسوُل اْنتََهْينَا عَ  ْنحُ َوإِْن َوَطاَع   َوفَعَْلنَا ُ َونَْحمَْمنَا َمْن يَْفَعُل بِِح َودََعْونَا إلَْيِح َوَما نََهانَا َعْنحُ الرَّ

ِْدُ نَنَّ ذَِلَك قُْربَ و فَنَْحُن عَ  ُسوَل لَْيَس َعلَْينَا نَْن نُِ يَج َمْن َكاَن َغْيُرنَا يَْعتَ لَْينَا نَْن نُِ يَج الرَّ

 . َوَمْعلُومو نَنَّ نَْهَل اْلِمتَاِب َونَْهَل اْلمِدَلِ َيتََعمَّدُوَن تََعمُّدَاٍت َكثِ 
ال  يَرة  َخالَفَحُ َوإِْن َكاَن ُمتَأَِوِ

ُ َعلَْيِح َوَسلََّم فََمْن قَاَل نَنَا نُِطيُج  يََرْونََها قُْربَ   َوَطاَع   َوقَْد نََهى َعْنَها َرُسولُ  ِ َ لَّى هَّ هَّ

ُ َعَلْيِح  ِ َ لَّى هَّ ا َنَهى َعْنحُ َرُسوُل هَّ ُسوَل َواَل نَتََعمَّدُ ِبَهِ ِ  اْلِعمَادَاِت بَْل نَْنَهى َعمَّ َوَسلََّم الرَّ

ِ ئ ا َمَج اْ ِتَهاِدِ  لَْم يَْستَِحقَّ اْلعُُْوبَ َ بِإِْ َمالِ َكْيَع يَُسوغُ نَْن يُعَاَرَض بَْل لَْو َكاَن ُمخْ 

بِأَنَّ اْلُمْسِلِميَن . َواَل َيِجُب َعلَْيِح اتِِمَالُ ُحْمِم نََحٍد بِإِْ َمالِ اْلُمْسِلِميَن َوَلْيَس ِلْلَحاِكِم نَْن َيْحُمَم 
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ُ َعلَْيحِ  ِ َ لَّى هَّ َوَسلََّم َونَنَّ َه َا اْلعََمَل َطاَع و نَْو قُْربَ و نَْو لَْيَس  َه َا نََمَر بِِح َرُسوُل هَّ

ُ َعلَْيِح وَ  َسلََّم بَِ اَعِ  َواَل قُْربٍَ  َواَل بِأَنَّ السَّفََر إلَى اْلَمَساِ ِد َواْلُْمُوِر َوقَْمِر النَّمِِيِ َ لَّى هَّ

َرلُ لَْيَس ِلْلُحمَّاِم فِي هَ  ِْ َرلُ نَْو اَل يُ ِْ  َا َمْدَخلو إالَّ َكَما يَْدُخُل فِيِح َغْيُرُهْم ِمْن اْلُمْسِلِميَن ؛ يُ

ُ َعَلْيِح َوَسلََّم فََمْن َكاَن ِعْندَ ُ ِعْلمو تََملَّمَ  ٍد َ لَّى هَّ ِ  ُمَحمَّ  ِبَما بَْل اْلَماَلُم فِي َه َا ِلَجِميجِ نُمَّ

ْحُمَم َعَلى َعاِلٍم ِبإِْ َمالِ اْلُمْسِلِميَن ؛ بَْل يَُميُِِن لَحُ نَنَّحُ قَدْ ِعْندَ ُ ِمْن اْلِعْلِم . َولَْيَس أِلََحِد نَْن يَ 

َ َوَظَهَر َخَ ُؤ ُ  َِّْرِعيَِّ  الَّتِي يَِجُب َقمُولَُها نَنَّحُ قَْد نَْخَ أ َ فَإِْن بَيََّن لَحُ بِاأْلَِدلَِّ  ال ِللنَّاِس نَْخَ أ

َهاِر َما يَُخاِلُع اْلِمتَاَب َوالسُّنَّ َ َوالدَُّعاَ  إلَى ذَِلَك َوَ َب نَْن َولَْم يَْرِ ْج بَْل نََ رَّ َعلَى إظْ 

َِّْرِعيَِّ  لَ  ا إذَا لَْم يُمَيَّْن لَحُ ذَِلَك بِاأْلَِدلَِّ  ال ْم تَُجْ  يُْمنََج ِمْن ذَِلَك َويُعَاقََب إْن لَْم َيْمتَنِْج َونَمَّ

َواَل َمْنعُحُ ِمْن ذَِلَك اْلَْْوِل َواَل اْلُحْمُم َعلَْيِح بِأَنَّحُ اَل يَُْولُحُ إذَا َكاَن  ُعُْوَبتُحُ بِاتِِفَاِق اْلُمْسِلِمينَ 

ِلِميَن يَُْوُل إنَّ َه َا ُهَو الَِّ   دَلَّ َعلَْيِح اْلِمتَاُب َوالسُّنَّ ُ َكَما قَالَحُ فاَُلنو َوفاَُلنو ِمْن ُعلََماِ  اْلُمسْ 

َ لَْم يُْحَمْم َعلَْيِح إالَّ بِاْلِمتَاِب َوالسُّنَِّ  ؛ َواْلُمنَاِزلُ لَحُ َيتََملَُّم بِاَل ِعْلٍم ؛ فََه َا إذَا اْ تََهدَ  فَأَْخَ أ

قَالُوا  َواْلُحْمُم الَِّ   َحَمَم بِِح لَْم يَُْْلحُ نََحدو ِمْن ُعلََماِ  اْلُمْسِلِميَن فَعُلََماُ  اْلُمْسِلِميَن اْلِممَاُر لَوْ 

ِد ُحْمِمِهْم .بِِمثِْل  ِ  َشْرِعيٍَّ  اَل ِبُمَجرَّ  قَْوِل اْلُحمَّاِم لَْم يَُمْن لَُهْم إْلَ اُم النَّاِس بِ َِلَك إالَّ ِبُحجَّ

============== 

 289 #نواقض عهد الذمة

بسم هللا الرحمن الرحيم اللهم  ل على محمد وعلى الح و حمح وسلم قال شيخنا 

ال اهد العابد الورل المامل شيخ االسالم مفتي الفرق وسيدنا االمام العالم  الْدوة 

نا ر السن  قامج المدع  سيد الفْها  والحفاظ تْي الدين ابو العماس احمد بن شيخنا 

االمام العالم  مفتي المسلمين شهاب الدين ابي المحاسن عمد الحليم بن االمام العالم  

عمد هللا بن ابي الْاسم بن محمد  شيخ االسالم مجد الدين ابي المركات عمد السالم بن

بن تيمي  الحراني   ا  هللا عن نصر دينح ونصر سن  نميح عليح السالم خيرا الحمد هلل 

الهاد  النصير فنعم النصير ونعم الهاد ال   يهد  من يِا  الى  راط مستْيم ويمين 

دَّللا والسداد لح سمل الرشاد كما هدَّللا ال ين امنو لما اختلع فيح من الحق و مج لهم اله

وال   ينصر رسلح وال ين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يْوم االشهاد كما وعد  في كتابح 

وهو الصادق ال   اليخلع الميعاد واشهد ان ال الح اال هللا وحد  ال شريك لح شهادة 

تْيم و ح  احمها للدين حنيف  وتمرئح من املحاد واشهد ان محمدا عمد  ورسولح 

ن واكرم العماد ارسلح بالهدَّللا ودين الحق ليمهر  على الدين كلح ولو افضل المرسلي

كر  اهل الِرِ والعناد ورفج لح ذكر  فال ي كر  اال ذكر معح كما في االذان والتِهد 

والخ ب والمجامج واالعياد وكمت محاد  واهلك مِاقح وكفا  المسته ئين بح ذو  

الخرة و عل هوانح بالمر اد واختصح االحْاد وبتر شانئح ولعن مؤذيح في الدنيا وا

على اخوانح المرسلين بخصائص تفوق التعداد فلح الوسيل  والفضيل  والمْام المحمود 

ولوا  الحمد ال   تحتح كل حماد وعلى الح افضل الصلوات واعالها واكملها وانماها 

كما يحب سمحانح ان يصلى عليح وكما امر وكما ينمغي ان يصلى على سيد المِر 

والسالم على النمي ورحم  هللا وبركاتح افضل تحي  واحسنها واوالها وابركها واطيمها 

وازكاها  الة وسالما دائمين الى يوم التناد باقيين بعد ذلك ابدا رزقا من هللا ما لح من 

نفاد اما بعد فان هللا تعالى هدانا بنميح محمد واخر نا بح من الملمات الى النور واتانا 
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لتح ويمن سفارتح خير الدنيا واالخرة وكان من ربح بالمن ل  العليا التي بمرك  رسا

تْا رت العْول وااللسن  عن معرفتها ونعتها و ارت غايتها من ذلك بعد التناهي 

في العلم والميان الر ول الى عيها و متها فاقتضاني لحادإ حدإ ادنى مالح من 

بمل طريق وايثار  بالنفس والمال في  الحق علينا بلح ما او ب هللا من تع ي   ونصر 

كل موطن وحفمح وحمايتح من كل موذ وان كان هللا قد اغنى رسولح عن نصر الخلق 

ولمن ليملوا بعضمم بمعض وليعلم هللا من ينصر  ورسلح بالغيب ليحق الج ا  على 

االعمال كما سمق في ام المتاب ان اذكر ما شرل من العْوب  لمن سب النمي من مسلم 

وكافر وتوابج ذلك ذكرا يتضمن الحمم والدليل ونْل ما حضرني في ذلك من االقاويل 

وارداف الْول بحمح من التعليل وبيان ما يجب ان يمون عليح التعويل فاما ما يْدر  

هللا عليح من العْوبات فال يماد يأتي عليح التفصيل وانما المْصد هنا بيان الحمم 

ويْضي بح الْاضي ويجب على كل واحد من االئم  الِرعي ال   يفتى بح المفتي 

واالم  الْيام بما اممن منح وهللا هو الهاد  الى سوا  السميل وقد رتمتح على اربج 

مسائل المسال  االولى في ان الساب يْتل سوا  كان مسلما او كافرا المسال  الثاني  انح 

ح المسال  الثالث  في حممح اذا يتعين قتلح وان كان ذميا فال يجوز المن عليح وال مفادات

تاب المسال  الرابع  في بيان السب وما ليس بسب والفرق بينح وبين المفر المسأل  

 االولى ان من سب النمي من مسلم او كافر فانح يجب قتلح 

ه ا م هب عليح عام  نهل العلم قال ابن المن ر : ] ن مج عوام نهل العلم على نن حد  

 عليح و سلم الْتل [ و ممن قالح مالك و الليث و نحمد و إسحاق من سب النمي  لى هللا

و هو م هب الِافعي قال : و حمي عن النعمان ال يْتل يعني ال   هم عليح من 

الِرِ : نعمم  و قد حمى نبو بمر الفارسي من ن حاب الِافعي إ مال المسلمين 

حد من سب غير  الجلد  على نن حد من سب النمي  لى هللا عليح و سلم الْتل كما نن

و ه ا ام مال ال   حما  ه ا محمول على إ مال الصدر األول من الصحاب  و 

التابعين نو ننح نراد بح إ ماعهم على نن ساب النمي  لى هللا عليح و سلم يجب قتلح إذا 

كان مسلما و ك لك قيد  الْاضي عياض فْال : ن معت األم  على قتل متنْصح من 

 بح و ك لك حمي عن غير واحد ام مال على قتلح و تمفير  المسلمين و سا

و قال اممام إسحاق بن راهويح نحد األئم  األعالم : ] ن مج المسلمون على نن من  

سب رسولح هللا  لى هللا عليح و سلم نو دفج شيئا مما نن ل هللا ع  و  ل نو قتل نميا 

 را بمل ما نن ل هللا من ننميا  هللا ع  و  ل : ننح كافر ب لك و إن مْ

 قال الخ ابي : ] ال نعلم نحدا من المسلمين اختلع في و وب قتلح [  

و قال محمد بن سحنون : ] ن مج العلما  على نن شاتم النمي  لى هللا عليح و سلم و  

المتنْص لح كافر و الوعيد  ار عليح بع اب هللا لح و حممح عند األم  الْتل و من شك 

ح كفر [   و تحرير الْول فيح : إن الساب إن كان مسلما فإنح يمفر و في كفر  و ع اب

يْتل بغير خالف و هو م هب األئم  األربع  و غيرهم و قد تْدم ممن حمى ام مال 

على ذلك إسحاق بن راهويح و غير  و إن كان ذميا فإنح يْتل نيضا في م هب مالك و 

 نحمد و فْها  الحديث  نهل المدين  و سيأتي حماي  نلفاظهم و هو م هب

و قد نص نحمد على ذلك في مواضج متعددة قال حنمل : سمعت نبا عمد هللا يْول :  

] كل من شتم النمي  لى هللا عليح و سلم نو تنْصح ـ مسلما كان نو كافراـ فعليح الْتل 
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و نرَّللا نن يْتل و ال يستتاب [ قال : و سمعت نبا عمد هللا يْول : ] كل من نْض العهد 

و نحدإ في امسالم حدالا مثل ه ا رنيت عليح الْتل ليس على ه ا نع وا العهد و 

ال م  و ك لك قال نبو الصفرا  : سألت نبا عمد هللا عن ر ل من نهل ال م  شتم النمي 

 لى هللا عليح و سلم ماذا عليح ؟ قال : إذا قامت المين  عليح يْتل من شتم النمي  لى 

 ان نو كافرا [ رواهما الخالل هللا عليح و سلم مسلما ك

و قال في رواي  عمد هللا و نبي طالب و قد سئل عن شتم النمي  لى هللا عليح و سلم  

 قال : 

يْتل قيل لح : فيح نحاديث ؟ قال : نعم نحاديث منها : حديث األعمى ال   قتل المرنة  

عمر قال :  قال : سمعتها تِتم النمي  لى هللا عليح و سلم و حديث حصين نن ابن

] من شتم النمي  لى هللا عليح و سلم قتل [ و كان عمر بن عمد الع ي  يْول : يْتل و 

ذلك ننح من شتم النمي  لى هللا عليح و سلم فهو مرتد عن امسالم و ال يِتم مسلم 

النمي  لى هللا عليح و سلم زاد عمد هللا : سألت نبي عمن شتم النمي  لى هللا عليح و 

؟ قال : قد و ب عليح الْتل و ال يستتاب ألن خالد بن الوليد قتل ر ال شتم  سلم يستتاب

النمي  لى هللا عليح و سلم و لم يستتمح رواهما نبو بمر في ] الِافي [ و في رواي  

 نبي طالب : سئل نحمد عمن شتم النمي  لى هللا عليح و سلم قال : يْتل قد نْض العهد 

ل من نهل ال م  شتم النمي  لى هللا عليح و سلم و قال حرب : سألت نحمد عن ر  

قال : يْتل إذا شتم النمي  لى هللا عليح و سلم رواهما الخالل و قد نص على ه ا في 

 غير ه   الجوابات 

 فأقوالح كلها نص في و وب قتلح و في ننح قد نْض العهد و ليس عنح في ه ا اختالف   

خرهم لم يختلفوا في ذلك إال نن الْاضي في و ك لك ذكر عام  ن حابح متْدمهم و متأ 

المجرد ذكر األشيا  التي يجب على نهل ال م  تركها و فيها ضرر على المسلمين و 

  حادهم في نفس نو مال و هي : 

امعان  على قتال المسلمين و قتل المسلم نو المسلم  و ق ج ال ريق عليهم و نن  

دالل  مثل نن يماتب المِركين بأخمار يؤو  للمِركين  اسوسا و نن يعين عليهم ب

 المسلمين و نن ي ني بمسلم  نو يصيمها باسم نماح و نن يفتن مسلما عن دينح 

قال : فعليح المع عن ه ا شرط نو لم يِرط فإن خالع انتْض عهد  و ذكر نصوص  

نحمد في بعضها مثل نصح في ال نا بالمسلم  و في التجسس للمِركين و قتل المسلم و 

كان عمدا كما ذكر  الخرقي الم ذكر نصح في ق ف المسلم على ننح ال ينتْض عهد  إن 

بل يحد حد الْ ف قال : فتخرج المسأل  على روايتين الم قال : ] و في معنى ه   

األشيا  ذكر هللا و كتابح و دينح و رسولح بما ال ينمغي [ فه   نربع  نشيا  الحمم فيها 

ا ليس ذكرها شرطا في  ح  العْد فإن نتوا واحدة منها كالحمم في الثماني  التي قمله

نْضوا األمان سوا  كان مِروطا في العهد نو لم يمن و ك لك قال في ] الخالف [ بعد 

 ما ذكر نن المنصوص انتْاض العهد به   األفعال و األقوال 

قال : ] و فيح رواي  نخرَّللا ال ينتْض عهد  إال باالمتنال من ب ل الج ي  و  ر   

 نحمامنا عليهم [ 

الم ذكر نصح على نن ال مي إذا ق ف المسلم يضرب قال : ] فلم يجعلح ناقضا للعهد  

 بْ ف المسلم مج ما فيح من الضرر عليح بهتك عرضح [ 
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و تمج الْاضي  ماع  من ن حابح و من بعدهم ـ مثل الِريع نبي  عفر و  بن عْيل  

الف في ننهم إذا امتنعوا من ندا  الج ي  و نبي الخ اب و الحلواني ـ ف كروا ننح ال خ

و الت ام نحمام المل  انتْض عهدهم و ذكروا في  ميج ه   األفعال و األقوال التي فيها 

ضرر على المسلمين و  حادهم في نفس نو مال نو فيها غضاض  على المسلمين في 

األخرَّللا :  دينهم مثل سب الرسول و ما مثلح روايتين نحداهما : ينتْض العهد ب لك و

ال ينتْض عهد  و تْام في حدود ذلك مج ننهم كلهم متفْون على نن الم هب انتْاض 

 العهد ب لك 

الم إن الْاضي و األكثرين لم يعدوا ق ف المسلم من األمور المضرة الناقض  مج نن  

 الرواي  المخر   إنما خر ت من نصح في الْ ف 

ك الخصال إلى الْ ف كما نْلوا حمم الْ ف و نما نبو الخ اب و من تمعح فنْلوا حمم تل 

 إليها حتى حموا في افتْاد العهد بالْ ف روايتين : 

الم إن هؤال  كلهم و سائر األ حاب ذكروا مسأل  سب النمي  لى هللا عليح و سلم في  

موضج  خر و ذكروا نن سابح يْتل و إن كاب ذميا و نن عهد  ينتْض و ذكروا 

ي الم هب إال نن الحلواني قال : ] و يحتمل نن ال يْتل نصوص نحمد من غير خالف ف

 من سب هللا و رسولح إذا كان ذميا [ 

و سلك الْاضي نبو الحسين في نواقص العهد طريْ  الاني  توافق قولهم ه ا فْال :  

] نما الثماني  التي فيها ضرر على المسلمين و  حادهم في مال نو نفس فإنها تنْض 

يتين [ و نما ما فيح إدخال غضاض  و نْص على امسالم ـ و هي العهد في ن ح الروا

ذكر هللا و كتابح و دينح و رسولح بما ال ينمغي ـ فإنح ينْض العهد نص عليح و لم يخرج 

في ه   رواي  نخرَّللا كما ذكرها نولئك في نحد الموضعين و ه ا نقرب من تلك 

لك [ فإنما ] ذلك [ إذا لم يمن ال ريْ  و على الرواي  التي تْول ] ال ينْض العهد ب 

مِروطا عليح في العْد فأما إن كان مِروطا ففيح و هان نحدهما : ينتْض قالح 

 الخرقي 

 و قال نبو الحسن األمد  : ] و هو الصحيح في كل ما شرط عليهم تركح [  

 حح قول الخرقي بانتْاض العهد إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم و الثاني : ال  

قالح الْاضي و غير   رح نبو الحسن ب لك هنا كما ذكر  الجماع  فيما إذا ينتْض 

نظهروا دينهم و خالفوا هيئتهم من غير إضرار كإظهار األ وات بمتابهم و التِمح 

 بالمسلمين مج نن ه   األشيا  كلها يجب عليهم تركها بخو ها 

ن حابنا و من تمعهم و هاتان ال ريْتان ضعيفتان و ال   عليح عام  المتْدمين من  

من المتأخرين إقرار نصوص نحمد على حالها فْد نص في مسائل سب هللا و رسولح 

على انتْاض العهد في غير موضج و على ننح يْتل و ك لك فيمن  س على المسلمين 

نو زنى بمسلم  على انتْاض عهد  و قتلح في غير موضج و ك لك نْلح الخرقي فيمن 

ق نولى و قد نص نحمد على نن ق ف المسلم و سحر  ال يمون قتل مسلما و ق ج ال ري

نْضا لعهد في غير موضج ه ا هو الوا ب ألن تخريج حمم المسألتين إلى األخرَّللا و 

 عل المسألتين على روايتين ـ مج و  ود الفرق بينهما نصا و استدالال نو مج و ود 

 معنى يجوز نن يمون مستندا للفرق ـ غير  ائ  و ه ا ك لك 
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و ك لك قد وافْنا على انتْاض العهد بسب النمي  لى هللا عليح و سلم  ماع  لم  

يوافْوا على امنتْاض بمعض ه   األمور  و نما الِافعي فالمنصوص عنح نفسح نن 

عهد  ينتْض بسب النمي  لى هللا عليح و سلم و ننح يْتل هم ا حما  ابن المن ر و 

 الخ ابي و غيرهما 

ي ] األم [ ننح قال : ] إذا نراد اممام نن يمتب كتاب  لح على و المنصوص عنح ف 

الج ي  كتب و ذكر الِروط إلى نن قال : و على نن نحدا منمم إن ذكر محمدا  لى 

هللا عليح و سلم نو كتاب هللا نو دينح بما ال ينمغي نن ي كر  بح فْد برئت منح ذم  هللا الم 

نْض ما نع ي عليح األمان و حل ألمير ذم  نمير المؤمنين و  ميج المسلمين و 

المؤمنين مالح و دمح كما تحل نموال نهل الحرب و دماؤهم و على نن نحدا من 

ر الهم إن ن اب مسلم  ب نا نو  سم نماح نو ق ج ال ريق على مسلم نو فتن مسلما 

عن دينح نو نعان المحاربين على المسلمين بْتال نو دالل  على عورة المسلمين نو 

وا  لعيونهم فْد نْض عهد  و نحل دمح و مالح و إن نال مسلما بما دون ه ا في مالح إي

 نو عرضح ل مح فيح الحمم [ ن   

الم قال : ] فه   الِروط الالزم  إن رضيها فمها و إن لم يرضها فال عْد لح و ال  

   ي  [ 

ذا كان ذلك قوال و الم قال : ] و نيهم فعل شيئا مما و فتح نْضا للعهد و نسلم لم يْتل إ 

ك اِ إذا كان فعال لم يْتل إال نن يمون في دين المسلمين نن من فعلح قتل حدا نو 

 قصا ا فيْتل بحد نو قصاص ال نْض عهد [ 

و إن فعل مما و  فنا و شرط ننح نْض لعهد ال م  فلم يسلم و لمنح قال : ] نتوب و  

وقب و لم يْتل إال نن يْول نع ي الج ي  كما كنت نع يها نو على  لح ن دد  [ ع

فعل فعال يو ب الْصاص نو الحد فأما ما دون ه ا من الفعل نو الْول فمل قول يعاقب 

 عليح و ال يْتل [ 

قال : ] فإن فعل نو قال ما و فنا و شرط ننح يحل دمح فمفر بح فامتنج من نن يْول :  

 ] نسلم نو نع ي   ي  [ قتل و نخ  مالح فيئا [ 

األم [ نيضا نن العهد ال ينتْض بْ ج ال ريق و ال بْتل المسلم و ال و نص في ]  

بال نا بالمسلم  و ال بالتجسس بل يحد فيما فيح الحد و يعاقب عْوب  منمل  فيما فيح 

 العْوب  و ال يْتل إال نن يجب عليح الْتل 

متنال قال : ] و ال يمون النْض للعهد إال بمنج الج ي  نو الحمم بعد امقرار و اال 

 ب لك [ 

قال : و لو قال : ] نؤد  الج ي  و ال نقر بحمم [ نم  إليح و لم يْاتل على ذلك ممانح و  

قيل : قد تْدم لك نمان بأدائك للج ي  و إقرارِ بها و قد ن لناِ في نن تخرج من بالد 

 امسالم الم إذا خرج فملغ مأمنح قتل إن قدر عليح 

ين ما فيح غضاض  على امسالم و بين الضرر فعلى كالمح المأالور عنح يفرق ب 

 بالفعل نو يْال : يْتل ال مي بسمح و إن لم ينْض عهد  كما سيأتي إن شا  هللا تعالى 

و نما ن حابح ف كروا ـ فيما إذا ذكر هللا نو كتابح نو رسولح بسو  ـ و هين : نحدهما :  

ما إذا قاتلوا المسلمين و ينْض عهد  ب لك سوا  شرط عليهم تركح نو لم يِرط بمن ل  
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امتنعوا من الت ام الحمم ك ريْ  نبي الحسين من ن حابنا و ه   طريْ  نبي إسحاق 

 المروز  

 و منهم من خص سب رسول هللا  لى هللا عليح و سلم وحد  ننح يو ب الْتل  

و الثاني : نن السب كاألفعال التي على المسلمين فيها ضرر من قتل المسلم و ال نا  

المسلم  و الجس و ما ذكر معح و ذكروا في تلك األمور و هين : نحدهما : ننح إن لم ب

يِرط عليهم تركها بأعيانها ففي انتْاض العهد بفعلها و هان و الثاني : لم ينتْض 

 العهد بفعلها م لْا 

و منهم من حمى ه   الو و  نقواال و هي نقوال مِار إليها فيجوز نن تسمى نقواال و  

ه   طريْ  العراقيين وقد  رحوا بأن المراد شرط تركها ال شرط انتْاض  و وها

 العهد بفعلها كما ذكر  ن حابنا 

و نما الخراسانيون فْالوا : المراد باالشتراط هنا شرط انتْاض العهد بفعلها ال شرط  

تركها قالوا : ألن الترِ مو ب لنفس العْد و ل لك ذكروا في تلك الخصال المضرة 

نو ح نحدها : ينتْض بفعلها و الثاني : ال ينتْض و الثالث : إن شرط في العْد  الالال 

 انتْاض العهد بفعلها انتْض و إال فال 

و منهم من قال : إن شرط نْض و ها واحدا و إن لم يِرط فو هان و حسموا نن  

هد و مراد العراقيين باالشتراط ه ا فْالوا حماي  عنهم : إن لم يجر شرط لم ينتْض الع

إن  رَّللا فو هان و يل م من ه ا نن يمون العراقيون قائلين بأنح إن لم يجر شرط 

االنتْاض به   األشيا  لم ينتْض بها و ها واحدا و إن  رح بِرط تركها انتْض و 

ه ا غلط عليهم و ال   نصرو  في كتب الخالف نن سب النمي  لى هللا عليح و سلم 

ا  عن الِافعي نفسح  و نما نبو حنيف  و ن حابح ينْض العهد و يو ب الْتل كما ذكرن

فْالوا : ال ينتْض العهد بالسب و ال يْتل ال مي ب لك لمن يع ر على إظهار ذلك كما 

يع ر على إظهار المنمرات التي ليس لهم فعلها من إظهار ن واتهم بمتابهم و نحو 

ندهم مثل الْتل ذلك و حما  ال حاو  عن الثور  و من ن ولهم نن ما ال قتل فيح ع

بالمثْل و الجمال في غير الْمل إذا تمرر فلإلمام نن يْتل فاعلح و ك لك لح نن ي يد 

على الحد المْدر إذا رنَّللا المصلح  في ذلك و يحملون ما  ا  عن النمي  لى هللا 

عليح و سلم و ن حابح من الْتل في مثل ه   الجرائم على ننح رنَّللا المصلح  في ذلك 

سياس  و كان حا لح نن لح نن يع ر بالْتل في الجرائم التي تغلمت  و يسمونح الْتل

بالتمرار و شرل الْتل في  نسها و له ا نفتى نكثرهم بْتل من نكثر من سب النمي 

 لى هللا عليح و سلم من نهل ال م  و إن نسلم بعد نخ   و قالوا : يْتل سياس  و ه ا 

 متو ح على ن ولهم  

عهد ال مي بسب هللا نو كتابح نو دينح نو رسولح و و وب قتلح و الدالئل على انتْاض  

 و قتل المسلم إذا نتى ذلك : المتاب و السن  و إ مال الصحاب  و التابعين و االعتمار 

 نما المتاب فيستنمط ذلك منح من مواضج : 

مون ما نحدها : قولح تعالى : } قاتلوا ال ين ال يؤمنون باهلل و ال باليوم اآلخر و ال يحر 

حرم هللا و رسولح و ال يدينون دين الحق من ال ين نوتوا المتاب حتى يع وا الج ي  

 [  29عن يد و هم  اغرون { ] التوب  : 
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فأمرنا بْتالهم إلى نن يع وا الج ي  و هم  اغرون و ال يجوز اممساِ عن قتالهم  

ج ي  من حين ب لها إال إذا كانوا  اغرين حال إع ائهم الج ي  و معلوم نن إع ا  ال

و الت امها إلى حين تسليمها و إقماضها فإنهم إذا ب لوا الج ي  شرعوا في امع ا  و 

و ب المع عنهم إلى نن يْمضوناها فيتم امع ا  فمتى لم يلت موها نو الت موها نوال 

 و امتنعوا من تسليمها الانيا لم يمونوا مع ين للج ي  ألن حْيْ  امع ا  لم تو د و إذا

كان الصغار حاال لهم في  ميج المدة فمن المعلوم نن من نظهر سب نمينا في و وهنا 

و شتم ربنا على رؤوس المْل منا و طعن في ديننا في مجامعنا فليس بصاغر ألن 

الصاغر ال ليل الحْير و ه ا فعل متع ز مراغم بل ه ا غاي  ما يمون من امذالل لنا 

 و امهان  

صغار ال ل و الضيم يْال :  غر الر ل ـ بالمسر ـ يصغر ـ بالفتح قال نهل اللغ  : ال 

ـ  غرا و  غرا و الصاغر : الراضي بالضيم و ال يخفى على المتأمل نن إظهار 

السب و الِتم لدين األم  التي اكتسمت شرف الدنيا و اآلخرة ليس فعل راض بال ل و 

 الهوان و ه ا ظاهر ال خفا  بح 

 ما علينا إال نن يمونوا  اغرين و ليسوا بصاغرين كان الْتال و إذا كان قتالهم وا 

 مأمورا بح و كل من نمرنا بْتالح من المفار فإنح يْتل إذا قدرنا عليح 

و نيضا فإنا لو كنا مأمورين نن نْاتلهم إلى ه   الغاي  لم يج  نن نعْد لهم عهد ال م   

   بدونها و لو عْد لهم عْدا فاسدا فيمْون على امباح

و ال يْال فيهم : فهم يحسمون ننهم معاهدون فتصير لهم شمه  نمان و شمه  األمان  

 كحْيْتح فإن من تملم بمالم يحسمح المافر نمانا كان في حْح نمانا و إن لم يْصد  المسلم 

ألنا نْول : ال يخفى عليهم ننا لم نرض بأن يمونوا تحت نيدينا مج إظهار شتم ديننا و  

م يدرون ننا ال نعاهد ذميا على مثل ه   الحال فدعواهم ننهم اعتْدوا ننا سب نمينا و ه

عاهدناهم على مثل ه ا ـ مج اشتراطنا عليهم نن يمونوا  اغرين تجر  عليهم نحمام 

 المل  ـ دعوَّللا كاذب  فال يلتفت إليها 

و نيضا فإن ال ين عاهدوهم نول مرة هم ن حاب رسول هللا  لى هللا عليح و سلم  

 عمر و قد علمنا ننح يمتنج نن يعاهدهم عهدا خالف ما نمر هللا بح في كتابح  مثل

و نيضا فإنا سن كر شروط عمر و ننها تضمنت نن من نظهر ال عن في ديننا حل دمح  

 و مالح 

الموضج الثاني : قولح تعالى : } كيع يمون للمِركين عهد عند هللا و عند رسولح إال  

الحرام ـ إلى قولح ـ و إن نمثوا نيمانهم من بعد عهدهم و  ال ين عاهدتم عند المسجد

 [  12طعنوا في دينمم فْاتلوا نئم  المفر إنهم ال نيمان لهم لعلهم ينتهون { ] التوب  : 

نفى سمحانح نن يمون لمِرِ عهد ممن كان النمي  لى هللا عليح و سلم قد عاهدهم  

ستْيمين لنا فعلم نن العهد ال يمْى إال قوما ذكرهم فإنح  عل لهم عهدا ما داموا م

للمِرِ إال ما دام مستْيما و معلوم نن مجاهرتنا بالِتيم  و الوقيع  في ربنا و نمينا و 

كتابنا و ديننا يْدح في االستْام  كما تْدح مجاهرتنا بالمحارب  في العهد بل ذلك نشد 

ا حتى تمون كلم  هللا هي علينا إن كنا مؤمنين فإنح يجب علينا نن نم ل دما نا و نموالن

العليا و ال يجهر في ديارنا بِي  من نذَّللا هللا و رسولح فإذا لم يمونوا مستْيمين لنا 

 بالْدح في نهون األمرين كيع يمونون مستْيمين مج الْدح في نعممهما ؟ 
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يوضح ذلك قولح تعالى : } كيع و إن يمهروا عليمم ال يرقموا فيمم إال و ال ذم  {  

[ ن  كيع يمون لهم عهد و لو ظهروا عليمم لم يرقموا الرحم التي بينمم و  8: ] التوب  

بينهم و ال العهد ال   بينمم و بينهم ؟ فعلم نن من كانت حالح ننح إذا ظهر لم يرقب ما 

بيننا و بينح من العهد لم يمن لح عهد و من  اهرنا بال عن في ديننا كان ذلك دليال على 

لعهد ال   بيننا و بينح فإنح إذا كان مج و ود العهد و ال ل  يفعل ننح لو ظهر لم يرقب ا

ه ا فميع يمون مج الع ة و الْدرة ؟ و ه ا بخالف من لم يمهر  لنا مثل ه ا المالم 

 فإنح يجوز نن يفي لنا بالعهد لو ظهر 

و ه   اآلي  و إن كانت في نهل الهدن  ال ين يْيمون في دارهم فإن معناها الابت في  

 ل ال م  المْيمين في دارنا ب ريق األولى نه

الموضج الثالث : قولح تعالى : } و إن نمثوا نيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينمم  

 [ و ه   اآلي  تدل من و و   12فْاتلوا نئم  المفر { ] التوب  : 

رد  نحدها : نن مجرد نمث األيمان مْتض للمْاتل  و إنما ذكر ال عن في الدين و نف 

بال كر تخصيصا لح بال كر و بيانا ألنح من نقوَّللا األسماب المو م  للْتال و له ا يغلظ 

على ال اعن في الدين من العْوب  ما ال يغلظ على غير  من الناقضين كما سن كر  إن 

شا  هللا تعالى نو يمون ذكر  على سميل التوضيح و بيان سمب الْتال فإن ال عن في 

ن يمون داعيا إلى قتالهم لتمون كلم  هللا هي العليا و نما مجرد الدين هو ال   يجب ن

نمث اليمين فْد يْاتل أل لح شجاع  و حمي  و ريا  نو يمون ذكر ال عن في الدين ألنح 

نو ب الْتال في ه   اآلي  بْولح تعالى : } فْاتلوا نئم  المفر { و بْولح تعالى : } نال 

ا بإخراج الرسول و هم بدنوكم نول مرة نتخِونهم ؟ تْاتلون قوما نمثوا نيمانهم و همو

 [  14ـ  13فاهلل نحق نن تخِو  إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يع بهم هللا بأيديهم { ] التوب  : 

فيفيد ذلك نن من لم يصدر منح إال مجرد نمث اليمين  از نن يؤمن و يعاهد و نما من  

رسول هللا  لى هللا عليح و سلم فإنح طعن في الدين فإنح يتعين قتالح و ه   كانت سن  

كان يهدر دما  من  ذَّللا هللا و رسولح و طعن في الدين و إن نمسك عن غير  و إذا 

كان نْض العهد وحد  مو ما للْتال و إن تجرد عن ال عن علم نن ال عن في الدين إما 

ْاتل  سمب  خر نو سمب مستل م لنْض العهد فإنح البد نن يمون لح تأالير في و وب الم

 و إال كان ذكر  ضائعا 

فإن قيل : ه ا يفيد نن من نمث عهد  و طعن في الدين يجب قتالح نما من طعن في  

الدين فْط فلم تتعرض اآلي  لح بل مفهومها ننح وحد  ال يو ب ه ا الحمم ألن الحمم 

 المعلق بصفتين ال يجب و ود  عند و ود إحداهما 

د  و طعن في الدين يجب قتالح نما من طعن في فإن قيل : ه ا يفيد نن من نمث عه 

الدين فْط فلم تتعرض اآلي  لح بل مفهومها ننح وحد  ال يو ب ه ا الحمم ألن الحمم 

 المعلق بصفتين ال يجب و ود  عند و ود إحداهما 

قلنا : ال ريب ننح ال بد نن يمون لمل  ف  تأالير في الحمم و إال فالو ع العديم  

تعليق الحمم بح كمن قال : ] من زنى و نكل  لد [ الم قد يمون كل التأالير ال يجوز 

 ف  مستْل  بالتأالير لو انفردت كما يْال : يْتل ه ا ألنح مرتد زان و قد يمون مجمول 

الج ا  مرتما على المجمول و لمل و ع تأالير في المعض كما قال : } و ال ين ال 

آلي  و قد تمون تلك الصفات متالزم  كل [ ا 68يدعون مج هللا نلها  خر { ] الفرقان : 
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منها لو فرض تجرد  لمان مؤالرا على سميل االستْالل نو االشتراِ في كر إيضاحا و 

بيانا للمو ب كما يْال : كفروا باهلل و برسولح و عصى هللا و رسولح و قد يمون 

و بعضها مستل ما للمعض من غير عمس كما قال : } إن ال ين يمفرون بآيات هللا 

[ اآلي  و ه   اآلي  من ن  األقسام  21يْتلون النميين بغير حق { ]  ل عمران : 

فرضت كان فيها دالل  ألن نقصى ما يْال إن نْض العهد هو المميح للْتال و ال عن 

 في الدين مؤكد لح و مو ب لح 

ال فنْول : إذا كان ال عن يغلظ قتال من ليس بيننا و بينح عهد و يو مح فأن يو ب قت 

من بيننا و بينح ذم  و هو ملت م للصغار نولى و سيأتي تْرير ذلك على نن المعاهد لح 

نن يمهر في دار  ما شا  من نمر دينح ال   ال يؤذينا و ال مي ليس لح نن يمهر في 

دار امسالم شيئا من دينح الماطل و إن لم يؤذنا فحالح نشد و نهل مم  ال ين ن لت فيهم 

معاهدين ال نهل ذم  فلو فرض نن مجرد طعنهم ليس نْضا للعهد لم ه   اآلي  كانوا 

 يمن ال مي ك لك 

الو ح الثاني : نن ال مي إذا سب الرسول نو سب هللا نو عاب امسالم عالني  فْد نمث  

يمينح و طعن في ديننا ألنح ال خالف بين المسلمين ننح يعاقب على ذلك و يؤدب عليح 

نا لو عاهدنا  عليح الم فعلح لم تج  عْوبتح و إذا كنا قد عاهدنا  فعلم ننح لم يعاهد عليح أل

على نن ال ي عن في ديننا الم ي عن في ديننا فْد نمث في دينح من بعد عهد  و طعن 

في ديننا فيجب قتلح بنص اآلي  و ه   دالل  قوي  حسن  ألن المنازل يسلم لنا ننح ممنول 

 من ذلك بالعهد ال   بيننا و بينح 

ن نْول : ليس إظهار كل ما منج منح نْض عهد  كإظهار الخمر و الخن ير و نحو لم 

ذلك فنْول : قد و د منح شيئان : ما منعح منح العهد و طعن في الدين بخالف نولئك 

فإنح لم يو د منهم إال فعل ما هم ممنوعون منح بالعهد فْط و الْر ن يو ب قتل من 

دين و ال يممن نن يْال ] لم ينمث [ ألن النمث نمث يمينح من بعد عهد  و طعن في ال

هو مخالف  العهد فمتى خالفوا شيئا مما  ولحوا عليح فهو نمث مأخوذ من نمث الحمل 

و هو نْض قوا  و نمث الحمل يحصل بنْض قوة واحدة كما يحصل بنْض  ميج 

 الْوَّللا لمن قد بْي من قوا  ما يستمسك الحمل بح و قد يهن بالملي  

مخالف  من المعاهد قد تم ل العهد بالملي  حتى تجعلح حربيا و قد شعث العهد و ه   ال 

حتى تميح عْوبتهم كما نن بعض الِروط في الميج و النماح و نحوهما قد يم ل الميج 

بالملي  كما و فح بأنح فرس فمهر بعيرا و قد يميح الفسخ كامخالل بالرهن و الضمين 

ما من قال ] ينتْض العهد بجميج المخالفات [ فْلمر ه ا عند من يفرق في المخالف  و ن

ظاهر على قولح و على التْديرين قد اقتضى العْد : نن ال يمهروا شيئا من عيب ديننا 

و ننهم متى نظهرو  فْد نمثوا و طعنوا في الدين فيدخلون في عموم اآلي  لفما و معنى 

ح سماهم نئم  المفر ل عنهم في و مثل ه ا العموم يملغ در   النص   الو ح الثالث : نن

الدين و نوقج الماهر موقج المضمر ألن قولح } نئم  المفر { إما نن يعني بح ال ين 

نمثوا نو نطعنوا نو بعضهم و الثاني ال يجوز ألن الفعل المو ب للْتال  در من 

 ميعهم فال يجوز تخصيص بعضهم بالج ا  إذ العل  يجب طردها إال لمانج و ال مانج 

ألنح علل ذلك الانيا بأنهم بال نيمان لهم و ذلك يِمل  ميج الناكثين ال اعنين و ألن و 

النمث و ال عن و ع مِتق مناسب لو وب الْتال و قد رتب عليح بحرف الفا  
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ترتيب الج ا  على شرطح و ذلك نص في نن ذلك الفعل هو المو ب للثاني فثمت ننح 

إمام المفر هو الداعي إليح المتمج فيح و إنما  عنى الجميج فلي م نن الجميج نئم  كفر و

 ار إماما في المفر أل ل ال عن فإن مجرد النمث ال يو ب ذلك و هو مناسب ألن 

ال عن في الدين ] ألن [ يعيمح و ي مح و يدعو إلى خالف و ه ا شأن اممام فثمت نن 

 كل طاعن في الدين فهو إمام في المفر 

هو إمام في المفر فيجب قتالح لْولح تعالى : } فْاتلوا نئم  فإذا طعن ال مي في الدين ف 

المفر { و ال يمين لح ألنح عاهدنا على نن ال يمهر عيب الدين و خالع و اليمين هنا 

المراد بها العهود ال الْسم باهلل فيما ذكر  المفسرون و هو ك لك فالنمي  لى هللا عليح 

إنما عاقدهم عْدا و نسخ  المتاب معروف  ليس و سلم لم يْاسمهم باهلل عام الحديمي  و 

فيها قسم و ه ا ألن اليمين يْال : إنما سميت ب لك ألن المعاهدين يمد كل منها يمينح 

إلى اآلخر الم غلمت حتى  ار مجرد المالم بالعهد يسمى يمينا و يْال سميت يمينا ألن 

[  45ح باليمين { ] الحاق  : اليمين هي الْوة و الِدة كما قال هللا تعالى : } ألخ نا من

فلما كان الحلع معْودا مِددا سمي يمينا فاسم اليمين  امج للعْد ال   بين العمد و بين 

ربح و إن كان ن را و منح قول النمي  لى هللا عليح و سلم : ] الن ر حلف  [ و قولح : 

 ج و الغضب : ] كفارة الن ر كفارة اليمين [ و قول  ماع  من الصحاب  لل   ن ر اللجا

كفر يمينك و للعهد ال   بين المخلوقين و منح قولح تعالى : } و ال تنفضوا األيمان  

[ و النهي عن نْض العهود و إن لم يمن فيها قسم و قال  91بعد توكيد  { ] النحل : 

[ و إنما لفظ العهد ] بايعناِ  10تعالى : } و من نوفى بما عاهد عليح هللا { ] الفتح : 

نن ال نفر [ و ليس فيح قسم و قد سماهم معاهدين هلل و قال تعالى : } و اتْوا هللا على 

[ قالوا : معنا  يتعاهدون و يتعاقدون ألن  1ال   تسا لون بح و األرحام { ] النسا  : 

كل واحد من المعاهدين إنما عاهد  بأمان  هللا و كفالتح و شهادتح فثمت نن كل من طعن 

اهدنا  عهدا يْتضي نن ال يفعل ذلك فهو إمام في المفر ال يمين لح و في ديننا بعد نن ع

فيجب قتلح بنص اآلي  و به ا يمهر الفرق بينح و بين الناكث ال   ليس بإمام و هو من 

 خالع شي  مما  ولحوا عليح من غير ال عن في الدين  

و هموا بإخراج  الو ح الرابج : ننح قال تعالى : } نال تْاتلون قوما نمثوا نيمانهم 

[ فجعل همهم بإخراج الرسول هللا  13الرسول و هم بداوكم نول مرة { ] التوب  : 

 لى هللا عليح و سلم من المحضضات على قتالهم و ما ذاِ إال لما فيح من األذَّللا و 

سمح نغلظ من الهم بإخرا ح بدليل ننح  لى هللا عليح و سلم عفا عام الفتح عن ال ين 

لم يعع عمن سمح فال مي إذا نظهر سمح فْد نمث عهد  و فعل ما هو  هموا بإخرا ح و

 نعمم من الهم بإخراج الرسول و بدن باألذَّللا فيجب قتالح 

الو ح الخامس : قولح تعالى : } قاتلوهم يع بهم هللا بأيديمم و يخ هم و ينصركم  

ا  و عليهم و يِع  دور قوم مؤمنين و ي هب غيظ قلوبهم و يتوب هللا على من يِ

 [   15ـ  14هللا عليم حميم { ] التوب  : 

نمر سمحانح بْتال الناكثين ال اعنين في الدين و ضمن لنا ـ إن فعلنا ذلك ـ نن يع بهم  

بأيدينا و يخ يهم و ينصرنا عليهم و يِفي  دور المؤمنين ال ين تأذوا من نْضهم و 

تيب الج ا  على الِرط و طعنهم و نن ي هب غيظ قلوبهم ألنح رتب ذلك على قتالنا تر

التْدير : إن تْاتلوهم يمن ه ا كلح فدل على نن الناكث ال اعن مستحق ه ا كلح و إال 
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فالمفار يدالون علينا المرة و ندال عليهم اآلخرَّللا و إن كانت العاقم  للمتْين و ه ا 

تصديق ما  ا  في الحديث ] ما نْض قوم العهد إال نديل عليهم العدو [ و التع يب 

بأيدينا هو الْتل فيمون الناكث ال اعن مستحْا للْتل و الساب لرسول هللا  لى هللا 

عليح و سلم ناكث طاعن كما تْدم فيستحق الْتل و إنما ذكر سمحانح النصر عليهم و ننح 

يتوب من بعد ذلك على من يِا  ألن المالم في قتال ال ائف  الممتنع  فأما الواحد 

حتى فيح } يع بح هللا و يتوب هللا من بعد ذلك على من  المستحق للْتل فال ينْسم

يِا  { على نن قولح } من يِا  { يجوز نن يمون عائدا إلى من لم ي عن بنفسح و 

إنما نقر ال اعن فسميت الفئ  طاعن  ل لك و عند التميي  فمعضهم دون بعضهم مماشر 

َّللا نن النمي  لى هللا عليح و و ال يل م من التوب  على الرد  التوب  على المماشر نال تر

سلم نهدر عام الفتح دم ال ين باشروا الهجا  و لم يهدر دم ال ين سمعو  و نهدر دم بني 

 بمر و لم يهدر ال ين نعاروهم السالح  

الو ح السادس : نن قولح تعالى : } و يِع  دور قوم مؤمنين و ي هب غيظ  

صدور من نلم النمث و ال عن و ذهاب [ دليل على نن شفا  ال 15قلوبهم { ] التوب  : 

الغيظ الحا ل في  دور المؤمنين من ذلك نمر مْصود للِارل م لوب الحصول و 

نن ذلك يحصل إذا  اهدوا كما  ا  في الحديث المرفول : ] عليمم بالجهاد فإنح باب 

 من نبواب هللا يدفج هللا بح عن النفوس الهم و الغم [ 

هللا  لى هللا عليح و سلم من نهل ال م  و شتمح فإنح ال ريب نن من نظهر الرسول  

يغيظ المؤمنين و يؤلمهم نكثر مما لو سفك دما  بعضهم و نخ  نموالهم فإن ه ا يثير 

الغضب هلل و الحمي  لح و لرسولح و ه ا الْدر ال يهيج في قلب المؤمن غيما نعمم منح 

رل ي لب شفا   دور بل المؤمن المسدد ال يغضب ه ا الغضب إال هللا و الِا

 المؤمنين و ذهاب غيظ قلوبهم و ه ا إنما يحصل بْتل الساب ألو ح : 

نحدها : نن تع ي   و تأديمح ي هب غيظ قلوبهم إذا شتم واحدا من المسلمين نو فعل  

نحو ذلك فلو نذهب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لمان غيمهم من شتمح مثل غيمهم 

 ل من شتم واحد منهم و ه ا باط

الثاني : نن شتمح نعمم عندهم من نن يؤخ  بعض دمائهم الم لو قتل واحدا منهم لم  

 يِع  دورهم إال قتلح فإن ال تِفى  دورهم إال بْتل الساب ] نولى و نحرَّللا [ 

الثالث : نن هللا تعالى  عل قتالهم هو السمب في حصول الِفا  و األ ل عدم سمب  

 لْتال هو الِافي لصدور المؤمنين من مثل ه ا  خر يحصلح فيجب نن يمون الْتل و ا

الرابج : نن النمي  لى هللا عليح و سلم لما فتحت مم  و نراد نن يِفي  دور خ اع   

ـ و هم الْوم المؤمنون ـ من بني بمر ال ين قاتلوهم ممنهم منهم نصع النهار نو نكثر 

وبهم يحصل بدون مج نمان  لسائر الناس فلو كان الِفا   دورهم و ذهاب غيظ قل

الْتل لل ين نمثوا و طعنوا لما فعل ذلك مج نمانح للناس  الموضج الرابج : قولح 

سمحانح : } نلم يعلموا ننح من يحادد هللا و رسولح فأن لح نار  هنم خالدا فيها ذلك 

[ فإنح يدل على نن نذَّللا النمي  لى هللا عليح و سلم  62الخ   العميم { ] التوب  : 

و لرسولح ألنح قال ه   اآلي  عْب قولح تعالى : } و منهم ال ين يؤذون  محاددة هلل

[ الم قال : } يحلفون باهلل لمم ليرضوكم  61النمي و يْولون هو نذن { اآلي  ] التوب  : 

و هللا و رسولح نحق نن يرضو  إن كانوا مؤمنين نلم يعلموا ننح من يحادد هللا و 
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محادين لم يحسن نن يوعدوا بأن للمحاد نار  هنم  رسولح { فلو لم يمونوا به ا األذَّللا

ألن يممن حينئ  نن يْال : قد علموا نن للمحاد نار  هنم لمنهم لم يحادوا و إنما  ذوا فال 

يمون في اآلي  و عيد لهم فعلم نن ه ا الفعل ال بد نن يندرج في عموم المحادة ليمون و 

 عيد المحاد و عيدا لح و يلتئم المالم 

على ذلك نيضا ما روَّللا الحاكم في  حيحح بإسناد  حيح ] عن ابن عماس نن و يدل  

رسول هللا  لى هللا عليح و سلم كان في ظل حجرة من حجر  و عند  نفر من 

المسلمين فْال : إنح سيأتيمم إنسان ينمر بعين شي ان فإذا نتاكم فال تملمو  فجا  ر ل 

لمح فْال : عالم تِتمني ننت و فالن و نزرق فدعا  رسول هللا  لى هللا عليح و سلم فم

فالن فان لق الر ل فدعاهم فحلفوا باهلل و اعت روا إليح [ فأن ل هللا تعالى : } يوم 

يمعثهم هللا  ميعا فيحلفوا لح كما يحلفون لمم و يحسمون ننهم على شي  نال إنهم هم 

ن هللا و رسولح { [ الم قال بعد ذلك : } إن ال ين يحادو 18الماذبون { ] المجادل  : 

 فعلم نن ه ا داخل في المحادة 

و في رواي  نخرَّللا  حيح  ننح ن ل قولح } يحلفون لمم لترضوا عنهم { ] التوب  :  

96  ] 

[ الم قال عْمح : } نلم يعلموا  62و قد قال : } يحلفون باهلل لمم ليرضوكم { ] التوب  :  

تمين محادون و سيأتي ـ إن شا  هللا ـ ننح من يحادد هللا و رسولح { فثمت نن هؤال  الِا

 زيادة في ذلك 

و إذا كان األذَّللا محادة هلل و رسولح فْد قال تعالى : } إن ال ين يحادون هللا و رسولح  

[  21نولئك في األذلين كتب هللا ألغلمن ننا و رسلي إن هللا قو  ع ي  { ] المجادل  : 

يخاف على نفسح و مالح إن نظهر و األذل : نبلغ من ال ليل و ال يمون نذل حتى 

المحادة ألنح إن كان دمح و مالح معصما ال يستماح فليس بأذل يدل عليح قولح تعالى : 

} ضربت عليهم ال ل  نينما الْفوا إال بحمل من هللا و حمل من الناس { ]  ل عمران : 

ن لح عهد و [ فمين سمحانح ننهم نينما الْفوا فعليهم ال ل  إال مج العهد فعلم نن م 112

حمل ال ذل  عليح و إن كانت عليح المسمن  فإن المسمن  قد تمون مج عدم ال ل  و قد 

 عل المخادعين في األذلين فال يمون لهم عهد إذ العهد ينافي ال ل  كما دلت عليح اآلي  

و ه ا ظاهر فإن األذل هو ال   ليس لح قوة يمتنج بها ممن نراد  بسو  فإذا كان لح من 

ين عهد يجب عليهم بح نصر  و منعح بأذل فثمت نن المحاد هلل و لرسولح ال المسلم

يمون لح عهد يعصمح و المؤذ  للنمي  لى هللا عليح و سلم محاد فالمؤذ  للنمي ليس 

 لح عهد يعصم دمح و هو المْصود 

و نيضا فإنح قال تعالى : } إن ال ين يحادون هللا و رسولح كتموا كما كتب ال ين من  

[ و الممت : إذالل و الخ   و الصرل قال الخليل : الممت هو  5هم { ] المجادل  : قمل

الصرل على الو ح و قال النضر بن شميل و ابن قتيم  : هو الغيظ و الح ن و هو في 

األشْاق األكمر من كمد  كأن الغيظ و الح ن ن اب كمد  كما يْال : نحرق الح ن و 

: كتموا نهلموا و نخ وا و ح نوا فثمت نن المحادة نن  العداوة كمد  و قال نهل التفسير

ممموت مخ َّللا ممتل غيما و ح نا هالك و ه ا إنما يتم إذا خاف إن نظهر المحاداة نن 

يْتل و إال فمن نممنح إظهار المحادة و هو  من على دمح و مالح فليس بممموت بل 

{ و ال ين من قملهم ممن  مسرور   الن و ألنح قال : } كتموا كما كتب ال ين من قملهم
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حاد الرسل و حاد رسول هللا إنما كتمح هللا بأن نهلمح بع اب من عند  نو بأيد  

المؤمنين و الممت و إن كان يحصل منح نصيب لمل من لم ينل غرضح كما قال 

[ لمن قولح  127سمحانح : } ليْ ج طرفا من ال ين كفروا نو يممتهم { ]  ل عمران : 

كمت ال ين ال ين من قملهم { يعني محاد  الرسل دليل على الهالِ نو تعالى : } كما 

كتم األذَّللا بيمين ذلك نن المنافْين هم من المحادين فهم ممموتون بموتهم بغيمم لخوفهم 

ننهم إن نظهروا ما في قلوبهم قتلوا فيجب نن يمون كل محاد ك لك   و نيضا فْولح 

[ عْب قولح : } إن ال ين  21] المجادل   تعالى : } كتب هللا ألغلمن ننا و رسلي {

يحادون هللا و رسولح نولئك في األذلين { دليل على نن المحادة مغالم  و معاداة حتى 

يمون نحد المتحادين غالما و اآلخر مغلوبا و إنما يمون بين نهل الحرب ال نهل السلم 

نمر منهم بالحرب  فعلم نن المحاد ليس بمسالم و الغلم  للرسل بالحج  و الْهر فمن

نصر على عدو  و من لم يؤمر بالحرب ملك عدو  و ه ا نحسن من قول من قال : 

] إن الغلم  للمحارب بالنصر و لغير المحارب بالحج  فعلم نن هؤال  المحادين 

 محاربون مغلوبون [ 

و نيضا فإن المحادة من المِاق  ألن المحادة من الحد و الفصل و المينون  و ك لك  

مِاق  من الِق و هو له ا المعنى فهما  ميعا بمعنى المْاطع  و المفا ل  و له ا ال

يْال : إنما سميت ب لك ألن كل واحد من المحادين و المتِاقين في حد و شق من 

اآلخر و ذلك يْتضي انْ ال الحمل ال   بين نهل العهد إذا حاد بعضهم بعضا فال حمل 

 لمحاد هلل و لرسولح 

ا إذا كانت بمعنى المِاق  فإن هللا سمحانح قال : } فاضربوا فوق األعناق و نيضا فإنه 

و اضربوا منهم كل بنان و ذلك بأنهم شاقوا هللا و رسولح و من يِاق هللا و رسولح فإن 

[ فأمر بْتلهم أل ل مِاقتهم و محادتهم فمل من حاد  13هللا شديد العْاب { ] األنفال : 

 لو ود العل  و شاق يجب نن يفعل بح ذلك 

و نيضا فإنح تعالى قال : } و لوال نن كتب هللا عليهم الجال  لع بهم في الدنيا و لهم في  

[ و التع يب هنا ـ  4اآلخرة ع اب النار و ذلك بأنهم شاقوا هللا و رسولح { ] الحِر : 

 يب و هللا نعلم الْتل ألنهم قد ع بوا بما دون ذلك من ام ال  و نخ  األموال فيجب تع

من شاق هللا تعالى و رسولح و من نظهر المحادة فْد شاق هللا و رسولح بخالف من 

 كتمها فإنح ليس بمحاد و ال مِاق 

و ه   ال ريْ  نقوَّللا في الدالل  يْال : هو محاد و إن لم يمن مِاقا و له ا  عل   ا   

 عل   ا   المحاد م لْا نن يمون ممتوبا كما كمت من قملح و نن يمون في األذلين و

المِاق الْتل و التع يب في الدنيا و لن يمونا ممموتا كما كمت من قملح في األذلين إال لم 

يممنح إظهار محادتح فعلى ه ا تمون المحادة نعم و له ا ذكر نهل التفسير في قولح 

تعالى : } ال تجد قوما يؤمنون باهلل و اليوم اآلخر يوادون من حاد هللا و رسولح { اآلي  

[ إنها ن لت فيمن قتل ] من [ المسلمين نقاربح في الجهاد و فيمن نراد  22المجادل  :  ]

نن يْتل ] من [ تعرض لرسول هللا  لى هللا عليح و سلم باألذَّللا من كافر نو منافق 

 قريب لح فعلم نن المحاد يعم المِاق و غير  

وما غضب هللا عليهم ما و يدل على ذلك ننح قال سمحانح : } نلم تر إلى ال ين تولوا ق 

هم منمم و ال منهم { اآليات إلى قولح } ال تجد قوما يؤمنون باهلل و اليوم اآلخر 
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يوادون من حاد هللا و رسولح { و إنما ن لت في المنافْين ال ين تولوا اليهود 

المغضوب عليهم و كان نولئك اليهود نهل عهد من النمي  لى هللا عليح و سلم الم إن 

انح بين نن المؤمنين ال يوادون من حاد هللا و رسولح و ال بد نن يدخل في ذلك هللا سمح

عدم المودة لليهود و إن كانوا نهل ذم  ألنح سمب الن ول و ذلك يْتضي نن نهل المتاب 

محادون هلل و رسولح و إن كانوا معاهدين و يدل على ذلك نن هللا ق ج المواالة بين 

عهد و ذم  و على ه ا التْدير يْال : عوهدوا على نن  المسلم و المافر و إن كان لح

يمهروا المحادة و ال يعلنوا بها بام مال كما تْدم و كما سيأتي فإذا نظهروا  اروا 

محادين ال عهد لهم ممهرين للمحادة و هؤال  مِاقون فيستحْون خ   الدنيا من 

محادا هلل و رسولح فمن الْتل و نحو  و ع اب اآلخرة   فإن قيل : إذا كان كل يهود  

 المعلوم نن العهد يثمت لهم مج التهود و ذلك ينفض ما قدمتم من نن المحاد ال عهد لح 

قيل : من سلك ه   ال ريْ  قال : المحاد ال عهد لح مج إظهار المحادة فأما إذا لم  

ْفوا يمهر لنا المحادة فْد نع ينا  العهد و قولح تعالى : } ضربت عليهم ال ل  نينما ال

[ يْتضي نن ال ل  تل مح فال  112إال بحمل من هللا و حمل من الناس { ]  ل عمران : 

ت ول إال بحمل من هللا و حمل من الناس و حمل المسلمين معح على نن ال يمهر 

المحادة بامتفاق فليس معح حمل م لق بل حمل مْيد فه ا الحمل ال يمنعح نن يمون نذل 

يْول  احب ه ا المسلك : ال ل  الزم  لهم كل حال كما  فعل ما لم يعاهد عليح نو

نطلْت في سورة المْرة و قولح تعالى : } ضربت عليهم ال ل  نينما الْفوا إال بحمل من 

هللا { يجوز نن يمون تفسيرا لل ل  ن  ضربت عليهم ننهم نينما الْفوا نخ وا و قتلوا إال 

فج بعض مو ماتها و هو الْتل فإن من بحمل من الناس فالحمل ال يرفج ال ل  و إنما ير

كان ال يعصم دمح إال بعهد فهو ذليل و إن عصم دمح بالعهد لمن ه ا التْدير تضعع 

 الدالل  األولى من المحدة و ال ريْ  األولى ن ود كما تْدم و في زيادة تْريرها طول 

هللا في الدنيا الموضج الخامس : قولح سمحانح : } إن ال ين يؤذون هللا و رسولح لعنهم  

[ و ه   اآلي  تو ب قتل من  ذَّللا هللا و رسولح كما  57و اآلخرة { ] األح اب : 

سيأتي إن شا  هللا تعالى تْرير  و العهد ال يعصم من ذلك ألنا لم نعاهدهم على نن 

 يؤذوا هللا و رسولح 

 ذَّللا و يوضح ذلك قول النمي  لى هللا عليح و سلم ] من لمعب بن األشراف فإنح قد  

هللا و رسولح [ فندب المسلمين إلى يهود  كان معاهدا أل ل ننح  ذَّللا هللا و رسولح فدل 

ذلك على ننح ال يو ع كل ذمي بأنح يؤذ  هللا و رسولح و إال لم يمن فرق بينح و بين 

غير  و ال غير  و ال يصح نن يْال : اليهود ملعونون في الدنيا و اآلخرة مج إقرارهم 

ألنا لم نْرهم على إظهار نذَّللا هللا و رسولح و إنما نقررناهم على  على ما يو ب ذلك

نن يفعلوا بينهم كما هو من دينهم   و نما اآليات الداالت على كفر الِاتم و قتلح نو على 

نحدهما إذا لم يمن معاهدا و إن كان ممهرا لإلسالم ـ فمثيرة مج نن ه ا مجمج عليح 

د  منها قولح تعالى : } و منهم ال ين يؤذون كما تْدم حماي  ام مال عن غير واح

النمي و يْولون هو نذن قل : نذن خير لمم { إلى قولح : } و ال ين يؤذون رسول هللا 

[ إلى قولح : } نلم يعلموا ننح من يحادد هللا و رسولح {  61لهم ع اب نليم { ] التوب  : 

مي ا  هو ال   اقتضى ذكر فعلم نن إي ا  رسول هللا محادة هلل و لرسولح ألن ذكر ا

المحادة فيجب نن يمون داخال فيح و لوال ذلك لم يمن المالم مؤتلفا إذ نممن نن يْال : 
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إنح ليس بمحاد و دل ذلك على نن امي ا  و المحادة كفر ألنح نخمر نن لح نار  هنم 

ة و خالدا فيها و لم يْل ] هي   اؤ  [ و بين المالمين فرق بل المحادة هي المعادا

المِاق  و ذلك كفر و محارب  فهو نغلظ من مجرد المفر فيمون المؤذ  لرسول هللا 

 لى هللا عليح و سلم كافرا عدوا هلل و رسولح محاربا هلل و رسولح ألن المحادة 

اشتْاقها من المماين  بأن يصير كل واحد منهما في حد كما قيل ] المِاق  : نن يصير 

 : نن يصير كل منهما في عداوة [ كل منهما في شق و المعاداة 

 ] إذا كان من يواد المحاد ليس بمؤمن فميع بالمحاد نفسح [  

و في الحديث نن ر ال كان يسب النمي  لى هللا عليح و سلم فْال : ] من يمفيني  

عدو  [ و ه ا ظاهر قد تْدم تْرير  و حينئ  فيمون كافرا حالل الدم لْولح تعالى : 

[ و لو كان  20هللا و رسولح نولئك في األذلين { ] المجادل  :  } إن ال ين يحادون

مؤمنا معصوما لم يمن نذل لْولح تعالى : } و هلل الع ة و لرسولح و للمؤمنين { 

[  5[ و قولح تعالى : } كمتوا كما كمت ال ين من قملهم { ] المجادل  :  8] المنافْون : 

ط و ألنح قد قال تعالى : } ال تجد قوما و المؤمن ال يممت كما كمت مم بوا الرسل ق

[  22يؤمنون باهلل و اليوم اآلخر يوادون من حاد هللا و رسولح { اآلي  ] المجادل  : 

فإذا كان من يواد المحاد ليس بمؤمن فميع بالمحاد نفسح ؟ و قد قيل : إن من سمب 

 قتلح ن ولها نن نبا قحاف  شتم النمي  لى هللا عليح و سلم فأراد الصديق 

نو نن ابن نبي تنْص النمي  لى هللا عليح و سلم فستأذن ابنح النمي  لى هللا عليح و  

 سلم في قتلح ل لك فثمت نن المحاد كافر حالل الدم 

و نيضا فْد ق ج هللا المواالة بين المؤمنين و بين المحادين هلل و رسولح و المعادين هلل  

منون باهلل و اليوم اآلخر يوادون من حاد هللا و و رسولح فْال تعالى : } ال تجد قوما يؤ

[ و قال تعالى : } يا نيها ال ين  منوا  22رسولح و لو كانوا  با هم { اآلي  ] المجادل  : 

[ فعلم ننهم  1ال تتخ وا عدو  و عدوكم نوليا  تلْون إليهم بالمودة { ] الممتحن  : 

 ليسوا من المؤمنين 

} و لوال نن كتب هللا عليهم الجال  لع بهم في الدنيا و لهم و نيضا فإنح قال سمحانح :  

في اآلخرة ع اب النار ذلك بأنهم شاقوا هللا و رسولح و من يِاق هللا فإن هللا شديد 

[ فجعل سمب استحْاقهم الع اب في الدنيا و لع اب النار في  4العْاب { ] الحِر : 

هللا عليح و سلم مِاق هلل و رسولح  اآلخرة مِاق  هللا و رسولح و المؤذ  للنمي  لى

كما تْدم و الع اب هنا هو امهالِ بع اب من عند  نو بأيدينا و إال فْد ن ابهم ما دون 

 ذلك من ذهاب األموال و فراق األوطان 

و قال سمحانح : } إذ يوحي ربك إلى المالئم  نني معمم فثمتوا ال ين  منوا سألْي في  

أضربوا فوق األعناق و  ضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم قلوب ال ين كفروا الرعب ف

[ فجعل إلْا  الرعب في قلوبهم و األمر  13ه  12شاقوا هللا و رسولح { ] األنفال : 

بْتلهم أل ل مِاقتهم هلل و رسولح فمل من شاق هللا و رسولح يستو ب ذلك   قال 

 يصدقنا مجاهد : ] هو نذن [ يْولون : سنْول ما شئنا الم نحلع لح ف

 و قال الوالمي عن ابن عماس : ] يعني ننح يسمج من كل نحد [  

قال بعض نهل التفسير : ] كان ر ال من المنافْين يؤذون رسول هللا  لى هللا عليح  

و سلم و يْولون ما ال ينمغي فْال بعضهم : ال تفعلوا فإنا نخاف نن يملغح ما تْولون 
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شئنا الم نأتيح فيصدقنا فإنما محمد نذن سامع  [ فيْج بنا فْال الجالس : بل نْول ما 

 [  61فأن ل هللا ه   اآلي  ] التوب  : 

و قال ابن اسحاق : كان نمتل بن الحارإ ال   قال النمي  لى هللا عليح و سلم فيح :  

] من نراد نن ينمر إلى الِي ان فلينمر إلى نمتل بن الحارإ [ ينم حديث النمي إلى 

: ال تفعل فْال : إنما محمد نذن من حدالح شيئا  دقح نْول ما شئنا الم  المنافْين فْيل لح

 [  61نحلع لح فيصدقنا عليح فأن ل هللا ه   اآلي  ] التوب  : 

و قولهم ] نذن [ قالوا : ليتمينوا نن كالمهم مْمول عند  فأخمر هللا ننح ال يصدق إال  

م كان ذلك ألنح نذن خير ال ألنح المؤمنين و إنما يسمج الخمر فإذا حلفوا لح فعفا عنه

  دقهم 

قال سفيان بن عيين  : ] نذن خير يْمل منمم ما نظهرتم من الخمر و من الْول و ال  

يؤاخ كم بما في قلوبمم و يدل سرائركم إلى هللا تعالى و ربما تضمنت ه   الملم  نول 

دالنا محمد بن استه ا  و استخفاف [ فإن قيل : فْد روَّللا نعيم بن حماد ] قال [ ] ح

الورعن يونس عن الحسن قال : قال رسول هللا  لى هللا عليح و سلم اللهم ال تجعل 

لفا ر و لفاسق عند  يدا و ال نعم  فإني و دت فيما نوحيتح } ال تجد قوما يؤمنون 

 باهلل و اليوم اآلخر يوادون من حاد هللا و رسولح { [ 

سل ان روا  نبو نحمد العسمر  و ظاهر قال سفيان : يرون ننها ن لت فيمن يخالط ال 

ه ا نن كل فاسق ال يمغي مودتح فهو محاد هلل و رسولح مج نن هؤال  ليسوا منافْين 

 النفاق المميح للدم 

============= 

 290 # قتل من يسه النبي صلى هللا عليه وسلم من أهل الذمة

 انوا بالمدين  الم ذكر حصارهم و إ ال هم إلى نذرعات و هم بنو قينْال ال ين ك

فْد ذكر ابن كعب مثل ما في الصحيف  و بين ننح عاهد  ميج اليهود و ه ا مما ال نعلم  

فيح ترددا بين نهل العلم بسيرة النمي  لى هللا عليح و سلم و من تأمل األحاديث 

المأالورة و السيرة كيع كانت معهم علم ذلك ضرورة  و إنما ذكرنا ه ا ألن بعض 

 خالف قال : ] يحتمل نن ه   المرنة ما كانت ذمي  [ المصنفين في ال

و قائل ه ا ممن ليس لح بالسن  كثير علم و إنما يعلم منها في الغالب ما يعلمح العام   

الم إنح نب ل ه ا االحتمال فْال : ] لو لم تمن ذمي  لم يمن لإلهدار معنى فإذا نْل السب 

[ و ه ا  حيح و ذلك نن في نفس  و امهدار تعلق الجم بال نا و الْ ج بالسرق 

الحديث ما يمين ننها كانت ذمي  من و هين :   نحدهما ننح قال : إن يهودي  كانت تِتم 

النمي  لى هللا عليح و سلم فخنْها ر ل فأب ل دمها فرتب علي رضي هللا عنح إب ال 

مم الدم على الِتم بحرف الفا  فعلم ننح هو المو ب مب ال دمها ألن تعليق الح

بالو ع المناسب بحرف الفا  يدل على العلي  و إن كان ذلك في اللفظ الصحابي كما 

لو قال : ] زنا ماع  فر م [ و نحو ذلك إذ ال فرق فيما يرويح الصحابي عن النمي 

 لى هللا عليح و سلم من نمر و نهي و حمم و تعليل في االحتجاج بح نن يحمي لفظ 

يحمى بلفمح معنى ] كالم [ النمي  لى هللا عليح و سلم النمي  لى هللا عليح و سلم نو 

فإذا قال رسول هللا  لى هللا عليح و سلم بم ا نو نهانا عن ك ا نو حمم بم ا نو فعل ك ا 
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أل ل ك ا كان حج  ألنح ال يْدم على ذلك إال بعد نن يعلم ال   يجوز لح معح نن ينْلح و 

رق النسيان و السهو في الرواي  و ه ا ت رق الخ أ إلى مثل ذلك ال يلتفت إليح كت 

 يْرر في موضعح 

و مما يوضح ذلك نن النمي  لى هللا عليح و سلم لما ذكر لح ننها قتلت نِ  الناس في  

نمرها فلما ذكر لح ذنمها نب ل دمها و هو  لى هللا عليح و سلم إذا حمم بأمر عْب 

 لك الحمم ألنح حمم حادإ حماي  حميت لح دل ذلك على نن ذلك المحمي هو المو ب ل

 فال بد لح من سمب حادإ و ال سمب إال ما حمي لح و هو مناسب فتجب امضاف  إليح 

الو ح الثاني : نن نِد النمي  لى هللا عليح و سلم الناس في نمرها الم إب ال دليل دمها  

على ننها كانت معصوم  و نن دمها كان قد انعْد سمب ضمانح و كان مضمونا لو لم 

م لح النمي  لى هللا عليح و سلم ألنها لو كانت حربي  لم ينِد الناس فيها و لم يحتج ي

نن يم ل دمها و يهدر  ألن امب ال و امهدار ال يمون إال لدم قد انعْد لح سمب 

الضمان نال ترَّللا ننح لما رنَّللا امرنة مْتول  في بعض مغازيح ننمر قتلها و نهى عن قتل 

إذا كان في نفسح باطال هدرا و المسلمون يعلمون نن دم الحربي  النسا  و لم يهدر  فإنح 

 غير مضمون بل هو هدر لم يمن مب الح و إهدار  و ح و ه ا و هلل الحمد ظاهر 

فإذا كان النمي  لى هللا عليح و سلم قد عاهد المعاهدين اليهود عهدا بغير ضرب  

ربت عليهم الج ي  و ال موا   ي  عليهم الم إنح نهدر دم يهودي  من اليهود ال ين ض

نحمام العل  أل ل ذلك نولى و نحرَّللا و لو لم يمن قتلها  ائ ا ليمين للر ل قمح ما فعل 

فإنح قد قال  لى هللا عليح و سلم : ] من قتل نفسا معاهدة بغير حْها لم يرح رائح  

لم ننح الجن  [ و ألو ب ضمانها نو المفارة ] كفارة قتل المعصوم [ فلما نهدر دمها ع

كان مماحا   الحديث الثاني : ما روَّللا إسماعيل بن  عفر عن إسرائيل عن عثمان 

الِحام عن عمرم  عن ابن عماس رضي هللا عنهما نن نعمى كانت لح نم ولد تِتم 

النمي  لى هللا عليح و سلم و تْج فيح فينهاها فال تنتهي و ي  رها فال تن  ر فلما كان 

ي  لى هللا عليح و سلم و تِتمح فأخ  المغول فوضعح في ذات ليل   علت تْج في النم

ب نها و اتمأ عليها فْتلها فلما ن مح ذكر ذلك للنمي  لى هللا عليح و سلم فجمج الناس 

فْال : ] ننِد ر ال فعل ما فعل لي عليح حق إال قام [ قال : فْام األعمى يتخ ى 

عليح و سلم فْال : يا رسول هللا الناس و هو يتدلدل حتى قعد بين يد  النمي  لى هللا 

ننا  احمها كانت تِتمك و تْج فيك فأنهاها فال تنتهي و نز رها فال تن  ر و لي منها 

ابنان مثل اللؤلؤتين و كانت بي رفيْ  فلما كان المارح   علت تِتمك و تْج فيك 

عليح فأخ ت المغول فوضعتح في ب نها و اتمأت عليح حتى قتلها فْال النمي  لى هللا 

 و سلم : ] نال اشهدوا نن دمها هدر [ روا  نبو داود النسائي 

و المغول ـ بالغين المعجم  ـ قال الخ ابي : شميح المِمل نصل  دقيق ماض و ك لك  

قال غير  : هو سيع رقيق لح قفا يمون غمد  كالسوط و المِمل : السيع الْصير 

و اشتْاق المغول من غالح الِي  سمي ب لك ألنح يِتمل عليح الر ل ن  يغ يح بثوبح 

و اغتيالح إذا نخ   من حيث لم يدر و ه ا الحديث مما استدل بح اممام نحمد و في 

رواي  عمد هللا قال : حدالنا روح حدالنا عثمان الِحام حدالنا عمرم  مولى ابن عماس نن 

ها فْال : ر ال نعمى كانت لح نم ولد تِتم النمي  لى هللا عليح و سلم فْتلها فسألح عن
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يل رسول هللا إنها كانت تِتمك فْال رسول هللا  لى هللا عليح و سلم : ] نال إن دم 

 فالن  هدر [ 

فه   الْص  يممن نن تمون هي األولى و يدل عليح كالم اممام نحمد ألنح قيل لح في  

 رواي  عمد هللا : في قتل ال مي إذا سب نحاديث ؟ قال : نعم منها حديث األعمى ال  

قتل المرنة قال : سمعها تِتم النمي  لى هللا عليح و سلم الم روَّللا عنح عمد هللا كال 

الحديثين و يمون قد خنْها و بعج ب نها بالمغول : نو يمون كيفي  الْتل غير محفوظ 

في إحدَّللا الروايتين   و يؤيد ذلك نن وقول قصتين مثل ه   ألعميين كل منهما كانت 

لِتم و كالهما قتلها وحدة و كالهما نِد رسول هللا  لى المرنة تحسن إليح و تمرر ا

هللا عليح و سلم فيها الناس بعيد في العادة و على ه ا التْدير فالمْتول  يهودي  كما  ا  

مفسرا في تلك الرواي  و ه ا قول الْاضي نبي يعلى و غير  استدلوا به ا الحديث على 

 ماي  واقع  واحدة قتل ال مي و نْضح العهد و  علوا الحديثين ح

و يممن نن تمون ه   الْص  غير تلك قال الخ ابي : ] فيح بيان نن ساب النمي  لى  

هللا عليح و سلم يْتل و ذلك نن السب منها لرسول هللا  لى هللا عليح و سلم ارتداد عن 

الدين و ه ا دليل على ننح نعتْد ننها مسلم  و ليس في الحديث دليل على ذلك بل 

ننها كافرة و كان العهد لها بملك المسلم إياها فإن رقيق المسلمين ممن يجوز الماهر 

استرقاقح لهم حمم نهل ال م  و هم نشد في ذلك من المعاهدين نو بت وج المسلم بها فإن 

نزواج المسلمين من نهل المتاب لهم حمم نهل ال م  في العصم  ألن مثل ه ا السب 

ة و اختيار دين غير امسالم و لو كانت مرتدة منتْل  الدائم ال يفعلح مسلم ام عن رد

إلى غير امسالم لم يْرها سيدها على ذلك نياما طويل  و لم يمتع بمجرد نهيها عن 

السب بل ي لب منها تجديد امسالم ال سيما إن كان ي وها فإن وط  المرتدة ال يجوز 

مج ذلك إن الر ل لم يْل و األ ل عدم تغير حالها و ننها كانت باقي  على دينها و 

كفرت و ال ارتدت و إنما ذكر مجرد السب و الِتم فعلم ننح لم يصدر منها قدر زائد 

 على السب و الِتم من انتْال من دين نو نحو ذلك 

و ه   المرنة إما نن تمون زو   له ا الر ل نو مملوك  لح و على التْديرين فلو لم  

 عليح و سلم لح نن قتلها كان محرما و نن دمها يمن قتلها حائ ا لمين النمي  لى هللا

كان معصوما و ألو ب عليح المفارة بْتل المعصوم و الدي  إن لم تمن مملوك  لح فلما 

قال : ] اشهدوا نن دمها هدر [ ـ و الهدر ال   ال يضمن بْود و ال دي  و ال كفارة ـ 

ا ال سيما و النمي  لى هللا علم ننح كان مماحا مج كونها ذمي  فعلم نن السب نباح دمه

عليح و سلم إنما نهدر دمها عْب إخمار  بأنها قتلت أل ل السب فعلم ننح المو ب ل لك 

و الْص  ظاهرة الدالل  في ذلك   الحديث الثالث : ما احتج بح الِافعي : على نن 

 ال مي إذا سب النمي  لى هللا عليح و سلم قتل و برئت منح ال م  و هو قص  كعب بن

 األشرف اليهود  

قال الخ ابي : قال الِافعي : ] يْتل ال مي إذا سب النمي  لى هللا عليح و سلم و تمرن  

منح ال م  [ و احتج في ذلك بخمر ابن األشرف و قال الِافعي في األم : ] لم يمن 

بحضرة النمي  لى هللا عليح و سلم و ال قربح نحد من مِركي نهل المتاب إال يهود 

دين  و كانوا حلفا  األنصار و لم تمن األنصار ن معت نول ما قدم رسول هللا نهل الم

 لى هللا عليح و سلم إسالما فوادعت يهود رسول هللا  لى هللا عليح و سلم و لم 
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يخرج إلى شي  من عداوتح بْول يمهر و ال فعل حتى كانت وقع  بدر فتملم بعضها 

 لى هللا عليح و سلم فيهم [ بعداوتح و التحريض عليح فْتل رسول هللا  

و الْص  مِهورة مسفيض  و قد رواها عمرو بن دينار عن  ابر بن عمد هللا قال :  

قال رسول هللا  لى هللا عليح و سلم ] من لمعب بن األشرف فإنح قد  ذَّللا هللا و رسولح 

: فإذن  ؟ [ فْام محمد بن مسلم  فْال : ننا يا رسول هللا نتحب نن نقتلح ؟ قال : نعم قال

لي نن نقول شيئا قال : قل قال : فأتا  و ذكر  ما بينهم قال : إن ه ا الر ل قد نراد 

الصدف  و عنانا فلما سمعح قال : و نيضا و هللا لتملنح قال : إنا قد تمعنا  اآلن و نمر  نن 

ندعح حتى ننمر إلى ن  شي  يصير نمر  قال : و قد نردت نن تسلفني سلفا قال : فما 

ني ؟ نسا كم قال : ننت ن مل العرب ؟ ننرهنك نسا نا ؟ قال : ترهنوني نوالدكم ترهنو

قال : يسب ابن نحدنا فيْال : رهنت في و سْين من تمر و لمن نرهنك الْلم  يعني 

السالح قال : نعم و واعد  نن يأتيح بالحرب و نتى نبا عمس بن  مر و عماد بن بِر 

فيان : قال غير عمرو : قالت لح امرنتح : إني فجاؤا فدعو  ليال فن ل إليهم قال س

ألسمج  وتا كأنح  وت دم قال : إنما ه ا محمد و رضيعح نبو نائل  إن المريم لو 

دعي إلى طعن  ليال أل اب قال محمد : إني إذا  ا  فسوف نمد يد  إلى رنسح فإذا 

ريح ال يب استممنت منح فدونمم قال : فلما ن ل ن ل و هو متوشح قالوا : نجد منك 

قال : نعم تحتي فالن  نع ر نسا  العرب قال : نفتأذن لي نن نشم منح ؟ قال : نعم فِم 

 الم قال : نتأذن لي نن ندعو ؟ قال : فاستممن منح الم قال : دونمم فْتلو  متفق عليح 

و روَّللا ابن نبي نويس عن إبراهيم بن  عفر بن محمد بن مسلم  عن نبيح عن  ابر  

كعب بن األشرف عاهد رسول هللا  لى هللا عليح و سلم نن ال يعين بن عمد هللا نن 

عليح و ال يْاتلح ولحق بمم  الم قدم المدين  معلنا لمعادة النمي  لى هللا عليح و سلم 

 فمان نول ما خ ل خ ل عنح قولح : 

 ) نذاهب ننت لم تحلل بمرفث  ... و تارِ ننت نم الفضل بالحرم ؟ (  

فعند ذلك ندب رسول هللا  لى هللا عليح و سلم إلى قتلح و ه ا  في نبيات يهجو  بها 

محفوظ عن نبي نويس روا  الخ ابي و غير  و قال : قولح ] خ ل [ معنا  ق ج عهد  

و في رواي  غير الخ ابي ] فخ ل منح هجاؤ  لح بْتلح [ و الخ ل : الْ ج يْال : خ ل 

ح سميت خ اع  ألنهم فالن عن ن حابح يخ ل خ عا ن  انْ ج و تخلع و من

انخ عوا عن ن حابهم و نقاموا بمم  فعلى اللفظ األول يمون التْدير نن قولح خ ع  

عن النمي  لى هللا عليح و سلم ن  نول غضاض  عنح بنْض العهد و على الثاني قيل : 

معنا  ق ج هجا  للنمي  لى هللا عليح و سلم منح بمعنى ننح نْض عهد  و ذمتح و قيل : 

خ ل من النمي  لى هللا عليح و سلم هجا  : ن  نال منح و شعث منح و وضج معنا  

 منح 

و ذكر نهل المغاز  و التفسير مثل محمد بن إسحاق نن كعب بن األشرف كان  

موادعا للنمي  لى هللا عليح و سلم في  مل  من وادعح من يهود المدين  و كان عربيا 

وا : فلما قتل نهل بدر شق ذلك عليح و من بني طي و كانت نمح من بني النضير قال

ذهب إلى مم  و رالاهم لْريش و فضل دين الجاهلي  على دين امسالم حتى نن ل هللا 

فيح : } نلم تر إلى ال ين نوتوا نصيما من المتاب يؤمنون بالجمت و ال اغوت و يْولون 

 [  51لل ين كفروا : هؤال  نهدَّللا من ال ين  منوا سميال { ] النسا  : 
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الم ر ج إلى المدين  نخ  ينِد األشعار يهجو بها رسول هللا  لى هللا عليح و سلم و  

شمب بنسا  المسلمين حتى قال النمي  لى هللا عليح و سلم : ] من لمعب بن األشرف 

 فإنح  ذَّللا هللا و رسولح ؟ [ و ذكر قص  ممسوط  

و معمر عن و قال الواقد  : حدالني عمد الحميد بن  عفر عن ي يد بن رومان  

ال هر  عن ابن كعب بن مالك و إبراهيم بن  عفر عن نبيح عن  ابر و ذكر الْص  

إلى قتلح قال : فف عت يهود و من معها من المِركين فجا وا إلى النمي  لى هللا عليح 

و سلم حين ن محوا فْالوا : قد طرق  احمنا الليل  و هو سيد من ساداتنا قتل غيل  بال 

منا  فْال رسول هللا  لى هللا عليح و سلم ] إنح لو قر كما قر غير   رم و ال حدإ عل

ممن هو على مثل رنيح ما اغتيل و لمنح نال منا األذَّللا و هجانا بالِعر و لم يفعل ه ا 

نحد منمم إال كان للسيع [ و دعاهم رسول هللا  لى هللا عليح و سلم إلى نن يمتب 

ينهم تحت الع ق في دار رمل  بنت الحارإ بينهم كتابا ينتهون إلى ما فيح فمتموا ب

فح رت يهود و خافت و ذلت من يوم قتل ابن األشرف   و االستدالل بْتل كعب بن 

 األشرف من و هين : 

نحدهما : ننح كان معاهدا مهادنا و ه ا ال خالف فيح بين نهل العلم بالمغاز  و السير  

 ْل الخا   و هم عندهم من العلم العام ال   يستغنى فيح عن ن

و مما ال ريب فيح عند نهل العلم ما قدمنا  من نن النمي  لى هللا عليح و سلم عاهد لما  

قدم المدين   ميج ن ناف اليهود : بني قينْال و النضير و قريم  الم نْضت بنو قينْال 

عهد  فحاربهم الم نْض عهد  كعب بن األشرف من بني النضير و نمرهم ظاهر في 

لحين للنمي  لى هللا عليح و سلم و إنما نْضوا العهد لما خرج إليهم ننهم كانوا مصا

يستعينهم في دي  الر لين الل ين قتلهما عمرو بن نمي  الضمر  و كان ذلك بعد مْتل 

كعب ابن األشرف و قد ذكرنا الرواي  الخا   نن كعب بن األشرف كان معاهدا للنمي 

عليح و سلم  علح ناقضا للعهد بهجائح و   لى هللا عليح و سلم الم إن النمي  لى هللا

 نذا  بلسانح خا   

و الدليل على ننح إنما نْض العهد ب لك نن النمي  لى هللا عليح و سلم قال : ] من  

لمعب ابن األشرف فإنح قد  ذَّللا هللا و رسولح ؟ [ فعلل ندب الناس لح بأذا  و األذَّللا 

من ال ين نوتوا المتاب من قملمم و الم لق هو باللسان كما قال تعالى : } و لتسمعن 

[ و قال تعالى : } لن يضروكم إال  186من ال ين نشركوا نذَّللا كثيرا { ]  ل عمران : 

[ و قال : } و منهم ال ين يؤذون النمي و يْولون هو نذن {  111نذَّللا { ]  ل عمران : 

قالوا { اآلي  [ و قال : } ال تمونوا كال ين  ذوا موسى فمرن  هللا مما  61] التوب  : 

[ و قال : } و ال مستأذنين لحديث إن ذلمم كان يؤذ  النمي { إلى  69] األح اب : 

قولح : } و ما كان لمم نن تؤذوا رسول هللا و ال نن تنمحوا نزوا ح من بعد  نبدا { 

[ الم ذكر الصالة عليح و التسليم خمرا و نمرا و ذلك من نعمال  53اآلي  ] األح اب : 

قال : } إن ال ين يؤذون هللا و رسولح { إلى قولح : } و ال ين يؤذون  اللسان الم

[ و قال النمي  لى هللا عليح و سلم فيما  58المؤمنين و المؤمنات { ] األح اب : 

يرو  عن ربح تمارِ و تعالى : ] يؤذيني ابن  دم يسب الدهر و ننا الدهر [ و ه ا 

 كثير 
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ر و خفيع الممرو  بخالف الضرر فل لك نطلق على و قد تْدم نن اآلذَّللا اسم لْليل الِ 

 الْول ألنح ال يضر المؤذ  في الحْيْ  

و نيضا فإنح  عل م لق نذَّللا هللا تعالى و رسولح مو ما لْتل ر ل معاهد و معلوم نن  

سب هللا و سب رسولح نذَّللا هلل و لرسولح و إذا رتب الو ع على الحمم بحرف الفا  

 لك الحمم و ال سيما إذا كان مناسما و ذلك يدل على نن دل على نن ذلك الو ع عل  ل

هللا و رسولح عل  لندب المسلمين إلى قتل من يفعل ذلك من المعاهدين و ه ا دليل 

ظاهر على انتْاض عهد  بأذَّللا هللا و رسولح و السب من نذَّللا هللا و رسولح باتفاق 

 المسلمين بل هو نخص ننوال األذَّللا 

ث  ابر نن نول ما نْض بح العهد قصيدتح التي ننِأها بعد و نيضا فْد قدمنا في حدي 

ر وعح إلى المدين  يهجو بها رسول هللا  لى هللا عليح و سلم و نن رسول هللا  لى 

هللا عليح و سلم ـ عندما هجا  به   الْصيدة ـ ندب إلى قتلح و ه ا وحد  دليل على ننح 

 إنما نْض العهد بالهجا  ال ب هابح إلى مم  

ا ذكر  الواقد  عن نشياخح يوضح ذلك و يؤيد  و إن كان الواقد  ال يحتج بح إذا و م 

انفرد لمن ال ريب في علمح بالمغاز  و استعالم كثير من تفا يلها من  هتح و لم 

 ن كر عنح إال ما نسندنا  عن غير  

ذَّللا و فْولح : ] لو قر كما قر غير  ممن هو على مثل رنيح ما اغتيل و لمنح نال منا األ 

هجانا بالِعر و لم يفعل ه ا نحد منمم إال كان للسيع [ نص في ننح إنما انتْض عهد 

ابن األشرف بالهجا  و نحو  و نن من فعل ه ا من المعاهدين فْد استحق السيع و 

حديث لجابر المسند من ال ريْين يوافق ه ا و عليح العمدة في االحتجاج و نيضا فإنح 

إلى المدين  لم يندب النمي  لى هللا عليح و سلم المسلمين لما ذهب إلى مم  و ر ج 

إلى قتلح فلما بلغح عنح الهجا  ندبهم إلى قتلح و الحمم الحادإ يضاف إلى السمب 

الحادإ فعلم نن ذلك الهجا  و األذَّللا ال   كان بعد قفولح من مم  مو ب لنْض عهد  

فما المن ال   يع ي الج ي  و و لْتلح و إذا كان ه ا في المهادن ال   ال يؤد    ي  

 يلت م نحمام المل  ؟ 

 فإن قيل : إن ابن األشرف كان قد نتى بغير السب و الهجا   

فروَّللا اممام نحمد قال : حدالنا محمد بن نبي عد  عن داود عن عمرم  عن ابن  

عماس قال : لما قدم كعب ابن األشرف مم  قالت قريش : نال ترَّللا إلى ه ا الصنمور 

من قومح ي عم ننح خير منا و نحن نهل الحجيج و نهل السدان  و نهل السْاي   المنمتر

[ قال : و  3قال : ننتم خير قال : فن لت فيهم : } إن شانئك هو األبتر { ] الموالر : 

نن لت فيح : } نلم تر إلى ال ين نوتوا نصيما من المتاب يؤمنون بالجمت و ال اغوت و 

نهدَّللا من ال ين  منوا سميال { إلى قولح } نصيرا {  يْولون لل ين كفروا : هؤال 

 [  52] النسا  : 

و قال : حدالنا عمد الرزاق قال : قال معمر : نخمرني نيوب عن عمرم  نن كعب بن  

األشرف ان لق إلى المِركين من كفار قريش فاستجاشهم على النمي  لى هللا عليح و 

الوا : إنمم نهل كتاب و هو  احب كتاب سلم و نمرهم نن يغ و  و قال لهم إنا معمم فْ

و ال نأمن نن يمون ممرا منمم فإن نردت نن نخرج معك فاسجد له ين الصنمين و  من 

بهما ففعل الم قالوا لح : ننحن نهدَّللا نم محمد ؟ نحن نصل الرحم و نْر  الضيع و 
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ن وف بالميت و ننحر الموما  و نسْي اللمن على الما  و محمد ق ج رحمح و خرج 

من بلد  قال بل ننتم خير و نهدَّللا قال : فن لت فيهم : } نلم تر إلى ال ين نوتوا نصيما 

من المتاب يؤمنون بالجمت و ال اغوت و يْولون لل ين كفروا : هؤال  نهدَّللا من ال ين 

 [  51 منوا سميال { ] النسا  : 

إن نهل مم  و قال : حدالنا عمد الرزاق حدالنا إسرائيل عن السد  عن نبي مالك قال :  

قالوا لمعب بن األشرف لما قدم عليهم : ديننا خير نم دين محمد ؟ قال : اعرضوا علي 

دينمم قالوا : نعمر بيت ربنا و ننحر الموما  و نسْي الحاج الما  و نصل الرحم و 

 نْر  الضيع قال : دينمم خير من دين محمد فأن ل هللا تعالى ه   اآلي  

هر  كان كعب بن األشرف اليهود  ـ و هو نحد بني قال موسى بن عْم  عن ال  

النضير نو هو فيهم ـ قد  ذَّللا رسول هللا  لى هللا عليح و سلم بالهجا  و ركب إلى 

قريش فْدم عليهم فاستعان بهم على رسول هللا فْال نبو سفيان نناشدِ نديننا نحب إلى 

ى الحق فإنا ن عم هللا نم دين محمد و ن حابح ؟ و نينا نهدَّللا في رنيك و نقرب إل

الج ور الموما  و نسْي اللمن على الما  و ن عم ما همت الِمال قال ابن األشرف : 

ننتم نهدَّللا منهم سميال الم خرج مْمال حتى ن مج رن  المِركين على قتال رسول هللا 

 لى هللا عليح و سلم معلنا بعداوة رسول هللا  لى هللا عليح و سلم و بهجائح فْال 

لى هللا عليح و سلم : ] من لنا من ابن األشرف ؟ قد استعلن بعداوتنا و رسول هللا  

هجائنا و قد خرج إلى قريش فأ معهم على قتالنا و قد نخمرني هللا ب لك الم قدم على 

نخمث ما ينتمر قريِا نن تْدم فيْاتلنا معهم [ الم قرن رسول هللا  لى هللا عليح و سلم 

ان ل لك و هللا نعلم قال هللا ع  و  ل : } نلم تر إلى على المسلمين ما نن ل فيح و إن ك

[ و  يات معها فيح  51ال ين نوتوا نصيما من المتاب { إلى قولح } سميال { ] النسا  : 

 و في قريش 

و ذكر لنا رسول هللا  لى هللا عليح و سلم قال : ] اللهم اكفني ابن األشرف بما  

رسول هللا نقتلح و ذكر الْص  في قتلح إلى  شئت [ فْال لح محمد بن مسلم  : ننا يا

 خرها الم قال : فْتل هللا ابن األشرف بعداوتح هلل و رسولح و هجائح إيا  و تأليمح عليح 

 قريِا و إعالنح ب لك 

و قال محمد بن إسحاق : كان من حديث كعب بن األشرف ننح لما ن يب ن حاب  

د هللا بن رواح  إلى نهل العالي  بِيرين بدر و قدم زيد بن حارال  إلى نهل السافل  و عم

بعثهما رسول هللا  لى هللا عليح و سلم إلى من بالمدين  من المسلمين بفتح هللا تعالى و 

 قتل من قتل من المِركين 

كما حدالني عمد هللا ابن المغيث بن نبي بردة المفر  و عمد هللا بن نبي بمر و عا م  

مام  بن سهل كل واحد قد حدالني بعض حديثح بن عمر بن قتادة و  الح بن نبي ن

قالوا : كان كعب بن األشرف من طي  الم نحد بني نمهان و كانت نمح من بني النضير 

فْال حين بلغح : نحق ه ا ال   يروون نن محمدا قتل هؤال  ال ين سمى ه ان الر الن 

اس و هللا لئن ؟ ـ يعني زيدا و عمد هللا بن رواح  ـ فهؤال  نشراف العرب و ملوِ الن

كان محمد ن حاب هؤال  الْوم لم ن األرض خير من ظهرها فلما تيْن عدو هللا 

الخمر خرج حتى قدم مم  و ن ل على الم لب بن نبي وداع  السهمي و عند  عاتم  

بنت نبي العيص بن نمي  فأن لتح و نكرمتح و  عل يحرض على رسول هللا  لى هللا 
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يممي ن حاب الْليب من قريش ال ين ن يموا بمدر و  عليح و سلم و ينِد األشعار و

ذكر شعرا و ما رد عليح حسان و غير  الم ر ج كعب بن األشرف إلى المدين  يِمب 

بنسا  المسلمين حتى  ذاهم فْال رسول هللا  لى هللا عليح و سلم ـ كما ] حدالني عمد 

سلم  : ننا لك بح يا هللا بن نبي المغيث ـ : من لي بابن األشرف ؟ [ فْال محمد بن م

 رسول هللا ننا نقتلح و ذكر الْص  

و قال الواقد  : حدالني عمد الحميد بن  عفر عن ي يد بن رومان و معمر عن  

ال هر  عن ابن كعب بن مالك و إبراهيم بن  عفر عن نبيح عن  ابر بن عمد هللا فمل 

األشرف كان شاعرا و  قد حدالني منح ب ائف  فمان ال   ا تمعوا لنا عليح قالوا : ابن

كان يهجو النمي  لى هللا عليح و سلم و ن حابح و يحرض عليهم كفار قريش في 

شعر  و كان رسول هللا  لى هللا عليح و سلم قدم المدين  و نهلها نخالط منهم 

المسلمون ال ين تجمعهم دعوة امسالم فيهم نهل الخلْ  و الحصون و منهم حلفا  

الخ رج فأراد رسول هللا  لى هللا عليح و سلم حين قدم للحيين  ميعا األوس و 

المدين  استصالحهم كلهم و موادعتهم و كان الر ل يمون مسلما و نبو  مِركا فمان 

المِركون و اليهود من نهل المدين  يؤذون رسول هللا  لى هللا عليح و سلم و ن حابح 

العفو عنهم و فيهم نن ل :  نذَّللا شديدا فأمر هللا نميح و المسلمين بالصمر على ذلك و

} و لتسمعن من ال ين نوتوا المتاب من قملمم و من ال ين نشركوا نذَّللا كثيرا و إن 

[ و فيهم نن ل هللا  186تصمروا و تتْوا فإن ذلك من ع م األمور { ]  ل عمران : 

[ فلما نبى ابن األشرف نن  109تعالى : } ود كثير من نهل المتاب { اآلي  ] المْرة : 

يمسك عن إي ا  رسول هللا  لى هللا عليح و سلم و إي ا  المسلمين و قد بلغ منهم فلما 

قدم زيد بن حارال  بالمِارة من بدر بْتل المِركين و نسر من نسر منهم و رنَّللا 

األسرَّللا مْرنين كمت و ذل الم قال لْومح : ويلمم ! و هللا لم ن األرض خير لمم اليوم 

فما عندكم ؟ قالوا : عداوتح ما حيينا قال : و ما ننتم و قد  هؤال  سراة قد قتلوا و نسروا

وطي قومح و ن ابهم ؟ و لمني نخرج إلى قريش فأخصها و نبمي قتالها لعلهم 

ينتدبون فأخرج معهم فخرج حتى قدم مم  و وضج رحلح عند نبي وداع  بن نبي 

و ذكر ما  مرة السهمي و تحتح عاتم  بنت نسد بن نبي العيص فجعل يرالي قريِا 

رالاهم بح من الِعر و ما ن ابح بح حسان فأخمر  بن ول كعب على من ن ل فْال حسان 

ف كر شعرا هجا بح نهل الميت ال ين ن ل فيهم قال : فلما بلغها هجاؤ  نم ت رحلح و 

قالت : ما لنا و له ا اليهود  ؟ نال ترَّللا ما يصنج بنا حسان ؟ فتحول فملما تحول عند 

  لى هللا عليح و سلم حسان فْال : ابن األشرف ن ل على فالن فال قوم دعا رسول هللا

ي ال يهجوهم حتى نم  رحلح فلما لم يجد مأوَّللا قدم المدين  فلما بلغ النمي  لى هللا 

عليح و سلم قدوم ابن األشرف قال : ] اللهم اكفني ابن األشرف بما شئت في اعالنح 

ى هللا عليح و سلم : ] من لي من ابن الِر و قولح األشعار [ و قال رسول هللا  ل

األشرف فْد  ذاني ؟ [ فْال محمد بن مسلم  : ننا بح يا رسول هللا و ننا نقتلح قال : 

فافعل و ذكر الحديث   فْد  مج البن األشرف ذنوب : ننح رالى قتلى قريش و خصهم 

حاربتح على محارب  النمي  لى هللا عليح و سلم و واطأهم على ذلك و نعانهم على م

 بإخمار  نن دينهم خير من دينح ز هجا النمي  لى هللا عليح و سلم و المؤمنين 

 قلنا : الجواب من و و  :  
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نحدهما : نن النمي  لى هللا عليح و سلم لم يندب إلى قتلح لمونح ذهب إلى مم  و قال  

يث  ابر ما قال هناِ و إنما ندب إلى قتلح لما قدم و هجا  كما  ا  ذلك مفسرا في حد

المتْدم بْولح : ] الم قدم المدين  معلنا لعداوة النمي  لى هللا عليح و سلم [ الم نن نول ما 

ق ج بح العهد تلك األبيات التي قالها بعد الر ول و نن النمي  لى هللا عليح و سلم 

 حينئ  ندب إلى قتلح 

علن بعداوتنا و ك لك في حديث موسى بن عْم  ] من لنا من ابن األشرف فإنح قد است 

 و هجائنا ؟ [ 

 و يؤيد ذلك شيئان :  

نحدهما : نن سفيان بن عتم  روَّللا عن عمرو بن دينار عن عمرم  قال : ]  ا  حيي  

بن نخ ب و كعب بن األشرف إلى نهل مم  فْالوا : ننتم نهل المتاب و نهل العلم 

حن نصل األرحام و فأخمرونا عنا و عن محمد فْالوا : ما ننتم و ما محمد ؟ فْالوا : ن

ننحر الموما  و نسْي الما  على اللمن و نفك العناة و نسْي الحجيج و محمد  نمور 

ق ج نرحامنا و اتمعح سراق الحجيج بنو غفار فنحن خير نم هو ؟ فْالوا : بل ننتم خير 

و نهدَّللا سميال فأن ل هللا تعالى : } نلم تر إلى ال ين نوتوا نصيما من المتاب { ملى 

 [  52: } نولئك ال ين لعنهم هللا و من يلعن هللا فلن تجد لح نصيرا { ] النسا  :  قولح

و ك لك قال قتادة : ذكر لنا نن ه   اآلي  ن لت في كعب بن األشرف و حيي ابن  

نخ ب ر لين من اليهود من بني النضير لْيا قريِا في الموسم فْال لهما المِركون : 

فإنا نهل السدان  و نهل السْاي  و نهل الحرم فْاال :  نحن نهدَّللا نم محمد و ن حابح ؟

ننتم نهدَّللا من محمد و ن حابح و هما يعلمان ننهما كاذبان إنما حملهما على ذلك حسد 

محمد و ن حابح فأن ل هللا تعالى فيهم : } نولئك ال ين لعنهم هللا و من يلعن هللا فلن 

قومهما : إن محمدا ي عم ننح قد ن ل [ فلما ر عا إلى  52تجد لح نصيرا { ] النسا  : 

 فيمما ك ا و ك ا قاال :  دق و هللا ما حملنا على ذلك إال حسد  و بغضح 

و ه ان مرسالن من و هين مختلفين فيهما نن كال الر لين ذهما إلى مم  و قاال ما  

 قاال الم إنهما قدما فندب النمي  لى هللا عليح و سلم إلى قتل ابن األشرف و نمسك عن

ابن نخ ب حتى نْض بنو النضير العهد فأ الهم النمي  لى هللا عليح و سلم فلحق 

بخيمر الم  مج عليح األح اب فلما انه موا دخل مج بني قريم  حصنهم حتى قتلح هللا 

معهم فعلم نن األمر ال   نتيا  بمم  لم يمن هو المو ب للندب إلى قتل ابن األشرف و 

رف من الهجا  و نحو  و إن كان ما فعلح بمم  مؤيدا إنما هو ما اختص بح ابن األش

عاضدا لمن مجرد األذَّللا هلل و رسولح مو ب للندب إلى قتلح كما نص عليح النمي 

 لى هللا عليح و سلم بْولح : ] من لمعب بن األشرف فإنح قد  ذَّللا هللا و رسولح ؟ [ و 

 كما بينح  ابر في حديثح 

ل : حدالني إبراهيم بن  عفر الحارالي عن نبيح عن الو ح الثاني : نن ابن نبي نويس قا 

 ابر قال : لما كان من نمر النمي  لى هللا عليح و سلم و بني قريم  ] ك ا فيح : و 

نحسمح بني قينْال [ اعت ل كعب بن األشرف و لحق بمم  و كان منها : و قال : و ال 

و ن حابح ؟ قال : دينمم  نعين عليح و ال نقاتلح فْيل لح بمم  نديننا خير نم دين محمد

 خير و نقدم من دين محمد و دين محمد حديث فه ا دليل على ننح لم يمهر محاربتح 
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الجواب الثاني : نن  ميج ما نتا  ابن األشرف إنما هو نذَّللا باللسان فإن مراليتح لْتلى  

المِركين و تحضيضح و سمح و هجا   و طعنح في دين امسالم و تفضيل دين المفار 

كلح قول باللسان و لم يعمل عمال فيح محارب  و من نازعنا في سب النمي  لى  عليح

هللا عليح و سلم و نحو  فهو في تفضيل دين المفار و حضهم باللسان على قتل 

المسلمين نشد منازع  ألن ال مي إذا تجسس ألهل الحرب و نخمرهم بعورات 

عندما ينتْض عهد الساب و من المسلمين و دعا المفار إلى قتالهم انتْض عهد  نيضا 

قال إن الساب ال ينتْض عهد  فإنح يْول : ] ال ينتْض العهد بالتجسس للمفار و 

م العتهم بأخمار المسلمين [ ب ريق األولى عندهم و هو م هب نبي حنيف  و الثور  

و الِافعي على خالف بين ن حابح و ابن األشرف لم يو د منح إال األذَّللا باللسان فْط 

 حج  على من نازل في ه   المسائل فهو 

 و نحن نْول : إن ذلك كلح نْض للعهد  

الجواب الثالث : نن تفضيل دين المفار على دين المسلمين هو دون سب النمي  لى  

هللا عليح و سلم بال ريب فإن كون الِي  مفصوال نحسن حاال من كونح مسموبا 

ألولى و نما مراليتح للْتلى و حضهم مِتوما فإن كان ذلك ناقضا للعهد فالسب ب ريق ا

على نخ  الأرهم فأكثر ما فيح تهييج قريش على المحارب  و قريش كانوا قد ن معوا 

على محارب  النمي  لى هللا عليح و سلم عْب بدر و نر دوا العير التي كان فيها نبو 

و  سفيان للنفْ  على حربح فلم يحتا وا في ذلك إلى كالم ابن األشرف نعم مراليتح

تفضيلح مما زادهم غيما و محارب  لمن سمح للنمي  لى هللا عليح و سلم و هجاؤ  لح و 

لدينح نيضا مما يهيجهم على المحارب  و يغريهم بح فعلم نن الهجا  فيح من الفساد ما 

في غير  من المالم و نبلغ فإذا كان غير  من المالم نْضا فهو نن يمون نْضا نولى و 

هللا عليح و سلم  ماع  من النسوة اللواتي كن يِتمنح و يهجونح  له ا قتل النمي  لى

 مج عفو  عمن كانت تعين عليح و تحض على قتالح 

الجواب الرابج : نن ما ذكر  حج  لنا من و و  نخر و ذلك ننح قد اشتهر عند نهل  

العلم من و و  كثيرة نن قولح تعالى } نلم تر إلى ال ين نوتوا نصيما من المتاب { 

[ ن لت في كعب بن األشرف بما قالح لْريش و قد نخمر هللا سمحانح ننح  51] النسا  : 

لعنح و نن من لعنح فلن تجد لح نصيرا و ذلك دليل على ننح ال عهد لح ألنح لو كان لح 

عهد لمان يجب نصر  على المسلمين فعلم نن مثل ه ا المالم يو ب ننتْاض عهد  و 

ظ منح من شتم و سب ؟ و إنما لم يجعلح النمي  لى هللا عدم نا ر  فميع بما هو نغل

عليح و سلم و هللا نعلم بمجرد ذلك ناقضا للعهد ألنح لم يعلن به ا المالم و لم يجهر بح 

و إنما نعلم هللا بح رسولح وحيا كما تْدم في األحاديث و لم يمن النمي  لى هللا عليح و 

إال ب نب ظاهر فلما ر ج إلى المدين  و سلم ليأخ  نحدا من المسلمين و المعاهدين 

نعلن الهجا  و العداوة استحق نن يْتل لمهور اذا  و الموتح عند الناس نعم من خيع 

منح الخيان  فإنح ينم  إليح العهد نما إ را  حمم المحارب  عليح فال يمون حتى يمهر 

عليح و سلم  المحارب  و يثمت عليح   فإن قيل : كعب بن األشرف سب النمي  لى هللا

بالهجا  و الِعر كالم موزون يحفظ و يروَّللا و ينِد باأل وات و األلحان و يِتهر 

بين الناس و ذلك لح من التأالير في األذَّللا و الصد عن سميل هللا ما ليس للمالم المنثور 

و ل لك كان النمي  لى هللا عليح و سلم يأمر حسان نن يهجوهم و يْول : ] لهو ننمى 
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[ فيؤالر هجاؤ  فيهم نالرا عميما يمتنعون بح من نشيا  ال يمتنعون عنها  فيهم من النمل

 لو سموا بمالم منثور نضعاف الِعر 

و نيضا فإن كعب بن األشرف و نم الولد المتْدم  تمرر منهما سب النمي  لى هللا  

عليح و سلم و نذا  و كثر و الِي  إذا كثر و استمر  ار لح حال اخرَّللا ليست لح إذا 

و قد حميتم نن الحنفي  يجي ون قتل من كثر منح مثل ه   الجريم  و إن لم  انفرد

 يجي وا قتل من لم يتمررمنح فإذا ما دل عليح الحديث يممن المخالع نن يْول بح 

قلنا نوال : إن ه ا يفيدنا نن السب في الجمل  من ال مي مهدر لدمح ناقض لعهد  و يمْى  

نول خاص من السب ـ و هو ما كثر نو غلظ ـ نو المالم في الناقض للعهد : هل هو 

م لق السب ؟ ه ا نمر  خر فما كان مثل ه ا السب و ب نن يْال إنح مهدر لدم ال مي 

حتى ال يسوغ ألحد نن يخالع نص السن  فلو زعم زاعم نن شيئا من المالم ال مي و 

 يح ألحد نذا  ال يميح دمح كان مخالفا للسن  الصحيح  الصريح  خالفا ال ع ر ف

و قلنا الانيا : ال ريب نن الجنس المو ب للعْوب  قد يتغلظ بعض ننواعح  ف  نو قدرا  

نو ف  و قدرا فإنح ليس قتل واحد من الناس مثل قتل والد نو ولد عالم  الح و ال ظلم 

بعض الناس مثل ظلم يتيم فْير بين نبوين  الحين و ليست الجناي  في األوقات و 

ل المِرف  كالحرم و امحرام و الِهر الحرام كالجناي  في غير ذلك األماكن و األحوا

و ك لك مضت سن  الخلفا  الراشدين بتغليظ الديات إذا تغلظ الْتل بأحد ه   األسماب و 

قال النمي  لى هللا عليح و سلم ـ و قد قيل لح : ن  ال نب نعمم ؟ ـ قال : ] نن تجعل هلل 

؟ قال : ] نن تْتل ولدِ خِي  نن ي عم معك [ قيل  ندا و هو خلْك [ قيل لح : الم ن 

لح : الم ن  ؟ قال : ] الم نن ت اني حليل   ارِ [ و ال شك نن من ق ج ال ريق مرات 

متعددة و سفك دما  خلق من المسلمين و كثر منح نخ  األموال كان  رمح نعمم من 

ي  لى هللا عليح  رم من لم يْ عح إال مرة واحدة و ال ريب نن من نكثر من سب النم

و سلم نو نمم الْصائد في سمح فإن  رمح نغلظ من  رم من سمح بالملم  الواحدة 

المنثورة بحيث نن تمون إقام  الحد عليح نوكد و االنتصار لرسول هللا  لى هللا عليح و 

 سلم نو ب و 'ن المْل لو كان نهال نن يعفى عنح لم يمن ه ا نهال ل لك 

من األحاديث يدل على نن  نس األذَّللا هلل و رسولح و م لق  لمن ه ا الحديث كغير  

السب الماهر مهدر لدم ال مي ناقض لعهد  و إن كان بعض األشخاص نغلظ  رما 

من بعض لتغلظ سمح نوعا نو قدرا و ذلك من و و  :   نحدهما : نن النمي  لى هللا 

لح ؟ [ فجعل عل  عليح و سلم قال : ] من لمعب بن األشرف فإنح قد  ذَّللا هللا و رسو

الندب إلى قتلح ننح  ذَّللا هللا و رسولح و نذَّللا هللا و رسولح اسم م لق ليس مْيدا بنول و 

ال بْدر فيجب نن يمون نذَّللا هللا و رسولح عل  لالنتداب إلى قتل من فعل ذلك من ذمي 

و غير  و قليل السب و كثير  و منمومح و منثور  نذَّللا بال ريب فيتعلق بح الحمم و 

هللا و رسولح بْتلح و لو لم يرد ه ا المعنى لْال : من لمعب فإنح قد بالغ في هو نمر 

نذَّللا هللا تعالى و رسولح نو قد نكثر من نذَّللا هللا و رسولح نو قد داوم على نذَّللا هللا و 

رسولح و هو  لى هللا عليح و سلم ال   نوتي  وامج الملم و هو ال   ال ين ق عن 

 لى هللا عليح و سلم إال حق في غضمح و رضا  و الهوَّللا و لم يخرج من بين شفتيح 

ك لك قولح في الحديث األخر : ] إنح نال منا األذَّللا و هجانا بالِعر و ال يفعل ه ا نحد 

 منمم إال كان للسيع [ و لم يْيد  بالمثرة  
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الثاني : ننح  ذا  بهجائح المنموم و اليهودي  بمالم منثور و كالهما نهدر دمح فعلم نن  

ليس لح تأالير في ن ل الحمم إذ لم يخص ذلك الناظم و الو ع إذا المت الحمم النمم 

بدونح كان عديم التأالير فال يجعل    ا من العل  و ال يجوز نن يمون ه ا من باب 

تعليل الحمم بعلتين ألن ذاِ إنما يمون إذا لم تمن إحداهما مندر   في األخرَّللا كالْتل 

ي األخرَّللا فالو ع األعم هو العل  و األخص عديم و ال نا نما إذا اندر ت إحداهما ف

التأالير  الو ح الثالث : نن الجنس المميح للدم ال فرق بين قليلح و كثير  و غليمح و 

خفيفح في كونح مميحا للدم سوا  كان قوال نو فعال كالردة و ال نا و المحارب  و نحو 

فعال ما يميح الدم إذا كثر ذلك و ه ا هو قياس األ ول فمن زعم نن من األقوال نو األ

و ال يميحح مج الْل  فْد خرج عن قياس األ ول و ليس لح ذلك إال بنص يمون ن ال 

بنفسح و ال نص يدل على إباح  الْتل في المثير دون الْليل و ما ذهب إليح المنازل من 

  واز قتل من كثر منح الْتل بالمثْل و الفاحِ  في الدبر دون الْمل إنما هو حماي 

 م هب و المالم في الجميج واحد 

الم إنح قد  ح عن النمي  لى هللا عليح و سلم ننح رضخ رنس يهود  بين حجرين  

ألنح فعل ذلك بجاري  من األنصار فْد قتل من قتل بالمثْل قودا مج ننح لم يتمرر منح و 

تمرر و قال في ال   يعمل عمل قوم لوط ] اقتلوا الفاعل و المفعول بح [ و لم يعتمر ال

 ك لك ن حابح من بعد  قتلوا فاعل ذلك إما ر ما نو حرقا نو غير ذلك مج عدم التمرر 

و إذا كانت األ ول المنصو   نو المجمج عليها مستوي  في إباح  الدم بين المرة  

الواحدة و المرات المتعددة كان الفرق بينهما في إباح  الدم إالمات حمم بال ن ل و ال 

 الف األ ول الملي  و ذلك غير  ائ  نمير لح بل على خ

يوضح ذلك : نن ما ينْص اممان من األقوال يستو  فيح واحد  و كثير  و إن لم  

يصرح بالمفر كما لو كفر بآي  واحدة نو بفريض  ظاهرة نو بسب الرسول مرة واحدة 

 فإنح كما ] لو [  رح بتم يب الرسول 

بح و قال : ] قد نْضت العهد و برئت  و ك لك ما ينْض اممان من األقوال لو  رح 

من ذمتك [ انتْض عهد  ب لك ويمرر  فم لك ما يستل م ذلك من السب و ال عن في 

 الدين و نحو ذلك ال يحتاج إلى تمرير 

الو ح الرابج : ننح إذا نكثر من ه   األقوال و األفعال فإما نن يْتل ألن  نسها مميح  

ن كان األول فهو الم لوب و إن كان الثاني فما للدم نو ألن المميح قدر مخصوص فإ

حد ذلك المْدار المميح للدم ؟ و ليس ألحد نن يحد في ذلك حدا إال بنص نو إ مال نو 

قياس عند من يرَّللا الْياس في المْدرات و الثالال  منفي  في مثل ه ا فإنح ليس في 

و ال ينتْض ه ا األ ول قول نو فعل يميح الدم منح عدد مخصوص فال يميحح نقل منح 

بامقرار في ال نا فإنح ال يثمت إال بأربج مرات عند من يْول بح نو الْتل بالْسام  فإنح 

ال يثمت إال بعد خمسين يمينا عند من يرَّللا الْود بها نو ر م المالعن  فإنح ال يثمت إال 

بعد نن يِهد ال وج نربج مرات عند من يرَّللا ننها تر م بِهادة ال وج إذا نملت ألن 

المميح للدم ليس هو امقرار و ال األيمان و إنما المميح فعل ال نا نو فعل الْتل و إنما 

امقرار و األيمان حج  و دليل على الموت ذلك و نحن لم ننازل في نن الحجج 

الِرعي  لها نصب محدودة و إنما قلنا : إن نفس الْول نو العمل المميح للدم ال نصاب 

 معلق بجنسح  لح في الِرل و إنما الحمم
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الو ح الخامس : نن الْتل عند كثرة ه   األشيا  إما نن يمون حدا يجب فعلح نو  

تع يرا ير ج إلى رن  اممام فإن كان األول فال بد من تحديد مو مح و ال حد لح إال 

تعليْح بالجنس إذ الْول بما سوَّللا ذلك تحمم و إن كان الثاني فليس في األ ول تع ير 

ز إالماتح إال بدليل يخصح و العمومات الواردة في ذلك مثل قولح  لى بالْتل فال يجو

 هللا عليح و سلم : ] ال يحل دم امرَّللا  مسلم إال بإحدَّللا الالإ [ 

 تدل على ذلك نيضا  

الو ح الثاني من االستدالل بح : نن النفر الخمس  ال ين من المسلمين : محمد بن  

إ بن نوس و نبا عمس بن  مر قد نذن لهم مسلم  و نبا نائل  و عماد بن بِر و الحار

النمي  لى هللا عليح و سلم نن يغتالو  و يخدعو  بمالم يمهرون بح ننهم قد  منوا و 

وافْو  الم يْتلو  و من المعلوم نن من نظهر لمافر نمانا لم يج  قتلح بعد ذلك أل ل 

ار مستأمنا قال المفر بل لو اعتْد المافر الحربي نن المسلم  منح و كلمح على ذلك  

النمي  لى هللا عليح و سلم فيما روا  عنح عمرو بن الحمق ] من نمن ر ال على دمح 

 و مالح الم قتلح فأنا منح بر   و إن كان المْتول كافرا [ روا  اممام نحمد و ابن ما ح 

و عن سليمان بن  رد عن النمي  لى هللا عليح و سلم قال : ] إذا نمنك الر ل على  

  تْتلح [ روا  ابن ما ح دمح فال

و عن نبي هريرة عن النمي  لى هللا عليح و سلم قال : ] اميمان قيد الفتك ال يفتك  

مؤمن [ روا  نبو داود و غير    و قد زعم الخ ابي ننهم إنما فتموا بح ألنح كان قد خلج 

كما  از  األمان و نْض العهد قمل ه ا و زعم مثل ه ا  ائ  في المافر ال   ال عهد لح

الميات و امغارة عليهم في نوقات الغرة لمن يْال : ه ا المالم ال   كلمو  بح  ار 

مستأمنا و ندنى نحوالح نن تمون لح شمه  نمان و مثل ذلك ال يجوز قتلح بمجرد المفر 

فإن األمان يعصم الحربي و يصير مستأمنا بأقل من ه ا كما هو معروف في مواضعح 

هجائح و نذا  هلل و رسولح و من حل قتلح به ا الو ح لم يعصم دمح و إنما قتلو  أل ل 

بأمان و ال عهد كما لو  من المسلم من و ب قتلح أل ل ق ج ال ريق و محارب  هللا و 

رسولح و السعي في األرض بالفساد المو ب للْتل نو  من من و ب زنا  نو  من من 

و نحو ذلك و ال يجوز لح نن يعْد  و ب قتلح أل ل الردة نو أل ل ترِ نركان امسالم

لح عْد عهد سوا  كان عْد هدن  نو عْد ذم  ألن قتلح حد من الحدود و ليس قتلح 

لمجرد كونح كافرا كما سيأتي و نما امغارة و الميات فليس هناِ قول و ال فعل 

 اروا بح  منين و ال اعتْدوا ننهم قد نومنوا بخالف قص  كعب بن األشرف فثمت نن 

هللا و رسولح بالهجا  و نحو  ال يحْن معح الدم باألمان فإن ال يحْن معح بال م   نذَّللا

المؤبدة و الهدن  المؤقت  ب ريق األولى فإن األمان يجوز عْد  لمل كافر و يعْد  كل 

مسلم و ال يِرط على المستأمن شي  من الِروط و ال م  ال يعْدها إال اممام نو نائمح 

كثيرة تِترط على نهل ال م  : من الت ام الصغار و نحو  و قد و ال تعْد إال بِروط 

كان عرضت لمعض السفها  شمه  في قتل ابن األشرف فمن نن دم مثل ه ا يعصم 

ب م  متْدم  نو بماهر نمان و ذلك نمير الِمه  التي عرضت لمعض الفْها  حتى ظن 

يين  عن عمر بن نن العهد ال ينتْض ب لك    روَّللا ابن وهب : نخمرني سفيان بن ع

سعيد نخي سفيان ابن سعيد الثور  إن نبيح عن عماي  قال : ذكر قتل ابن األشرف عند 

معاوي  فْال ابن يامين : كان قتلح غدرا فْال محمد بن مسلم  : يا معاوي  نيغدر عندِ 
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رسول هللا  لى هللا عليح و سلم الم ال تنمر ؟ و هللا ال يملني و إياِ سْع بيت نبدا و 

 يخلو لي دم ه ا إال قتلح ال 

 

و قال الواقد  : حدالني إبراهيم بن  عفر عن نبيح قال : قال مروان بن الحمم و هو  

على المدين  و عند  ابن يامين النضر  : كيع كان قتل ابن األشرف ؟ قال ابن 

يامين : كان غدرا و محمد بن مسلم   الس شيخ كمير فْال : ] يا مروان نيغدر رسول 

لى هللا عليح و سلم عندِ ؟ و هللا ما قتلنا  إال بأمر رسول هللا  لى هللا عليح و هللا  

سلم و هللا ال يؤويني و إياِ سْع بيت إال المسجد [ و نما ننت يا ابن يامين هللف علي 

إن نفلت و قدرت عليك و في يد  سيع إال ضربت بح رنسك فمان ابن يامين ال ين ل 

رسوال ينمر محمد بن مسلم  فإن كان في بعض ضياعح  من بني قريم  حتى يمعث لح

ن ل فْضى حا تح الم  در و إال لم ين ل فمينا محمد في  نازة و ابن يامين في المْيج 

فرنَّللا محمدا نعِا عليح  رائد يمنح ال يرا  فعا لح فْام إليح الناس فْالوا : يا نبا عمد 

بح  ريدة  ريدة حتى كسر ذلك الرحمن ما تصنج ؟ نحن نمفيك فْام إليح فلم ي ل يضر

الجريد على و هح و رنسح حتى لم يترِ بح مصحا الم نرسلح و ال طماخ بح الم قال : و 

هللا لو قدرت على السيع لضربتك بح  فإن قيل : ] فإذا كان هو و بنو النضير قميلتح 

موادعين فما معنى ما ذكر  ابن إسحاق قال : ] حدالني مولى ل يد بن الابت حدالتني 

بن  محيص  عن نبيها محيص  نن رسول هللا  لى هللا عليح و سلم قال : من ظفرتم بح ا

من ر ال يهود فأقتلو  [ فوالب محصي  ابن مسعود على ابن سنين  ر ل من تجار 

يهود كان يالبسهم و يمايعهم فْتلح و كان حويص  بن مسعود إذ ذاِ لم يسلم و كان 

ربح و يْول : ن  عدو هللا قتلح ؟ نما و هللا نسن من محيص  فلما قتلح  عل حويص  يض

لرب شحم في ب نك من مالح فو هللا إن كان ألول إسالم حويص  فْال محيص  : فْلت 

لح : و هللا لْد نمرني بْتلح من نمرني بْتلك لضربت عنْك فْال حويص  : و هللا إن دينا 

 بلغ منك ه ا لمعجب 

ا : فلما ن مح رسول هللا  لى هللا عليح و سلم و قال الواقد  باألسانيد المتْدم  قالو 

من الليل  التي قتل فيها ابن األشرف قال رسول هللا  لى هللا عليح و سلم : ] من 

ظفرتم بح من ر ال يهود فاقتلو  [ فخافت يهود فلم ي لج عميم من عممائهم و لم 

  إلى نن قال : و ين لْوا و خافوا نن يميتوا كما بيت ابن األشرف و ذكر قتل ابن سنين

 ف عت يهود و من معها من المِركين و ساق الْص  كما تْدم عنح 

فإن ه ا يدل على ننهم لم يمونوا موادعين و إال لما نمر بْتل من  ودف منهم و يدل  

ه ا على نن العهد ال   كتمح النمي  لى هللا عليح و سلم بينح و بين اليهود كان بعد قتل 

 ال يمون األشرف معاهدا [ ابن األشرف و حينئ  ف

قلنا : إنما نمر النمي  لى هللا عليح و سلم بْتل من ظفر منهم ألن كعب بن األشرف  

كان من ساداتهم و قد تْدم ننح قال : ما عندكم ؟ يعني في النمي  لى هللا عليح و سلم 

مما  قالوا : عداوتح ما حيينا و كانوا مْيمين خارج المدين  فعمم عليهم قتلح و كان

يهيجهم على المحارب  و إظهار نْض العهد انتصارهم للمْتول و ذبهم عنح و اما من 

قر مْيم على عهد  المتْدم ألنح لم يمهر العداوة و له ا لم يحا رهم النمي  لى هللا 
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عليح و سلم و لم يحاربهم حتى نظهروا عداوتح بعد ذلك و نما ه ا المتاب فهو شي  

 ذكر  الواقد  وحد  

 (104/ ص  1)ج  -صارم المسلول ال 

و و ح الدالل  نن ه   المرنة لم تْتل إال لمجرد نذَّللا النمي  لى هللا عليح و سلم و  

هجو  و ه ا بين في قول ابن عماس : ] هجت امرنة من خ م  النمي  لى هللا عليح و 

خر سلم فْال : من لي بها [ فعلم ننما ندب إليها أل ل هجوها و ك لك في الحديث اآل

] فْال عمير حين بلغح قولها و تحريضها : اللهم إن لك علي ن را لئن رددت رسول 

هللا  لى هللا عليح و سلم إلى المدين  ألقتلنها [ و في الحديث لما قال لح قومح : ] ننت 

قتلتها ؟ [ فْال : ] نعم فميدوني  ميعا الم ال تنمرون فو ال   نفسي بيد  لو قلتم  ميعا 

 بتمم بسيفي حتى نموت نو نقتلمم [ فه   مْدم  ما قالت لضر

و مْدم  نخرَّللا نن شعرها ليس فيح تحريض على قتال النمي  لى هللا عليح و سلم  

حتى يْال : التحريض على الْتال قتال و إنما فيح نحريض على ترِ دينح و ذم لح و 

نن يخرج لمن اتمعح و نقصى غاي  ذلك نن ال يدخل في امسالم من لم يمن دخل نو 

 عنح من دخل فيح و ه ا شأن كل ساب 

يمين ذلك ننها هجتح بالمدين  و قد نسلم نكثر قمائلها و  ار المسلم بها نع  من المافر  

و معلوم نن الساب في مثل ه   الحال ال يْصد نن يْاتل الرسول و ن حابح و إنما 

 يْصد إغاظتهم و نن ال يتابعوا 

التحريض على الْتال فإنح ال خالف بين نهل العلم  و نيضا فإنها لم تمن ت مج في 

بالسير نن  ميج قمائل األوس و الخ رج لم يمن فيهم من يْاتل النمي  لى هللا عليح و 

سلم بيد و ال لسان و ال كان نحد بالمدين  يتممن من إظهار ذلك و إنما غاي  المافر نو 

لى ر وعح من المدين  إلى مم  و المنافق منهم نن يثمط الناس عن نتماعح نو نن يعين ع

نحو ذلك مما فيح تخ يل عنح و حض على المفر بح ال على قتالح على نن الهجا  إن 

كان من نول الْتال فيجب انتْاض العهد بح و يْتل بح ال مي فإنح إذا قاتل انتْض عهد  

عهد و ألن العهد اقتضى المع عن الْتال فإذا قاتل بيد نو لسان فْد فعل ما يناقض ال

 ليس بعد الْتال غاي  في نمث العهد 

إذا تمين ذلك فمن المعلوم من سيرة النمي  لى هللا عليح و سلم الماهر علمح عند كل  

من لح علم بالسيرة ننح  لى عليح و سلم لما قدم المدين  لم يحارب نحدا من نهل 

يسالمهم و  المدين  بل وادعهم حتى اليهود خصو ا ب ون األوس و الخ رج فإنح كان

يتألفهم بمل و ح ن و كان الناس إذ قدمها على طمْات : منهم المؤمن و هم األكثرون 

و منهم الماقي على دينح و هو متروِ ال يحارب و ال يحارب و هو و المؤمنون من 

قميلتح و حلفائهم نهل سلم ال نهل حرب حتى حلفا  األنصار نقرهم النمي  لى هللا 

  عليح و سلم على حلفهم

قال موسى بن عْم  عن ابن شهاب : قدم رسول هللا  لى هللا عليح و سلم المدين  و  

ليس فيها دار من دور األنصار إال فيها رهط من المسلمين إال بني خ م  و بني واقع 

و بني وائل كانوا  خر األنصار إسالما و حول المدين  حلفا  األنصار كانوا 

ول هللا  لى هللا عليح و سلم نن يخلوا حلع يستمهرون بهم في حربهم فأمرهم رس
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حلفائهم للحرب التي كانت بين رسول هللا  لى هللا عليح و سلم و بين من عادَّللا 

 امسالم 

و ك لك قال الواقد  فيما روا  عن ي يد بن رومان و ابن كعب بن مالك عن  ابر بن  

قالوا : ] إن ابن  عمد هللا في قص  كعب بن األشرف قال : فمان ال   ا تمعوا عليح

األشرف كان شاعرا و كان يهجو النمي  لى هللا عليح و سلم و ن حابح و يحرض 

عليهم كفار قريش في شعر  [ و كان رسول هللا  لى هللا عليح و سلم قدم المدين  و 

نهلها نخالط منهم المسلمون ال ين تجمعهم دعوة امسالم فيهم نهل الحلْ  و الحصون 

حيين  ميعا األوس و الخ رج فأراد رسول هللا  لى هللا عليح و سلم ـ و منهم حلفا  لل

حين قدم المدين  ـ استصالحهم كلهم و موادعتهم و كان الر ل يمون مسلما و نبو  

 مِركا و المعلوم نن قمائل األوس كانوا حلفا  بعضهم لمعض 

المعاهدين و كان  فإذا كان النمي  لى هللا عليح و سلم قد نقرهم كانت ه   المرنة من 

فيهم الممهر لإلسالم المم ن لخالفح يْول بلسانح ما ليس في قلمح و كان امسالم و 

اميمان يفِو في ب ون األنصار ب نا بعد ب ن حتى لم يمق فيهم ممهر للمفر بل 

 اروا إما مؤمنا نو منافْا و كان من لم يسلم منهم بمن ل  اليهود موادعا مهادنا نو هو 

 من اليهود لما ير ى فيح من العصمي  لْومح و نن يهوَّللا هواهم و ال يرَّللا نحسن حاال

نن يخرج عن  ماعتهم و كان النمي  لى هللا عليح و سلم يعاملهم ـ من المع عنهم و 

احتمال نذاهم ـ بأكثر مما يعامل بح اليهود لما كان ير و  منهم و يخاف من تغير قلوب 

ج بهم و هو في ذلك متمج قولح تعالى : } لتملون في من نظهر امسالم من قمائلهم لو نوق

نموالمم و ننفسمم و لتسمعن من ال ين نوتوا المتاب من قملمم و من ال ين اشركوا نذَّللا 

 [  186كثيرا و إن تصمروا و تتْوا فإن ذلك من ع م األمور { ]  ل عمران : 

ن قتلها : ] إذا نحممتم نن الم إنح مج ه ا ندب الناس إلى قتل المرنة التي هجتح و قال فيم 

تنمروا إلى ر ل نصر هللا و رسولح بالغيب فانمروا إلى ه ا [ فثمت ب لك نن هجا   

و ذمح مو ب للْتل غير المفر و المت نن الساب يجب قتلح و إن كان من الحلفا  و 

المعاهدين و يْتل في الحال التي يحْن فيها دم من ساوا  في غير السب و ال سيما و لو 

م تمن معاهدة فْتل المرنة ال يجوز إال نن تْاتل ألنح  لى هللا عليح و سلم رنَّللا امرنة ل

في بعض مغازيح مْتول  فْال : ] ما كانت ه   لتْتاتل [ و نهى عن قتل النسا  و 

الصميان الم إنح نمر يْتل ه   المرنة و لم تْاتل بيدها فلو لم يمن السب مو ما للْتل لم 

المرنة لمجرد المفر ال يجوز و ال نعلم قتل المرنة المافرة الممسم  يج  قتلها ألن قتل 

عن الْتال نبيح في وقت من األوقات بل الْر ن و ترتيب ن ولح على ننح لم يمح قط ألن 

نول  ي  ن لت في الْتال : } نذن لل ين يْاتلون بأنهم ظلموا و إن هللا على نصرهم 

[ فأباح للمؤمنين الْتال دفعا عن  40] الحج :  لْدير ال ين نخر وا من ديارهم { اآلي 

نفوسهم و عْوب  لمن نخر هم من ديارهم و منعهم من توحيد هللا و عمادتح و ليس 

 للنسا  في ذلك حظ 

الم إنح كتب عليهم الْتال م لْا و فسر  بْولح : } و قاتلوا في سميل هللا ال ين  

ن نهل الْتال لم يؤذن في قتالح و النسا  [ فمن ليس م 190يْاتلونمم { اآلي  ] المْرة : 

لسن من نهل الْتال فإذا كان قد نمر بْتل ه   المرنة فإما نن يْال ] هجاؤها قتال [ فه ا 

يفيدنا نن هجا  ال مي قتال فينْض العهد و يميح الدم نو يْال ] ليس بْتال [ و هو 
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 كان لها رن  في األظهر لما قدمنا  من ننح لم يمن فيح تحريض على الْتال و ال

الحرب فيمون السب  ناي  مضرة بالمسلمين غير الْتال مو م  للْتل بمن ل  ق ج 

 ال ريق عليهم و نحو ذلك يفيد نن السب مو ب للْتل بو و  : 

نحدها : ننح لو لم يمن مو ما للْتل لما  از قتل المرنة و إن كانت حربي  ألن الحربي   

يج  قتلها إال بجناي  مو   للْتل و ه ا ما نحسب فيح  إذا لم تْاتل بيد و ال لسان لم

 مخالفا ال سيما عند من يرَّللا قتالها بمن ل  قتال الصائل 

الثاني : نن ه   الساب  كانت من المعاهدين ممن هو نحسن حاال من غير المعاهدين  

 في ذلك الوقت فلو لم يمن السب مو ما لدمها لما قتلت و لما  از قتلها و له ا خاف

ال   قتلها نن تتولد فتن  حتى قال النمي  لى هللا عليح و سلم ] ال ينت ح فيها عن ان [ 

مج نن انت احهما إنما هو كالتِام فمين  لى هللا عليح و سلم ننح ال يتحرِ ل لك قليل 

من الفتن و ال كثير رحم  من هللا بالمؤمنين و نصرا لرسولح و دينح فلو لم يمن هناِ 

 تل ه   لوال الهجا  لما خيع ه ا ما يح ر معح ق

الثالث : نن الحديث مصرح بأنها إنما قتلت أل ل ما ذكرتح من الهجا  و نن سائر  

قومها تركوا إذ لم يهجوا و ننهم لو هجوا لفعل بهم كما فعل بها فمهر ب لك نن الهجا  

يْتل  مو ب بنفسح للْتل سوا  كان الها ي حربيا نو مسلما نو معاهدا حتى يجوز نن

أل لح من ال يْتلح بدونح و إن كان الحربي المْاتل يجوز قتلح من و ح  خر و ذلك في 

المسلم ظاهر و نما في المعاهد فْلن الهجا  إذا نباح دم المرنة فهو كْتال نو نسون حاال 

 من الْتال 

الرابج : نن المسلمين كانوا ممنوعين قمل الهجرة و في نوائل الهجرة من االبتدا   

الْتال و كان قتل المفار حينئ  محرما و هو من قتل النفس بغير حق كما قال تعالى : ب

} نلم تر إلى ال ين قيل لهم كفوا نيديمم { إلى قولح } فلما كتب عليهم الْتال { 

[ و له ا نول ما نن ل من الْر ن فيح ن ل بامباح  لْولح : } نذن لل ين  246] المْرة : 

العلم العام بين نهل المعرف  بسيرة رسول هللا  لى هللا عليح و يْاتلون { و ه ا من 

سلم ال يخفى على نحد منهم ننح  لى الل عليح و سلم كان قمل الهجرة و بعيدها 

ممنوعا عن االبتدا  بالْتل و الْتال و له ا قال لْلنصار ال ين بايعو  ليل  العْم  لما 

م يؤذن لي في الْتال [ و ذلك حينئ  بمن ل  استأذنو  في نن يميلوا على نهل منى ] إنح ل

األنميا  ال ين لم يؤمروا بالْتال كنوح و هود و  الح و إبراهيم و عيسى بل كأكثر 

 األنميا  غير ننميا  بني إسرائيل 

الم إنح لم يْاتل نحدا من نهل المدين  و لم يأمر بْتل نحد من رؤوسهم ال ين كانوا  

غيرهم و اآليات التي ن لت إذ ذاِ إنما تأمر بْتال ال ين يجمعونهم على المفر و ال من 

نخر وهم و قاتلوهم و نحو ذلك و ظاهر ه ا ننح لم يؤذن لهم إذ ذاِ في ابتدا  قتل 

المافرين من نهل المدين  فإن دوام إمساكح عنهم يدل على استحمابح نو و وبح و هو في 

لمغير لحالح لم يِمل نهل المدين  الو وب نظهر لما ذكرنا ألن اممساِ كان وا ما و ا

 فيمْى على الو وب المتْدم مج فعلح  لى هللا عليح و سلم 

قال موسى بن عْم  عن ال هر  : كانت سيرة رسول هللا  لى هللا عليح و سلم في  

عدو  قمل نن تن ل برا ة يْاتل من قاتلح و من كع يد  و عاهد  كع عنح قال هللا 
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فلم يْاتلوكم و نلْوا إليمم السلم فما  عل هللا لمم عليهم سميال { تعالى : } فإن اعت لوكم 

 [  90] النسا  : 

و كان الْر ن ينسخ بعضح بعضا فإذا ن لت  ي  نسخت التي قملها و عمل بالتي نن لت  

و بلغت األولى منتهى العمل بها و كان ما قد عمل بها قمل ذلك طاع  هلل حتى ن لت 

  المرنة التي هجت و لم يؤذن لح في قتل قميلتها المافرين على برا ة و إذ نمر بْتل ه 

نن السب مو ب للْتل و إن كان هناِ ما يمنج الْتال لوال السب كالعهد و األنوال  و 

 منج قتل المافر الممسك نو عدم إباحتح 

و ه ا و ح حسن دقيق فإن األ ل نن دم اآلدمي معصوم ال يْتل إال بالحق و ليس  

ر من األمر ال   اتفْت عليح الِرائج و ال نوقات الِريع  الواحدة كالْتل الْتل للمف

قودا فإنح مما ال تختلع فيح الِرائج و ال العْول و كان دم المافرين في نول امسالم 

معصوما بالعصم  األ لي  و بمنج هللا المؤمنين من قتلح و دما  هؤال  الْوم كدم 

فر ال   لم تملغح الدعوة في زماننا نو نحسن حاال الْم ي ال   قتلح موسى و كدم الما

من ذلك و قد عد موسى ذلك ذنما في الدنيا و اآلخرة مج نن قتلح كان خ أ شمح عمد نو 

 خ أ محضا و لم يمن عمدا محضا 

فماهر سيرة نمينا و ظاهر ما نذن لح فيح نن حال نهل المدين  إذ ذاِ ممن لم يسلم  

المرنة التي هجت من هؤال  و ليسوا عند  محاربين بحيث كانت كه   الحال فإذا قتل 

يجوز قتالهم م لْا كان قتل امرنة التي تهجو  من نهل ال م  به   المثاب  و نولى ألن 

ه   قد عاهدناها على نن ال تسب و على نن تمون  اغرة و تلك لم نعاهدها على 

 شي   

لمغاز  و السير قال الواقد  : الحديث السابج : قص  نبي عفك اليهود  ذكرها نهل ا 

حدالنا سعيد بن محمد عن عمارة بن غ ي  و حدالنا  نبو مصعب إسماعيل بن مصعب 

بن إسماعيل بن زيد بن الابت عن نشياخح قاال : إن شيخا من بني عمرو بن عوف يْال 

لح نبو عفك ـ و كان شيخا كميرا قد بلغ عِرين و مائ  سن  حين قدم النمي  لى هللا 

و سلم كان يحرض على عداوة النمي  لى هللا عليح و سلم و لم يدخل في امسالم عليح 

فلما خرج رسول هللا  لى هللا عليح و سلم إلى بدر ظفر  هللا بما ظفر  فحسد  و بغى 

فْال و ذكر قصيدة تتضمن هجو النمي  لى هللا عليح و سلم و ذم من اتمعح نعمم ما 

 فيها قولح : 

 كب ... حراما حالال لِتى معا ( ) فسلمهم نمرهم را 

قال سالم بن عمير : علي ن ر نن نقتل نبا عفك نو نموت دونح فأمهل ف لب لح غرة  

حتى كانت ليل   ائف  فنام نبو عفك بالفنا  في الصيع في بني عمرو بن عوف فأقمل 

سالم بن عمير فوضج السيع على كمد  حتى خش في الفراش و  اح عدو هللا فثاب 

نناس ممن هم على قولح فأدخلو  من لح و قمرو  و قالوا : من قتلح ؟ و هللا لو نعلم إليح 

 من قتلح لْتلنا  

و بح ذكر ] محمدبن سعد [ ننح كان يهوديا و قد ذكرنا نن يهود المدين  كلهم كانوا قد  

عاهدوا الم إنح لما هجا و نظهر ال م قتل  قال الواقد  عن ابن رقش : ] قتل نبو عفك 

شوال على رنس عِرين شهرا [ و ه ا قديم قمل ابن األشرف و ه ا فيح دالل   في
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واضح  على نن المعاهد إذا نظهر السب ينْض عهد  و يْتل غيل  لمن هو من رواي  

 نهل المغاز  و هو يصلح نن يمون مؤيدا مؤكدا بال تردد 

============== 

 291 #ح م سه لير الرسول صلى هللا عليه وسلم

يد نن ر ال سب عمر بن عمد الع ي  فمتب عمر : إنح ال يْتل إال من سب و عن خل

رسول هللا  لى هللا عليح و سلم و لمن ا لد  على رنسح نسواطأ و لوال نني نعلم نن 

ذلك خير لح لم نفعل روا  حرب و ذكر  اممام نحمد و ه ا مِهور عن عمر بن عمد 

 ها الع ي  و هو خليف  راشد عالم بالسن  متمج ل

فه ا قول ن حاب رسول هللا  لى هللا عليح و سلم و التابعين لهم بإحسان ال يعرف  

 عن  احب و ال تابج خالف ل لك بل إقرار عليح و استحسان لح  

 و نما االعتمار فمن و و  :  

نحدها : نن عيب ديننا و شتم نمينا مجاهدة لنا و محارب  فمان نْضا للعهد كالمجاهدة و  

 باألولى المحارب  

يمين ذلك نن هللا سمحانح قال في كتابح : } و  اهدوا بأموالمم و ننفسمم في سميل هللا {  

[ و الجهاد بالنفس يمون باللسان كما يمون باليد بل قد يمون نقوَّللا منح  41] التوب  : 

قال النمي  لى هللا عليح و سلم ]  اهدوا المِركين بأيديمم و نلسنتمم و نموالمم [ 

 النسائي و غير  روا  

و كان ]  لى هللا عليح و سلم [ يْول لحسان بن الابت : ] نهجهم و ها هم [ ] و كان  

ينصب لح منمر في المسجد ينافح عن رسول هللا  لى هللا عليح و سلم بِعر  و هجائح 

للمِركين [ و قال النمي  لى هللا عليح و سلم : ] اللهم نيد  بروح الْدس [ و قال : 

رئيل معك ما دمت تنافح عن رسول هللا  لى هللا عليح و سلم [ و قال : ] هي ] إن  م

 ننمى فيهم من النمل [ 

و كان عدد من المِركين يمفون عن نشيا  ممن يؤذ  المسلمين خِي  هجا  حسان  

حتى إن كعب بن األشرف ] لما [ ذهب إلى مم  كان كلما ن ل عند نهل الميت هجاهم 

 ح من عندهم حتى لم يمق لح بمم  من يؤويح حسان بْصيدة فيخر ون

و في الحديث : ] نفضل الجهاد كلم  حق عند سل ان  ائر [ و ] نفضل الِهدا   

 حم ة بن عمد الم لب و ر ل تملم بحق عند سل ان  ائر فأمر بح فْتل [ 

و إذا كان شأن الجهاد باللسان ه ا الِأن في شتم المِركين و هجائهم و إظهار دين  

 و الدعا  إليح علم نن من شتم دين هللا و رسولح و نظهر ذلك و ذكر كتاب هللا هللا

 بالسو  عالني  فْد  اهد المسلمين و حاربهم و ذلك نفض للعهد 

الو ح الثاني : ننا و إن نقررناهم على ما يعتْدونح من المفر و الِرِ فهو كإقرارنا  

سو  بنا و تمني الغوائل لنا فإننا نحن لهم على ما يضمرونح لنا من العداوة و إرادة ال

نعلم ننهم يعتْدون خالف ديننا و يريدون سفك دمائنا و علو دينهم و يسعون في ذلك لو 

قدروا عليح فه ا الْدر نقررناهم عليح فإذا عملوا بمو ب ه   امرادةـ بأن حاربونا و 

إظهار السب هلل و قاتلونا ـ نْضوا العهد ك لك إذا عملوا بمو ب تلك العْيدة ـ من 
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لمتابح و لدينح و لرسولح ـ نْضوا العهد إذ ال فرق بين العمل بمو ب امدارة و مو ب 

 االعتْاد 

الو ح الثالث : نن م لق العهد ال   بيننا و بينهم يْتضي نن يمفوا و يمسموا عن  

ن إظهار ال عن في ديننا و شتم رسولنا كما يْتضي اممساِ عن دمائنا و محاربتنا أل

معنى العهد ان كل و احد من المتعاهدين يؤمن اآلخر مما يح ر  منح قمل العهد و من 

المعلوم ننا نح ر منهم إظهار كلم  المفر و سب الرسول و شتمح كما نح ر إظهار 

المحارب  بل نولى ألنا نسفك الدما  و نم ل األمول في تع ير الرسول و توقير  و رفج 

قدر  و هم  ميعا يعلمون ه ا من ديننا فالممهر منهم لسمح ذكر  و إظهار شرفح و علو 

 ناقض للعهد فاعل لما كنا نح ر  و نْاتلح عليح قمل العهد و ه ا واضح 

الو ح الرابج نن العهد الم لق لو لم يْتض ذلك فالعهد ال   عاهدهم عليح عمر ابن  

ح ذلك و سائر نهل الخ اب و ن حاب رسول هللا  لى هللا عليح و سلم معح قد تمين في

ال م  إنما  روا على مثل ذلك العهد  روَّللا حرب بإسناد  حيح عن عمد الرحمن بن 

غنم قال : كتب لعمر بن الخ اب حين  الح نصارَّللا نهل الِام : ه ا كتاب لعمد هللا 

نمير المؤمنين من مدين  ك ا و ك ا إنمم لما قدمتم علينا سألناكم األمان ألنفسنا و 

النا على نن ال نحدإ و ذكر الِروط إلى نن قال : و ال نمهر شركا و ال ذرارينا و نمو

ندعو إليح نحدا و قال في  خر  : شرطنا ذلك على ننفسنا و نهلينا و قملنا عليح األمان 

فإن نحن خالفنا عن شي  شرطنا  لمم و ضمنا  على ننفسنا فال ذم  لنا وقد حل لمم منا 

  ما حل من نهل المعاندة و الِْاق

و قد تْدم قول عمر لح في مجلس العْد : ] إنا لم نع يك ال   نع يناِ لتدخل علينا  

 في ديننا و ال   نفسي بيد  لئن عدت ألضربن عنْك [ و عمر  احب الِروط عليهم 

فعلم ب لك نن شروط المسلمين عليهم نن ال يمهروا كلم  المفر و ننهم متى نظهروها  

يو ب نن يمون السب نْصا للعهد عند من يْول : ال  اروا محاربين و ه ا الو ح 

ينتْص العهد بح إال إذا شرط عليهم تركح كما خر ح بعض ن حابنا و بعض الِافعي  

 في الم همين 

و ك لك يو ب نن يمون نْصا للعهد عند من يْول : إذا شرط عليهم انتْاض العهد  

  إنما هم  ارون على بفعلح انتْض كما ذكر بعض ن حاب الِافعي فإن نهل ال م

شروط عمر ألنح لم يمن بعد  إمام عْد عْدا يخالع عْد  بل كل األئم   ارون على 

حمم عْد  و ال   سعى نن يضاف إلى من خالع في ه   المسأل  ننح ال يخالع إذا 

شرط عليهم انتْاض العهد بإظهار السب فإن الخالف حينئ  ال و ح لح المت  مج إ مال 

ح  ه ا الِرط و  ريانح على وفق األ ول فإذا كان األئم  قد الصحاب  على  

 شرطوا عليهم ذلك ـ و هو شرط  حيح ل م العمل بح على كل قول 

الو ح الخامس : نن العْد مج نهل ال م  على نن تمون الدار لنا تجر  فيها نحمام  

 امسالم و على ننهم نهل  غار و ذل  على ه ا وهدوا و  ولحوا فإظهار شتم

الرسول هللا  لى هللا عليح و سلم و ال عن في الدين ينافي كونهم نهل  غار و ذل  

فإن من نظهر سب الدين و ال عن فيح لم يمن من الصغار في شي  فال يمون عهد  

باقيا   الو ح السادس : نن هللا فرض علينا تع ير رسولح و توقير  و تع ير  : نصر  

يمح و ذلك يو ب  ون عرضح بمل طريق بل ذلك و منعح و توقير  : إ اللح و تعم
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نول در ات التع ير و التوقير فال يجوز نن نصالح نهل ال م  نن يسمعونا شتم نمينا و 

يمهروا ذلك فإن تممينهم من ذلك ترِ للتع ير و التوقير و هم يعلمون ننا ال نصالحهم 

ريق و على ذلك على ذلك بل الوا ب علينا نن نمفهم عن ذلك و ن  رهم عنح بمل ط

 عاهدناهم فإذا فعلو  فْد نْضوا الِرط ال   بيننا و بينهم 

الو ح السابج : إن نصر رسول هللا  لى هللا عليح و سلم فرض علينا ألنح من التع ير  

المفروض و ألنح من نعمم الجهاد في سميل هللا و ل لك قال سمحانح : } مالمم إذا قيل 

لتم إلى األرض { إلى قولح } إال تنصرو  فْد نصر  هللا { لمم انفروا في سميل هللا االاق

[ و قال تعالى : } يا نيها ال ين  منوا كونوا ننصار هللا كما قال عيسى  40] التوب  : 

[ بل نصر  حاد  14ابن مريم للحواريين من ننصار  إلى هللا { اآلي  ] الصع : 

نخاِ ظالما نو مملوما [ و  المسلمين وا ب بْولح  لى هللا عليح و سلم : ] انصر

بْولح : ] المسلم نخو المسلم ال يسلمح و ال يملمح [ فميع ال ينصر رسول هللا  لى 

 هللا عليح و سلم ؟ 

و من نعمم النص حماي  عرضح ممن يؤذيح إال ترَّللا إلى قولح  لى هللا عليح و سلم :  

الْيام  [ و ل لك  ] من حمى مؤمنا من منافق يؤذيح حمى الح  لد  من نار  هنم يوم

 سمى من قابل الِاتم بمثل شتمح منتصرا 

و سب ر ل نبا بمر عند النمي  لى هللا عليح و سلم و هو ساكت فلما نخ  لينتصر قام  

فْال : يا رسول هللا كان يسمني و ننت قاعد فلما نخ ت ألنتصر قمت فْال : ] كان 

عد و قد ذهب الملك [ نو كما قال الملك يرد عليح فلما انتصرت ذهب الملك فلم نكن ألق

  لى هللا عليح و سلم 

و ه ا كثير معروف في كالمهم يْولون لمن كافى الساب و الِاتم ] منتصرا [  

 يْولون لمن كافى الضارب و الْاتل ] منتصرا [ 

و قد تْدم ننح  لى هللا عليح و سلم قال لل   بنت مروان لما شتمح : ] إذا نحممتم نن  

ى ر ل نصر هللا و رسول بالغيب فانمروا إلى ه ا [ و قال للر ل ال   تنمروا إل

خرق  ع المِركين حتى ضرب بالسيع ساب النمي  لى هللا عليح و سلم فْال 

 النمي  لى هللا عليح و سلم : ] نعجمتم من ر ل نصر هللا و رسولح ؟ [ 

ي حق غير  ألن و حماي  عرضح  لى هللا عليح و سلم في كونح نصرا نبلغ من ذلك ف 

الوقعي  في عرض قد ال تضر مْصود  بل يمتب لح بها حسنات   نما انتهاِ عرض 

رسول هللا  لى هللا عليح و سلم فإنح مناف لدين هللا بالملي  فإن العرض متى انتهك 

سْط االحترام و التعميم فسْط ما  ا  بح من الرسال  فم ل الدين فْيام المدح  و الثنا  

يم و التوقير لح قيام الدين كلح و سْوط ذلك سْوط الدين كلح و إذا كان عليح و التعم

ك لك و ب علينا نن تنتصر لح ممن انتهك عرضح و االنتصار لح بالْتل ألن انتهاِ 

 عرضح انتهاِ لدين هللا 

و من المعلوم من سعى في دين هللا بامفساد استحق الْتل بخالف انتهاِ عرض غير   

 ل الدين و المعاهد لم نعاهد  على ترِ االنتصار لرسول هللا  لى هللا معينا فإنح ال يم

عليح و سلم ] منح [ و ال من غير  كما لم نعاهد على ترِ استيفا  حْوق المسلمين و 

ال يجوز نن نعاهد  على ذلك و هو يعلم ننا لم نعاهد  على ذلك فإذا سمح فْد و ب علينا 
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على ترِ ذلك فيجب قتلح و ه ا بين واضح لمن نن ننتصر لح بالْتل و ال عهد معح 

 تأملح 

الو ح الثامن : نن المفار قد عوهدوا على نن ال يمهروا شيئا من المنمرات التي  

تختص بدينهم في بالد امسالم فمتى نظهروا استحْوا العْوب  على إظهارها و إن كان 

و سلم استحْوا عْوب  إظهارها دينا لهم فمتى نظهروا سب رسول هللا  لى هللا عليح 

 ذلك الْتل كما تْدم  

الو ح التاسج : ننح ال خالف بين المسلمين ـ علمنا  ـ ننهم ممنوعون من إظهار السب  

و ننهم يعاقمون عليح إذا فعلو  بعد النهي ن فعلم ننهم لم يْروا عليح كما نقروا على ما 

الجنايات استحْوا العْوب  هم ] عليح [ من المفر و إذا فعلوا ما لم يْروا عليح من 

باالتفاق و عْوب  السب إما نن تمون  لدا حمسا نو ق عا او قتال و األول باطل فإن 

مجرد سب الواحد من المسلمين و سل ان المسلمين يو ب الجلد و الحمس فلو كان 

سب الرسول ك لك استوَّللا من سب الرسول و ] من [ سب غير  من األم  و هو باطل 

 ْ ج ال معنى لح فتعين الْتل بالضرورة و ال

الو ح العاشر : نن الْياس الجلي يْتضي ننهم متى خالفوا شيئا مما عوهدوا عليح  

انتْض عهدهم كما ذهب إليح طائف  من الفْها  فإن الدم مماح بدون العهد و العهد عْد 

نو يتممن  من العْود و إذا لم يع نحد المتعاقدين بما عاقد عليح فإما نن يفسح العْد ب لك

العاقد اآلخر من فسخح ه ا ن ل مْرر في عْد الميج و النماح و الهم  و غيرها من 

العْود و الحمم  فيح ظاهرة فإنح إنما الت م ما الت مح بِرط نن يلت م اآلخر بما الت مح 

فإذا لم يلت مح اآلخر  ار ه ا غير ملت م فإن الحمم المعلق بِرط ال يثمت بعينح عند 

 اق العْال  و إنما اختلفوا في الموت مثلح عدمح باتف

إذا تمين ه ا فإن كان المعْود عليح حْا للعاقد بحيث لح نن يم لح بدون الِرط لم ينفسخ  

العْد بفوات الِرط بل لح نن يفسخح كما إذا شرط رهنا نو كفيال نو  ف  في المميج ـ و 

ـ لم يج  لح إمضا  العْد بل إن كان حْا لح نو لغير  ممن يتصرف لح بالوالي  و نحوها 

ينفسخ العْد بفوات الِرط و يجب عليح فسخح كما إذا شرط نن تمون ال و   حرة 

فمهرت نم  و هو ممن ال يحل لح نماح امما  نو شرط نن يمون ال وج مسلما فمان 

كافرا نو شرط نن تمون ال و   مسلم  فمانت والني  و عْد ال م  ليس حْا لإلمام بل 

و لعام  المسلمين فإذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم فْد قيل : يجب على  هو حق هلل

اممام نن يفسخ العْد و فسخح : نن يلحْح بمأمنح و يخر ح من دار امسالم ظنا نن 

العْد ال ينفسخ بمجرد المخالف  بل يجب فسخح و ه ا ضعيع ألن المِروط إذا كان 

 من غير فسخ  حْا هلل ـ ال للعاقد ـ انفسخ العْد بفواتح

و هنا الِروط على نهل ال م  حق هلل ال يجوز للسل ان و ال لغير  نن يأخ  منهم  

الج ي  و يعاهدهم على المْام بدار امسالم إال إذا الت موها و إال و ب عليح قتالهم 

بنص الْر ن و لو فرضنا  واز إقرارهم بدون ه ا الِرط فإنما ذاِ فيما ال ضرر 

فأما ما يضر المسلمين فال يجوز إقرارهم عليح بحال و لو فرض  على المسلمين فيح

إقرارهم على ما يضر المسلمين في ننفسهم و نموالهم فال يجوز إقرارهم على افساد 

 دين هللا و ال عن على كتابح و رسولح 
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و به   المراتب قال كثير من الفْها  : إن عهدهم ينتْض بما يضر المسلمين من  

ا ال يضرهم و خص بعضهم ما يضرهم في دينهم دون ما يضرهم في المخالف  دون م

 دنياهم و ال عن على الرسول نعمم المضرات في دينهم 

إذا تمين ه ا فنْول : قد شرط عليهم نن ال يمهروا سب الرسول و ه ا الِرط  

 ] الابت [ من و هين : 

العيوب و حلول  نحدهما : ننح مو ب عْد ال م  و مْتضا  كما نن سالم  المميج من 

الثمن و سالم  المرنة و ال وج من موانج الوط  و إسالم ال وج و حريتح إذا كانت 

ال و   حرة مسلم  هو مو ب العْد الم لق و مْتضا  فإن مو ب العْد هو ما يمهر 

عرفا نن العاقد شرطح و إن لم يتلفظ بح كسالم  المميج و معلوم نن اممساِ عن ال عن 

الرسول مما يعلم نن المسلمين يْصدونح بعْد ال م  و ي لمونح كما في الدين و سب 

ي لمون المع عن مْاتلتهم و نولى فإنح من نكمر المؤذيات و المع عن األذَّللا العام 

مو ب عْد ال م  و إذا كان ظاهر حال المِتر  ننح دخل على نن السلع  سليم  من 

يِرطح ـ فماهر حال المسلمين العيوب ـ حتى يثمت لح الفسخ بمهور العيب و إن لم 

ال ين عاقدوا نهل ال م  ننهم دخلوا على نن المِركين يمفون عن إفساد دينهم و ال عن 

فيح بيد نو لسان و ننهم لو علموا ننهم يمهرون ال عن في دينهم لم يعاهدوهم على ذلك 

ج سالم و نهل ال م  يعلمون ذلك كعلم المائج نن المِتر  إنما دخل معح على نن الممي

 بل ه ا نظهر و نشهر و ال خفا  بح 

الو ح الثاني في الموت ه ا الِرط : نن ال ين عاهدوهم نوال هم ن حاب رسول هللا  

 لى هللا عليح و سلم عمر و من كان معح و قد نْلنا العهد ال   بيننا و بينهم و ذكرنا 

ال عن في دين نقوال ال ين عاهدوهم و هو عهد متضمن ننح شرط عليهم اممساِ عن 

المسلمين و ننهم إذا فعلوا ذلك حلت دماؤهم و نموالهم و لم يمق بيننا و بينهم عهد و إذا 

المت نن ذلك مِروط عليهم في العْد ف اولح يو ب انفساخ العْد ألن االنفساخ نيضا 

مِروط عليهم و ألن الِرط حق هللا كاشتراط إسالم ال وج و ال و   فإذا فات ه ا 

العْد كما يم ل إذا ظهر ال وج كافرا نو المرنة والني  نو المميج غصما نو الِرط ب ل 

حرا نو تجدد بين ال و ين  هر نو رضال يحرم نحدهما على اآلخر نو تلع المميج 

قمل الْمض فإن ه   األشيا  ـ كما لم يج  امقدام على العْد مج العلم بها ـ نب ل العْد 

و  ود ه   األقوال و األفعال من المافر لما لم  مْارنتها لح نو طروؤها عليح فم لك

يج  لالمام نن يعاهد  مج إقامتح عليها كان و ودها مو ما لفسخ عْد  من غير إنِا  

فسخ على ننا لو قدرنا نن العْد ال ينفسخ إال بفسخ اممام فإنح يجب عليح فسخح بغير 

م فمانت معيم  و ب عليح تردد ألنح عْد  للمسلمين فإنح لو اشترَّللا الولي سلع  لليتي

استدراِ ما فات من مال اليتيم و فسخح يمون بْولح و بفعلح و قتلح لح فسخ لعْد  نعم ال 

يجوز لح نن يفسخح بمجرد الْول فإن فيح ضررا على المسلمين و ليس للسل ان فعل 

ما فيح ضرر على المسلمين مج الْدرة على تركح و قولنا : ] إن ال مي انتْض عهد  [ 

  لم يمق لح عهد يعصم دمح و األول هو الو ح ن فإن بْا  العْد مج و ود ما ينافيح ن

محال  نعم هنا اختلع الفْها  فيما ينافي العْد فْائل يْول :  ميج المخالفات تنافيح بنا  

 على ننح ليس لإلمام نن يصالحهم بدون شي  من الِروط التي شرط عمر 
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لمخالفات المضرة بالمسلمين بنا  على  واز و قائل يْول : التي تنافيح هي ا 

مصالحتهم على ما هو دون ذلك كما  الحهم النمي  لى هللا عليح و سلم نوال حال 

 ضعع امسالم 

و قائل يْول : التي تنافيح هي ما يو ب الضرر العام في الدين نو الدنيا كا ل عن على  

 الرسول و نحوها 

نن يعاهدهم مج كونهم يفعلونح فهو مناف للعْد كما و بالجمل  فمل ما ال يجوز لإلمام  

 نن كل ما ال يجوز للمتمايعين و المتناكحين نن يتعاقدا مج و ود  فهو مناف للعْد 

و إظهار ال عن في الدين ال يجوز لإلمام نن يعاهدهم مج و ود  منهم نعنى مج  

و له ا بعضهم  كونهم مممنين من فعلح إذا نرادوا و ه ا مما ن مج المسلمون عليح

 يعاقمون على فعلح بالتع ير و نكثرهم يعاقمون عليح بالْتل 

 و هو مما ال يِك فيح مسلم و من شك فيح فْد خلج ربْ  امسالم من عنْح  

و إذا كان العْد ال يجوز عليح كان منافيا للعْد و من خالع شرطا مخالف  تنافي ابتدا   

حد ال و ين إذا نحدإ دينا يمنج ابتدا  العْد ـ العْد فإن عْد  ينفسخ ب لك بال ريب كأ

مثل ارتداد المسلم نو إسالم المرنة تحت المافر ـ فإن العْد ينفسخ ب لك : إما في الحال 

 نو عْب انْضا  العدة نو بعد عرض الْاضي كما هو مْرر في مواضعح 

تدا   فيجب فإحداإ نهل ال م  ال عن في الدين مخالف  لمو ب العْد مخالف  تنافي اب 

انفساخ عْدهم بها و ه ا بين لمن تأملح و هو يو ب انفساخ العْد بما ذكرنا  عند  ميج 

 الفْها  و تمين نن ذلك هو مْتضى قياس األ ول 

و اعلم نن ه   الو و  التي ذكرناها من  ه  المعنى في ال مي فأما المسلم إذا سب فلم  

ر ذلك في حْح و لمون المحل محل وفاق يحتج نن ي كر فيح شيئا من  ه  المعنى لمهو

و لمن سيأتي ـ إن شا  هللا تعالى ـ تحْيق األمر فيح هل سمح ردة محض  كسائر الردد 

عن زيادة مغلم  نو هو نول من الردة متغلظ عل كل حال ؟ و هل يْتل للسب مج 

ون في الحمم بإسالمح نم ال ؟ و هللا سمحانح نعلم فإن قيل : فْد قال تعالى : } لتمل

نموالمم و ننفسمم و لتسمعن من ال ين نوتوا المتاب من قملمم و من ال ين نشركوا نذَّللا 

[ فأخمر  186كثيرا و إن تصمروا و تتْوا فان ذلك من ع م األمور { ]  ل عمران : 

ننا نسمج منهم األذَّللا المثير و دعانا إلى الصمر على نذاهم و إنما يؤذينا نذَّللا عاما 

نح و رسولح و قولح تعالى : } لن يضركم إال نذَّللا { ]  ل عمران : ال عن في هللا و دي

 [ من ه ا الماب  111

قلنا نوال : ليس في األي  بيان نن ذلك مسمول من نهل ال م  و العهد و إنما هو  

 مسمول في الجمل  من المفار 

و إقام  حد و الانيا إن األمر بالصمر على نذاهم و بتْوَّللا هللا ال يمنج قتالهم عند الممن   

هللا عليهم عند الْدرة فإنح ال خالف بين المسلمين ننا إذا سمعنا مِركا نو كتابيا يؤذ  

 هللا و رسولح فال عهد بيننا و بينح ] بل [ و ب علينا إن نْاتلح و نجاهد  إذا نممن ذلك 

================ 
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ا لم يمن ممتنعا عن حمم اممام فم هب نبي حنيف  نن مثل ه ا ال يمون الْسم الثاني : إذ

ناقضا للعهد و ال ينْض عهد نهل ال م  عند  إال نن يمونوا نهل شوك  و منع  و 

يمتنعوا ب لك عن اممام و ال يممنح إ را  نحمامنا عليهم نو تخلفوا بدار الحرب ألنهم 

يْيم عليهم الحدود و يستوفي منهم الحْوق فال إذا لم يمونوا ممتنعين نممن اممام نن 

يخر ون ب لك عن العصم  الثابتح كمن خرج عن طاع  اممام من نهل المغي و لم 

 تمن لح شوك  

و قال اممام مالك : ] ال ينتْض عهدهم إال نن يخر وا ناقضين للعهد و منعا للج ي   

ب فْد انتْض عهدهم [ لمن يْتل و امتنعوا منا من غير نن يملموا نو يلحْوا بدار الحر

 عند  الساب و المستمر  للمسلم  على ال نى و غيرهما 

و نما م هب اممام الِافعي و اممام نحمد فإنهم قسموا األمور المتعلْ  ب لك قسمين  

 نحدهما : يجب عليهم فعلح و الثاني : يجب عليهم تركح 

يجب عليح فعلح ـ و هو ندا  الج ي  نو فأما األول فإنهم قالوا : إذا امتنج ال مي مما  

 ريان نحمام المل  عليح إذا حمم بها حاكم المسليمين ـ انتْض العهد بال تردد  قا ل 

اممام نحمد في ال   يمنج الج ي  : إن كان واحدا نكر  عليها و نخ ت منح و لم يع يها 

يد و هم  ضربت عنْح و ذلك ألن تعالى نمر بْتالهم إلى نن يع وا الج ي  عن

 اغرون و امع ا  لح ممتدن و تمام فممتدن  األلت ام و الضمان و منتها  األدا  و 

امع ا  و من الصغار  ريان نحمام المسلمين عليهم فمتى لم يتموا إع ا  الج ي  نو 

نع وها و ليسوا بصاغرين فْد زالت الغاي  التي نمرنا بْتالهم إليها فيعود الْتال و ألن 

إنما المت بم ل الج ي  و الت ام  ريان نحمام امسالم عليهم فمتى امتنعوا  حْن دمائهم

منح و نتوا بضد   اروا كالمسلم ال   المت حْن دمح بامسالم إذا امتنج منح و اتى 

 بملم  المفر 

و على ما ذكر  اممام نحمد فالبد نن يمتنج من ذلك على و ح ال يممن استيفاؤ  منح  

بدني ال يممن فعلح و النياب  عنح دائما نو يمتنج من ندا  الج ي  مثل نن يمتنج من حق 

و لعيب مالح كما قلنا في المسلم إذا امتنج من الصالة نو ال كاة فأما إن قاتل اممام على 

 ذلك ف لك هو الغاي  في انتْاض العهد كمن قاتل على ترِ الصالة نو ال كاة 

 ركح ـ فنوعان : نما الْسم الثاني ـ و هو ما يجب عليهم ت 

نحدهما ما فيح ضرر على المسلمين و الثاني ما ال ضرر فيح عليهم و األول قسمان  

 نيضا : 

نحدهما ما فيح ضرر على المسلمين في ننفسهم و نموالهم : مثل نن يْتل مسلما نو  

يْ ج ال ريق على المسلمين نو يعين على قتال المسلمين نو يتجسس للعدو بمماتم  نو 

 نو إيوا  عين من عيونهم نو ي ني بمسلم  نو يصيمها باسم نماح كالم 

و الْسم الثاني ما فيح نذَّللا و غضاض  عليهم : مثل نن ي كر هللا نو كتابح و رسولح نو  

 دينح بالسو  

و النول الثاني ما ال ضرر فيح عليهم : مثل إظهار ن واتهم بِعائر دينهم من  

المسلمين في هيآتهم و نحو ذلك و قد تْدم الْول  الناقوس و المتاب و نحو ذلك و مثل

في انتْاض العهد بمل واحد من ه   األقسام   فإذا نْض ال مي العهد بمعضها و هو في 

قمض  امسالم ـ مثل نن ي ني بمسلم  نو يتجسس للمفار ـ فالمنصوص عن اممام نحمد 
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في امسالم حدالا مثل ننح يْتل قال في رواي  حنمل : ] كل من نْض العهد نو نحداإ 

ه ا ـ يعني سب النمي  لى هللا عليح و سلم ـ رنيت عليح الْتل ليس على ه ا نع وا 

 العهد و ال م  [ 

فْد نص على نن من نْض العهد و نتى بمفسد  مما ينْض العهد قتل عينا و قد تْدمت  

 نصو ح نن من لم يو د منح إال نْض العهد باالمتنال فإنح كالحربي 

ل في مواضج متعددة في ذمي فجر بامرنة مسلم  : يْتل ليس على ه ا  ولحوا و قا 

 و المرنة إن كانت طاوعتح نقيم عليها الحد و نن كان استمرهها فال شي  عليها 

و قال في يهود  زنى بمسلم  : يْتل : ألن عمر رضي هللا عنح نتى بيهود  نخس  

هد قيل : فعمد نصراني زنى بمسلم  بمسلم  الم غِيها فْتلح فال نى نشد من نْض الع

 قال : يْتل نيضا و إن كان عمدا 

و قال في مجوسى فجر بمسلم  : يْتل ه ا قد نْض العهد و ك لك إن كان من نهل  

المتاب يْتل نيضا قد  لب عمر ر ال من اليهود فجر بمسلم  ه ا نْض العهد فْيل 

إلى حديث عمر كأنح لم يعب لح : ترَّللا عليح الصلب مج الْتل ؟ قال : إن ذهب ر ل 

 عليح 

و قال مهنا : سألت نحمد عن يهود  نو نصراني فجر بامرنة مسلم  : ما يصنج بح ؟  

قال : يْتل فأعدت عليح قال : يْتل قلت : إن الناس يْولون غير ه ا قال : كيع يْولون 

ال : نعم ؟ فْلت : يْولون عليح الحد قال : ال و لمن يْتل فْلت لح : في ه ا شي  ؟ ق

 عن عمر ننح نمر بْتلح 

 

و قال في رواي   ماع  من ن حابح في ذمي فجر بمسلم  : يْتل قيل : فإن نسلم  

 قال : يْتل ه ا قد و ب عليح 

فْد نص رحمح هللا على و وب قتلح بمل حال سوا  كان محصنا نو غير محصن و  

ا ال   يفرق فيح بين نن الْتل وا ب عليح و إن نسلم و ننح ال يْام عليح حد ال ن

المحصن و غير المحصن و اتمج في ذلك ما روا  خالد الح ا  عن ابن نشول عن 

الِعمي عن عوف بن مالك نن ر ال نخس بامرنة فتجللها فأمر بح عمر فْتل و  لب 

و روا  المروز  عن مجالد عن الِعمي عن سويد بن غفل  نن ر ال من نهل ال م  

الِام و هي على حمار فصرعها و نلْى نفسح عليها فر   نخس بامرنة من المسلمين ب

عوف بن مالك فضربح فِجح فان لق إلى عمر يِمو عوفا فأتى عوف عمر فحدالح 

فأرسل إلى المرنة يسألها فصدقت عوفا فْال : قد شهدت نختنا فأمرنا بح عمر فصلب 

 في ذم  محمد قال : فمان نول مصلوب في امسالم الم قال عمر : نيها الناس اتْوا هللا

  لى هللا عليح و سلم و ال تملموهم فمن فعل ه ا فال ذم  لح 

و روَّللا سيع في الفتوح ه   الْص  عن عوف بن مالك ممسوط  و ذكر فيها نن  

 الحمار  رل المرنة و نن النم ي نرداها فامتنعت و استغاالت قال عوف : 

ا عجر و ر عت إلى فأخ ت عصا  فمِيت في نالر  فأدركتح فضربت رنسح ضرب  ذ 

 من لي و فيح : ] فْال للنم ي : ا دقني فأخمر  [ 
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و قال اممام نحمد نيضا في الجاسوس : إذا كان ذميا قد نْض العهد يْتل و قال في  

الراهب : ال يْتل و ال يؤذَّللا و ال يسأل عن شي  إال نن نعلم منح ننح يدل على عوارت 

 حينئ  دمح  المسلمين و يخمر عن نمرهم عدوهم فيستحل

 و قد نص اممام نحمد على ننح من نْض العهد بسب هللا نو رسولح فإنح يْتل  

الم اختلع ن حابنا بعد ذلك فْال الْاضي و نكثر ن حابح مثل نبيح نبي الحسين و  

الِريع نبي  عفر و نبي المواهب العممر  و ابن عْيل و غير  و طوائع بعدهم : 

يا  و غيرها فحممح حمم األسير يخير اممام فيح كما ] إن من نْض العهد به   األش

يخير في األسير بين الْتل و المن و االسترقاق و الفدا  و عليح نن يختار من األربع  

ما هو األ لح للمسلمين [ قال الْاضي في المجرد : ] إذا قلنا قد انتْض عهد  فانا 

ال م  على نن تجر  نحمامنا  نستوفي منح الحْوق و الْتل و الحد و التع ير ألن عْد

عليح و ه   نحمامنا فإذا استوفينا منح فاممام مخير فيح بين الْتل و االسترقاق و ال يرد 

إلى مأمنح ألنح بفعل ه   األشيا  قد نْض العهد و إذا نْض عاد بمعنا  األول فمأنح 

 و د نصراني بدار امسالم [ 

ض العهد حمم األسير الحربي يتخير اممام الم إن الْاضي في الخالف قال : ] حمم ناق 

فيح بين نربع  نشيا  : الْتل و االسترقاق و المن و الفدا  ألن اممام نحمد قد نص في 

األسير على الخيار بين نربع  نشيا  و حمم األسير ألنح كافر حصل في نيدينا بغير 

تثنى في الخالف و هو نمان قال : و يحمل كالم اممام نحمد إذا ر   اممام  الحا و اس

ال    نفح  خرا ساب النمي  لى هللا عليح و سلم خا   قال : فإنح ال يْمل توبتح و 

يتحتم قتلح و ال يخير اممام في قتلح و تركح ألن ق ف النمي  لى هللا عليح و سلم حق 

 لميت فال يسْط بالتوب  كْ ف اآلدمي 

ام نحمد و تعليلح حيث قال في قوم من و قد يستدل لهؤال  من الم هب بعموم كالم امم 

نهل العهد نْضوا العهد و خر وا بال ري  إلى دار الحرب فمعث في طلمهم فلحْوهم 

فحاربوهم قال : ] إذا نْضوا العهد فمن كان منهم بالغا فيجر  عليح ما يجرَّللا على 

لى ه ا نهل الحرب من األحمام إذا نسروا فأمرهم إلى اممام يحمم فيهم بما يرَّللا [ و ع

نْول : فلالمام نن يعيدهم إلى ال م  إذا رنَّللا المصلح  في ذلك كما لح مثل ذلك في 

 األسير الحربي األ لي 

و ه ا الْول في الجمل  هو الصحيح من قولي اممام الِافعي و الْول اآلخر للِافعي  

 نن من نْض العهد من هؤال  يرد إلى مأمنح الم من ن حابح من استثنى سب رسول هللا

 لى هللا عليح و سلم خا   فجعلح مو ما للْتل حتما دون غير  و منهم من عمم الحمم 

ه ا هو ال   ذكر  ن حابح و نما لفمح فإنح قال في األم : ] إذا نراد اممام نن يمتب 

كتاب  لح على الج ي  كتب و ذكر الِروط إلى نن قال : و على نن نحدا منمم إن 

سلم نو كتاب هللا نو دينح بما ال ينمغي نن ي كر  بح فْد  ذكر محمدا  لى هللا عليح و

برئت منح ذم  هللا الم ذم  نمير المؤمنين و  ميج المسلمين و نْض ما نع ي من 

األمان و حل ألمير المؤمنين مالح و دمح كما يحل نموال نهل الحرب و دماؤهم و على 

ق ج ال ريق على مسلم نو نن نحدا من ر الهم إن ن اب مسلم  ب نى نو اسم نماح نو 

فتن مسلما عن دينح نو نعان المحاربين على المسلمين بْتال نو دالل  على عورات 
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المسلمين نو إيوا  لعيونهم فْد نْض عهد  و نحل دمح و مالح و إن نال مسلما بما دون 

 ه ا في مالح نو عرضح ل مح فيح الحمم 

 لم يرضها فال عْد لح و ال   ي  [  الم قال : ] فه   الِروط الالزم  إن رضيها فإن 

الم قال : ] و نيهم قال نو فعل شيئا مما و فتح نْضا للعهد و نسلم لم يْتل إذا كان ذلك  

قوال و ك لك إذا كان فعال لم يْتل إال نن يمون في دين المسلمين نن من فعلح قتل حدا 

شرط ننح نو قصا ا فيْتل بحد نو قصاص ال نْض عهد و إن فعل مما و فنا و 

نْض لعهد ال م  فلم يسلم [ و لمنح قال ] نتوب و نع ي الج ي  كما كنت نع يها نو 

على  لح ن دد  [ عوقب و لم يْتل إال نن يمون فعل فعال يو ب الْصاص نو الحد 

 فأما ما دون ه ا من الفعل نو الْول فمل قول يعاقب عليح و ال يْتل [ 

رط نن يحل دمح فمفر بح فامتنج من نن يْول قال : فإن فعل نو قال ما و فنا و ش 

 ] نسلم نو نع ى   ي  قتل و نخ  مالح فيئا [ 

 و ه ا اللفظ يع ي و وب قتلح إذا امتنج من امسالم و العود إلى ال م   

و سلك نبو الخ اب في : الهداي  و الحلواني و كثير من متأخر  ن حابنا مسلك  

مد بحالها و هو الصواب فإن اممام نحمد قد المتْدمين في إقرار نصوص اممام نح

نص على الْتل عينا فيمن زنى بمسلم  حتى بعد امسالم و  عل ه ا نشد من نْض 

العهد باللحاق و دار الحرب الم إنح نص هناِ على نن األمر إلى اممام كاألسير و 

التخيير نص هنا على نن اممام يخير نن يْتل و ال يخفى لمن تأمل نصو ح نن الْول ب

 م لْا مخالع لها 

و نما نبو حنيف  فال تجي  ه   المسأل  على ن لح ألنح ال ينتْض عهد نهل ال م  عند   

إال نن يمونوا نهل شوك  و منع  فيمتنعون ب لك على اممام و ال يممنح إ را  نحمامنا 

 عليهم 

ج ي  من غير و م هب مالك ال ينتْض عهدهم إال نن يخر وا ممتنعين منا ما نعين لل 

ظلم نو يلحْوا بدار الحرب و لمن مالما يو ب قتل ساب الرسول  لى هللا عليح و سلم 

عينا و قال : إذا استمر  ال مي مسلم  على ال نا قتل إن كانت حرة و إن كانت نم  

عوقب العْوب  الِديدة فم همح إيجاب الْتل عينا لمعض نهل ال م  ال ين يفعلون ما فيح 

سلمين فمن قال ] إنح يرد إلى مأمنح [ قال : ألنح حصل في دار امسالم ضرر على الم

بأمان فلم يج  قتلح حتى يرد إلى مأمنح كما لو دخلها بأمان  مي و ه ا ضعيع  دا 

ألن هللا قال في كتابح : } و إن نمثوا نيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينمم فْاتلوا 

هم ينتهون نال تْاتلون قوما نمثوا نيمانهم { اآلي  نئم  المفر إنهم ال نيمان لهم لعل

 [  13] التوب  : 

فه   اآلي  و إن كانت ن لت في نهل الهدن  فعمومها لفما و معنى يتناول كل ذ  عهد  

على ما ال يخفى و قد نمر سمحانح بالمْاتل  حيث و دناهم فعم ذلك مأمنهم و غير 

ى يع وا الج ي  عن يد و هم  اغرون فمتى لم مأمنهم و ألن هللا تعالى نمر بْتالهم حت

يع وا الج ي  نو لم يمونوا  اغرين  از قتالهم من غير شرط على معنى اآلي  و 

ألنح قد المت نن النمي  لى هللا عليح و سلم نمر بْتل من رنو  من ر ال يهود  ميح  

 قتل ابن األشرف و كانوا معح معاهدين و لم يأمر بردهم إلى مأمنهم 
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ك لك لما نْضت بنو قينْال العهد قاتلهم ولم يردهم إلى مأمنهم و لما نْضت بنو و  

قريم  العهد قالتهم و نسرهم و لم يملغهم مأمنهم و ك لك كعب بن األشرف نفسح نمر 

بْتلح غيل  و لم يِعر  ننح يريد قتلح فضال عن نن يملغح مأمنح و ك لك بنو النضير 

ا حملتح امبل إال الحلْ  و ليس ه ا بإبالغ للمأمن ألن ن الهم على نن ال ينْلوا إال م

 من بلغ مأمنح يؤمن على نفسح و نهلح و مالح حتى يملغ مأمنح 

و ك لك سالم بن نبي الحْيق و غير  من يهود لما نْضوا العهد قتلهم نوب  خمير و لم  

عمر و نبا يملغهم مأمنهم و ألنح قد المت نن ن حاب رسول هللا  لى هللا عليح و سلم 

عميدة و معاذ بن  مل و عوف بن مالك قتلوا النصراني ال   نراد نن يفجر بالمسلم  و 

 لمو  و لم ينمر  منمر فصار إ ماعا و لم يردو  إلى مأمنح و ألن في شروط عمر 

التي شرطها على النصارَّللا ] فإن نحن خالفنا عن شي  شرطنا  لمم و ضمنا  على 

م منا ما حل ألهل المعاندة و الِْاق [ روا  حرب بإسناد ننفسنا فال لنا و قد حل لم

  حيح 

و قد تْدم عن عمر و غير  من الصحاب  مثل نبي بمر و ابن عمر و ابن عماس و  

خالد بن الوليد و غيرهم رضوان هللا تعالى عليهم ننهم قتلوا نو نمروا بْتل ناقض العهد 

عصمتح ال م  فمتى ارتفعت ال م  بْي  و لم يملغو  مأمنح و ألن دمح كان مماحا و إنما

على امباح  و ألن المافر لو دخل دار امسالم بغير نمان و حصل في نيدينا  از قتلح 

في دارنا و نما من دخل بأمان  مي فإنما ذلك ألنح يعتْد ننح مستأمن فصارت لح شمه  

 لك ينسب في نمان و ذلك يمنج قتلح كمن وطى  فر ا يعتْد ننح حالل ال حد عليح و ك

دخولح دار امسالم إلى تفريط و نما فإنح ليس لح نمان و ال شمه  نمان ألن مجرد 

حصولح في الدار ليس بِمه  نمان باالتفاق بل هو مْدم على ما ينْض بح العهد مفرط 

في ذلك عالم ننا لم نصالحح على ذلك فأ  ع ر لح في حْن دمح حتى يلحْح بمأمنح ؟ 

ض العهد مالم يعلم ننح يضرنا ـ مثل نن ي كر هللا تعالى نو كتابح نو نعم لو فعل من نواق

رسولح بِي  يحسمح  ائ ا عندنا ـ كان مع ورا ب لك فال ينْض العهد كما تْدم مالم 

 يتْدم إليح كما فعل عمر بْس ن ين النصراني 

ل الدم و نما من قال إنح كاألسير الحربي إذا حصل في نيدينا فْال : ] ألنح كافر حال 

حصل في نيدينا و كل من كان ك لك فإنح مأسور فلنا نن نْتلح كما قتل النمي  لى هللا 

عليح و سلم عْم  بن نبي معيط و النضر بن الحارإ و لنا نن نمن عليح كما من النمي 

 لى هللا عليح و سلم على المام  بن نالال الحنفي و على نبي ع ة الجمحي و لنا نن 

مي  لى هللا عليح و سلم بعْيل و غير  و لنا نن نسترقح كما استرق نفاد  كما فادَّللا الن

 المسلمون خلْا من األسرَّللا مثل نبي لؤلؤة قاتل عمر و مماليك العماس و غيرهم 

نما قتل األسير و استرقاقح فما نعلم فيح خالفا لمن قد اختلع العلما  في المن عليح و  

معروف في مواضعح و ه ا ألنح إذا نْض المفاداة هل هو باق نو منسوخ ؟ على ما هو 

العهد عاد كما كان و الحربي ال   ال عهد لح إذا قدر عليح  از قتلح و استرقاقح و ألنح 

ناقض للعهد فجاز قتلح و استرقاقح كالالحق بدار الحرب و المحارب في طائف  ممتنع  

ا  از نن يحمم فيح إذا نسر بل ه ا نولى ألن نْض العهد ب لك متفق عليح فه ا نغلظ فإذ

بحمم األسير ففي ه ا نولى نعم إذا انتْض العهد بفعل لح عْوب  تخصح ـ مثل نن يْتل 

مسلما نو يْ ج ال ريق عليح و نحو ذلك ـ نقيمت عليح تلك العْوب  سوا  كانت قتال نو 
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 لدا الم إن بْي حيا بعد إقام  حد تللك الجريم  عليح  ار كالمافر الحربي ال   الحد 

 يح عل

و من فرق بين سب رسول هللا  لى هللا عليح و سلم و بين سائر النواقض قال : ألن  

ه ا حق لرسولح هللا  لى هللا عليح و سلم و لم يعع عنح فال يجوز إسْاطح باالسترقاق 

و ال بالتوب  كسب غير رسول هللا عليح الصالة و السالم و سيأتي إن شا  هللا تعالى 

 تحرير مأخ  السب 

نما من قال إنح يتعين قتلح إذا نْضح بما فيح مضرة على المسلمين دون ما إذا لم  و 

يو د منح إال مجرد اللحاق بدار الحرب و االمتنال عن المسلمين فْلن هللا تعالى قال : 

} و إن نمثوا نيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينمم فْاتلوا نئم  المفر إنهم ال نيمان 

ن نال تْاتلون قوما نمثوا نيمانهم و هموا بإخراج الرسول و هم بدنوكم لهم لعلهم ينتهو

نول مرة { إلى قولح : } قاتلوهم يع بهم هللا بأيديمم و يخ هم و ينصركم عليهم و يِع 

 [  14ـ  12قوم مؤمنين { ] التوب  : 

فأو ب سمحانح قتال ال ين نمثوا العهد و طعنوا في الدين و معلوم نن مجرد نمث  

لعهد مو ب للْتال ال   كان وا ما قمل العهد و نوكد فال بد نن يفيد ه ا زيادة توكيد و ا

ما ذاِ إال ألن المافر ال   ليس بمعاهد يجوز المع عن قتالح إذا اقتضت المصلح  

ذلك إلى وقت فيجوز استرقاقح بخالف ه ا ال   نْض و طعن فإنح يجب قتالح من غير 

الها من غير استئناف لفعل يميح دم  حدها فإنح يجب قتل استتاب  و كل طائف  و ب قت

الواحد منهم إذا فعلح و هو في نيدينا كالردة و الْتل في المحارب  و ال نا و نحو ذلك 

بخالف المغي فإنح ال يميح دم ال ائف  إال إذا كانت ممتنع  و بخالف المفر ال   ال عهد 

 جمل  معح فإنح يجوز االستيفا  بْتل ن حابح في ال

و قولح سمحانح : } يع بهم هللا بأيديمم و يخ هم { دليل على نن هللا تعالى يريد االنتْام  

منهم و ذلك ال يحصل من الواحد إال إذا قتل و ال يحصل إن من عليح نو فود  بح نو 

استرق نعم دلت اآلي  على نن ال ائف  الناقض  الممتنع  يجوز نن يتوب هللا على من 

عد نن يع بها و يخ يها بالغلم  ألن ما حاق بهم من الع اب و الخ   يمفي يِا  منها ب

في ردعهم و ردل نمثالهم عما فعلو  من النْض و ال عن نما الواحد فلو لم يْتل بل من 

 عليح لم يمن هناِ رادل قو  عن فعلح 

رق و نيضا فإن النمي  لى هللا عليح و سلم لما سمى بني قريم  قتل المْاتل  و است 

ال ري  إال امرنة واحدة كانت قد نلْت رحى من فوق الحصن على ر ل من المسلمين 

فْتلها ل لك و حديثها مج عائِ  رضي هللا عنها معروف ففرق  لى هللا عليح و سلم 

بين من اقتصر على نْض العهد و بين من  ذَّللا المسلمين مج ذلك و كان ال يملغح عن 

ين إال ندب إلى قتلح و قد ن لى كثيرا و من على نحد من المعاهدين ننح  ذَّللا المسلم

 كثير ممن نْض العهد فْط 

و نيضا ن حاب رسول هللا  لى هللا عليح و سلم عاهدوا نهل الِام من المفار الم  

نْضوا العهد فْاتلوهم الم عاهدوهم مرتين نو الالالا و ك لك مج نهل مصر و مج ه ا فلم 

الدين نو زنا بمسلم  و نحو ذلك إال قتلو  و يمفروا بمعاهد  ذَّللا المسلمين ب عن في 

 نمروا بْتل هؤال  األ ناس عينا من غير تخيير فعلم ننهم فرقوا بين النوعين 
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و نيضا فإن النمي  لى هللا عليح و سلم نمر بْتل مْيس بن  ماب  و عمد هللا بن خ ل  

ه ا فْد ارتد و نحوهما ممن ارتد و  مج إلى ردتح قتل مسلم و نحو  من الضرر و مج 

في عهد نبي بمر رضي هللا عنح خلق كثير و قتلو  من المسلمين عددا بعد االمتنال 

مثل ما قتل طليح  األسد  عماش  بن محصن و غير  و لم يؤخ  نحد منهم بْصاص 

بعد ذلك فإذا كان المرتد يؤخ  بما ن ابح قمل االمتنال من الجنايات و ال يؤخ  بما فعلح 

 لك الناقض للعهد ألن كليهما خرج عما بح دمح : ه ا نْض إيمانح و بعد االمتنال فم

ه ا نْض نمانح و إن كان في ه ا خالف بين الفْها  في الم هب و غير  فإنما قسنا 

على ن ل المت بالسن  و إ مال الصحاب  نعم المرتد إذا عاد إلى امسالم عصم دمح إال 

ا فعلح من الجنايات المضرة بالمسلمين ألنح من يْتل بمثلح المسلم و المعاهد يْتل على م

يصير مماحا بالنْض و لم يعد إلى شي  يعصم دمح فيصير كحربي يغلظ قتلح يمين ذلك 

نن الحربي على عهد رسول هللا  لى هللا عليح و سلم كان إذا  ذَّللا المسلمين و ضرهم 

ض عهد  بضرر قتلح عْوب  لح على ذلك و لم يمن عليح بعد الْدرة عليح فه ا ال   نْ

 المسلمين نولى ب لك 

نال ترَّللا ننح لما من على نبي ع ة الجمحي و عاهد  نن ال يعين عليح فغدر بح الم قدر  

عليح بعد ذلك و طلب نن يمن عليح فْال : ] ال تمسح سمالتك بمم  و تْول : سخرت 

نح بمحمد مرتين [ الم قال : ] ال يلدغ المؤمن من  حر واحد مرتين [ فلما نْض يمي

منعح ذلك من المن عليح ألنح ضر  بعد نن كان عاهد  على ترِ ضرار  فم لك من 

عاهد من نهل ال م  ننح ال يؤذ  المسلمين الم  ذاهم لو نطلْو  للدغوا من  حر واحد 

 مرتين و لمسح المِرِ سمالتح و قال : سخرت بهم مرتين 

ين و إنما نب ل العْد ال   و نيضا فْلنح إذا لحق بدار الحرب و امتنج لم يضر المسلم 

بينهم و بينح فصار كحربي ن لي نما إذا فعل ما يضر بالمسلمين ـ من مْاتل  نو زنا 

بمسلم  نو ق ج طريق نو حمس نو نحو ذلك ـ فإنح يتعين قتلح ألنح لو لم يْتل لخلت ه   

وز المفاسد عن العْوب  عليها و تع لت حدود ه   الجرائم و مثل ه   الجرائم ال يج

العفو عن عْوبتها في حق المسلم فالن ال يجوز العفو عن عْوبتها في حق ال مي نولى 

و نحرَّللا و ال يجوز نن يْام عليح حدها منفردا كما يْام على من بْيت ذمتح الحد ألن 

 احمها حربيا و الحربي ال يْام عليح إال الْتل فتعين قتلح و  ار ه ا كاألسير 

ننح متى نفلت كانت فيح ضرر على المسلمين نكثر من اقتضت المصلح  قتلح لعمنا 

ضرر قتلح ال يجوز المن عليح و ال المفاداة بح اتفاقا و ألن الوا ب في مثل ه ا إما 

الْتل نو المن نو االسترقاق نو الفدا  فأما االسترقاق فإنح نبْى لح على ذمتح بنحو مما 

و له ا قال بعض الصحاب  لعمر في  كان فإنح تحت ذمتنا نأخ  منح الج ي  بمن ل  العمد

مسلم قتل ذميا : ] نتْيد عمدِ من نخيك ؟ [ بل ربما كان استعماد  ننفج لح من  علح 

ذميا و استعماد مثل ه ا ال تؤمن عاقمتح و سو  مغمتح و نما المن عليح و المفاداة بح 

  فأبلغ في المفسدة و إعادتح إلى ال م  ترِ لعْوبتح بالملي  فتعين قتلح

يوضح ذلك ننا على ه ا التْدير ال نعاقمح إذا عاد إلى ال م  إال بما يعاقب فيح المسلم  

نو الماقي على ذمتح و ه ا في الحْيْ  يؤول إلى قول من يْول : ] إن العهد ال ينْض 

به   األشيا  [ فال معنى لجعل ه   األشيا  ناقض  للعهد و إيجاب إعادة ن حابها إلى 

 يعاقموا إذا عادوا إال بما يعاقب بح المسلم العهد و نن ال 
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يؤيد ذلك نن ه   الجرائم إذا رفعت العهد و فسختح فْلن يمنج ابتدا  ب ريق األولى  

ألن الدوام نقوَّللا من االبتدا  نال ترَّللا نن العدة و الردة تمنج ابتدا  عْد النماح دون 

ح ابتدا   نولى و نحرَّللا و دوامح فأما إن كان و ود ه   المضرات يمنج دوام العْد فمنع

إذا يج  ابتدا  عْد ال م  فْلن ال يجوز المن نولى و ألن هللا تعالى نمر بْتل  ميج 

المِركين إال نن المِدود و الاقح من المحاربين  عل لنا نن نعاملح بما نرَّللا و الخارج 

  لم عن العهد ليس بمن ل  ال   لم يدخل فيح كما نن الخارج عن الدين ليس بمن ل  ال 

يدخل فيح فإن ال   لم يدخل فيح باق على حالح و ال   خرج من اميمان و األمان قد 

نحدإ فسادا فال يل م من احتمال الفساد الماقي المستصحب احتمال الفساد المحدإ 

 المتجدد ألن الدوام نقوَّللا من االبتدا  

 عليح و سلم يمين ذلك نن كل نسير كان يؤذ  المسلمين مج كفر  فإن النمي  لى هللا 

قتلح مثل : النضر بن الحارإ و عْم  بن نبي معيط و مثل نبي ع ة الجمحي في المرة 

 الثاني  

و نيضا فإنح إذا امتنج ب ائف  نو بدار الحرب كان ما يتوقى من ضرر  متعلْا بع   و  

 منتعح كالحربي األ لي فإذا زالت المنع  بأسر  لم يمق منح ما يمْى إال من  ه  كونح

كافرا فْط فال فرق بينح بين غير  نما إذا نضر المسلمين و  ذاهم بين ظهرانيهم نو 

تمرد عليهم باالمتنال مما نو متح ال م  عليح كان ضرر  بنفسح من غير طائفح تمنعح و 

تنصر  فيجب إزهاق نفسح التي ال عصم  لها و هي منِأ للضرر و ينمول ألذَّللا 

فيما فعلح إغرا  لآلحاد غير ذو  المنع  بخالف  المسلمين نال ترَّللا نن الممتنج ليس

الواحد فإن فيما يفعلح فتح باب الِر فإن لم يعاقب فعل ذلك غير  و غير  و ال عْوب  

 لمن ال عهد لح من المفار إال السيع 

و نيضا فإن الممتنج منهم قد نمرنا بْتالح إلى نن يع ي الج ي  عن يد و هو  اغر و  

ا نالخنا  فِدوا الوالاق فمل  ي  فيها ذكر الْتال دخل فيها فينتممح نمرنا بْتالح حتى إذ

حمم غير  من المفار الممتنعين و يجوز إنِا  عْد الان لهم و استرقاقهم و نحو ذلك نما 

من فعل  ناي  انتْض بها عهد  و هو في نيدينا فلم يدخل في ه   العمومات ألنح ال 

إذا كان نخ  الج ي  و المن و الفدا  إنما هو لمن  يْاتل و إنما يْتل إذ الْتال للممتنج و

قوتل و ه ا لم يْاتل فيمْى داخال في قولح : } فاقتلوا المِركين { غير داخل في  ي  

 الج ي  و الفدا  

و نيضا فإن الممتنج يصير بمن ل  الحربي و الحربي يندرج  ميج شأنح تحت الحراب  

ك بخالف ال   في نيدينا و ذلك ننح ما دام بحيث لو نسلم لم يؤاخ  بضمان شي  من ذل

تحت نيدينا في ذمتنا فإنح ال تأويل لح في ضرر المسلمين و إي ائهم و نما اللحاق بدار 

الحرب فْد يمون لح معح شمه  في دينح يرَّللا ننح إذا تممن من الهرب هرب ال سيما و 

لفح نهل المغي و العدل بعض فْهائنا يميح لح ذلك فإذا فعل ذلك بتأويل كان بمن ل  ما يت

حال الْتال ال ضمان فيح و ما نتلفو  في غير حال الحرب ضمنتح كل طائف  لْلخرَّللا 

 فليس حال من تأول فيما فعلح من النْض كحال من لم يتأول 

و نيضا فإن ما يفعلح بالمسلمين من الضرر ال   ينتفض بح عهد  البد لح من عْوب   

ي تدعو إليها ال مال من عْوب  زا رة و شرل ألنح ال يجوز إخال  الجرائم الت

ال وا ر شاهد ل لك الم ال يخلو إما نن تمون عْوبنح من  نس عْوب  من يفعل ذلك من 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 652 

مسلم نو ذمي بامرنة ذمي  نو دون ذلك نو فوق ذلك و األول باطل ألنح يل م نن يمون 

على كفر  و  عْوب  المعصوم و المماح سوا  و ألن ال   نْض العهد يستحق العْوب 

على ما فعلح من الضرر ال   نْض بح العهد و إنما نخرت عْوب  المفر أل ل العهد 

فإذا ارتفج العهد استحق العْوب  على األمرين و به ا يمهر الفرق بينح و بين من فعل 

 ذلك و هو معصوم و بين مماح دمح لم يفعل ذلك 

ما يلت مح من نصر المسلمين و ألن ه   المعا ي إذا فعلها المسلم فإنها منجمرة ب 

منفعهتهم و مواالتهم فلم يتمحض مضرا للمسلمين ألن فيح منفع  و مضرة و خيرا و 

شرا بخالف ال مي فإنح إذا اضر المسلمين تمحض ضررا ل وال العهد ال   هو ممن  

منفعتح و و ود ه   األمور المضرة و إذا لم يج  نن يعاقب بمثل ما يعاقب بح لمسلم 

ال يعاقب بما هو دونح نولى و نحرَّللا فو ب نن يعاقب بما هو فوق عْوب  المسلم فأن 

الم المسلم يتحتم قتلح إذا فعل مثل ه   األشيا  فتحتم عْوب  ناقض العهد نولى لمن 

يختلفان في  نس العْوب  فه ا عْوبتح الْتل فيجب نن يتحتم و ذلك عْوبتح تارة الْتل و 

الجلد   إذا تلخصت ه   الْاعدة فيمن نْض العهد على تارة الْ ج و تارة الر م نو 

العموم فنْول : شاتم رسول هللا  لى هللا عليح و سلم يتعين قتلح كما قد نص عليح 

 األئم  

نما على قول من يْول : يتعين قتل كل من نْض العهد وهو في نيدينا نو يتعين قتل  

هم كما قد ذكرنا  في م هب كل من نْض العهد بما فيح ضرر على المسلمين ونذَّللا ل

اممام نحمد و كما قد دل عليح كالم الِافعي ال   نْلنا  نو نْول : يتعين قتل من نْض 

العهد بسب الرسول هللا  لى هللا عليح و سلم وحد  كما قد ذكر  الْاضي نبو يعلى و 

غير  من ن حابنا و كما ذكر  طائف  من ن حاب الِافعي و كما نص عليح عام  

ن ذكرو  في نواقض العهد و ذكروا نن اممام يتخير فيمن نْض العهد على سميل ال ي

 ام مال فإنهم ذكروا في مواضج نخر انح يْتل من غير تخيير فماهر 

 

و نما على قول من يْول : ] إن كل ناقض للعهد فإن اممام يتخير فيح كاألسير [ فْد  

لْتل و الحد و التع ير ألن عْد ال م  على ذكرنا ننهم قالوا : إنح يستوفى منح الحْوق كا

نن تجر  نحمامنا عليح و ه   نحمامنا الم إذا استوفينا منح ذلك فاممام مخير فيح 

كاألسير و على ه ا الْول فيممنهم نن يْولوا : إنح يْتل ألن سب رسول هللا  لى هللا 

ق ج طريق فإنح عليح و سلم مو ب للْتل حدا من الحدود كما لو نْض العهد ب نا نو 

يْام عليح حد ذلك فيْتل إن نو ب الْتل بل قد يْتل ال مي حدا من الحدود و إن لم 

ينتْض عهد  كما لو قتل ذميا  خر نو زنى ب مي  فإنح يستوفى منح الْود و حد ال نا و 

عهد  باق و م هب مالك يممن نن يو ح على ه ا المأخ  إن كان فيهم من يْول لم 

 ينتْض عهد  

بالجمل  فالْول بأن اممام يخير في ه ا إنما يدل عليح كالم بعض الفْها  نو إطالقح و  

و ك لك الْول بأنح يلحق بمأمنح و نخ  م اهب الفْها  من امطالقات من غير مرا ع  

لما فسروا بح كالمهم و ما تْتضيح ن ولهم يجر إلى م اهب قمييح  فإن تْرر في ه ا 

دمنا  و تو يها لما سن كر    و الدليل على ننح يتعين قتلح خالف فهو ضعيع نْال لما ق

 و ال يجوز استرقاتح و ال المن عليح و ال المفادة بح من طريْين 
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نحدهما : ما تْدم من األدل  على و وب قتل ناقض العهد إذا نْضح بما فيح ضرر  

 على المسلمين م لْا 

 الثاني : ما يخصح و هو من و و  :  

 اآليات الدال  على و وب قتل ال اعن في الدين نحدها : من  

الثاني : حديث الر ل ال   قتل المرنة اليهودي  على عهد رسول هللا  لى هللا عليح و  

سلم و نهدر النمي  لى هللا عليح و سلم دمها و قد تْدم من حديث علي و ابن عماس 

يو ب الْتل لمانت ه   فلو كان سب النمي  لى هللا عليح و سلم يرفج العهد فْط و ال 

المرنة بمن ل  كافرة نسيرة و بمن ل  كافرة دخلت إلى دار اإسالم و ال عهد لها و معلوم 

ننح ال يجوز قتلها و ننها تصير رقيْ  للمسلمين بالسمي و ه   المرنة المْتول  كانت 

كونها  رقيْ  و المسلم إذا كان لح نم  كافرة حربي  لم يج  لح و ال لغير  قتلها لمجرد

حربي  بل تمون ملما لسيدها ترد عليح إذا نخ ها المسلمون و ال نعلم بين المسلمين 

خالفا في نن المرنة ال يجوز قتلها لمجرد المفر إذا لم يمن معاهدة كما يْتل الر ل ل لك 

و ال نعلم خالفا في نن المرنة إذا المت في حْها حمم نْض العهد فْط مثل نن تمون من 

و قد نْضوا العهد فإنح ال يجوز قتل نسائهم و نوالدهم بل يسترق النسا  و نهل الهدن  

األوالد و ك لك ال مي إذا نْض العهد و لحق بدار الحرب فمن ولد لح بعد نْض العهد 

لم يج  قتل النسا  منهم و األطفال بل يمونون رقيْا للمسلمين و ك لك نهل ال م  إذا 

 امتنعوا بدار الحرب و نحوها 

ن الفْها  من قال : ] العهد باق في ذريتهم و نسائهم [ كما هو المعروف عن اممام فم 

نحمد و قال نكثرهم : ] ينتْض العهد في ال ري  و النسا  نيضا [ الم ال يختلفون نن 

النسا  ال يْتلن و ن ل ذلك نن هللا تمارِ تعالى يْول في كتابح : } و قاتلوا في سميل 

[ فأمر بْتال  190و ال تعتدوا إن هللا ال يحب المعتدين { ] المْرة : هللا ال ين يْاتلونمم 

ال ين يْاتلون فعلم نن شرط الْتال كون المْاتل مْاتال   و في الصحيحين عن ابن عمر 

قال : و دت امرنة مْتول  في بعض مغاز  رسول هللا  لى هللا عليح و سلم فنهى 

 نسا  و الصميان رسول هللا  لى هللا عليح و سلم عن قتل ال

و عن رباح بن ربيج ننح خرج مج رسول هللا  لى هللا عليح و سلم في غ وة غ اها و  

على مْدمتح خالد بن الوليد فمر رباح و ن حاب رسول هللا  لى هللا عليح و سلم على 

امرنة مْتول  مما ن ابت المْدم  فوقفوا ينمرون إليها يعني و يتعجمون من قتلها حتى 

هللا  لى هللا عليح و سلم على راحلتح فانفر وا عنها فوقع عليها رسول  لحق رسول

هللا  لى هللا عليح و سلم فْال ] ما كانت ه   لتْاتل [ فْال ألحدهم ] إلحق خالدا فْل 

 لح : ال تْتلوا ذري  و ال عسيفا [ روا  اممام نحمد و نبو داود و ابن ما   

نمي  لى هللا عليح و سلم حين بعث إلى ابن و عن ابن كعب بن مالك عن عمح نن ال 

 نبي الحْيق بخيمر ] نهى عن قتل النسا  و الصميان [ روا  اممام نحمد 

و في الماب نحاديث مِهورة على نن ه ا من العلم العام ال   تناقلتح األم  خلفا عن  

دين كلح هلل سلع و ذلك ألن المْصود بالْتال نن تمون كلم  هللا هي العليا و نن يمون ال

و نن ال تمون فتن  ن  ال يمون نحد يفتن نحدا عن دين هللا فإنما نْاتل من كان ممانعا 

عن ذلك و هم نهل الْتال فأما من ال يْاتل عن ذلك فال و ح لْتلح كالمرنة و الِيخ و 

الراهب و نحو ذلك و ألن المرنة تصير رقيْ  للمسلمين و ماال لهم ففي قتلها تفويت 
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يهم من غير حا   و إضاع  للمال لغير حا   نعم إذا قاتلت المرنة  از نن ل لك عل

تْتل باالتفاق لو ود المعنى فيها ال    عل هللا و رسولح عدمح مانعا من قتلها بْولح 

 لى هللا عليح و سلم ] ما كانت ه   لتْاتل [ لمن هل يجوز نن نْصد بالْتل كما يْصد 

ع الصائل ؟ ففيح خالف بين الفْها  فإذا كان الحمم الر ل نو يْصد كفها كما يْصد ك

في المرنة مثل ذلك و قد نهدر النمي  لى هللا عليح و سلم دم امرنة ذمي  أل ل سمها مج 

نن قتلها لو كان حراما ألنمر  النمي  لى هللا عليح و سلم كما ننمر قتل المرنة التي 

دي  و ال كفارة فإنح  لى هللا و دها مْتول  في بعض مغازيح و إن لم تمن مضمون  ب

عليح و سلم ال يسمت عن إنمار المنمر بل إقرار  دليل على الجواز و امباح  و قد علم 

نن الساب  ليست بمن ل  األسيرة المافرة ألن تلك ال يجوز قتلها و علم نن السب نو ب 

زنت و كما قتلها بنفسح كما يجب قتلها باال مال إذا ق عت ال ريق و قتلت فيح و إذا 

 يجب قتلها بالردة عند  ماهير العلما  

=============== 

 293 #ىل ام أهل الذمة بالص ار

وفي المسند وغير  نن هللا تعالى ضرب الحق على لسان عمر وقلمح وقال عمد هللا بن 

عمر ما سمعت عمر يْول لِي  إني ألرا  ك ا وك ا إال كان كما يْول فالنصوص 

دل على نن رن  عمر نولى بالصواب من رن  عثمان وعلي وام مال واالعتمار ي

وطلح  وال بير وغيرهم من الصحاب  رضي هللا عنهم وله ا كانت  الار رنيح محمودة 

فيها  الح الدين والدنيا فهو ال   فتح بالد فارس والروم ونع  هللا بح امسالم ونذل 

 م نهل ال م  بالصغار بح المفر والنفاق وهو ال   وضج الديوان وفرض الع ا  ونل

والغيار وقمج الفجار وقوم العمال وكان امسالم في زمنح نع  ما كان وما يتمارَّللا في 

كمال سيرة عمر وعلمح وعدلح وفضلح من لح ندنى مسم  من عْل وإنصاف وال ي عن 

على نبي بمر وعمر رضي هللا عنهما إال نحد ر لين إما ر ل منافق زنديق ملحد عدو 

 ل بال عن فيهما إلى ال عن في الرسول ودين امسالم وه ا حال المعلم لإلسالم يتو

األول للرافض  نول من ابتدل الرفض وحال نئمح الماطني  وإما  اهل مفرط في الجهل 

والهوَّللا وهو الغالب على عام  الِيع  إذا كانوا مسلمين في الماطن وإذا قال الرافضي 

قالح فهو مثل نص الرسول وهو اممام  علي كان معصوما ال يْول برنيح بل كل ما

المعصوم المنصوص على إمامتح من  ه  الرسول قيل لح نميرِ في المدع  الخوارج 

كلهم يمفرون عليا مج ننهم نعلم وا دق وندين من الرافض  ال يسترتب في ه ا كل 

من عرف حال هؤال  وهؤال  وقد المت في الصحيحين عن النمي  لى هللا عليح وسلم 

قال فيهم يحْر نحدكم  التح مج  التهم و يامح مج  يامهم وقرا تح مج ننح 

قرا تهم وقد قاتلو  في حياتح وقتلح واحد منهم ولهم  يوش وعلما  ومدائن ونهل السن  

وهلل الحمد متفْون على ننهم ممتدع  ضالون وننح يجب قتالهم بالنصوص الصحيح  

ن نفضل نعمالح قتالح الخوارج وقد ونن نمير المؤمنين عليا رضي هللا عنح كان م

اتفْت الصحاب  على قتالهم وال خالف بين علما  السن  ننهم يْاتلون مج نئم  العدل 

مثل نمير المؤمنين علي بن نبي طالب رضي هللا عنح لمن هل يْاتلون مج نئم  الجور 

ْاتلون فنْل عن مالك ننهم ال يْاتلون وك لك قال فيمن نْض العهد من نهل ال م  ال ي
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مج نئم  الجور ونْل عنح ننح قال ذلك في المفار وه ا منْول عن مالك وبعض 

ن حابح ونْل عنح خالف ذلك وهو قول الجمهور ونكثر ن حابح خالفو  في ذلك وهو 

م هب نبي حنيف  والِافعي ونحمد وقالوا يغ َّللا مج كل نمير برا كان نو فا را إذا كان 

تل المفار نو المرتدين نو ناقضي العهد نو الخوارج قتاال الغ و ال   يفعلح  ائ ا فإذا قا

مِروعا قوتل معح وإن قاتل قتاال وإن قاتل قتاال غير  ائ  لم يْاتل معح فيعاون على 

المر والتْوَّللا وال يعاون على امالم والعدوان كما نن الر ل يسافر مج من يحج ويعتمر 

نن يعاون على الملم ألن هللا تعالى  وإن كان في الْافل  من هو ظالم فالمالم ال يجوز

يْول وتعاونوا على المر والتْوَّللا وال تعاونوا على امالم والعدوان )سورة المائدة(. 

وقال موسى رب بما ننعمت علي فلن نكون ظهيرا للمجرمين )سورة الْصص(. وقال 

يِفج تعالى وال تركنوا إلى ال ين ظلموا فتمسمم النار )سورة هود(. وقال تعالى ومن 

شفاع  حسن  يمن لح نصيب منها ومن يِفج شفاع  سيئ  يمن لح كفل منها )سورة 

النسا (. والِفيج المعين فمل من نعان شخصا على نمر فْد شفعح فيح فال يجوز نن 

يعان نحد ال ولي نمر وال غير  على ما حرمح هللا ورسولح ونما إذا كان للر ل ذنوب 

المر لم يمن ه ا محرما كما لو نراد م نب نن يؤدَّللا وقد فعل برا فه ا إذا نعين على 

زكاتح نو يحج نو يْضى ديونح نو يرد بعض ما عند  من الممالم نو يو ى على بناتح 

فه ا إذا نعين عليح فهو إعان  على بر وتْوَّللا ليس إعان  على إالم وعدوان فميع 

هم ل م نن نهل الخير األمور العام  والجهاد ال يْوم بح إال والة األمور فإن لم يغ  مع

األبرار ال يجاهدون فتفتر ع مات نهل الدين عن الجهاد فإما نن يتع ل وإما نن ينفرد 

بح الفجار فيل م من ذلك استيال  المفار نو ظهور الفجار ألن الدين لمن قاتل عليح وه ا 

الرن  من نفسد اآلرا  وهو رن  نهل المدل من الرافض  والمعت ل  وغيرهم حتى قيل 

لمعض شيوخ الرافض  إذا  ا  المفار إلى بالدنا فْتلوا النفوس وسموا الحريم ونخ وا 

األموال هل نْاتلهم فْال ال الم هب ننا ال نغ و إال مج المعصوم فْال ذلك المستفتى مج 

عاميتح وهللا إن ه ا لم هب نجس فإن ه ا الم هب يفضي إلى فساد الدين والدنيا 

ما يمنح ظلما فوقج في نضعاف ما تورل عنح به ا الورل و احب ه ا الْول تورل في

 الفاسد ونين ظلم بعض والة األمور من استيال  المفار
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  الباا السادس

   ذكر بعض أقوال أهل العلم المعاصرين  

 

 في الفقه اإلسالمي #أهل الذمة والوالياد العامة

 حمد الحوي انعمد الع ي  بن م

( هيو عنيوان للرسيال  التيي رنييت 1)نهل ال م  والواليات العامي  فيي الفْيح امسيالمي()

مناسم  عرضهاه والتي فرضت  ودتهيا وحسين تمويمهيا: الوقيوف عنيدها هي   الوقفيات 

العا ل ه ولعل نهمي  ه   الرسيال  تتضيح مين عنوانهيا؛ فأهيل ال مي  فيي بيالد المسيلمين 

يثا ه وربما ازداد عددهم في ه   األزمن  نتيج  تْيدم وسيائل النْيله مو ودون قديما  وحد

واخييتالط الِييعوبه وانتْييال األيييد  العامليي  للمحييث عيين مصييادر الييرزقه ممييا يجعييل 

دراس  الموضيول نكثير إلحاحيا  ونهميي ه ونكثير مساسيا  بواقيج بعيض المسيلمين ـ الي   

والي   يفيرض َطيرق مثيل هي    امت ج بيح الجهيل والفْير والتخليعه إال مين رحيم هللا ـه

األبحاإ والتأكيد عليهاه وزاد الرسال  قوة: ذلك العرض والتْسيم الميديج الي    ياحب 

فصولهاه وسأت رق بحول هللا )تعالى( إلى ممي ات الرسال ه وميا عليهياه بعيد العيرض 

 السريج لها.

الواليي  وميا يتعليق قِسم الماحث الرسال  بابين: الماب األول ـ  علح مدخال  للرسال  ـ فيي 

بهاه وقسمح الالال  فصول: تعريع الواليي ه ونقسيامهاه وشيروطها. والمياب الثياني: )فيي 

 ال م  والواليات العام (.

ففييي تعريييع الوالييي  فييي اال يي الح: وبعييد نن نورد نقييوال الفْهييا : خلييص إلييى ننهييا: 

لغيير مين )سل   شرعي  لِخص في إدارة شأن من الِيؤونه وتنفيي  إرادتيح فييح عليى ا

 (.27فرد نو  ماع ( )ص

 وقد المتت مِروعيتها من المتاب والسن  وام مال.

وفييي ممحييث نقسييام الوالييي : ذكيير ننهييا تنْسييم إلييى والييي  عاميي  وخا يي  )وهيي ا تْسيييم 

الفْها (ه فالوالي  الخا   يممن حصرها فيي: واليي  الحضيان ه والواليي  عليى الينفسه 

 والوالي  على المال.
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لعام  فإنها تتمثل فيما يْوم بح اممام نو نائميح مين التصيرفاته وتنمثيق عنهيا نما الوالي  ا

 واليات عام  متعددةه وعلى ه ا تمون ننوال الوالي  العام  هي:

 اممام  العممى. -1

 الوزارة )سوا  نكانت وزارة تفويض نو تنفي (. -2

 اممارة على الملدان )بنوعيها: العامه والخاص(. -3

على الجهاد )إمارة على سياس  الجيش والجنده نو إمارة عليى  مييج نحميام اممارة  -4

 الجهاد(.

 الوالي  على حروب المصالح )قتال نهل الردة والمغي والمحاربين(. -5

 والي  الْضا . -6

 والي  الممالم. -7

 والي  النْاب  على ذو  األنساب. -8

 الوالي  على إمام  الصلوات. -9

 حج.الوالي  على ال -10

 والي  الصدقات. -11

 والي  الفي . -12

 والي  الج ي  والخراج. -13

 (.57-53والي  الحسم .)ص -14

وه   األنوال لم ي كر الماحث من نين استْاهاه ولعلح استْرنها من كتب الفْحه والسيؤال 

هنا: نال تو د منا ب  ديدة فيي هي ا الوقيت تختليع عين السيابق؟ اليم: نال يممين وضيج 

   له   الوالي  العام  بدال  من تفصيلها؟.ضوابط عام

الييم نورد الماحييث فييي الفصييل الثالييث شييروط الوالييي  العاميي  والخا يي  كييِل علييى حييدة 

 باختصار.

نمييا الميياب الثيياني فهييو: )فييي اليي مي والوالييي  العاميي (: فْييد قسييمح نربعيي  فصييول: اليي مي 

ولي ال مي المنا يب وعْد ه ووا مات نهل ال م  في الفْح امسالمي وحْوقهمه وحمم ت

 العام ه ونخيرا : نهل ال م  والِورَّللا.

نمييا اليي مي فْييد عرفييح الماحييث فييي اال يي الح قييائال : )كييل ميين يَُْيير ميين المفييار فييي دار 

امسييالم علييى التأبيييد  منييا ه بِييرط بيي ل الج ييي  والتيي ام نحمييام المليي  فيمييا يتعلييق بهييم( 

 (.74)ص

ويْير بمي لها؟ وقيد ن ياب الماحيث عين هي ا  قلت: وتمْى المسأل ه فيمن تْمل منيح الج يي 

التساؤل قائال : وه ا فيح خالف بين الفْهيا  بعيد اتفياقهم عليى دخيول اليهيود والنصيارَّللا 

فيهمه وبعد نن نورد الماحث نقوال نئمي  المي اهب خليص إليى نن )الج يي  تْميل مين كيل 

 كافره فيدعى لإلسالم نواله فإن نبى فالج ي ه فإن ب لها قملت منح(.

 م ساق األدل  فيما يلي:ال

َم  -1 ُميوَن َميا َحيرَّ ِ َوال بِياْليَْوِم اآلِخيِر َوال يَُحِرِ  ي  الج ي : ))قَياتِلُوا الَيِ يَن ال يُْؤِمنُيوَن بِياللَّ

ُ َوَرُسولُحُ َوال يَِدينُوَن ِديَن الَحِقِ ِمَن الَيِ يَن نُوتُيوا الِمتَياَب َحتَّيى يُْعُ يوا الِجْ يَي َ َعين يَيدٍ   هَّ

 [.29َوُهْم َ اِغُروَن(( ]التوب : 
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حييديث بريييدة )رضييي هللا عنييح( ال ويييل المِييهور: )كييان رسييول هللا إذا نِميير نميييرا   -2

علييى  يييش نو سييري  نو ييا  فييي خا يي  نفسييح... فييإن هييم نَبَييْو فسييلهم الج ييي ه فييإن هييم 

ن ابوِ فاقمل منهم وكع عنهم..( نخر ح مسلم والترم  ه وهو عليى عموميح فيي نهيل 

 المتاب وغيرهم.

كما استدلوا بْمول الج ي  من المجوس وهم ليسوا نهل كتاب بْولح: )سنوا بهيم سين   -3

 (.2نهل المتاب( روا  مالك في الموطأ)

نما عْد ال م ه فْال الماحيث: )هيو التي ام امميام نو نائميح بيإقرار بعيض المفيار بامقامي  

ويلت ميوا نحميام الملي  فيميا يتعليق بهيم( الدائم  في دار امسالمه على نن يمي لوا الج يي  

( والمْصييود بأحمييام المليي  ن : األحمييام الميياهرةه كميينعهم ميين إظهييار الخميير 97)ص

 والخن ير.

 الم ت رق الماحث إلى شروط العْد و الار ه وذكر من  الار :

 عصم  النفس. -1

 عصم  األموال واألعراض ألنها تمج للنفوس. -2

 ونهل ال م . إنها  الحرب بين المسلمين -3

 ه ا العْد مل م للمسلمينه فال يست يعون نْضح. -4

 الت ام كل طرف بحْوق ووا مات ال رف اآلخر. -5

 وذكر الحْوق الوا م  عليهم ما نورد  الماورد  )رحمح هللا( حيث قال:

 نال ي كروا كتاب هللا ب عن وال تحريع. -1

 نال ي كروا رسول هللا بتم يب لح وال ازدرا . -2

 نال ي كروا دين امسالم ب م نو قدح. -3

 نال يصيموا مسلم  ب نى وال باسم نماح. -4

 نال يفتنوا مسلما  عن دينح. -5

 (.103نال يعينوا نهل الحربه وال يودوا نغنيا هم. )ص -6

الم تسائل الماحث قائال : متى ينتْض العْد؟ فأ ياب بْوليح: ينيتْض العْيد بمخالفي  النميام 

 وهري ه كْتيال الي مي للمسيلمين والتحاقيح بيدار الحيربه وامتناعيح  الِرعي في ناحي 

عن الج ي  لغير ع ر كفْره وامتناعح الت ام نحمام المسيلمينه كي لك ينيتْض بالِيروط 

 (.107الست  التي ذكرها الماورد ه )ص

نمييا الفصييل الثيياني )وا مييات نهييل ال ميي  فييي الفْييح امسييالمي(: فْسييمح الماحييث قسييمين: 

 ال م ه وحْوقهم. وا مات نهل

 ت رق في الممحث األول إلى الوا مات المترتم  عليهمه وهي الالال :

نوال : الج ييي ه وهييي وا ميي  عليييهم باالتفيياقه ومْييدارها زهيييده يجييب مييرة واحييدة فييي 

السيين ه وير ييج تْييديرها لإلمييامه كمييا ا تهييد عميير )رضييي هللا عنييح( فييي تْييديرها(؛ألن 

 غير األحوال واألزمان.الْيم  الِرائي  للدرهم تتغير بت

الانيا : الخراج وهو ما وضيج عليى رقياب األرض المفتوحي  عنيوة نو  يلحا  مين حْيوق 

تؤدَّللا عنهاه ودليل مِروعيتح: فعل عمير وموافْي  الصيحاب  ليح؛ فيميون إ ماعيا ه ونميا 

 تْدير  فهو را ج نيضا  لإلمامه فيراعي مصلح  ال رفين وحال األرض وال رل.
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قيد المتيت بعميل الصيحاب  )رضيوان هللا علييهم(ه حييث الميت عين عمير الالثيا : العِيوره و

)رضي هللا عنح( ننح نخ  من نهيل ال مي  نصيع العِير ومين نهيل الحيرب العِيره وقيد 

عمل بها الصحاب  من غير نميير؛ فيميون إ ماعيا ه ويِيترط نن يميون فيي التجيارة مميا 

ة فييي العييامه ونن يملييغ ينتْييل بهييا  يياحمها فييي دار امسييالمه ونال يؤخيي  إال مييرة واحييد

 نصابا  )اشترطح األحناف والحنابل (.

ه ا عن الوا مات الالزم  عليهمه نما المسيتحم  التيي ال تجيب علييهم إال إذا ذكيرت فيي 

العْيده كمييا ننهييا ال تيينْض العْييد لميين يؤاخي ون بهييا إ مييارا  ويؤدبييون عليهييا ز ييرا : فْييد 

 ستحم  فست  نشيا :سردها الماورد  )رحمح هللا( قائال : )نما الم

 تغيير هيئاتهم بلماس الغيار وشد ال نار. -1

 نال يعلوا المسلمين في األبني . -2

 نال يسمعوهم ن وات نواقيسهم نو تالوة كتمهم. -3

 نال يجاهروهم بِرب خمورهمه وال بإظهار  لمانهم وخنازيرهم. -4

 نن يخفوا دفن موتاهمه وال يجاهروا بندب عليهم وال نياح . -5

 (.124نن يمنعوا من ركوب الخيل عتاقا  وهجانا . )ص -6

قلت: وما ورد من الِروط العمري  شميح به اه إال نن نهل ال م  شرطوها عليى ننفسيهم 

في خالفتح فيجب نن ينف وهاه لمن السؤال: هيل المتيت الِيروط العمريي  تفصييال ؟ وهيل 

 الماحث. هي الزم  ألهل ال م  على الدوام؟ ه ا ما لم يت رق إليح

نما الموت الِروط العمري  فْد المتت  مل  بام ماله قيال ابين الْييم: )إن شيهرتها تغنيي 

عيين إسيينادها(ه ونْييل ابيين تيمييي  ام مييال علييى الموتهييا  مليي ه نمييا تفصيييال : فهيي ا را ييج 

ألسانيدهاه وقد ن اد الماحث في رد  عليى مين ننمرهيا مين نمثيال الِييخ محميد الغ اليي 

 (.3وغير )

ممحييث الثيياني فييي الفصييل الثيياني: فعيين )حْييوق نهييل ال ميي (ه وهيي ا ميين المماحييث نمييا ال

المهميي  فييي الرسييال  التييي كييان ميين المفتييرض نن يتوسييج فيهييا الماحييث بييدل اختصييارها 

واكتفائح منها بالعمومياته فْد ت رق لحْيوقهم بعيد نن فنيد الْاعيدة التيي يي كرها بعيض 

 يِن ننها خاطئ  بإطالقه وقد ن اد.الفْها  )لهم ما لنا وعليهم ما علينا( وب

وذكر من حْوقهم حري  المعتْد دون إظهار للِعائره نما بخصوص معابدهم فر ح نن 

ما نسلم عليح نهل مصر نو مِصر  المسلمون فال يجوز لهم فيح إحيداإ بيعي  نو كنيسي ؛ 

نيوة ففييح قال ابن الْيم: )وهو اتفاق مين األمي  ال يعليم بيينهم فييح ني ال(ه ونميا ميا فيتح ع

خالفه والرا ح: إن شيرطوا امحيداإ فيي عْيد الج يي  ييوف لهيم بالِيرطه وكي ا: إن 

 (.133شرطو  فيما فتح  لحا . )ص

ومن حْيوقهم: حرمي  اليدما  واألبيدانه وحيق الحمايي  داخليِيا  وخار يِيا ه وحيق األمين ـ 

: ويْصييد بييح حرميي  المسييمن ـ فلييح نن يسييمن فيمييا شييا  إال فييي   يييرة العييربه وقيييل

الحجاز خا   ـ على خالف ـ واألول هو الصوابه قلت: ويل م نن يْيِد بأال يميون فييح 

إضرار للمسيلمينه نميا بخصيوص حريي  التنْيل وحريي  الفمير والمتابي  واال تميال فيي 

المناسييمات: فْييد ن ازهييا الماحييث بييإطالقه وفيييح نمييره إذ إن بعضييها يليي م منييح إظهييار 

 (.141لدينهم ورنيهم. )ص
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حْهم: حق التمتج بمرافق الدولي  وخيدماتهاه قليت: وهي ا يْييد بعيدم امضيرار وذكر من 

نو التضييق بالمسيلمينه ولهيم حيق الحريي  فيي شيؤونهم الخا ي  كيالحْوق الِخصيي ه 

 (.144ونمام األسرةه وال القه وال واجه وامرإ.. وغيرها. )ص

ئع الرئيس  فيي وت رق الماحث نخيرا  إلى حق تولي وظائع الدول ه ونوضح نن الوظا

الدول  والوظائع ذات الصمغ  الديني  ال يجوز لل مي شغلهاه اليم فِصيل الْيول بتْسييمها 

 إلى الالال  نقسام:

 استعمالهم في الحربه وذكر الخالف في ذلك. -1

 استعمالهم في غير الحربه ور ح  واز  بِروطه هي: -2

 تمييون الوظيفيي  ذات نن يحصييل الوالييوق بييحه نال يمييون فييي عملييح والييي  علييى مسييلمه نال

 ييمغ  دينييي ه قلييت: ويليي م نن ييي اد شييرط: نال يو ييد ميين هييو نولييى لهييا ميين المسييلمينه 

 تمِيا  مج قول عمر ألبي موسى األشعر .

 استعمالهم في الوظائع العام ه وه ا ما سي كر  في الفصل الثالث. -3

  وموضيوعهاه نما الفصل الثالث )حمم تولي ال مي المنا ب العام (: فهيو ليب الرسيال

قسمح الماحث الماني  مماحثه كل منها يمثل منصما  من المنا ب العام ه وطريْتيح هنيا: 

نن يورد المنصبه اليم يعرفيحه ويي كر مِيروعيتحه وضيواب حه وشيروطحه بِيمل بيديج 

 قلما يو د في غير ه   الرسال ه الم يعرج على حمم تولي ال مي له ا المنصب.

لخالفيي ه ذكير فيييح: تعريييع الخالفي ه وندليي  مِييروعيتهاه بيدن بممحييث رئاسي  الدوليي  نو ا

وشروط الخليف ه ووا ماتحه وحْوقحه الم عرج عليى تيولي الي مي للخالفي ه وذكير نن ال 

مدخل لح فيي هي ا المنصيب بالمتياب والسين  وام ميال والمعْيول؛ فأميا المتياب: فهنياِ 

ُ لِ  ْلَمييافِِريَن َعلَييى الُمييْؤِمنِيَن َسييمِيال ((  يييات كثيييرةه منهييا قولييح )تعييالى(: ))َولَيين يَْجعَييَل هَّ

[ ونما السن : فمنها قولح: )من نطاعني فْيد نطيال هللاه ومين عصياني فْيد 141]النسا : 

عصى هللاه ومن نطال نمير  فْد نطاعنيه ومن عصيى نميير  فْيد عصياني( نخر يح 

 لى هللا -هللاالمخار ه وو هح: نن طاع  األمير وا م ه وهو األمير ال   نِمر  رسول 

ه ولم يؤمر كافرا  على مسلمه ونما ام ميال: فْيد نْليح غيير واحيد كالْاضيي -عليح وسلم

عياض وابن حجر والجوينيه قال الْاضي عياض: )ن ميج العلميا  عليى نن اممامي  ال 

(. اليم ذكير موانيج ذليك مين 180تعْد لمافره وعلى ننح لو طرن عليح المفير انعي ل( )ص

حفظ الدين ال يْوم بيح الميافره ونن غيير المسيلم ال يضيحي مين ن يل  المعْوله منها: نن

 (.184المسلمينه ونن نسرار المسلمين والغراتهم يجب نال تمون عند المافر. )ص

نما في ممحث ال مي والوزارة: فمعد تعريع الوزارة لغ  وا  الحا ه ذكر مِروعيتها 

وال اليوزارةه وهيي نوعيان: من المتياب والسين  وفعيل الصيحاب  والمعْيوله اليم ذكير نني

وزارة تفيويضه ووزارة تنفييي ه ففييي وزارة التفييويض: عرفهيا الميياورد  بْولييح: )وهييو 

نن يسييتوزر اممييام ميين يفييوض إليييح تييدبير األمييور برنيييح وإمضييا ها علييى ا تهيياد ( 

ونعمال وزير التفويض تماد تمون هي نعمال الخليف ه وشروطح شيروطح ميج اخيتالف 

ليي مي لييوزارة التفييويض فييال مييدخل لييح فيهيياه ألن وزييير التفييويض يسيييره نمييا تْليييد ا

 كالخليف  فيما يْوم بح من تدبير لْلمور وتعيين للوالة وع لهم.

نما وزارة التنفي : فْال الماورد  عنها: )وهي ا اليوزير وسيط بيين امميام وبيين الرعاييا 

يي  األميور ولييس والوالةه يؤد  عنح ميا نمير ه وينفي  عنيح ميا ذكير ه فهيو معيين فيي تنف
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(ه وبخصييوص حمييم تييولي اليي مي لهيي ا المنصييب: فْييد ن يياز  197بييواٍل عليهييا(. )ص

الماورد  )رحمح هللا( دون ذكر دليل على ذلك من كتاب نو سن ه وه ا خالف ما علييح 

عام  الفْها ه فْد نْل نحمد والجويني وابن  ماعي  وغييرهم عيدم  يواز ذليكه بيل قيال 

د  هيي  : )وهيي   عثييرة ليييس لهييا مْيييله فهييي مِييعرة بخلييو الجييويني فييي مْوليي  الميياور

 احب المتاب عن التحصيل( والصواب ال   ر حح المؤليع: عيدم  يواز ذليك ألدلي  

كثيييرة ميين المتيياب والسيين  وفعييل الصييحاب ه كأدليي  النهييي عيين اتخيياذ ب انيي  ميين دون 

 (.207المسلمين وغيرها. )ص

لوزارة )وزارة تفويض ووزارة تنفيي ( وقد ن اد الماحث في تْصيح أل ل ه ا التْسيم ل

وذكر ب النحه ألن اممام هو الي   يماشير األميور بنفسيحه وإذا فوضيت  مييج األعميال 

إليى الييوزير: فمييا دور امميام إذن؟ وهيي ا التْسيييم لييم يمين معروفييا  قمييل عصييرالماورد  

ن والفييرا ه فهمييا نول ميين ذكيير ه ومييا خييرج هيي ا التْسيييم إال فييي عهييد بنييي بويييحه وكييا

الخليف  العماسي  ن اِ من ول السل  ه وقد و ل من تعيد  بنيي بوييح عليى الخليفي  نن 

 (.197اعتْلوا المستمفي وسملوا عينيح وحمس في دار الخالف  إلى نن توفي. )ص

الم عْد المؤلع مْارني  بيين اليوزارة فيي السيابق وبينهيا فيي العصير الحاضير؛ليثمت نن 

سييل   علييى المسييلمينه فييال يجييوز لليي مي تولييي  هيي ا الييوزير سييابْا  والحْييا  لييح والييي  و

 المنصب )وليت ه   المْارن  استمرت في  ميج مماحث الرسال (.

وفي الممحث الثالث )ال مي وامميارة(: قسيم امميارة قسيمين: عامي  وخا ي ه فامميارة 

العام : )هي نن يفوض إليح الخليف  إميارة بليد نو إقلييم واليي  عليى  مييج نهليحه فيصيير 

عام النمر فيما كان محدودا  من عمل ومعهيودا  مين نمير( نميا امميارة الخا ي ه فهيي: 

)نن يمون األمير مْصور اممارة على تيدبير الجييش وسياسي  الرعيي  وحمايي  الميضي  

 وال ب عن الحريمه لمن ال يتولى الْضا  واألحمام و ماي  الصدقات والخراج(.

ميدخل ليح فيهيا؛ ألن الميافر ال تميون ليح واليي  عليى نما تولي ال مي لإلمارة العام : فال 

المسلمينه ولم يعرف ننح بعث نميرا  ذميِا  نو كافرا ه واألمير نائب عن الخليفي ه والنائيب 

كاأل يل في حال  غيابحه فال يستحق ه   النياب  كافره نما اممارة الخا  : فإن األمير 

مه وال يجيوز نن يسيند هي ا المنصيب لح سميل على المسلمين وال سيميل لميافر عليى مسيل

 (.228لغير المسلم. )ص

وفييي الممحييث الرابييج )اليي مي والْضييا (: بعييد تعريفييح للْضييا  نورد شييروط الْاضيييه 

وهي: امسيالمه والعْيله والمليوغه والحريي ه والي كورةه والعدالي  )وقيد ن ياز األحنياف 

ون ذلييك شييرط دوام تولييي  الفاسييق(ه وسييالم  السييمج والمصيير والن ييق )والمالمييي  يعييد

وليس شرط انعْاد(ه ونخيرا : العلم باألحمام الِرعي ه حيث اشترط الحنابلي  والِيافعي  

وابن ح م اال تهاده على خالف المالمي  واألحنافه والرا ح نن يحصيل الْاضيي مين 

 (.239الوسائل ما يو لح إلى الحمم الِرعي في حدود ما ولي لح. )ص

 مدخل لح فيها؛ ألن من شروطها امسالم باالتفياقه كميا نن نما والي  ال مي للْضا : فال

ُسوَل َونُْوِليي األَْميِر  َ َونَِطيعُوا الرَّ الْاضي من نولي األمر ))يَا نَيَُّها الَِ يَن  َمنُوا نَِطيعُوا هَّ

 [ فال يجوز طاع  المافر.59ِمنُمْم(( ]النسا : 

امسييالميه ور ييح الماحييث اسييتثنا  ونهييل ال ميي  ي مييق عليييهم فييي دار امسييالم الِييرل 

شييربهم للخميير ونكلهييم الخن ييير وشييعائرهم التعمدييي  ـ مييا لييم يمهروهييا فييي نمصييار 
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المسيلمين ـ وقييوانين األسيرة كالنميياحه وإذا ترافعيوا إلينييا يجيب علييى الْاضيي نن يحمييم 

فيييهم بحمييم امسييالمه وال يِييترط ترافييج االالنييين بييل يمفييي واحييده وإذا اختلييع المسييلم 

مي فيجيب الحميم بينهميا حمايي  للمسيلم وحفاظيا  عليى الي ميه ونميا إذا اختلفيت ملي  وال 

المتحيياكمين كيهييود  ونصيييراني فيجييب الحميييم بييينهم عنييد الِيييافعي  وهييو الصيييواب. 

 (.252)ص

نما الممحث الخامس )ال مي ووالي  الحسم (: ف كر ننح ال مدخل ليح فيهيا التفياق الفْهيا  

تسييبه كمييا نن المحتسييب ومييا بيييد  يييدل علييى العيي  علييى اشييتراط امسييالم فييي المح

والسل ان وه ا ال يتمتج بح ال مي ألنح ينافي النص ال   ورد بصغارهم ))َحتَّى يُْعُ يوا 

 [.29الِجْ يَ َ َعن يٍَد َوُهْم َ اِغُروَن(( ]التوب : 

 (.284وما يْال عن ال مي ووالي  الحسم  يْال عن ال مي ووالي  الممالم. )ص

محث السابج )ال مي وإمارة الجيش(: فال مدخل لح فيها؛ ألن والي  الجيش شيميه  نما الم

باممارة العام  والخا   والتي شروطها هي شروط اممام  )في الغالب(ه كميا ننيح ليم 

يعرف عنح ننح نِمر كافرا  على سري  من المؤمنينه إضاف  إلى الْدوة في ه ا المنصيب 

 (.290يجوز نن ي لج عليها كافر. )ص واالطالل على األسرار التي ال

نما في الممحث الثامن )نهل ال م  والواليات األخرَّللا(: فْسيمح إليى عيدة م اليبه هيي: 

الفيييي  والغنيمييي ه والصيييدق ه والخيييراجه والج يييي ه نميييا الفيييي  )كيييل ميييال و يييل إليييى 

المسلمين من غيير مماشيرة الْتيال(: فلييس للي مي ميدخل فيي واليتيحه ون ياز المياورد  

فرا  لل مي نن يُستعمل فيي عميل ال يسيتدعي االسيتناب  وكيان ميا يجمييح متعلْيا  بأهيل وال

ال ميي ه كالج ييي  وعِييور نهييل ال ميي ه والييرا ح خالفييحه نمييا والييي  الغنيميي : فييال مييدخل 

لل مي فيهاه وك لك الصدق ه إال نن الماورد  والفرا  ن ازا تولي قمض نول من ننيوال 

ألنح شاهد على رب المال وال تجوز شهادة غيير المسيلم  ال كاةه والرا ح عدم الجواز؛

على المسلمه نما والي  الخراج: فال يجوز توليتها لل مي إال إذا كان  مايي  ـ دون تْسييم 

ـ على مال محدد يؤخ  مين نهيل ال مي ه ويِيترط نن يتصيع الي مي بالصيدق واألماني ه 

 (.3نما والي  الج ي : فال مدخل لح فيها. )

الرابييج ) خيير فصييول الرسييال ( فعيين نهييل ال ميي  والِييورَّللا: عييرف الماحييث نمييا الفصييل 

الِييورَّللا ا يي الحا  بْولييح: )هييي اسييتعراض اآلرا  الم روحيي  ميين نهييل الييرن  فييي 

المسأل ه واختمارهياه اليم اختييار ن يوبهاه نميا توليي  الي مي للِيورَّللا: فْيد اتفيق العلميا  

مين قيول بجيواز توليي  ذليك على اشيتراط امسيالم فيي نهيل الحيل والعْيده ولييس للمتْيد

لليي ميه نْلييح الميياورد  والفييرا  والجييويني وابيين  ماعيي  وابيين خلييدونه قييال اممييام 

الجويني: )وال مدخل ألهل ال م  في نصيب األئمي ه فخيروج هيؤال  عين منصيب الحيل 

والعْد ليس بح خفا (ه وذكر الماحث قوال  لمعض المحدالين بجواز  بِيرط نال ينمير فيي 

عي ه ونال يِييارِ فييي انتخيياب الخليفيي ه ونن تمييون استِييارتح مْصييورة األمييور التِييري

على قضايا نهل ال م  واألمور الفني  المحتي ه وميال الماحيث إليى استحسيان هي اه قليت: 

 (.340وه ا خالف ما عليح المتاب والسن  وام مال. )ص

رني  بميا الم ختم الماحث رسالتح ب كر ممحث وِضح فيح عدل المسلمين مج نهل ال مي  مْا

فعلح ويفعلح اليهود والنصارَّللا قديما  وحديثا  مج األقليات المسلم  بينهمه فه ا ) وسيتاف 

لوبييييون( يصييييع فماعيييي  الصييييليميين: )وكييييانوا ييييي بحون األوالد والِييييمان والِيييييوخ 
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ويْ عونهم إربيا  إربيا ه وكيانوا ال يسيتمْون إنسيانا ه وكيانوا يِينْون نُناسيا  كثييرين بحميل 

ع ( ويْييول نيضييا : )كييان قومنييا يْمضييون علييى كييل شييي  يجدونييحه واحييد بغييي  السيير

فيمْيرون ب يون الميوتى ليخر يوا منهيا ق عيا  ذهميي ه فييا للِير  وحيب الي هبه وكانييت 

الييدما  تسيييل كاألنهييار فييي طريييق المدينيي  )الْييدس( المغ يياة بالجثييث(ه ومدينيي  )معييرة 

ليع ال يي مسيلم  يمرا  فيي النعمان( شاهدة على ما فعلح الصيليميون عنيدما قتليوا مئي  ن

 الجوامج وال رقات والسراديب.

بيل مييا نِييهد  هي   األيييام ميين وقيول مجييازر فييي الموسين  والهرسييك ـ بيالرغم ميين ننهييم 

نغلمي  في بالدهمه فليتأمل ـ ألكمر دليل على هضم حْوق المسلمين فيي المليدان الغربيي  

الفْهيا  ومْيوالت عمير  )المتحضرة(!ه نما موقع المسلمين من نهيل ال مي : فهي   كتيب

)رضييييي هللا عنييييح( تن ييييق بيييي لك ).. نع يييياهم نمانييييا  ألنفسييييهم ونمييييوالهمه ولمنائسييييهم 

 و لمانهم...(.

ه ا عرض سريج ألبواب وفصول ه   الرسال ه نردت منح إع ا  فمرة ـ ولو ميسرة ـ 

 عنها.

 ومما تمي ت بح ه   الرسال  ما يلي:

صوص الموضوله واستْصيائح ألقيوال األئمي  إ ادة الماحث لجمج مادتح العلمي  بخ -1

ومناقِتها في مماحث الرسال ه فجيا ت نحماميح الفْهيي  ـ فيي الغاليب ـ مت ني  وموافْي  

للييدليل الصييحيحه وإن كييان يؤخيي  عليييح إغفالييح ألقييوال بعييض المتييأخرين اليي ين نشييمعوا 

 الموضول مناقِ  ودراس ؛ كِيخ امسالم ابن تيمي  وغير .

قييام بهييا المؤلييع فييي نوائييل مماحييث الرسييال  عيين بعييض المنا ييب  الدراسيي  التييي -2

امسييالمي  )الخالفيي  الْضييا  الِييورَّللا الحسييم  اممييارة( تعتميير دراسيي  فريييدة؛ نمييرا  

لتْصيييح فييي تعريييع هيي   الواليييات وشييروطها ونحمامهيياه وحِْهييا نن تخييرج فييي كتيياب 

 منفصل.

تابيح( وقيد قييل )مين نلِيع فْيد وكيل عميل ال يسيلم مين المالحميات )نبيى هللا نن ييتم إال ك

 استهدف(... ونلخص مالحماتي على الرسال  في النْاط التالي :

كييان ميين المفتييرض إفييراد فصييل عيين معامليي  امسييالم لليي ميه تييورد فيييح نحاديييث  -1

ه وفعلييح معهييمه وفعييل الخلفييا  الراشييدينه والييدول - ييلى هللا عليييح وسييلم-المصيي فى

 ن ذلك في الخاتم  لمنها ـ في نمر  ـ ال تمفي(.امسالمي  بعدهم )وقد نورد لمح  ع

نشييرت فييي عييرض الرسييال  إلييى نهمييي  وضييج ضييوابط للوالييي  العاميي ه بييدال  ميين  -2

إيرادهييا هميي ا مفصييل ه فلييو نن الماحييث قييام بوضييج ضييوابط لهيياه وقييام بدراسيي  هيي   

الضوابطه و علها ن ل الرسال  لمان نفضيله وإن نشيار إليى  ي   مين هي   الضيوابط 

 ممحث ال مي ووظائع الدول . في

كان من المفترض نن تربط المنا يب المي كورة عنيد الفْهيا  بالمنا يب المو يودة  -3

اآلن في عصرنا الحاضره وتعْد مْارن  بينهيا فيي الماضيي والحاضير لتيتم الفائيدة مين 

 الموضول.

يالحظ الْارئ عدم تمحييص بعيض األحادييث  يح  وضيعفا ه فميا يسيمت عنيح نبيو  -4

ال يحتج بح إطالقا هكما نن تصحيح الحياكم ال يؤخي  بيح بيإطالقه إضياف  إليى كثيرة  داود
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االسييتدالل بفعييل عميير )رضييي هللا عنييح( )خا يي  فيمييا ينْلييح عيين كتيياب الخييراج ألبييي 

 يوسع(ه وه ا النْل يحتمل الصح  والضععه فال يحتج بح هم ا بدون تحْيق  حتح.

ل بعض ال وائيع المخالفي  لنيا فيي ن يولها يُلحظ في مواضج قليل : االحتجاج بأقوا -5

 ون لها.

تعتمر الِروط العمري  مج نهيل ال مي  ن يال  فيي التعاميل معهيمه ومنهجيا  لمين بعيد   -6

فييي تحيير  الحْييوق التييي لهييم والوا مييات التييي عليييهمه لميين الماحييث لييم يت ييرق لهيي   

واعتميد عليهيا الِروط وال ألسانيدهاه وكان بود  لو عرج على هي   األسيانيد ونْحهيا 

في كتابح ه ا لمعرف  مالهم وما عليهمه ورسال  في ه ا الموضول خليق بهيا نال تغفلهياه 

ونن تْع عندها وقفات طويل ه وقد ت رق إليها ابن الْيم فيي كتابيح )نحميام نهيل ال مي ( 

وكييي لك ابييين تيميييي  فيييي كتابيييح الرائيييج )اقتضيييا  الصيييراط المسيييتْيم لمخالفييي  ن يييحاب 

 الجحيم(.

َّللا وعنوانيا ه وقيد وفي ا لعموم: فإن ه ا ال يْدح في ه   الرسال  المتمي ة عرضا  ومحتيو 

ن اد في طمعهاه نسأل هللا )سمحانح وتعالى( نن ينفج بها المسلمين  ميعا ه و خير دعوانيا 

 نن الحمد هلل رب العالمين.

__________ 

 ( تعريع بالرسال :1)

 إعداد: نمر محمد الخليل النمر.-

 كتور محمد نبو فارس.إشراف: الد-

قدمت إلى كلي  الِريع  في الجامع  األردني  اسيتمماال  لمت لميات الما سيتير فيي قسيم -

 الفْح والتِريج.

  فح ه بما فيها الفهارس. 415عدد الصفحات: -

 هـ الممتم  امسالمي .1409ال مع  األولى: -

 (.1248( إسناد  ضعيعه انمر: إروا  الغليله رقم )2)

وص ل ومهييا لميين بعييد  فْييد ذكيير الييدكتور نا يير العْييل ننهييا غييير الزميي  ( وبخصيي3)

بح افيرها )بدليل تغييير عمير بين عميد الع يي  ليمعض منهيا( إال ميا تلْتيح األمي  بيالْمول 

ون معوا عليح؛ كثموت ممدن المغايرة والتمي  في عام  الهد ه وعيدم إظهيار شيي  مميا 

ه فه ا الزم لهم بام مياله قليت: وهي ا يختصون بحه وترِ إكرامهمه وإل امهم الصغار

ومابعيدها(  320ه ص1ذكر  شيخ امسالم ابن تيمي  في اقتضا  الصراط المسيتْيم ) يـ

 فليرا عح من نراد م يد تفصيل.

================= 

 294#أح ام أهل الذمة

ه ا الموضول هو نيضا من الموضوعات التي تعرضت للتحريع في هي ا ال ميان مين 

ن تارة باسم اال تهاد والتجديد وتارة بدعوَّللا التسامح اليدينيه فنْضيوا بعض المعا ري

 بتحريفاتهم األحمام الثابت  بالمتاب والسن  وام مال.

                                                 
 (فما بعدها21/ ص  9)ج  -الجامج في طلب العلم الِريع  - 294
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وبداي  ينمغي نن يعرف ال الب معنى نهل ال م ه وما رَّللا عليح العمل بِأنهم في دييار 

إحيالل الْيوانين امسالم عمر الْرون الخاليي  حتيى تيم إسيْاط األحميام الخا ي  بهيم ميج 

 الوضعي  محل نحمام الِريع .

 نوال: تعريع )نهل ال م (.

نما عن معنى نهل ال م ه فْد قال ابن الْيم رحمح هللا )المفيار إميا نهيل حيرب وإميا نهيل 

عهد. ونهل العهد الالال  ن ناف: نهل ذمي ه ونهيل هدني ه ونهيل نميان. وقيد عْيد الفْهيا  

« ال م  والعهيد»ه باب األمانه باب عْد ال م . ولفظ لمل  نع بابا ه فْالوا: باب الهدن 

 ــ إلى نن قال ــ«. الصلح »يتناول هؤال  كلهم في األ له وك لك لفظ 

عميارة عمين ييؤد  الج يي ه « نهيل ال مي »ولمن  ار في ا ي الح كثيير مين الفْهيا  

 وهؤال  لهم ذم  مؤبيدةه وهيؤال  قيد عاهيدوا المسيلمين عليى نن يجير  علييهم حميم هللا

 ورسولحه إذ هم مْيمون في الدار التي يجر  فيها حمم هللا ورسولح.

بخييالف نهييل الهدنيي  فييإنهم  ييالحوا المسييلمين علييى نن يمونييوا فييي دارهييمه سييوا  كييان 

الصييلح علييى مييال نو غييير ميياله التجيير  عليييهم نحمييام امسييالم كمييا تجيير  علييى نهييل 

يسييمون نهييل العهييد ونهييل ال ميي ه لميين عليييهم المييع عيين محاربيي  المسييلمينه وهييؤال  

 الصلح ونهل الهدن .

ْْيدُم بيالد المسيلمين مين غيير اسيتي ان لهياه وهيؤال  نربعي   ونما المسيتأمن: فهيو الي   يَ

نقسام: ُرُسيله وتجياره ومسيتجيرون حتيى يُعيرض علييهم امسيالم والْير ن فيإن شياؤوا 

يرهيا. وحميم دخلوا فيح وإن شاؤوا ر عوا إلى بالدهيمه وطيالموا حا ي  مين زييارة نو غ

هييؤال  نال يهييا رواه وال يُْتلييواه وال تؤخيي  ميينهم الج ييي ه ونن يُعييرض علييى المسييتجير 

ميينهم امسييالم والْيير ن فييإن دخييل فيييح فيي اِه وإن نحييب اللحيياق بمأمنييح نلحييق بييح ولييم 

يعرض لح قمل و ولح إليحه فإذا و ل مأمنح عاد حربيا كما كان( )نحميام نهيل ال مي ( 

. ونظين نن كلمي  )نال يهيا روا( فيهيا تصيحيع وتحرييعه 476ـيـ  475/ 2البن الْييمه 

 ولعلها )نال يُجاَهدوا(.

 الانيا: نحمام نهل ال م  في دار امسالم.

ونما ما  رَّللا عليح العمل بِأن نهل ال م  فيي دييار امسيالم فهيو إلي امهم بيدفج الج يي  

نحمييام الِييريع  )وهييى مملييغ ميين المييال يدفعييح الر ييال المييالغون ميينهم سيينويا ( و ريييان 

عليييهم وإليي امهم بالِييروط العمرييي  نو العهييد العميير ه وذلييك مْابييل إقييامتهم فييي دار 

 امسالم مج نمنهم على ننفسهم ونموالهم.

وقد وردت الِيروط العمريي  فيي معميم كتيب الفْيح الممسيوط ه وننْيل هنيا ميا قيال ابين 

حميل الحمصيي عيسيى بين الْيم رحمح هللا )قال عمدهللا بن اممام نحميد: حيدالني نبيو شير

خالد قال: حدالني عمر نبو اليمان ونبيو المغييرة قياال: نخمرنيا إسيماعيل بين عيياش قيال: 

إنيا »حدالنا غير واحد من نهل العلم قالوا: كتب نهل الج يرة إليى عميدالرحمن بين غينم: 

 حين قدمت بالدنا طلمنا إليك األمان ألنفسنا ونهل ملتنا على ننا شيرطنا ليك عليى ننفسينا

نال نحييدإ فييي مييدينتا كنيسيي ه وال فيمييا حولهييا ديييرا  وال قالييي  وال  ييومع  راهييبه وال 

نجدد ماخرب من كنائسنا وال ماكيان منهيا فيي خ يط المسيلمينه ونال نمنيج كنائسينا مين 

المسيييلمين نن ين لوهيييا فيييي اللييييل والنهييياره ونن نوسيييج نبوابهيييا للميييارة وابييين السيييميله 

 اسوسيييا ه ونال نميييتم غِيييا  للمسيييلمينه ونال نضيييرب والنيييؤو  فيهيييا وال فيييي منازلنيييا 
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بنواقيسنا إال ضربا  خفيا  في  وف كنائسناه والنمهر عليهيا  يليما ه وال نرفيج ن يواتنا 

في الصالة وال الْرا ة في كنائسنا فيما يحضر  المسلمونه ونال نخرج  ليما  وال كتابيا  

وإ يجتمعيييون كميييا يخيييرج فيييي سيييوق المسيييلمينه ونال نخيييرج باعواليييا  ـيييـ قيييال: والمييياع

المسلمون يوم األضحى والف ر ــ والشعانينه وال نرفج ن واتنا مج موتاناه وال نمهير 

النيييران معهييم فييي نسييواق المسييلمينه ونال نجيياورهم بالخنييازير والبميييج الخمييوره وال 

نمهر شركا ه وال نرِغب في دينناه والندعو إلييح نحيدا ه والنتخي  شييئا  مين الرقييق الي   

ت علييح سيهام المسيلمينه ونال نمنيج نحيدا  مين نقربائنيا نرادوا اليدخول فيي امسيالمه  ر

ونن نل م زيِنا حيثما كناه ونال نتِيمح بالمسيلمين فيي ليمس قلنسيوة وال عمامي  وال نعليين 

وال فَْرق شعر وال في مراكمهمه وال نيتملم بمالمهيمه والنمتنيى بمنياهمه ونن نجي  مْيادم 

 يناه ونِد ال نانير على نوسياطناه وال نينْش خواتمنيا بالعربيي ه رؤوسنا والنفِرق نوا

والنركب السروجه والنتخي  شييئا  مين السيالح والنحمليحه والنتْليد السييوفه ونن نيوقر 

المسلمين في مجالسهم ونرشدهم ال ريقه ونْوم لهم عن المجيالس إن نرادوا الجليوسه 

ر نه واليِييارِ نحييد منييا مسييلما  فييي والن لييج عليييهم فييي منييازلهمه والنعلييم نوالدنييا الْيي

تجارة إال نن يمون إليى المسيلم نمير التجيارةه ونن نضييع كيل مسيلم عيابر سيميل الالالي  

نييييام ون عميييح مييين نوسيييط مانجيييد. َضيييمنا ليييك ذليييك عليييى ننفسييينا وذرارينيييا ونزوا نيييا 

حه فيال ومساكينناه وإْن نحن غيَّرنا نو خالفنا عما شرطنا على ننفسناه وقَمِْلنيا األميان عليي

 «.ذم  لناه وقد حل لك منِا مايحل ألهل المعاندة والِْاق

فمتب ب لك عمدالرحمن بن غنم إلى عمر بن الخ اب رضي هللا عنيحه فمتيب إلييح عمير 

نن نمييِض لهييم ماسييألواه ونلحييق فيييهم حييرفين نشييترطهما عليييهم مييج ماشييرطوا علييى »

 «.عهد  ننفسهم: نال يِتروا من سماياناه ومن ضرب مسلما  فْد خلج

فأنفيي  عمييدالرحمن بيين غيينم ذلييكه ونقيير ميين نقييام ميين الييروم فييي مييدائن الِييام علييى هيي ا 

 الِرط.

قييال ابيين الْيييم )وشييهرة هيي   الِييروط تغنييي عيين إسيينادهاه فييإن األئميي  تلْوهييا بييالْمول 

وذكروها في كتمهمه واحتجوا بهاه وليم يي ل ذكير الِيروط العمريي  عليى نلسينتهم وفيي 

 2عد  الخلفيا  وعمليوا بمو مهيا( )نحميام نهيل ال مي ( البين الْييم  يـ كتمهمه وقد ننف ها ب

 م.1983ه ط دار العلم للماليين 664ــ  657 ـ 

 وقد اشتملت الِروط العمري  على عدة مسائل

 ــ منها ما يتعلق بأحمام المِيَج والمنائس والصوامج وما يتعلق بها.

 ــ ومنها ما يتعلق بإخفا  شعار دينهم.

 ما يتعلق بإخفا  منمرات دينهم.ــ ومنها 

 ــ ومنها ما يتعلق بتمي هم عن المسلمين في اللماس والِعور والمركب.

 ــ ومنها ما يتعلق بالت امهم ترِ كل مايضر امسالم والمسلمين.

 ــ ومنها ما يتعلق بأحمام ضيافتهم للمارة. 

  تعالى.ــ ومنها ما يتعلق بترِ إكرامهم وإل امهم الصغار ال   شرعح هللا

ه ومين )اقتضيا  666ـيـ  2/665نْلت ه ا بتصرف من )نحمام نهل ال م ( البين الْييمه 

 .123ــ  121الصراط المستْيم( البن تيمي ه ط المدنيه  ـ 
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وهناِ نمران نساسيان التنعْد ال م  بدونهما لم ي كرا في الِروط العمريي ه وهميا ندا  

ابن قدام  الحنملي رحميح هللا )واليجيوز عْيد  الج ي  و ريان نحمام امسالم عليهم. قال

ال م  المؤبدة إال بِرطين: نحدهما: نن يلت موا إع ا  الج يي  فيي كيل حيوله والثياني: 

الت ام نحمام امسالم وهو قمول مايُحمم بح عليهم من ندا  حق نو ترِ محيرمه لْيول هللا 

لِييرح الممييير( )المغنييي وا«( حتييى يُع ييوا الج ييي  عيين يييٍد وهييم  يياغرون»تعييالى 

. والصغار هو الت امهم لجريان نحميام الِيريع  امسيالمي  علييهمه ذكير  ابين 10/572

 .24/ 1الْيم وغير  )نحمام نهل ال م ( 

وقييد ذكيير ابيين تيمييي  الِييروط العمرييي  بإسييناد  ييحيحه انميير )الصييارم المسييلول(  ييـ 

الِيروط نشيهر  . وقال ابن تيميي  )وهي  120ه و )اقتضا  الصراط المستْيم(  ـ 208

شييي  فييي كتييب العلييم والفْييحه وهييى مجمييج عليهييا فييي الجمليي  بييين العلمييا  ميين األئميي  

المتموعين ون حابهم وسائر األئم ه ولوال شهرتها عند الفْها  ل كرنا نلفاظ كيل طائفي  

. وقييال ابيين تيمييي  نيضييا )وهيي   الِييروط 121منها()اقتضييا  الصييراط المسييتْيم(  ييـ 

ن وفْيح هللا تعيالى مين والة نميور المسيلمين( )مجميول الفتياوَّللا( مازال يجددها عليهم مي

28 /654. 

وقييد ظييل العمييل  اريييا فييي بييالد المسييلمين وفييق هيي   الِييروط عميير الْييرونه ونورد 

المؤرخون في كتمهم تجديد السالطين المسلمين له   الِروط العمري  على نهيل ال مي ه 

نا ر محمد بن قالوون للعهد العمير  وانمر على سميل المثال واليْ  تجديد السل ان ال

ه 378/ 13هييـه نوردهييا الْلِْييند  فييي ) ييمح األعِييى(  700علييى نهييل ال ميي  عييام 

387. 

 الالثا: التغيير ال   طرن على نحمام نهل ال م  في الدول العلماني :

واستمر العميل عليى ذليك حتيى نواخير الْيرن الثياني عِير الهجير  ـيـ منتصيع الْيرن 

د  ـييـ حييين تييدهورت نحييوال الدوليي  العثمانييي  ووالياتهييا المختلفيي  التاسييج عِيير الميييال

واتجهت نحو العلماني  بصورها المختلف  من تحمييم الْيوانين الوضيعي  بيدال مين نحميام 

الِريع ه واقتماس النمام الديمْراطي الغربيي الي   يمينح السييادة للِيعب كسيل   علييا 

كييان ميين  الييار العلمنيي  بنييا  الدوليي  علييى بييدال ميين سيييادة حمييم هللا تعييالى فييي امسييالمه و

نساس المواطن  )والتي تعنيي التسيوي  بيين  مييج السيمان فيي الحْيوق والوا ميات دون 

النمر إلى هويتهم الديني ( بدال من اعتماد الهوي  الديني  التي تْسم السمان إليى مسيلمين 

مصيي لح ميين ونهييل ذميي . وكييان هيي ا هييو نهاييي  العمييل بأحمييام نهييل ال ميي  وسييْط هيي ا ال

الدسيياتير العلمانييي  التييي تمنييت فمييرة المواطنيي  فييي سييائر بلييدان المسييلمين اليييومه حتييى 

ن مح المسلم من غير نهلها يعامل كغريبٍ  ون نمي عنهياه فيي حيين يُعاميل الميافر مين 

 نهلها كمواطن لح سائر الحْوق.

مصير ـيـ تْول إحدَّللا الماحثاته د. سميرة بحر ـيـ فيي و يع ت يور األحيوال فيي بليٍد ك

)ومضت الحمومات امسيالمي  المتعاقمي  فيي معاملي  التو يع فيي  ملتهيا بأنهيا سييئ  

باستثنا  نمرين: نولهما: دفج الج ي  التي كانت ممهرا مين ممياهر الدولي  الثيوقراطيي  

)ويلحق ب لك عدم السماح لهم بحمل السيالحه وعيدم قميول شيهادتهم ضيد المسيلمين فيي 

: هدم المنائس التي كان العامي  وطغيام النياس يفعليون بهيا ذليك المحاكم.. الخ(. والانيهما

في الوراتهمه اليم اليلميث النصيارَّللا نن ييؤذن لهيم فيي إعيادة بنائهيا بيأمر الحياكم المسيلم. 
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وليييس لمييم نن تمهييروا »و ييا  فييي العهييد المنسييوب إلييى الخليفيي  عميير بيين الخ يياب 

ضيج مجتميج لصيالتممه الصليب في شي  من نمصار المسيلمين والتمنيوا كنيسي  وال مو

ــ إلى نن قالت: ــ استمر تْدم األقماط في الحياة العام  الحديثي  ميج « التضربوا بناقوس

إخوانهم المسلمين خا   ونن الوالي سعيد ــ حاكم مصر ـيـ ندخلهيم فيي  يلب الدولي ه 

ألنح كان يريد على األخص إخراج األتراِ من الوظائع المدني  والحربي ه فميدن يعتميد 

ر   نكمر عليى المصيريين ويفسيح لهيم المجيال واسيعا فيي وظيائع الدولي  والجييشه بد

واقتضييى هيي ا النيي ول المصيير  منييح نن ي يييل  خيير عْمييات االنييدماج بييين عنا يير 

المصريين با دار قرار قمول المسيحيين في الجيش وت ميق الخدم  العسمري  علييهم. 

نبنا  األعييان الْيمط »هـ على نن  1272فنِص األمر العالي الصادر في  مادَّللا األولى 

«. سوف يدعون إلى حمل السيالح نسيوة بأبنيا  المسيلمين وذليك مراعياة لمميدن المسياواة

وكان قد ن در نمر  قميل ذليك بالغيا  الج يي  المفروضي  عليى نهيل ال مي  فيي ديسيممر 

م ـييـ إلييى نن قالييت ـييـ وفييي عهييد الخييديو  إسييماعيل نيضييا تييم تعيييين قضيياة ميين  1855

ط في المحاكم كما نلمحنا. وهو نمر اليْل نهمي  عن التمثيل بالمجالس التِيريعي ه األقما

وتالزم ه ا الت ميق مج إلغا  المجالس الْضائي  الْديم  التي كانت تْتصر على الْضاة 

من  المسلمين وحدهم مج إحالل محاكم نهلي  محلها. فل م تعيين الْضاة بصرف النمير 

ج لح المصريون بصرف النمر عن اليدين نيضياه وكانيت عن الدين ليتمون قضا  يخض

دالليي  األمييرين السييابْين معييا )ن  تْمييل المييدارس األميرييي  للمصييريين  ميعييا وتعيييين 

قضاة من الْمط في المحاكم( هو المد  فيي بنيا  مؤسسيات الدولي  عليى قاعيدة المواطني  

ة السياسيي  المصيري ( وعلى األساس المدني العلماني( نهـ. من كتاب )األقماط في الحييا

. وقيد 38ـيـ  35ه  يـ 1984ه 2للدكتورة سميرة بحره ط ممتم  األنجليو المصيري ه ط 

ندر ت في السياق كلم  ــ حاكم مصر ــ وه ا المالم يهمنيا منيح السيرد التياريخيه وإال 

فإن المؤلف  قاليت كالميا  ممفيرا ه وهيو و يفها الج يي  بأنهيا نمير سييي ه وهيى نمير هللا 

. وإن كنيت ال 29في قولح )حتيى يُع يوا الج يي  عين ييٍد وهيم  ياغرون( التوبي  تعالى 

ندر  نمنتسيم  لإلسيالم هيى نم نصيراني ؟. كي لك ماذكرتيح مين إعيادة بنيا  المنيائس هييو 

نمر غير مِرول وتهاون من الحميام المسيلمينه وتفصييلح بمجميول فتياوَّللا ابين تيميي ه 

 ومابعدها. 632 ـ  28 ـ 

نهييل المتيياب وبمسيياواتهم بالمسييلمين بمييا يعنييي مخالفيي  الِييروط  وبإسييْاط الج ييي  عيين

العمرييي  يمييون عهييدهم قييد انييتْض وعييادوا كفييارا  محيياربين. قييال الِييوكاني رحمييح هللا 

)الموت ال م  لهم مِروط بتسليم الج ي  والتي ام ميانل مهم بيح المسيلمون مين الِيروطه 

وا عليييح ميين إباحيي  الييدما  فييإذا لييم يحصييل الوفييا  بمييا ُشييرط عليييهم عييادوا إلييى ماكييان

واألمواله وه ا معلوم ليس فيح خالفه وفي  خر العهد العمر : فيإن خيالفوا شييئا مميا 

شرطو  فال ذم  لهم وقد حيل للمسيلمين مينهم مايحيل مين نهيل العنياد والِيْاق( )السييل 

 . وقد سمق كالم ابن قدام  في نفس المعنى.574/ 4الجرار( للِوكانيه 

عهييد ال ميي  ميين  هييتهم نو ميين  هيي  الحيياكم المييافر كمييا  يينج  وسييوا  كييان انتْيياض

الخديو  سعيد ومن تال  في حمم مصره فإن ه ا الييؤالر فيي النتيجي ه فالميافر اليعصيم 

نفسح ومالح من المسلمين إال نمان معتمر من  هتهمه فإذا عدم األميان سيْ ت عصيمتح. 

 وه ا مثال لما وقج بِتى بلدان المسلمين. 
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ِمه  فْالوا: وماذنمهم ــ ن  نهل المتاب ــ إذ كان انعدام عْيد ال مي  لييس ونتى المعض ب

من  ه  امتناعهم عنح بل من  هي  غيياب الدولي  امسيالمي ه ولعلهيا ليو و يدت ليدخلوا 

 في ال م ؟.

والجواب: نن ه   شمه  فاسدة ألنها من االحتجاج الفاسد بالْدره فْييام دولي  امسيالم نو 

ه فإن و دت و دت معها نحمام معين  ه ا منهياه وإن ذهميت زاليت ذهابها شي قدِر  هللا

ه   األحمام. وه ا يِمح قول من قال ماذنب ه ا المافر المْلد ألبويح المافرين ولعليح ليو 

ولد ألبيوين مسيلمين لميان مسيلما ه هي ا شيي قيدِر  هللاه واليحيتج بْيدر هللا مب يال شيرل 

ى )وإذا قيييل لهييم ننفْييوا ممييا رزقمييم هللاه قييال اليي ين هللاه كاليي ين ذمهييم هللا فييي قولييح تعييال

ه 47كفروا لل ين  منوا نن عم من لو يِا  هللا نطعمحه إن ننتم إال في ضالل مميين( ييس 

فاحتج هؤال  بالْدر )وهو نن هللا نراد  ول ه ا الجائج وليو شيا  ألطعميح( عليى إب يال 

لى بضيالل مين يحيتج بمثيل هي ا الِرل )وهو نمرهم بامنفاق والصيدق (ه فحميم هللا تعيا

فْال سمحانح )إن ننتم إال في ضالل ممين(. فم لك ن يحاب هي   الِيمه  احتجيوا بالْيدر 

)وهييو إرادة هللا تعييالى زوال دوليي  امسييالم( علييى إب ييال الِييرل )وهييو نن المييافر غييير 

 المعاهد مهدر الدم والمال( فنجيمهم بْول هللا تعالى )إن ننتم إال في ضالل ممين(.

ونضيع فأقول إن إسْاط نحمام نهيل ال مي  فيي بليد كمصير قيد قوبيل بارتيياح وترحييب 

كميييرين ميين النصييارَّللاه وتمييج ذلييك مْيياومتهم أل  تو ييح إسييالمي للحموميي  العلمانييي  

بمصيير بداييي  ميين مهييا متهم لفمييرة الجامعيي  امسييالمي  التييي نييادَّللا بهييا  مييال الييدين 

د  وانتها  باعتراضهم عليى ت مييق نحميام األفغاني في نهاي  الْرن التاسج عِر الميال

الِييريع  عليييهم إذا كييان فييي نييي  الحموميي  المصييري  العمييل بهييا نو بمعضييهاه وميين هيي ا 

الماب تْدم األزهر ووزارة العدل بمِيرول قيانون الحيدود إليى مجليس الِيعب مقيرار  

مه وتجميد المِيرول فيي خ اني  مجليس الِيعبه ولمين هي   الخ يوة قوبليت 1977عام 

م 17/1/1977د فعل عا ع من  ه  النصارَّللا فعْيدوا ميؤتمرهم باالسيمندري  فيي بر

حضر  كميرهم شينودة وسيائر ممثليي األقمياط ون يدر الميؤتمر بيانيا  طاليب فييح بالغيا  

مِييرول قيييانون الييردة واسيييتمعاد التفميييير فييي ت مييييق الِيييريع  امسييالمي  عليييى غيييير 

ه وكتياب )المسيأل  ال ائفيي  156ـ المسلمين. انمر )المر ج السيابق( لسيميرة بحيره  ي

. وطليمهم األخيير هي ا يعتمير نْضيا  37ـيـ  36مه  يـ 1980في مصير( ط دار ال ليعي  

  ماعيا لعْد ال م  لو افترضنا و ود  وسريان مفعولح حينئٍ .

وبعد: فْد كان ه ا عرضا  مو  ا  لما كان عليح الحال وما  ل إليح بِأن نهل المتاب في 

ومج ننح ال يو د اليوم عليى ظهير األرض مين يسيمون بأهيل ال مي ه إال بالد المسلمينه 

نن هيي ا ال يمنييج ميين دراسيي  الموضييول ومعرفيي  نحمامييح خا يي  بالنسييم  ل ييالب العلييم 

 المتخصصينه وليدركوا التحريفات التي نراد بعض العصريين إدخالها عليح.

لموضيوله اليم نذكير وعلى ه ا فسوف نذكر فيميا يليي المرا يج األساسيي  لدراسي  هي ا ا

بعض المتب المعا رة التي اشتملت على تحريفات فيي هي ا الموضيول وذليك للتحي ير 

 منها.

 رابعا: المرا ج األساسي  لدراس  ه ا الموضول.

ــ كتاب الج ي  بمتاب )المغني( البين قدامي ه وقيد ورد فيي  خير كتياب الجهياده وهيو  1

 إلى  خر . 567من  ـ  10في )المغني مج الِرح الممير( في  ـ 
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ـييـ  257/ 6ـييـ كتيياب الج ييي  بصييحيح المخييار  مييج شييرححه وهييو فييي )فييتح المييار (  2

285. 

ــ كتياب )نحميام نهيل ال مي ( البين الْييمه فيي مجليدين طميج دار العليم للمالييينه وهيو  3

نوسج مر ج فيي هي ا الموضيول. وليح مْدميح لمحْْيح اليدكتور  يمحي الصيالح وآلخير 

دينه كالهميا نتيى بأخ يا  فاحِي  سأعرضيها ضيمن نْيد كتابيات اسمح د. محمد حميد ال

 المعا رين إن شا  هللا.

ـييـ نبييواب الج ييي  فييي كتييب السياسيي  الِييرعي ه )كاألحمييام السييل اني ( للميياورد ه  4

و)األحمام السل اني ( ألبي يعلىه و)تحرير األحمام في تدبير نهل امسالم( لميدر اليدين 

ر قد نمهت على بعيض نخ يا  محْْيح د. فيؤاد عميدالمنعم بن  ماع ه وه ا المتاب األخي

 من قمل عند المالم في كتب السياس  الِرعي  فلترا ج هناِ.

ـييـ كتيياب )اقتضييا  الصييراط المسييتْيم مخالفيي  ن ييحاب الجحيييم( لِيييخ امسييالم ابيين  5

 تيمي ه تناول فيح بعض نحمام نهل ال م .

ن مجمول فتاو  ابن تيمي ه وقيد تمليم فييح ــ الْسم األخير بالمجلد الثامن والعِرين م 6

 28عن نحمام بنا  المنائس وهيدمها ونحميام الوقيع عليهيا فيي دار امسيالمه را يج  يـ 

 ه من )الرسال  الْمر ي ( إلى  خر المجلد.668ــ  601 ـ 

ــ كتاب )الصارم المسلول على شاتم الرسيول( البين تيميي ه وقيد اشيتمل عليى بعيض  7

 نحمام نهل ال م .

فه   نهم مرا ج ه ا الموضول )نحمام نهل ال م (ه والتي بدراستها يتممن ال اليب مين 

تميي  الحق من الماطل في هي ا الموضيوله كميا ييتممن مين نْيد المتيب المعا يرة التيي 

 تناولتح فيمي  مافيها من نخ ا .

 خامسا: نخ ا  المعا رين في ه ا الموضول:

نهييا ا تهييادات تتناسييب مييج العصيير علييى ارتميي ت نخ ييا  المعا ييرين التييي زعمييوا ن

نمييرين: التِييميك فييي  ييح  الِييروط العمرييي ه والْييول بأنهييا وإن  ييحت فهييى غييير 

مل م  للمعا رين ألنها مجرد ا تهاد مين عمير بين الخ ياب رضيي هللا عنيح. وبهي ين 

 األمرين تحللوا من الِروط العمري  ونطلْوا ألنفسهم حري  مازعموا ننح ا تهاد.

ك فييي  ييح  نسييم  هيي   الِييروط إلييى عميير بيين الخ يياب رضييي هللا عنييح فميين التِييمي

ـيـ  14ماذكر  د.  محي الصالح في مْدمتح لمتاب )نحمام نهل ال م ( البين الْييمه  يـ 

16. 

ومن الْول بأنهيا غيير مل مي  ماقيال نحيد الميؤلفين )ونييا ماكيان الْيول فيي  يح  نسيم  

مير بين الخ ياب رضيي هللا عنيح إليى ع« بالمسيتحم »الِروط المص لح على تسيميتها 

فإنها على ن  حيال ليسيت بمل مي  للمسيلمينه النجيد عليى إل امهيا دلييال مين المتياب نو 

دليال من السن ه وإن كنا النجيد فيهميا كي لك دلييال عليى منيج نو تحيريم( مين كتياب )فْيح 

 . ونقيول: نرنييتم مثيل هي   الجيرنة عليى99الجاهلي  المعا رة( لعمدالجواد ياسينه  ـ 

 الفتوَّللا؟.

نما عن  ح  نسم  ه   الِروط إلى عمر بين الخ ياب رضيي هللا عنيحه فهيى متيواترة 

يِهد بها المسلمون والمفار  ميعا  يال بعد  يله واليخلو منهيا كتياب مين كتيب الفْيحه 

و ر  عليها العمل في دييار امسيالم ميدة االنيى عِير قرنيا مين ال ميان. وقيد ذكير ابين 
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مين قميل ـيـ ننهيا مرويي  بإسيناد  يحيح عين عمير بين الخ ياب  تيمي  ـيـ فيميا نْلتيح عنيح

ه و)اقتضييا  الصييراط 208رضييي هللا عنييحه وذلييك بمتابيييح )الصييارم المسييلول(  ييـ 

 .121ــ  120المستْيم(  ـ 

نما من  ه  امل ام: فهيى مل مي  لجمييج المسيلمين يجيب علييهم العميل بهيا فيي مختليع 

 العصوره وير ج و وبها إلى سممين:

ننها سن  خليف  راشد يجب العمل بها لْولح  لى هللا علييح وسيلم )فعلييمم بسينتي  األول:

 وسن  الخلفا  الراشدين المهديين( الحديث روا  الترم   وقال حديث حسن  حيح.

والثيياني: إ مييال الصييحاب  علييى العمييل بهيي   الِييروط فييي حييياة عميير وميين بعييد ه إذ لييم 

 لجميج المسلمين إلى يوم الْيام . يخالفح في ذلك نحده وإ ماعهم حج  مل م 

وقد ذكر ابن تيمي  ه ين السممين في قولح )في شروط عمر بن الخ اب رضي هللا عنيح 

التييي شييرطها علييى نهييل ال ميي  لمييا قييدم الِييامه وشييارطهم بمحضيير ميين المهييا رين 

واألنصار رضي هللا عنهمه وعليح العمل عند نئم  المسلمين لْيول رسيول هللا  يلى هللا 

فعليمم بسينتي وسين  الخلفيا  الراشيدين مين بعيد ه تمسيموا بهياه وعضيوا »ح وسلم: علي

ه «عليها بالنوا  ه وإياكم ومحدالات األموره فإن كيل محدالي  بدعي ه وكيل بدعي  ضيالل 

ه ألن هي ا  يار «اقتدوا بالل ين من بعد : نبي بمر وعمر»وقولح  لى هللا عليح وسلم 

 علييح وسيلمه الي ين اليجتمعيون عليى ضيالل  إ ماعا من ن يحاب رسيول هللا  يلى هللا

على ما نْلو  وفهمو  من كتاب هللا وسن  نميح  لى هللا عليح وسلم.( )مجمول الفتياوَّللا( 

28 /651. 

ومييج الْييول بييإل ام هيي   الِييروط ينمغييي التنميييح علييى نن العمييل بهييا مِييروط بالْييدرة 

ي حاليي  نِييو  دوليي  والتممييينه نمييا مييج العجيي  ـييـ كمييا فييي حاليي  ضييعع المسييلمين نو فيي

إسالمي  ضعيف  ــ فال يجب على المسلمين إل ام نهل المتاب بهي   الِيروطه وفيي نفيس 

الوقت اليجوز وضيج تِيريج يخيالع الِيريع  بِيأنهم كيالْول باعتمياد المواطني  كمميدن 

ونحو ذلك ألن واضج ه   التِريعات يمون قد دخل في دائيرة المفير بتِيريعح مايضياد 

ابيين الْيييم رحمييح هللا )وميين تأمييل سيييرة النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم  نحمييام هللا. قييال

ون حابح في تيأليفهم النياس عليى امسيالم بميل طرييق تمييِن ليح حْيْي  األميره وعليم نن 

كثيرا  من ه   األحمام التي ذكرنا من الغييار وغيير  تختليع بياختالف ال ميان والمميان 

م يُغَيِِرهم النميي  يلى هللا علييح وسيلم وال والعج  والْدرة والمصلح  والمفسدةه وله ا ل

ه 770/ 2نبوبمر رضيي هللا عنيحه وَغيَّيرهم عمير رضيي هللا عنيح( )نحميام نهيل ال مي ( 

. وفي هي ا نيضيا قيال ابين تيميي  رحميح هللا )وسيمب 395/ 1ه وفي 756/ 2وبمعنا  في 

وإلي امهم بالج يي  ذلك نن المخالفي  لهيم التميون إال بعيد ظهيور اليدين وُعلُيِوِ ه كالجهياد 

والَصغاره فلما كان المسلمون في نول األمر ضعفا  لم يُِرل المخالفي  لهيمه فلميا َكُميل 

 ه ط المدني. 177الدين وظهر وَعالَ ُشِرَل ذلك( )اقتضا  الصراط المستْيم(  ـ 

واتخ  بعض المعا رين حج  نخرَّللا للتحلل من الِيروط العمريي  وغيرهيا مين نحميام 

الْيول بسيماح  امسيالم وحضيح عليى المير إليى المخيالفين فيي العْييدة  نهل ال م ه وهيى

ال ين لم يْاتلونا في اليدينه وهي   كلمي  حيق نرييد بهيا باطيل إذا نرييد تعميمهياه فسيماح  

امسيييالم ليسيييت م لْييي  ولمنهيييا مْييييدة بضيييوابط شيييرعي ه وإال فيييإن هللا نمرنيييا بُيييمغض 

ميا نهيل المتياب فلهيم نحميام خا ي  نيص المافرين والغلم  عليهم كما نمرنا بجهيادهم. ن
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عليها المتاب والسن  واليجوز نن تعارض به   العمومياته وإال  ار األمر كمن يُْيال 

لح إن لُمس ال هب والحرير حيرام عليى الر يال فيعارضيك بْوليح تعيالى )قيل مين حيِرم 

زينيي  هللا التييي نخييرج لعميياد ( األعييرافه هيي   معارضيي  باطليي ه فييال يجييوز معارضيي  

لخاص بالعيامه بيل يُعميل بميل نيص فيي موضيعح. والْيائلون بسيماح  امسيالم فيي هي ا ا

الِأن متأالرون بمدع  التسيامح اليديني والتْيارب بيين األدييان التيي اخترعهيا الميافرون 

لتضليل المسلمين و رفهم عن  هادهم كميا قيال تعيالى )ودِت طائفي  مين نهيل المتياب 

ه ويساعدهم فيي ذليك 69ا يِعرون(  ل عمران لو يضلونممه ومايضلون إال ننفسهم وم

بعيييض المنيييافْين مييين المنتسيييمين إليييى امسيييالم بعْيييد الميييؤتمرات والنيييدوات وتيييرويج 

الم موعييات الداعييي  لتسييامح األديييان لنيي ل الحمييي  الدينييي  ميين نفييوس المسييلمين لتمييل 

فيار األوضال على ماهى عليح اآلن من استعال  المافرين على المسيلمينه إذ يخِيى الم

من حدوإ طوفيان إسيالمي يجتياحهم كميا  ينج المسيلمون فيي العصيور ال اهيرة التيي 

يسميها العلمانيون المافرون بالعصور المملم . وكفيى بامسيالم والمسيلمين سيماح  نن 

سمحوا ألهل المتياب والمجيوس نن يْيميوا بيينهم بمفيرهم ييؤدون شيعائرهم  منيين عليى 

مو يب عْيد ال مي ه وتيدرِ فيرط هي   السيماح  إذا ننفسهم ونموالهم فيي دييار امسيالم ب

علمت ما نعح الصليميون في حروبهم مج المسلمين بساحل الِام وفي األندلس قيديماه 

وفي  مرا وشياتيال بلمنيان وفيي الموسين  والهرسيك حيديثا وانْيل ليك شيهادة الصيليميين 

م اسيتولوا عليى ننفسهم في ذلكه قال نحدهم ـيـ  يميون ـيـ )إن الصيليميين ُخيدام اليرب ييو

م رنوا نن يمرموا الرب بي بح سيمعين نليع مسيلمه وليم  1099/ 7/ 15بيت المْدس في 

يرحموا الِييوخ وال األطفيال وال النسيا ه فيي م بحي  اسيتمرت الالالي  نييام بلياليهياه وليم 

تنتح إال لما نعياهم اال هاد من الْتل فْد ح موا رؤوس الصيميان عليى الجيدران ونلْيوا 

رضج من س وح المنازله وشووا الر يال والنسيا  بالنياره وبْيروا الم يون باألطفال ال

ليروا هل ابتلج نهلها ال هبه... الم يْول: كييع سياغ لهيؤال  بعيد هي ا كليح نن يضيرعوا 

إلى هللا طالمين المرك  والغفران( نْال عن )العالقات الدولي  في امسالم( لماميل سيالم  

الصييليميون فييي األنييدلس عنييدما تغلمييوا علييى  . ومثييال  خييره مافعلييح333الييدقسه  ييـ 

المسلمينه فْد قال نحد كتاب الغرب ننفسيهم وهيو الميدعو ) وسيتاف لوبيون( قيال: لميا 

م( اتخيي ت  ميييج اليي رائج للفتييك بهييم فْتييل نكثييرهمه وكييان 1610نُْ ِلييَي العييرب سيين  )

لميا فتحيوا مجمول من قتل إلى ميعاد الجال  الالال  ماليين من الناس في حين نن العرب 

نسمانياه تركيوا السيمان يتمتعيون بحيريتهم الدينيي  محتفميين بمعاهيدهم ورئاسياتهم غيير 

مملفين إال بدفج الج ي  وهى بمْدار ماكانوا يم لونح لملوِ الْيوطه وقيد بليغ مين تسيامح 

العرب طول حممهم في نسمانيا مملغا  قلميا يصيادف النياس مثليح هي   األييام.( مين كتياب 

تر مي  عيادل زعيتير. وهي ان المثياالن  279( لجوسيتاف لوبيون  يـ )حضارة العيرب

. هيي ا فييي 598ـييـ  597/ 2نْلتهمييا ميين كتيياب )المييواالة والمعيياداة( لمحميياس الجعلييوده 

الماضيييه نمييا فييي الحاضيير فاألمثليي  كثيييرة يمفييي منهييا م بحيي   ييمرا وشيياتيال عييام 

لنصييارَّللا حيي ب  مه إذ حا يير اليهييود هيي ين المعسييمرين للفلسيي ينيين وسييمحوا1982

المتائب اللمناني بتدبير الم بح ه فاغتصموا النسا  الم قتلوا الجمييج مين الر يال والنسيا  

واألطفال ومثلوا بجثثهم. نما مايجر  في الموسن  فأمر  معلوم للجميج فْد قتل الصيرب 

النصييييارَّللا  الف المسييييلمين واغتصييييموا ماي يييييد عيييين عِييييرين نلييييع امييييرنة مسييييلم  
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نطفيياال  ييربيين فييي حمليي  لتنفييي  مانسييمو  بييالت هير العرقييي واحتجيي وهن حتييى يلييدن 

لتغيير الخارط  السيماني  فيي الموسين ه وقيج هي ا وسيط سيموت العيالم كفيارا  ومسيلمين. 

 فهل ه ا هو التسامح الديني وتْارب األديان؟.

فه   هي ال رائج التي تو ل بها بعض المعا رين مدخال تحريفاتهم على نحمام نهيل 

ابتيي  بالمتيياب والسيين  وام ميياله تحللهييم ميين الِييروط العمرييي  بالتِييميك فييي ال ميي  الث

  حتها وبإدعا  عدم إل امهاه مج الْول بالتسامح الديني.

 نما نهم نخ ا  المعا رين في ه ا الموضوله فمنها.

ــ الْول بأن نهل المتاب في بيالد المسيلمين ميازالوا نهيل ذمي  إليى الييومه وهي ا قيول  1

بيِنت ماكان عليح العمل وما ار إليح بِأنهمه ون يحاب هي ا الْيول تمي بهم ساقطه وقد 

الدساتير العلماني  له   الدول فْد اعتميدت المواطني  كأسياس للتسيوي  بيين السيمان دون 

 النمر إلى دينهمه ولم تِر إلى مص لح نهل ال م  ال من قريب وال من بعيد.

دار امسيالمه واليدعوة إليى اعتمياد مميدن  ــ الْول باسْاط العميل بحميم نهيل ال مي  فيي 2

المواطن  كمديله وهو ما قامت عليح الدسياتير العلمانيي  الميافرةه وهي ا الْيول ييروج ليح 

بعض من يسمون بالمفمرين امسالميين في ه ا ال مانه والشك في كفير مين قيال بهي ا 

 م مال.الْول النمار  المعلوم من الدين بالضرورة الثابت بالمتاب والسن  وا

ــ الْول بجواز تولي ال ميين للوظائع العام  في دار امسيالمه وهيو قيول فاسيد لييس  3

لصاحمح مستند إال ماذكر  الماورد  في نحمامح السل اني  برنييحه وقيد ذكيرت مين قميل 

كيع شنج عليح الجويني في )الغياالي( بسمب ه اه وقد استوفى ابن الْييم اليرد عليى هي ا 

ه ط دار العلييم للماليييين 244ـييـ  208 ييـ  1نحمييام نهييل ال ميي (  ييـ الْييول فييي كتابييح )

 م. 1983

ـييـ الْييول بجييواز إسييْاط الج ييي  عيين نهييل ال ميي  للمصييلح  نو إذا طمييق عليييهم نمييام  4

التجنيييد ام مييار ه وهيي ا خ ييأه فالج ييي  التسييْط إال لعجيي  ميين  هيي  المسييلمين عيين 

ين عين ندائهيا. وتفصييل ذليك فرضها على نهل ال م ه نو لعج  مين  انيب بعيض الي مي

 في المرا ج األساسي  التي ذكرتها من قمل. 

ــ الْول باطالق الحري  لل ميين للدعوة لدينهم وبنا  المنائس في دار امسالم حتيى ال  5

تَُضيِِق الدول النصراني  على المسلمين المْيمين بهاه وه ا قول خ يأ ممنيي عليى خ يأه 

لدنيا فإنح يجب على المسلمين الهجرة إليها لنصرة نهلهيا ألنح إذا و دت دار إسالم في ا

وحتى اليفتنوا في دينهم بامقام  بين المفار في بالدهمه كيع وقد قال رسيول هللا  يلى 

هللا عليح وسلم )ننا برئ من كل مسيلم يْييم بيين المِيركين( الحيديث؟. وكييع وقيد نهيى 

السيفر ليمالد المفيار؟. في هاب رسول هللا  لى هللا عليح وسلم عن حميل المصيحع عنيد 

المسلم إلى بالد المفيار وإقامتيح بهيا التجيوز إال للضيرورة ليسيت هيى األ يله وليسيت 

من المماحات كما تسياهل فيهيا النياس فيي هي   األزميان. فليسيت هي   مين األعي ار التيي 

 تسْط من ن لها األحمام الثابت  الخا   بمنا  المنائس في دار امسالم.

عييدم و ييوب إليي ام اليي ميين بالغيييار )ن  بمخالفيي  المسييلمين فييي الِييعور ـييـ الْييول ب 6

واللميياس والمركييب(ه وذلييك فييي دار امسييالمه ونن هيي ا وإن ورد فييي الِييروط العمرييي  

فهو ا تهاد غير مل م من عمر رضي هللا عنحه وننح يممن إلغيا  هي ا الِيرط الخيتالف 

عمريي  مل مي  لعميوم المسيلمين ال مان. وه ا خ يأه فْيد ذكيرت مين قميل نن الِيروط ال
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عنييد الْييدرةه واليجييوز اعتمييار حاليي  العجيي  هييى األ ييله وقييد قييال ابيين الْيييم رحمييح هللا 

)فلما فتح هللا على المسلمين نمصيار المفياره وَملِمهيم دييارهم ونميوالهم و ياروا تحيت 

لي   الْهر وال له و رت عليهم نحمام امسيالم نلي مهم الخليفي  الراشيد وامميام العيدل ا

ضرب هللا الحق على لسانح وقلمح ونَمَر رسول هللا  لى هللا علييح وسيلم باتميال سينتح ـيـ 

عمر بن الخ اب ــ بالغياره ووافْح عليح  ميج الصحاب ه واتمعح األئم  والخلفيا  بعيد . 

وإنما قِصر في ه ا من الملوِ من قلِت رغمتح في نصير امسيالم وإعي از نهليح وإذالل 

قد اتفق علما  المسلمين على و وب إل امهم بالغياره وننهم يمنعون مين المفر ونهلحه و

 .2/756التِمح بالمسلمين في ِزيِهم( )نحمام نهل ال م ( 

ه ا وقيد بلغيت الجيرنة بأحيد المعا يرين نن قيال )ليم تميق إال مسيأل  اللمياس الي   يميي  

نن الحيديث النميو  ليم ال مي من المسلمه ونبادر إلى التأكيد بأن الْير ن ليم يميِس هي اه و

يعرض لحه فليس لح إذا  نساس دينيه بيل نساسيح عنيد  ا تمياعي نو سياسيي نو زمياني 

مؤقته فْد وقج في بعض العصور المتأخرة الم كاد يصمح بعدها تْليدا ( نهـ. وقائل هي ا 

اسمح الدكتور محمد حميد هللاه شارِ د.  محي الصالح في وضج مْدم  كتاب )نحميام 

البين الْييم. وسيِما   يمحي الصيالح بالعالمي  االسيتاذ اليدكتور محميد حمييد  نهل ال م (

. ويمييدوا ننيح لييم يْيرن شيييئا مين المتيياب 94هللاه وكالميح السيابق بمْدميي  المتياب فييي  يـ 

ال   قدم لحه فالغيار معمول بح من عصر الصحاب  ال في العصور المتيأخرة كميا قياله 

شييد يجييب اتمييال سيينتح ون مييج عليييح الصييحاب  والغيييار نساسييح دينيييه َسيينَّح خليفيي  را

وإ ماعهم حج ه والعمل بام مال ليس تْليدا  بل اتمال كما هيو مْيرر فيي ن يول الفْيح 

(. ونضييع هنيا نن العميل بالغييار ليييس 246للِيوكانيه  يـ « ارشياد الفحيول»)انمير 

ل هللا ا تهادا  قالح عمر بن الخ اب رضي هللا عنيح برنييحه بيل قيد دلِيت علييح سين  رسيو

 لى هللا عليح وسلم ال   نمر بمخالف  نهل المتاب والمِركين في شتى األمور خا ي  

في الهد  الماهره وقد ذكر ابين تيميي   ملي  مين األحادييث الدالي  عليى ذليك فيي كتابيح 

)اقتضا  الصراط المستْيم(ه وذكر نحمد بن الصديق الغمار   مل  من ه   األحادييث 

 و التِمح بالمفار(ه وقد ذكر ابن تيمي  و يو  الحممي  فيي األمير في كتابح )االستنفار لغ

بمخالفتهم وكيع نن التِمح بهم في الماهر يفضي إلى مِيابهتهم فيي المياطنه كميا ذكير 

ابن الْيم الحمم  في إل امهم بالغيار فيي عْيد ال مي  وننهيا حتيى اليُعاميل الميافر معاملي  

خيياص بسييد اليي رائج ميين كتابييح )اعييالم المسييلم فييي دار امسييالمه وذلييك فييي الميياب ال

الموقعين(. وه ا كليح فيي بييان نن إلي ام الي ميين بالغييار لييس رنييا قيابال لْلخي  واليردِه 

وإنما هو من األحمام الثابت  في الِيريع  وقيد دليت علييح عِيرات األحادييث مين السين  

 المِرف ه وت ميْح منوط بالْدرة كما سمق التنميح.

فاحِ  ماذكر  األستاذ المِار إلييح نعيال  )د. محميد حمييد هللا( فيي ــ ومن األخ ا  ال 7

ه حيييث قييال إن النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم ر ييم 90مْدميي  )نحمييام نهييل ال ميي (  ييـ 

يهوديينه وقتل يهوديا  عمال  بأحمام التوراةه اليم قيال مانصيح )فلْاضيي المسيلمين إذا  نن 

نون امسالم( نهـ. نما قوليح إن النميي  يلى ي مق على نهل ال م  إذا  ا و  قانونهم القا

هللا عليح وسلم حمم بينهم بالتوراةه فْد قال ابن ح م إن من قال إن النمي  لى هللا علييح 

وسلم حمم بيين اليهيود بحميم التيوراة المنسيوخ  فهيو مرتيده انمير )امحميام فيي ن يول 

 ا الْيول للنصيوص . ونقول: سمب الردة هنا هو مخالفي  هي2/104األحمام( البن ح مه 
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الداليي  علييى نن النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم لييم يحمييم إال بِييريع  امسييالمه ونن الْيير ن 

ناسخ لما قملح من الِرائجه قال تعالى )ونن لنا إليك المتاب بالحق مصيدقا  لميا بيين يدييح 

 . وال نقييول إن هيي ا48ميين المتيياب ومهيمنييا  عليييحه فيياحمم بييينهم بمييا ننيي ل هللا( المائييدة 

الماتييب مرتييد ولمنييح نخ ييأ خ ييأ فاحِيياه ودخلييت عليييح الِييمه  ميين نن إحييدَّللا روايييات 

حديث ر م اليهوديين ورد فيها نن رسول هللا  لى هللا عليح وسلم قال )فيإني نحميم بميا 

فيي التييوراةه فييأمر بهمييا فَُرِ مييا( الحييديث روا  نحمييد ونبييو داود. وليييس معنييا  ننييح حمييم 

مياورد بهيا فيي حميم هي   المسيأل ه وإال فْيد قيال  يلى هللا بالتوراة نفسها بل حمم بمثل 

عليييح وسييلم )لييو كييان موسييى حيييا  ماوسييعح إال اتميياعي( الحييديث روا  نحمييد والييدارميه 

فميع يتمج النمي  لى هللا عليح وسلم كتاب موسى؟ ومصداق هي ا الحيديث األخيير مين 

تمم مين كتياب وحممي  اليم  يا كم كتاب هللا قولح تعالى )وإذ نخ  هللا ميثاق النميين لما  تيي

ِو مصييدق لمييا معمييم لتييؤمنن بييح ولتنصييرنِح قييال ننقييررتم ونخيي تم علييى ذلمييم  رسييوُل

. ولهيي ا 81إ ير ه قييالوا نقررنيياه قييال فاشييهدوا وننييا معمييم ميين الِيياهدين( ال عمييران 

فمعدما ذكر ابن كثير رواي  )فإني نحمم بما في التوراة( قال رحمح هللا  )فه   األحادييث 

  على نن رسول هللا  لى هللا عليح وسلم حمم بموافْ  حمم التيوراةه ولييس هي ا مين دال

باب امكرام لهم بما يعتْدون  حتح ألنهم مأمورون باتمال الِرل المحميد  ال محالي ه 

ولمن ه ا بوحي خاص من هللا ع و ل إليح ب لك وسؤالح إياهم عن ذلك ليْيِررهم عليى 

ه وقيد قيال ابين حجير إن 2/59مانيح( )تفسيير ابين كثيير( ما بأيديهم مما تواطيؤا عليى كت

رواي  )فيإني نحميم بميا فيي التيوراة( فيي سيندها ر يل ميمهمه ن  اليحيتج بهياه وننهيا إذا 

المتت فتأويلها عند  هو كما نْلنا  عن ابن كثيره ه ا معنى كالم ابن حجر )فتح الميار ( 

هللا علييح وسيلم ليم يحميم إال . وقال ابن تيميي  رحميح هللا )وهيو  يلى 171ــ  170/ 12

/ 4)مجمييول الفتيياوَّللا( «( ونن احمييم بييينهم بمييا ننيي ل هللا»بمييا ننيي ل هللا عليييحه كمييا قييال 

. ونمييا قييول األسييتاذ محمييد حميييد هللا )فلْاضييي المسييلمين إذا  نن ي مييق علييى نهييل 111

بنيا   ال م  إذا  ا و  قانونهم ال قانون امسالم( فْول مخيالع للمتياب والسين  وام ميال

على قولح إن النمي  لى هللا عليح وسلم حميم بيينهم بحميم التيوراة وهيو قيول باطيل كميا 

ه 49سمق بيانحه وقد قال تعالى )ونن احمم بينهم بما نن ل هللا والتتمج نهيوا هم( المائيدة 

وقانونهم الممدل المحِرف هو من نهوائهم. وقد ذكرت في نول هي ا الموضيول ام ميال 

م  الينعْد إال بِيرطين: ندا  الج يي  والتي امهم  رييان نحميام امسيالم على نن عْد ال 

 عليهم.

فه   بعض األخ ا  الواردة في كتابات المعا يرين فيي هي ا الموضيوله نردت التنمييح 

عليها ليمون ال الب على بين  منهاه ومن اليسيير عليى ال اليب نن ييدرِ هي   األخ يا  

بالمرا ج األساسي  التي ذكرتها نواله نما إذا بدن  وغيرها إذا بدن دراستح له ا الموضول

بْرا ة كتابات المعا رين فهنا الخ ره إذ قد ال يتمين ه   األخ ا  بل قد يمنها الحيقه 

واألسييون ميين ذلييك ماقييد يعلييق بْلييب ال الييب ميين التِييميك فييي األحمييام الثابتيي  باألدليي  

 الِرعي  بدعاوَّللا ِهى نَْوَهى من خيوط العنمموت. 

 تابات المعا رين التي اشتملت على ه   األخ ا .ومن ك

 ــ كتاب )غير المسلمين في المجتمج امسالمي( ليوسع الْرضاو . 1

 ــ كتاب )حْوق نهل ال م  في الدول  امسالمي ( ألبي األعلى المودود . 2
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ــ كتاب )حمم إحداإ المنائس والميج والصلوات فيي بيالد المسيلمين( لعميدهللا زييد  ل  3

 موده الْاضي بالمحاكم الِرعي  بْ ر.مح

ــ كتاب )نحمام ال ميين والمستأمنين( لعمدالمريم زيدانه وه ا المتاب قد اشتمل عليى  4

نخ ا   سيم  قالها المؤلع برنيح بغير مستند من الِيريع ه واعتمير المؤليع نن اليدول 

ألديييان فييي المييافرة الحاكميي  بغييير الِييريع  دول إسييالمي  ونن النصييوص المتعلْيي  با

دساتيرها تتفق مج  رائح التي اعتمرها ا تهادات شرعي ه مج نن هي   الدسياتير علمانيي  

محض . وادعى المؤلع ننح لم يُمتب كتاب ممسوط فيي هي ا الموضيول قميل كتابيح هي اه 

وه ا يدل على ننح لم ي لج على كتاب )نحمام نهل ال م ( البن الْيم قمل نن يمتيب كتابيح 

تمحه وهم ا ذكر د.  يمحي الصيالح محْيق كتياب )نحميام نهيل ال مي ( فيي ال   ليتح ماك

مْدمتح نن االستاذ عمدالمريم زيدان لم ي لج على كتاب ابين الْييمه وهي ا عييب كميير نن 

يمتب كاتب في موضول قميل م العي  مرا عيح األساسيي ه ولعليح ليو فعيل لميا وقيج فيميا 

ال م ( البن الْيم فيح الحق والصواب وقج فيح من مخالفات  سيم . وكتاب )نحمام نهل 

 وفيح غني  عن المتب المعا رة التي اختلط فيها الحق بالماطل.

 نهل ال م ه وباهلل تعالى التوفيق. نحماموه ا  خر ما نذكر  في موضول 

==================== 

 #تحطيم األوثان

 فهد بن محمد الْرشي

 مم  الممرم 

 العمود 

 خ م  بدون محامد وندعي محامد و ندعي  طماع  ال

 ملخص الخ م 

 -2فييرح المييؤمنين وفيي ل المنييافْين والمييافرين والمخيياذلين بتمسييير ن يينام طالمنييا.  -1

األنميا  يح مون األ ينام.  -3رخصت دما  المسلمين عند الغرب وغال بوذا و نمح. 

 -6 . نقيوال العلميا  فيي هي   المسيأل -5الصحاب  والسلع يدمرون نواليان الجاهليي .  -4

 رد شمهات المانعين تح يم ن نام بوذا.

 الخ م  األولى

 نما بعد:

فيا عماد هللا: لْد ناللج  دورناه ونفرح قلوبناه ونقر عيونناه ما قامت بح حموم  طالميان 

امسالمي  من تح يمها لْل نام الوالني ه مْتدين مهتدين بهد  خير المري ه في حر يح 

هللا. فيي حيين نن هي ا العميل الجلييل نقيض مضيا ج على هدم األ نام الوالنيي  مين دون 

 المافرين على اختالف ن نافهم ن معينه ولمن المفر كلح مل  واحدة.

نعم عماد هللا لْد اليار العيالم كليح عليى حمومي  طالميان امسيالمي  فيي تح يمهيا لْل ينام 

نه الوالنييي ه وفييي مْييدمتهم نمريميياه وال غرابيي  فييي ذلييك فهييم نعييدا  امسييالم والمسييلمي

ويحاربون المسلمين بميل ميا يسيت يعون فهيم بَيْين ُعمَّياٍد لْل ينام نو عمياد للمْير نو بنيي 

امنسان. فنْول لهم  ميعا  وفي مْدمتهم هيئ  األمم المتحدة الملحدة والتي ح ر منيدوبها 

حموم  طالمان بأنهم سيدفعون اليثمن غالييا  إذا قياموا بتح ييم تليك األ ينام. نْيول لهيم: 

في دينمم نهم من المِر؟ إن كان ه ا ديينمم فينحن تعلمنيا مين ديننيا نن زوال  هل الحجر
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الدنيا نهون عند هللا من إراق  دم امرئ مسلمه ونن هدم المعم  حجيرا  حجيرا  نهيون عنيد 

هللا من إراق  دم مسلمه ونن المسلم ال ي ال في فسح  من دينح ما لم يصيب دميا  حراميا ه 

ى هللا عليح وسلم في األحاديث الصحيح . فأين هيئ  األمم كما نخمرنا ب لك الرسول  ل

ومن سار في ركابها من فضائح الْوات األمريمي  في الصومال؟ ونيين هيم مين مالييين 

األطفال ال ين ماتوا ويموتون سنويا  في بعض بالد المسلمينه بسمب الهجيوم األمريميي 

عين فضيائح قواتهيا فيي الموسين   والمري اني المِترِ عليها؟. ونين هيئ  األمم المتحيدة

والهرسك من اغتصاب وغير ذلك ؟. ونين هم من مي ابح المسيلمين فيي كيل مميان؟ بيل 

نين هيئ  األمم المتحيدة مين محميد اليدرة ونطفيال المسيلمين فيي فلسي ين الي ين يفرقيون 

بالدبابات والْنابل والر اص على نييد  الْيوات امسيرائيلي ؟ فهيل تصيدقون عمياد هللا 

هب كل نولئك الرهط في  وت واحد منْاذ مجموع  من الحجارة بدعوَّللا الحفياظ نن ي

 على الحضارة والثْاف ه بينما قَتْل الماليين عندهم ال يحرِ ساكنا .

لمن لْلسع الِيديد عمياد هللا سيا نا و لمنيا ميا سيمعنا وقرننيا مين اسيتنمار بعيض اليدول 

مسييايرة الغييرب والمحافميي  علييى  امسييالمي  وبعييض المنتسييمين إلييى العلييم اليي ين هِمهييم

مِيياعر . حتييى ننهييم بعثييوا بعوالييا  ووفييودا  مييؤملين ورا ييين وطييالمين ميين طالمييان نن ال 

تهييدم تلييك األ يينامه ولميينهم ر عييوا بخفييي حنييين. يييا ويييح نولئييك الْييومه هييدم المسييجد 

المابر  فلم نسمج ن واتهمه وهو مسجد عتيق لح ما يْرب من المانمائي  عيام. ييا ويحهيم 

تل المسلمون في مِارق األرض ومغاربها ولم نسمج ن واتهمه يا ويحهم يميوت فيي يْ

نفغانستان في اليوم الواحد ما يْرب من نربعمائ  طفيل وليم نسيمج ن يواتهم. ييا ويحهيم 

نغلييق الم ييار فييي و ييو  حجيياج بيييت هللا الحييرام ميين قمييل اليهييود اللئييام ولييم نسييمج 

ال يعليم ميدا  إال هللاه فإنيا هلل وإنيا إلييح  ن واتهمه مج ميا يعيِيون فييح مين ضييق وكيرب

 را عون.

عماد هللا: هل انتهت مِاكل المسلمين ونزماتهم ونمماتهم وسارل نولئك الْوم في حلهياه 

ولم يميق نميامهم إال ن ينام بيوذا يسيارعون فيي حلهيا ويحياولون فيي عيدم هيدمهاه إننيي 

ننفسيهم إن هللا ال يحيب مين كيان نذكر نولئك بْولح تعالى: وال تجادل عن ال ين يختانون 

خوانا  ناليما  وقولح: ها ننتم هؤال   ادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل هللا عينهم ييوم 

الْيامي  نمين يميون علييهم وكييال . فميا عسياهم نن يْوليوا فيي إبيراهيم الخلييل ذلييك األوا  

دبرين وذكير هللا عنيح فيي الحليم ال   نقسم باهلل العميم ليميدن ن نامهم بعد نن يوليوا مي

كتابح الع ي  ننح راغ علييهم ضيربا  بياليمين وسيفههم بْوليح: نال تيأكلون ؟ه فميا ذكير هللا 

إبراهيم الخليل في كتابح الع ي  إال ما قام بح مين عميل عمييم نال وهيو تح ييم األ ينام 

 غالما .

األنمييا ه ميا ذا وه ا موسى عليح الصالة و السالمه كليم الرحمنه ونحد نولي الع م من 

[. قيال هللا 88فعل بميا  ينج السيامر  عنيدما فَيأَْخَرَج لَُهيْم ِعْجيال  َ َسيدا  لَّيحُ ُخيَوارو ]طيح:

تعالى على لسانح َوانُمْر إِلَى الهَك الَِّ َّللا َظْليَت َعلَْييِح َعاِكفيا  لَّنَُحِرقَنَّيحُ الُيمَّ لَنَنِسيفَنَّحُ فِيى اْلييَِم 

 [.97نَْسفا  ]طح:

السالم إذا ن ل في  خر ال مان فإنيح يمسير الصيليب ويْتيل الخن يير. كميا وعيسى عليح 

 ورد عند الِيخين المخار  ومسلم.
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نمييا مييا ورد عيين إمييام المرسييلين وسيييد النيياس ن معييين وقائييد الغيير المحجلييينه مييا روا  

الِيخان من فعلح عليح الصالة والسالم وبيد  المريم  لما فتح مم  نهيض علييح الصيالة 

والمهيا رون واألنصييار بيين يديييح وخلفيح وحولييحه حتيى دخييل المسيجد الحييرام  والسيالم

فأقمل على الحجر األسود فاستلمح الم طاف بالميت وفي يد  قيوسه وحيول المييت وعلييح 

الالالمائ  وستون  نماه فجعل ي عنهيا بيالْوس ويْيول: َوقُيْل َ يا  اْلَحيقُّ َوَزَهيَق اْلمَاِطيُل 

[. قُييْل َ ييا  اْلَحييقُّ َوَمييا يُْمييِدَّللا  اْلمَاِطييُل َوَمييا يُِعيييدُ 81ق ييا ]امسييرا :إِنَّ اْلمَاِطييَل َكيياَن َزُهو

[. واأل نام تتسياقط عليى و وههيا. كييع ال وقيد بعيث علييح الصيالة والسيالم 49]سمأ:

بمسيير األ يينامه فعيين عمييرو بيين عمسيي  ننييح قييال للنمييي وبييأ  شييي نرسييلك هللا؟ قييال: 

نن يوحييد هللا ال يِييرِ بييح شيييئا ((ه وروَّللا ))نرسييلني بصييل  األرحييام وكسيير األوالييان و

مسلم في  حيحح عن نبي الهياج األسد  قال: قال لي علي بين نبيي طاليب : نال نبعثيك 

علييى مييا بعثنييي عليييح رسييول هللا : ))نن ال تييدل تمثيياال  إال طمسييتحه وال قمييرا  مِييرفا  إال 

 سويتح((. وعند نحمد: ))ونن نطمس كل  نم((.

نوال: بعيث خاليد بين  -لهدم األ نام فمثيرة ن كر منها ما تيسير: نما عن بعوالح أل حابح

الوليييد إلييى العيي َّللا وكييان  يينما  تعممييح قييريش فهييدمها وح مهييا. ذكيير  بيين سييعد فييي 

 ال مْات.

الانيا : بعث عميرو بين العياص إليى سيواله وهيو  ينم لهي يل فمسير  وهدميح. ذكير  بين 

 سعد نيضا .

س وهو  نم طيي ليهدميحه وكيان  ينما  منحوتيا  الالثا : بعث علي بن نبي طالب إلى الفلي

 على  مل من  مالهم فهدمح وكسر . كما عند ابن سعد في ال مْات.

َِلْل عنيد قدييد ليْلوس والخي رج  رابعا : بعث سعد بن زيد األشهلي إلى مناة وكانت بالُم

 وغسان وغيرهم فهدمها وكسرها. كما عند ابن سعد.

و المفييين وهييو  يينم عمييرو بيين ُحَمَميي  الدوسييي خامسييا : بعييث ال فيييل بيين عمييرو إلييى ذ

 ليهدمحه فهدمح و عل يحِي النار في و هح ويحرقح وهو يْول:

 َِ  يا ذا المفين لست من عمادِ ميالدنا نقدم من ميالد

 َِ  إني حِِت النار في فؤاد

 ]روا  ابن سعد[.

: ))هيل سادسا : بعث  رير بن عمد هللا المجلي إلى ذ  الَخلَصي   ينم ليدوسه وقيال ليح 

ننيييت مريحيييي مييين ذ  الخلصييي ((ه فنفييير إلييييح ومعيييح ن يييحابح فمسييير  وهدميييح. ]روا  

 المخار  ومسلم[.

سابعا : بعث نبا سفيان والمغيرة بن شعم  لتح يم اليالت وهيو  ينم لثْييعه وفيهيا نمتي  

ل يف  ليسمعها ن حاب الْلوب المريض  ال ين انتمست ف رهم ون محوا يخيافون مين 

 غير خالْهم.

عماد هللا: يخيافون مين السياحر والمياهن ونحيوهم. لميا قيدم المغييرة ومين معيح لهيدم نعم 

ذلك الصنمه استنمفت الْييع كلهيا ر الهيا ونسياؤها و يميانها حتيى خيرج العواتيق مين 

الحجاله ال ترَّللا الْيع ننها مهدوم ه يمنون ننها ممتنع ه فْام المغيرة فأخي  الميرزين ـ 

هللا ألضحمنمم من الْيعه فضرب بالفيأس اليم سيْط وهو فأس لح حد ـ وقال أل حابح: و

يييركض فييأربح نهييل ال ييائع بضييج  واحييدةه وقييالوا: نبعييد هللا المغيييرة قتلتييح الربيي ه 
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وفرحييوا حييين رنو  سيياق ا ه وقييالوا أل ييحابح: ميين شييا  ميينمم فليْييربه وليجتهييد علييى 

ر الْييع إنميا هدمهاه فوهللا ما تست ال هفوالب المغيرة بن شعم  فْال: قيمحمم هللا ييا معِي

هي لمال حجيارة وقيدره فياقملوا عافيي  هللا واعميدو ه اليم ضيرب المياب فمسير ه اليم عيال 

سيورها وعييال الر يال معييحه فميا زالييوا يهييدمونها حجيرا  حجييرا  حتيى سييووها بيياألرض 

 ولسان حالهم يْول:

 نرَّللا األ نام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها المفارا

  الْص  وفوائدها ومنها: "هيدم مواضيج الِيرِ التيي قال ابن الْيم رحمح هللا في فْح ه 

تتخ  بيوتا  لل واغييته وهيدمها نحيب إليى هللا ورسيولحه وننفيج لإلسيالم والمسيلمين مين 

هدم الحانات والمواخيره وه ا حال المِاهد الممني  على الْميور التيي تعميد مين دون هللا 

هيدمها". وقيال نيضيا  رحميح  ويِرِ بأربها مج هللاه ال يحل إبْاؤها فيي امسيالم ويجيب

هللا: "إنح ال يجوز إبْا  مواضيج الِيرِ وال واغييت بعيد الْيدرة عليى هيدمها وإب الهيا 

يوما  واحدا  فإنها من شيعائر المفير والِيرِه فهيي نعميم المنميرات فيال يجيوز امقيرار 

عليهييا مييج الْييدرة علييى هييدمها المتيي ه وهيي ا حمييم المِيياهد التييي بنيييت علييى الْمييور التييي 

تخ ت نوالانا  وطواغيت تعميد مين دون هللاه واألحجيار التيي تْصيد للتعمييم والتميرِ ال ا

يجوز إبْا  شي  منهيا عليى و يح األرض ميج الْيدرة عليى إزالتيح. وكثيير منهيا بمن لي  

 الالت والع َّللا ومناة الثالث  األخرَّللا نو نعمم شركا  عندها وبهاه وهللا المستعان".

ميي بهيدم وحيرق مسيجد الضيرار وهيو مسيجد يصيلى فييح كيع ال عمياد هللا وقيد نمير الن

وي كر اسم هللا فيح لما كان بناؤ  ضرارا  وتفريْيا  بيين الميؤمنين وميأوَّللا للمنيافْينه وإذا 

كان ه ا شأن مسيجد الضيراره فمِياهد الِيرِ التيي ييدعو سيدنتها إليى اتخياذ مين فيهيا 

 رحمح هللا.نندادا  من دون هللا نحق بالهدم ونو به كما ذكر ابن الْيم 

وقد  ا  في معجم الملدان ننيح لميا غليب عميد اليرحمن بين سيمرة بين حمييب عليى ناحيي  

سجسييتان فييي نيييام ذ  النييورين عثمييان بيين عفييان رضييي هللا عنييح سييار إلييى الييدوار 

فحصرهم في  مل ال ونه وعلى ال ون  ينم مين ذهيب فْ يج يدييح وق عيح المسيلمون 

 وكسرو .

لسيين ه وهييد  الصييحاب  رضييوان هللا عليييهم فييي تح يييم عميياد هللا: هيي ا هييدَّللا المتيياب وا

األ يينام واألوالييانه نفيييأتي بعييدهم ميين يِييمك فييي هيي   المليي  الحنيفييي  والسيين  الربانييي  

بحجييج واهييي  نملتهييا عليييهم ضييرورة مجيياراة العصيير والحضييارات المييافرة ومييا هيي   

علييم نولئييك نم الِييمه  التييي يلوكونهييا ويرددونهييا إال تخيي يل ألتمييال رسييال  نمينييا محمييد 

  هلوا.

عماد هللا: قد  ا  الوعيد الِديد لمن نصب األ نام واألوالان كما حدإ لل اغيي  عميرو 

بن لحي الخ اعي إمام الِرِ والوالنيي ه فْيد قيال : ))رنييت عميرو بين لحيي الخ اعيي 

يجر قصم  في النار(( ]روا  المخار [. وكان نول من سييب السيوائبه ونول مين غيير 

 الخليل فأدخل األ نام إلى الحجاز.دين إبراهيم 

بارِ هللا لي ولمم في المتاب والسن  ونفعني وإياكم بما فيهما من اآليات والحمم ه قليت 

 ما سمعتمه ونستغفر هللا لي ولمم إنح هو الغفور الرحيم.

 الخ م  الثاني 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 680 

شيهد نن الحمد هلل مع  من نطاعح واتْا ه وم ل مين عصيا ه ونشيهد نن ال إليح إال هللاه ون

 محمدا  رسول هللا وعلى  لح ومن واال .

 نما بعد:

فيييا عميياد هللاه اعلمييوا رحممييم هللا نن ام مييال منعْييد علييى و ييوب كسيير هيي   األ يينام 

واألوالييانه حتييى إن األمييام الِييافعي رحمييح هللا نْييل عيين نئميي  العلييم بمميي  ننهييم كييانوا 

لحنفي رحميح هللا قيول العلميا  يأمرون بهدم ما بني على الْمور. ونْل المال علي قار  ا

في و وب محو الصور. وه ا ال   نْلح مما يْيول بيح عامي  علميا  األحنياف وغييرهم. 

وقال نبو يحيى الِافعي في "نسنى الم الب": ويلي م الممليع الْيادر كسير األ ينام اليم 

نْل عن  احب امحييا  ننيح قيال" لييس ألحيد نن يمنيج نحيدا  مين كسيرهاه ونن الصيمي 

 ملع مأ ور على كسرها.غير الم

نما ابن العربي المالمي رحمح هللا: فْد نو ب كسر األ ينام. وقيد نْيل  ياحب "تيسيير 

الع ي  الحميد" الحنملي إ مال نهل العلم على هدم ما بنيي عليى الْميور. وقيد سيمق نْيل 

 نصوص عن بعض نئم  الحنابل  فيما مضى.

م األ ينام عامي ه فيأين إخيراج األ ينام الم اعلموا عمد هللا: نن األدلي  الدالي  عليى تح يي

المعدة للتراإ نو النفج االقتصاد  نو المعدة للسياح  ونحو . قُْل َهاتُواْ بُْرَهانَُمْم إِن ُكنيتُْم 

 [.111َ اِدقِيَن ]المْرة:

الم نْول لهم: هل هناِ نفيج لِيي  و يفح هللا تعيالى بأنيح ر يس كميا قيال تعيالى: يانَيَُّهيا 

َِّْيَ اِن فَياْ تَنِمُو ُ  الَِّ يَن  َمنُواْ  إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َوااْلنَصاُب َوااْلْزالَُم ِرْ سو ِمْن َعَمِل ال

[. و ا  في الحديث الصحيح عين  يابر مرفوعيا : ))إن هللا ورسيولح حرميا 90]المائدة:

عيل بيج الخمر والميت  والخن ير واأل ينام(( فْيد حيرم المصي فى بييج األ ينام وليم تج

بابا  من نبواب االتجار والنفج االقتصياد ه وهيل ن ينام العيرب عمياد هللا إال مين اآلاليار 

الْديم  التي هي إرإ حضار  فاسد؟ فهل تركها نم ح مها؟ وقيد سيمق الجيواب عملييا  

 منح الم نرسل ن حابح لهدمها.

فيق الرسيل ونما ما يْال من ننها ال تِمل خ را  على المسلمين فلو كانت كما يْيال ليم يت

عليهم الصالة والسالم على تح يمها وعدم إبْائهياه إذ األ ينام وكيل ميا يعميد مين دون 

هللا خ ر على التوحيد ال   نمر هللا بح ع  في عال ه الم نال يمفي بوذا في بيالد اليوالنيين 

 حتى يْر على رؤوس المسلمين في نفغانستان.

من األ ينام والتماالييل والمعميودات فيي ونخيرا  عماد هللا: اعلموا نن ما تركح المسلمون 

 الملدان التي فتحوها على الالال  نقسام: _ في الملدان التي فتحوها على الالال  نقسام:

ِ  فيي كنائسيهم ومعابيدهم التيي  يولحوا  الْسم األول: ميا كيان فيي هي   األ ينام داخيال 

 عليهاه فتترِ بِرط عدم إظهارها كما في الِروط العمري .

نن تمون تلك األ نام والتماالييل مين الْيوة وامحميام بحييث يعجي ون عين الْسم الثاني: 

هدمها وإزالتهاه مثل تلك التمااليل الهائل  المنحوت  في الجمال والصخوره وقد ذكير ابين 

خلدون في مْدمتح: نن ما كان من الهياكل العميم   دا  ال تستْل بمنائهيا الدولي  الواحيدة 

 تمتمل وتمون ماالل  للعيان.هبل تتم في نزمن  متعاقم  حتى 

الْسم الثاليث: نن تميون تليك األ ينام م ميورة تحيت األرض نو مغميورة بالرميال وليم 

تمهر إال بعد انتها  زمن الفتوحات امسيالمي . وهي ا مثيل كثيير مين  اليار الفراعني  فيي 
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مصر. كما ذكر المْري   رحمح هللا تعالى في خ  ح: نن نبا الهول كان مغمورا  تحيت 

مييياله وليييم يمهييير منيييح إال اليييرنس والعنيييق دون المييياقي بخالفيييح الييييوم. وقيييد تيييوفي الر

 المْري   رحمح هللا في الْرن التاسج يعني بعد الصحاب  بثمانمائ  عام على نقل تْدير.

وقد سئل المؤرخ ال ركلي كما في كتابح )شمح   يرة العرب( عن األهرام ونبي الهيول 

لوا مصر؟ فْيال كيان نكثرهيا مغميورا  بالرمياله وال ونحوها هل ر   الصحاب  ال ين دخ

 سيما نبا الهول.

ول لك عمياد هللا: ال يصيح م لْيا  نسيم  تيرِ هي   األ ينام والتماالييل إليى خيير الْيرونه 

 فإنهم نحرص الناس على إقام  التوحيد وشعائر  وإزال  الِرِ ومماهر .

 اللهم انصر دينك وكتابك وسن  رسولك وعمادِ الصالحين.

=============== 

 #يوسف القرضاوي يتالعه بعقيد  المسلمين

 ]الماتب: محمد بن محمد الف از [

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 سألت سائل : هل النصارَّللا كفار؟

/ ميادَّللا/األولى 22فأ اب الدكتور الْرضاو  على هي ا السيؤال فيي حلْي  ييوم األحيد؛ 

يياة" التيي تمثيح قنياة الج ييرةه من برنامج "الِريع  والح 13/9/1998ه موافق: 1419

 بما يممن نن نجد لح و ها  من الحق وإن كان في كالمح ما يتعب المسلم الموحد.

إال ننح بعد ذلك تدخل مْدم المرنامج نحمد منصور بِمه  نفسدت على الِيخ كل شيي : 

ن )يعنييي هنييا... هييم كفييار بييديننا وليسييوا كفييارا  بيياهلل... هيي   الْضييي  ينمغييي نن توضييح أل

 هناِ فهما  لدَّللا كثير من الناس... بأنهم كفار باهلل(.

وهنا استأنع الِيخ الْرضاو  كالمح متأالرا  بتو يح نحمد منصور قائال : )ليسيوا كفيارا  

بيياهلل... ويؤمنييون بيياهلله ويؤمنييون بيياليوم اآلخييره ويؤمنييون بعمييادة هللا سييمحانح وتعييالىه 

إلى الحوار امسالمي المسيحي ألن هنياِ  ويؤمنون بالْيم األخالقي ه ول لك نحن دعونا

نرضييي  مِييترك  بيننييا وبييينهمه }َوال تَُجيياِدلُوا نَْهييَل اْلِمتَيياِب إاِلَّ بِييالَّتِي ِهييَي نَْحَسييُن ]...[ه 

ِلُموَن{ وقُولُييوا  َمنَّييا بِالَّييِ   نُنييِ َل إِلَْينَييا َونُنييِ َل إِلَييْيُمْم َوإِلَُهنَييا َوإِلَُهُمييْم َواِحييدو َونَْحييُن لَييحُ ُمْسيي

وقد نسْط من اآلي  قولح تعيالى: }إاِلَّ الَّيِ يَن َظلَُميوا ِميْنُهْم{ه وممانيح  -[( 46]العنمموت: 

 -بين الْوسينه ولعلح مجرد سهو 

الييم نردف قيييائال : )فييينحن نيييؤمن بييياهلله ونييؤمن بالفضيييائله ونيييؤمن بالعمييياداته ونيييؤمن 

مسلمين يْينا ه هم يعتمروننا كفيارا ه باآلخرة. ه   قواسم مِترك  بيننا وبينهم. إنما ليسوا 

ونحيين نعتمييرهم كفييارا ه هيي ا نميير طميعييي... نحيين كفييار بييدينهمه ال نييؤمن بالمسيييحي  

المو ييودةه وهييم كفييار بييديننا ال يؤمنييون برسييال  محمييد ونن الْيير ن كييالم هللاه هيي ا نميير 

سه ونبياح طميعي يجب نن ]...[ه ومج ه ا... امسالم يدعو إلى التسامح ميج هيؤال  النيا

مؤاكلتهم ومصاهرتهم والت وج منهم... راب   ا تماعي  نسما  و هرا  ]...[ المصياهرة 

 إحدَّللا الروابط األساسي ه ه ا هو ال  ...(.

نضيع إلييى ذليك ننييح خاطييب نصيرانيا  ميين لمنيانه بعييد نن علييم بنصيرانيتحه خاطمييح: )يييا 

 نخي... يا نخي...(ه في لين بليغ وعمارات ودودة.
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كييالم الْرضيياو  وفسييخحه وبيييان مييا فيييح ميين التييدليس والتلميييس علييى  وقمييل تحليييل

المسلمينه نحب نن ننمح نن الِيخ الْرضاو  مجرح في فتاوا  عنيد نهيل العليمه ونميرة 

شرعي  خاطف  عليى كتاباتيح وفتيوا  تمفيي لمعرفي  ميدَّللا التسييب والتالعيب باليدين عنيد 

دائييرة الضييرورة ميين غييير  الر ييل. حيييث إنييح يتتمييج رخييص األولييين واآلخييرينه ويمييطِ 

ضرورة شرعي  حتى نحيل بي لك كثييرا  مميا حيرم هللا...  رييا  خليع ميا يسيميح التيسيير 

على المسلمينه والتمِير بامسالمه فنسج على منوال التمييج نالوابا  قي رة تعميس طعونيا  

 بليغ  في الوابت الدين المحمم .

نفيره لمن دون نن يميون هي ا ذريعي  ونحن مج التيسير والتمِيره ولسنا مج التعسير والت

لال تهاد في ما ال يجوز فيح اال تهاده كما يفعيل الْرضياو  وهيو الي   نوَل كثييرا  مين 

النصوص بالهوَّللاه مداهن  لمن طغى وغوَّللاه فصار علما  في التأويل الفاسيد... وهياهو 

 اليوم يِمك المسلمين فيي ديينهمه ويِيو  عْييدتهم عمير الفضيائياته حتيى ن يمح محيط

المدح المفرط من طرف النصارَّللا والفساق والمتسيمينه فضيال  عين ال وائيع والفيرق 

يرا  وإماميا  وهادييا  إليى  يراط معيوج... فميا عياد ينفيج  الديني  الممتدع  التي اتخ تح ُمنَِمِ

 حواره والْرضاو  عندهم نعلم من يهد ه ونهدَّللا من يعلم.

ال نول لهييا وال  خييره ولْييد رددت الييرد علييى الْرضيياو ه ال ينتهيييه فمنمراتييح ومثالمييح 

بعضا  من  هاالتح الفميع  حول مفهومح "للديموقراطي " في كتابي "الِورَّللا المفتيرَّللا 

 عليها والديموقراطي "ه ورد عليح  خرون و خرونه في ه ا وفي غير ه ا.

والر ييل ليييس فييي حا يي  إلييى نصييح نو موعميي ه إنمييا هييو فييي حا يي  إلييى اسييتتاب ه 

ح العلميا  األحييرار تحيي يرهم وني يرهم حتييى ال يسييتفحل األميير والم ليوب نن يصييدر فييي

نكثييره وال سيييما وقييد بييدنت ترخيصيياتح وتيسيييراتح الم عوميي  تتحييول إلييى دييين وسييلوِ 

 للمسلمين... فو ب الميان.

* * * 

وردا  عليح حول ما سمق ذكر ه نبدن فيي هي   العجالي  بمخاطمتيح للنصيراني اللمنياني فيي 

 . ! يا نخي...(:تودد ممِوف: )يا نخي..

فيأقول: من كانيت هيي   األخيوة المعلني  دينييي ه فهيي ردة واضيح  وال نبييا بمير لهيياه وهللا 

[ بالحصييره ويْييول: }فييإِن تَييابُوا 10تعييالى يْييول: }إِنََّمييا اْلُمْؤِمنُييوَن إِْخييَوةو{ ]الحجييرات: 

يِن{ َكياةَ فَيإِْخَوانُُمْم فِيي اليدِِ [ه واليهيود والنصيارَّللا 11]التوبي :  َونَقَاُموا الصَّالةَ َو تَيُوا ال َّ

 وغيرهم من المفار ليسوا إخوة للمسلمينه ولم يصمحوا وإيانا بنعم  هللا إخوانا .

نما إن كانت ه   األخوة في  انمها امنسانيه باعتمارنا  ميعيا  نبنيا   دم وحيوا  عليهميا 

[ه 65ود ا{ ]األعيراف: السالم؛ على نحو ما ورد في قولح تعالى: }َوإِلَيى َعياٍد نََخياُهْم ُهي

ا{ ]األعييراف:  [ه وقولييح عيي  النيياؤ : 73وفيي قولييح سييمحانح: }َوإِلَييى الَُمييودَ نََخياُهْم َ يياِلح 

[ه وميا نشيمح ذليكه فمعييد بميل تأكييده ومعليوم نن 84}َوإِلَى َمْديََن نََخاُهْم ُشعَْيم ا{ ]هيود: 

هم المفيرة نخيوة عليى نحيو ه   األخوة المِار إليها في اآليات بين نولئك األنميا  ونقوام

 ما ذكر المفسرون.

( : )ن  ونرسيلنا إليى عياد نخياهم 65قال اممام الْرطمي رحميح هللا فيي  يي  األعيراف )

هوداه قال ابن عماس ن  ابن نبيهمه وقيل: نخياهم فيي الْميلي ه وقييل: ن  بِيرا  مين بنيي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 683 

جييامج ألحمييام نبيييهم  دمه وفييي مصيينع نبييي داود نن نخيياهم هييودا ن   يياحمهم...( ]ال

 الْر ن للْرطمي[.

وبالتأكيد ليس في ه ا للْرضاو  معيض وال مستمسيكه فلييس ذليك النصيراني اللمنياني 

ابن نبيح نو ابن نبي المصريين  ميعهمه وليس نخا  لهم في الْميلي ه ولييس  ياحمهمه إال 

ق نن يمييون بِييرا  ميين بنييي  دمه فنعييود إلييى األخييوة امنسيياني ه وهييو مييا ال يِييي بييح سيييا

الحوار في المرنامج؛ ذلك الحوار الم مول بال ل  وخفيض الجنياح للنصيارَّللاه فيي حيين 

كانت عماراتح في حْيه ننا المسلمه تنمعث منها رائح  المراهيي  والسيخطه كيأني نفيوت 

عليييهم فر يي  للتْييارب نكيييدة يْييوم علييى نساسييها  ييال  الجيييوش النصييراني  ميين بييالد 

 امسالم شرقا  وغربا .

قمل التحول إلى غيرها؛ وهي نن اآلييات السيالف  الي كر فيهيا امخميار مين  ونْ   نخرَّللا

هللا تعالى على تلك األخوة وفيق ميا فسير نهيل التفسييره ولييس فيهيا نن نمييا  مين األنمييا  

عليهم السالم قال لمافر من المفار: "يا نخيه يا نخي..."ه نو "يا إخواني..."ه بل يْيول: 

 َ ُييوَن{ ]هييود: }يَيياقَْوِم اْعمُييدُوا هَّ َّْ ييْن إِلَييٍح َغْيييُر ُ نَفَييال تَت [ه ومثيالتهيياه فم ييل 65 َمييا لَُمييم ِمِ

 الْياس له ا الفارق.

زد على ه ا نن الْرضاو  ونمثالح ال يْولون للِيوعيين والموذيين والهندوس... ميثال ؛ 

 يا إخوانه مج نن امنساني   امع ه فهل هي إال نخوة المحم  مج النصارَّللا؟

كانت إالارة ه   األخوة مج النصراني اللمنيانيه الحربيي بمفهيوم الِيرله تلميسيا   من هنا

خسيسا  ال يِي إال باألخوة المحرم ه والتي هي المرة العْيدة اللجلج  فيي  انيب اليوال  

ِ َواْليَيْوِم اآلِخيِر يُيَوادُّوَن َمينْ  يا يُْؤِمنُيوَن بِياللَّ َ  والمرا . قال هللا تعالى: }ال تَِجيدُ قَْوم  َحيادَّ هَّ

يَرتَُهْم{ ]المجادل :  ِِ  [.22َوَرُسولَحُ َولَْو َكانُوا  بَاَ ُهْم نَْو نَْبنَاَ ُهْم نَْو إِْخَوانَُهْم نَْو َع

ونقييرب األمييرين فييي مخاطميي  النصييراني: "يييا نخييي... يييا نخييي..." ننييح إلْييا  المييودة 

. فيْيول: }يَانَيَُّهيا الَّيِ يَن المحرم  إليح ضدا  على امسيالم الي   ينهيى الميؤمنين عين ذليك

ُكْم نَْوِليَياَ  تُْلُْيوَن إِلَيْيِهْم بِياْلَمَودَّةِ َوقَيْد َكفَيُروا بَِميا َ ياَ ُكم  يَن  َمنُوا ال تَتَِّخ ُوا َعدُِوِ  َوَعدُوَّ ِمِ

وَن إِلَيْيِهْم بِياْلَمَودَّةِ َونَنيا نَْعلَيُم بَِميا نَْخفَْيي { إلى قولح تعالى: }تُِسيرُّ تُْم َوَميا نَْعلَنيتُْم َوَمين اْلَحِقِ

 [.1يَْفعَْلحُ ِمنُمْم فََْْد َضلَّ َسَواَ  السَّمِيِل{ ]الممتحن : 

نقييول المفييروض  -والْرضيياو  يعليين هيي   المييودة وال يسيير بهيياه والمفييروض شييرعا  

نن تميدو العيداوة والمغضيا  بيين المسيلمين والميافرينه ولنيا فيي ذليك  -وليس المستحب 

فييي نب األنميييا  إبييراهيم عليييح الصييالة والسييالم: }قَييْد َكانَييْت لَُمييْم نُْسييَوةو األسييوة الحسيين  

يا تَْعمُيدُوَن ِمين دُوِن  ِ َحَسنَ و فِي إِْبَراِهيَم َوالَِّ يَن َمعَحُ إِْذ قَالُوا ِلَْْوِمِهْم إِنَّيا بُيَر ُ  ِمينُمْم َوِممَّ هَّ

ِ َوْحيدَ ُ{ ]الممتحني : َكفَْرنَا بُِمْم َوبَدَا بَْينَنَا َوبَْينَُمُم ا ْلعَدَاَوةُ َواْلمَْغَضاُ  نَبَد ا َحتَّيى تُْؤِمنُيوا بِياللَّ

[ه فليتفضل الْرضاو  وليمهر لنا علمح في ه اه وليْيل لنيا فيميا؛ إذا كيان النصيارَّللا 4

يؤمنون باهلل وحد ه نم يؤمنون بأن هللا الالث الالال ه وننح سمحانح هيو المسييح ابين ميريم؟ 

 قولهم علوا  كميرا . تعالى هللا عن

* * * 

 النصارَّللا كفار باهلل واليوم اآلخر:

إن ما نؤاخ   على الْرضاو  في ما نْلنا  عنح بأمان ه هو امطالقيات التيي نطلْهيا فيي 

النصارَّللا من حيث و فهم بأنهم مؤمنون و... إلى  خير ه وهي   امطالقيات مين شيأنها 
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مين التييح والضيياله وبالتيالي تتسيمب فيي نن تُفَهم فهما  يمتنفيح كثيير مين الخليطه وكثيير 

التِويش على المؤمنين حييال هيؤال  النصيارَّللا واليهيود المِيركين بياهلله ال سييما ونن 

هناِ كتمانا  من طرف الِييخ مين حييث ضيرورة التفصييل فيي ننيوال المفيار محياربين 

ومعاهييدين وذميييين ومسييتأمنين... وكيييع هييي األحمييام الِييرعي  مختلفيي  بيياختالف هيي   

 ألنوال من المافرين.ا

فالتسييامح امسييالمي اليي   يدنييدن حولييح الْرضيياو  ليييس علييى إطالقييحه ولمنييح مْيييد 

ومحييدود فييي حييق نهييل ال ميي  والعهييوده بالِييروط العمرييي ه وليييس ألهييل الحييرب فيييح 

نصيبه كما نن دعوتح إلى ما نسما  "الحوار امسالمي" بنا  على األرضي  المِيترك  

يم  وال مسيييتْيم ه وخا ييي  وهيييي محمومييي  مييين طيييرف الم عومييي  ليسيييت دعيييوة سيييل

وتضم عنا ر من الفْهيا   -حموم  إي اليا مثالُ  -حمومات ال عالق  لها بامسالم المت  

 هم نقرب للْوانين الوضعي  الوضيع  منهم للِريع  امسالمي .

 ل ا نحممت هنا تفنيد ه   الدعاوَّللا التي نسيماها الْرضياو  "قواسيم مِيترك  بيننيا وبيين

النصييارَّللا"ه وننهييا مجييرد حيليي  ابتييدعها المفييار ننفسييهم للحيلوليي  دون انتِييار الييوعي 

امسييالمي بضييرورة إحيييا  فريضيي  الجهيياد فييي سييميل هللاه حتييى ال تمييون فتنيي  ويمييون 

اليييدين كليييح هلله ذليييك ألن الجهييياد وحيييد  هيييو الييي   يحيييرر بيييالد المسيييلمين مييين قمضييي  

 اعتمدها المنافْون.المافرين... حيل  سيق إليها المخدوعونه و

َ ُهييَو اْلَمِسيييُح اْبييُن َمييْريََم{ ]المائييدة: 1 ( قييال هللا عيي  النيياؤ : }لََْييْد َكفَييَر الَّييِ يَن قَييالُوا إِنَّ هَّ

[ه وهيي   اآلييي  قرنهييا الْرضيياو  خييالل  وابييحه إال ننييح استِييهد بهييا علييى كييون 17

 ْر ن وتخريع في معانيح.النصارَّللا كفارا  بديننا وليسوا كفارا  باهلله وه ا تحريع لل

فْولهم عن هللا تعالى: }ُهَو اْلَمِسيُح{؛ يفييد ننهيم كفيار بياهلله وال سييما باسيتعمال ضيمير 

الفصل ال   يفيد الحصره حيث و ب نن يمون هللا تعالى عندهم هو المسييح ابين ميريم 

  شي   خيره وقيوم ال غير ه وبالتالي فْولح سمحانح: }لََْْد َكفََر...{؛ هو المفر باهلل ال بأ

بلغ بهم المفر ه ا المملغ ال نتأدب معهم على نحو ما يه   بح الْرضاو  والمه وميون 

 من ضرورة األدب واألخالق وما إلى ذلك.

وانمر إلى ندب األئم  الجهاب ة نمثيال الحيافظ ابين كثيير رحميح هللا الي   قيال فيي نالنيا  

علييهم لعيائن هللا المتتابعي  إليى ييوم تفسير هي   اآليي  نفسيها: )وهي ا ردِ عليى النصيارَّللا 

 [.34/ص: 2الْيام ( ]تفسير الْر ن العميم: ج: 

( من سورة المْرة: }وقالوا اتخ  هللا ولداه 116وذكر اممام ابن كثير في تفسير  لآلي  )

سمحانح{ حديثا  قدسيا  نخر ح المخار  رحمح هللا بسند  قال: عين ابين عمياس عين النميي 

لم قال: )قال هللا تعالى: ك بني ابن  دم ولم يمين ليح ذليك وشيتمني وليم  لى هللا عليح وس

يمن لح ذلك فأما تم يميح إييا  فيي عم ننيي ال نقيدر نن نعييد  كميا كيانه ونميا شيتمح إييا  

 فْولح إن لي ولدا فسمحاني نن اتخ   احم  نو ولدا(.

بله نرنييت كييع نرنيت يا شيخ يوسع ندب العلما  مج من يسمون هللا تعالى؟ وفي المْا

تتأدب ننيت ميج مين يِيتم ربيك ورب النياس ن معيين؟ واآلن ميا حميم مين يِيتم هللا عي  

 و ل؟ هل هو مؤمن باهلل نم كافر بح؟

 نترِ الجواب للمفتي الممير الْرضاو .

َ الَاِلُث الاَلالٍَ { ]المائدة: 2  [.73( وقال هللا تعالى: }لََْْد َكفََر الَِّ يَن قَالُوا إِنَّ هَّ
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قال ابن  رير ال مر  رحميح هللا: )قيالوا كفيرا  بيربهم وشيركا : "هللا الاليث الالالي " وهي ا 

 قول كان عليح  مهور النصارَّللا...( ] امج الميان لل مر [.

نرنيت مرة نخرَّللا يا شيخ... "قالوا كفرا  بربهم وشركا "ه فالمفر بيالرب تعيالى والِيرِ 

نحه وعيسييىه ومييريم( ]فييتح الْييدير بييالرب تعييالىه ومعنييى "الالييث الالاليي ": )هللا سييمحا

 للِوكاني[ه فهل اميمان بالتثليث والْول بأن هللا متعدد إيمان باهلل تعالى؟

قلييت: وهيي   اآلييي  ذكرهييا الْرضيياو  فييي معييرض  وابييح عيين السييؤال: هييل النصييارَّللا 

كفار؟ لمن ذكرها مج تأكيد  ننهم ليسوا كفارا  باهلل في حين هي نص في كونهم كفارا  بح 

عاله الم  ا  بالْول ونْيضح حييث اعتيرف ننهيم كفيار بيدينناه ونننيا كفيار بيدينهمه  ل و

وفاتيييح ننيييح ذكييير بيييالحرف: )إن النصيييارَّللا لهيييم عْائيييد معينييي ه الْييير ن اعتمرهيييا كفيييرا  

 بالتوحيد( ]نفس الحلْ [ه فهل المفر بالتوحيد إيمان باهلل؟

اه ال يؤمنيون برسيال  كفيار بيدينن -ن  النصيارَّللا  -( يْول الْرضاو  بالحرف: )وهم 3

 محمد ونن الْر ن كالم هللا(.

فالنصارَّللا إذن ال يؤمنون برسال  رسول هللا  لى هللا عليح و لح وسلمه ويسيمون النميي 

المريم؛ الم ابه وفي ه ا ال يغضب الْرضاو  ونتماعح لو ح هللاه وغيرة على رسيول 

وليون عين هيؤال  المالعيين هللا  لى هللا عليح و لح وسلمه وعليى الْير ن الميريمه بيل يْ

 "إخواننا".

وننصح مْدم المرنامج "نحمد منصور" نن يتْيي هللا فيي هي اه وقيد ذكيرهم بهي   األخيوة 

 غير مرة.

قلت: وإنمار ما نن ل هللا تعالى على سيدنا محمد  لى هللا عليح و لح وسيلمه إنميار لميل 

 حييق قييدر : }َوَمييا الرسيياالته وطعيين فييي ذات هللا  ييل  اللييحه وهييم بهيي ا مييا قييدروا هللا

ٍَِر ِمن َشْيٍ { ]األنعام:  ُ َعلَى بَ َ َحقَّ قَْدِرِ  إِْذ قالُوا َما نَنَ َل هَّ  [.91قَدَُروا هَّ

قال ابين نبيي العي  فيي كتابيح "شيرح العْييدة ال حاويي " : )بيل إنميار رسيالتح  يلى هللا 

ليم والسيفحه تعيالى هللا عليح و لح وسلم طعين فيي اليرب تميارِ وتعيالىه ونسيمتح إليى الم

[ه اليم بيين ذليك باألدلي  153عن ذلك علوا  كميرا ه بل  حد للرب بالمليي  وإنميار( ]ص: 

 والمراهينه رحمح هللا.

ومن المعلوم نن الْرضاو  لمِس على المسلمين في كون النصيارَّللا نهيل كتيابه وقيال: 

م: )ييدعو إليى التسيامح )ونناديهم بأهل المتاب(ه كأنح يستثْل نعتهم بالمفره وبأن امسيال

 مج هؤال  الناسه ونباح مؤاكلتهم ومصاهرتهم والت وج منهم...(ه على حد قولح.

ومن المعلوم ليدَّللا  يغار طلمي  العليم نن كيون اليهيود والنصيارَّللا نهيل كتيابه ال يعنيي 

بحال من األحوال الِرعي  ننهم مؤمنون باهلله بل قد  رح الْر ن بأن من نهل المتياب 

اهلل وال باليوم اآلخر مج كونهم من نهيل المتياب؛ وذليك فيي قوليح سيمحانح: من ال يؤمن ب

ُ َوَرُسيولُحُ َوال َم هَّ ُميوَن َميا َحيرَّ ِ َوال بِياْليَْوِم اآلِخيِر َوال يَُحِرِ  }قَاتِلُوا الَِّ يَن ال يُْؤِمنُيوَن بِياللَّ

ى يُْعُ يوا اْلِجْ يَي َ َعين يَيٍد َوُهيْم َ ياِغُروَن{ يَِدينُوَن ِديَن اْلَحِقِ ِمَن الَِّ يَن نُوتُوا اْلِمتَاَب َحتَّ 

[ه وه ا  ريح  دا ه خا ي  إذا علمنيا نن اآليي  ن ليت فيي محاربي  اليرومه 29]التوب : 

فغيي ا رسييول هللا  ييلى هللا عليييح و لييح وسييلم بعييد ن ولهييا غيي وة تمييوِ ]تفسييير ال ميير  

 لآلي [.
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ي نفيس األمير لميا كفيروا بمحميد  يلى قال ابن كثير رحمح هللا في تفسير اآلي : )فهيم في

هللا عليح وسلم لم يميق لهيم إيميان  يحيح بأحيد الرسيل وال بميا  يا وا بيح وإنميا يتمعيون 

 را هم ونهوا هم و با هم فيما هم فيحه ال ألنح شرل هللا ودينحه ألنهم ليو كيانوا ميؤمنين 

علييح وسييلمه ألن  بميا بأييديهم إيمانيا  يحيحا  لْيادهم ذليك إليى اميميان بمحميد  يلى هللا

 ميج األنميا  بِروا بح ونميروا باتماعيح. فلميا  يا  كفيروا بيح وهيو نشيرف الرسيل ُعليم 

ننهم ليسوا متمسمين بِرل األنميا  األقدمين ألنح من هللا. بل لحموظهم ونهيوائهم فلهي ا 

ال ينفعهم إيمانهم بمْيي  األنمييا  وقيد كفيروا بسييدهم ونفضيلهم وخياتمهم ونكملهيمه ولهي ا 

ُ َوَرُسيولُحُ  َم هَّ ُميوَن َميا َحيرَّ ِ َوال بِاْليَْوِم اآلِخِر َوال يَُحِرِ  قال : }قَاتِلُوا الَِّ يَن ال يُْؤِمنُوَن بِاللَّ

 َوال يَِدينُوَن ِديَن اْلَحِقِ ِمَن الَِّ يَن نُوتُوا اْلِمتَاَب{(.

يس هو اميمان المعتمير قلُت: ولئن ادعى نهل المتاب ننهم يؤمنون باهلل واليوم اآلخره فل

شييرعا ه هييم مؤمنييون بيي عمهمه لميينهم كييافرون فييي شييرعناه والعمييرة بمييا عنييدنا ال بمييا 

 يأفمون.

وطمعا  الْرضاو  ال يحب المالم في الج ي  ونحمامها وال فيي مِيروعيتها إبْيا   عليى 

مودتح للنصارَّللاه وخصو ا  نقمياط مصير الي ين ترب يح بهيم ميودة المواطني ه وع وبي  

 .النيل

 وقد يْول المفتونون بح: ليس الوقت وقتح!

ونْول: بل وقتحه وامسالم كلح  الح لل مان كلح والمميان كليح إليى قييام السياع ه وإاله 

هل الوقت وقت المرنة الْاضي  في امسالم؟ فأين امسالم؟ ولمياذا الدندني  حيول الملمي  

ان علييح السيالم؟ بيل لمياذا بلْيس يوم نن كانت كافرةه وقمل نن تسلم و هها هلل مج سيليم

 والي  المرنة بما كان في شريع  من قملنا المنسوخ  بِريعتنا؟

وفييي كتيياب "اقتضييا  الصييراط المسييتْيم مخالفيي  ن ييحاب الجحيييم" لِيييخ امسييالم ابيين 

منييح[ قولييح: )وإذا كانييت المِييابه  فييي  215تيمييي  رحمييح هللا تعييالى ] ييا  فييي الصييفح  

ه   الْمائح كانت محرم ه فميع إذا نفضت إلى ميا هيو  الْليل ذريع  ووسيل  إلى بعض

قليت: فيالتمرِ بالصيليب إيميان بهي ا الصيليبه وهيو  -كفر بياهلل؟ مين التميرِ بالصيليب 

... والتعمييد -تم يب مماشر لرب العالمينهفهل هو إال المفر باهلل كما قال شيخ امسالم؟ 

نيت ال يرق مختلفي " ونحيو ذليك في المعمودي ه نو قيول الْائيل "المعميود واحيده وإن كا

من األقوال واألفعيال التيي تتضيمن: إميا كيون الِيريع  النصيراني  واليهوديي  المميدِلتين 

المنسوختين مو ل  إلى هللاه وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالع دين هللاه والتيدين 

ن األمي  ب لك نو غير ذلك مما هو كفر باهلل وبرسولح وبالْر ن وبامسيالم بيال خيالف بيي

 الوسط في ذلك؟(.

ن له بال خالف بين األم  الوسط في ذلكه فما هي تليك الوسي ي  وذاِ االعتيدال الي   

 يرفج الْرضاو  رايتحهوقد خالع األم  الوسط بال خالف؟

وبخصوص المناكح  والمصاهرة والمؤاكل ه فه   من األمور التي ينمغي إمعان النمير 

ليهود في ه ا ال مان حربيون وليس منهم ذميي واحيده فيها اليومه ذلك ألن النصارَّللا وا

ونن نغلميتهم اليوم ال عالق  لهم ال بالتوراة وال بامنجييله عليى ميا فيهميا مين تحرييعه 

وكيل مييا لييدَّللا النصييارَّللا اليييوم مييثال  هيو إنجيييل متِييى وإنجيييل ميياركوس وإنجيييل يييوحنى 
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عنيدهم إنجييل عيسيى وإنجيل لوقاه وليس عندهم إنجييل عيسيى علييح السيالمه وليو كيان 

 عليح السالم وهم مؤمنون بح آلمنوا بمحمد  لى هللا عليح و لح وسلم.

ونستحضيييير هنييييا نن ميييين الصييييحاب  رضييييي هللا عيييينهم ميييين كييييان ال يييييرَّللا اليييي واج 

 والمصاهرة... إال من حرائر وعفائع ال ميينه وليس من الحربيينه ه   واحدة.

 " هي مِرك  ال تحل.ومنهم من كان يرَّللا نن امرنة تْول "عيسى ابن هللا

قيال ابين كثييير فيي التفسيير: )وقيييل الميراد بي لك اليي ميات دون الحربييات لْوليح }قيياتلوا 

اليي ين ال يؤمنييون بيياهلل وال بيياليوم اآلخيير... اآلييي {ه وقييد كييان عمييد هللا بيين عميير ال يييرَّللا 

 الت ويج بالنصراني  ويْول؛ ال نعلم شركا نعمم من نن تْول إن ربها عيسيىه وقيد قيال

 هللا تعالى: }وال تنمحوا المِركات حتى يؤمن... اآلي {(.

 حيح خالفح الصحاب  رضي هللا عنهمه لالعتمارات التي ذكرهيا ابين كثيير رحميح هللاه 

وهو ما نعيمح على الْرضاو  ال   يفتيي فيي نميور كثييرة وخ ييرة دون نن يِيير إليى 

قييود وشيروط... ليي ا  ميا هناليك مين نقييوال للسيلعه ودون ميا وضييعح نولئيك السيلع ميين

  ا ت فتاوَّللا الْرضاو  في كثير من الْضايا متسيم  سْيم .

نما نهل المتاب الحْيْيون؛ فهم نهل المتاب الحْيْيه المتياب الي   نن ليح هللا تعيالى مين 

 توراة وإنجيله قمل التحريع.

هما نهيل نما بعد التحريع؛ فلم يعد نحدهما المتاب ال   نن لح هللاه وال نتمال المحرف من

المتاب ال ين يؤمنون باهلله إال وفق ما تعيارف علييح المفيار وزعميو  ألنفسيهم مين ننهيم 

 نهل دين وإيمانه والعمرة بما في ديننا ال بما في نفواههمه كما علمت.

* * * 

ومما ينمغي نن يعلمح المسلمون؛ نن التسامح الم ليوب شيرعا  ميج غييرهمه مْييد ولييس 

والْرضياو  ذكير قيول هللا تعيالى: }َوال تَُجياِدلُوا نَْهيَل اْلِمتَياِب إاِلَّ  م لْا ه كما قلت  نفيا ه

[ه وعام  المسلمين ال يفهمون ميا هيي هي   التيي هيي 46بِالَّتِي ِهَي نَْحَسُن{ ]العنمموت: 

نحسنه وال ما هيي طميعي  تليك المجادلي ه وعليى ن  نسياس وبأيي  شيروطه إال مين كيان 

مين من طرف ن حاب راي  االعتيدال الم يفي ه اسيتغالل دارسا ه واستغالل  هل المسل

 خميث خال من تْوَّللا هللا تعالى.

فهل ذكر الْرضاو  للناس بأن ما استِهد بح هنا منسوخ على حد قيول التيابعي الجلييل 

قتييادة وغييير ه رضييي هللا عيينهم؟ نو ننهييا محمميي  لميين فييي حييق طييالب الحييق ميين نهييل 

 المتاب؟

ابين كثيير رحميح هللا فيي تفسيير  لآليي : )قيال قتيادة وغيير  وه ا كما قيال المفسير المميير

واحييد: هيي   اآلييي  منسييوخ  بآييي  السيييعه ولييم يمييق معهييم مجادليي ه وإنمييا هييو امسييالم نو 

الج ي  نو السيعه وقال  خرون: بل هيي باقيي  محممي  لمين نراد االستمصيار مينهم فيي 

تعيالى }ادل إليى سيميل ربيك الدينه فيجادَل بالتي هي نحسن ليمون ننجج فييحه كميا قيال 

 بالحمم  والموعم  الحسن ... اآلي {(.

إلى قولح: )قال مجاهد: }إال الي ين ظلميوا مينهم{؛ يعنيي نهيل الحيرب ومين امتنيج مينهم 

 من ندا  الج ي ( اهـ.

وه ا هو الْيد في التسيامح امسيالميه فهيل نتميج سيلفنا الصيالحه نهيل العليم والعميله نم 

 نحمد منصور؟!نتمج الدكتور و احمح 
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وال شييك نن الفهييم الصييحيح للْيير ن المييريم هييو فهييم السييلع ال فهييم الخلييع المخييالعه 

وال ين يتجاوزون نقوال األئم  وحفاظ األم  وي همون إليى م بلي  األفميار المِيري  قيوم 

 ال يعْلون.

الم إن الْرضاو  كتم على المسلمين االسيتثنا  الْر نيي فيي اآليي ه فأوردهيا ناقصي  فيي 

نييى والمعنييىه وهييو عمييث بعْيييدة المسييلمين ال يخييدم إال مييراد المييافرين والمنييافْينه المم

والمستثنى من الجدال بالتي هي نحسينه وفيق ميا تيم بيانيحه هيو قوليح تعيالى: }إاِلَّ الَّيِ يَن 

َظلَُموا ِمْنُهْم{ ولئن كان إسْاطها عن سهوه كما ر حناه فإسْاط معناها كيان عين عميده 

ى الِيخه ونْول عن عمده ألن كل ما بنى عليح مين ا تهيادات كيان وه ا هو الخ ر عل

 على ه ا الخرم الفاضح للْر ن المريمه نم نْول  اهل؟

وهؤال  ال ين ظلموا منهمه هم نهل الحرب ومن امتنج مينهم مين ندا  الج يي ؛ كميا قيال 

مجاهد رضي هللا عنحه وهم اليوم ال ين يصيولون ويجوليون ويسيرحون ويمرحيون فيي 

الد المسييلمينه بييل يْتلييون ويغتصييمون ويرهمييون وينهمييون ويحا ييرون... كمييا فعييل بيي

 -وال ي الون  -األمريمان 

ويعصييرني األلييم وننييا نسييمج إدانيي  الْرضيياو  لليهييود باعتمييارهم يفعلييون فييي فلسيي ين 

المسلم  ما يفعلونه ويمرئ ساح  النصارَّللا عليى ميا هيم علييح مين عيدوان وإ يرام فيي 

ح يجهل نن النصارَّللا هم ورا  زرل الميان اليهود  فيي قليب نمتنياه حق نمتناه وكأني ب

وهم ال ين يحمون اليهود وينصرونهم بالر ال واألميوال والعتياد والتمنلو ييا والدعايي  

وامعالم والفيتو... وغيير ذليكه ويتجاهيل نن النصيارَّللا محياربون بميل معياني الملمي ه 

حيتالل الميدينتين المسيلمتين سيمت  كما يدل على ذلك الوضج في  نيوب السيودان وفيي ا

 ومليلي ه بل واحتالل بالد الج يرة العربي  اآلن احتالال  مسلحا ه وإن كان مْنِعا .

بل إن النصيارَّللا فيي مصير واألردن وسيوريا ولمنيان وغيرهيا محياربون بميل المعياني 

لَّيِ يَن َظلَُميوا الِرعي ه وننهم حْيْ  هيم ونمثيالهم الي ين اسيتثناهم هللا تعيالى بْوليح: }إاِلَّ ا

 ِمْنُهْم{ه فهؤال  ليسوا معنيين بالجدال بالتي هي نحسنه ولو على فهم المه ومين.

* * * 

 ونأتي اآلن إلى األمور المِترك  الم عوم  بيننا وبين نهل المتاب:

فْييد ذكيير الْرضيياو  نن هنيياِ نمييورا  مِييترك  بيننييا وبييين النصييارَّللاه ينمغييي نن تِييمل 

 ايش؛ وهي اميمان باهلل واليوم اآلخر... إلخ.قاعدة التسامح والتع

وقد سمق نن بينا بالنصوص الْاطع  نن النصارَّللا واليهيود ال يؤمنيون بياهلل تعيالىه ونن 

كل من ال يؤمن بالنمي  لى هللا علييح و ليح وسيلمه نو بامسيالمه نو بِيي  منيح؛ فهيو ال 

 يؤمن باهلل تعالى.

قيول سيْيم ال  -كميا قيال الْرضياو   -ر بيديننا والْول؛ بيأنهم مؤمنيون بياهلل ولمينهم كفيا

يمت إلى العلم بأدنى  ل ه ذلك ألن هللا ال   يؤمن بح اليهود لح ابين اسيمح ع ييره وهللا 

ليم  -نحن المسيلمين  -ال   يؤمن بح النصارَّللا لح ابن اسمح المسيحه وهللا ال   نؤمن بح 

 اللهم نلع ال.يلد ولم يولده فهل هللا هو هو في عْيدة هؤال  وهؤال ؟ 

 فإن قالوا: إنهم يؤمنون باهلل!

فليس هللا ال   يؤمنون بح هو هللا ال   نعلم نحن نسما   و يفاتح ونفعاليح التيي هيي فيي 

كتاب هللا وسين  رسيول هللا  يلى هللا علييح و ليح وسيلمه وإن إبيراهيم علييح السيالم الي   
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  هييو نيضييا  ميين الْواسييم مسييلمين ويهييودا  ونصيارَّللاه واليي  -نحيين الثالاليي   -نجتميج فيييح 

المِييترك  بيننييا وبييينهم كمييا يْييول الجيياهلونه كييان مسييلما  ولييم يميين مِييركا : }َمييا َكيياَن 

ييِرِكيَن{ ] ل  ِْ ا َوَمييا َكيياَن ِمييَن اْلُم ْسييِلم  إِْبييَراِهيُم يَُهوِديًّييا َوال نَْصييَرانِيًّا َولَِميين َكيياَن َحنِيف ييا مُّ

المِييركين{ إشييارة إلييى نن اليهييود [ه وفييي قولييح تعييالى: }ومييا كييان ميين 67عمييران: 

ين دُوِن  والنصارَّللا مِركون. كيع ال وهيم الي ين }اتََّخي ُوا نَْحمَياَرُهْم َوُرْهمَيانَُهْم نَْربَاب يا ِمِ

ييا َواِحييد ا الَ إِلَييحَ إاِلَّ ُهييَو ُسييْمَحانَحُ عَ  ِ َواْلَمِسيييَح اْبييَن َمييْريََم َوَمييا نُِمييُروا إاِلَّ ِليَْعمُييدُوا إِلَه  ييهَّ ا مَّ

ييِرُكوَن{ ]التوبيي :  ِْ ييِرُكوَن{ه وكيي لك األميير فييي قولييح 31يُ ِْ ييا يُ [ه ن ييل: }ُسييْمَحانَحُ َعمَّ

تعالى: }َوقَالُوا ُكونُوا ُهود ا نَْو نََصاَرَّللا تَْهتَيدُوا قُيْل بَيْل ِملَّي َ إِْبيَراِهيَم َحنِيف يا َوَميا َكياَن ِميَن 

ِرِكيَن{ ]المْرة:  ِْ  [.135اْلُم

* * * 

ْرضاو  بحه قيال: )كلمي  كفياره يعنيي إييح؟ ملحيدون؟ ليسيوا ملحيدين(ه ونختم بما بدن ال

 قالها بنمرة غاضم .

ونقول: بل هم ملحدون بلغ  الِرله ونعلم ننح يْصد ميا تعيارف النياس علييح الييوم مين 

نن الملحييدين هييم الييدهريون والِيييوعيون ونمثييالهم اليي ين ينمييرون اليييوم اآلخييره إال نن 

انا ينمغيي نن يميون سيائدا ه ألنيح هيو الصيوابه ونفيي املحياد تغليب لغ  الِرل في فتاو

عن نهل المتاب به ا امطالق ال ينم إال عن الهِاش  العلميي ه نو المتميان لِيهادة الحيق 

 عياذا  باهلله فما هو املحاد؟

)املحاد: الميل وترِ الْصد; يْال: نلحد الر ل في الدينه ونلحيد إذا مياله ومنيح اللحيد 

 ألنح في ناحيتح( ]تفسير الْرطمي[. في الْمر؛

)وقال علي بن نبي طلحي  عين ابين عمياس: املحياد التمي يبه ون يل املحياد فيي كيالم 

 العرب العدول عن الْصد والميل والجور واالنحراف... ( ]تفسير الْر ن العميم[.

ن هللا قلُت: واليهود والنصارَّللا مالوا ميال  عميما ه وتركوا الْصد الم لوبه وك بوا بيدي

تعالى  مل  وتفصيال ه وطعنوا في نسما  هللا  ل وعيال طعنيا  بليغيا ه و ياروا وانحرفيوا 

ِ َعلَى اْلَمافِِريَن{ ]المْرة:   [.89وانجرفواه }فَلَْعنَ ُ هَّ

* * * 

فيا شيخ يوسع الْرضاو ه اتق هللا تعالىه فْيد بلغيت مين الممير عتييا ه وليم يعيد نماميك 

 تلْى ربك.عمر مديده وانمر كيع 

وعد إلى ذلك الماضي المِرق في حياتك يوم كنيت طليْيا  فيي سيجن نعيدائكه وقميل نن 

تصييمح نسيييرا  فييي عييالم سيياداتك وكمرائييك اليييومه حيييث كنييت يومهييا تنِييدنا ميين ورا  

 الْضمان:

 النور في قلميه وقلمي بين يد  ربيه وربي نا ر  ومعيني...

 ليحيى ديني... سأظل معتصما  بحمل عْيدتيه ونموت ممتسما  

 فال تمت عموسا  ليحيى دين شنودة.

 وإياِ نن تأخ ِ الع ة بامالم.

 اللهم قد بلغته اللهم فاشهد.

 وكتمح؛ محمد بن محمد الف از 

 هـ1419 مادَّللا األولى  24طنج ه 
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=================== 

 #ىسعاف المؤمنين بنصر  خاتم المرسلين

 تأليع / د.وسيم فتح هللا

 المْدم 

هلل رب العييالمينه والصييالة والسييالم علييى الممعييوإ رحميي   للعييالمينه نرسييلح هللا الحمييد 

تعييالى بالهييدَّللا ودييين الحييق ليمهيير  علييى الييدين كلييح وكفييى بيياهلل شييهيدا . الحمييد هلل اليي   

نرسل محمدا   لى هللا عليح وسلم شاهدا  وممِرا  ون يرا ه وداعيا  إلى  راطح المسيتْيم 

ا  بإذنح وسرا ا  منيرا ه نق ام هللا تعالى بح الملي  العو يا  وفيتح بيح نعينيا  عمييا  و ذانيا  ُ يمَّ

وقلوبا  ُغلفا ه نرسلح سمحانح وتعالى على حين فترة مين الرسيله ونني ل علييح خيير كتميح 

و خيير رسيياالتح وخييتم بييح النمييوات فمييان خييير النميييين وخيياتمهم عليييح نفضييل الصييالة 

حمده كما  ليت على  ل إبراهيم إنيك حمييد والسالم. اللهم  ِلِ على محمد وعلى  ل م

مجيده اللهم بارِ على محمد وعلى  ل محمده كميا باركيت عليى  ل إبيراهيم إنيك حمييد 

 مجيده وبعد؛

فلْد تتابعت سهام المفر والِرِ على نم  امسالم تترَّللاه فتارة  تنال دماَ نيا وتيارة  تنيال 

نياه وتيارة  تنيال دياَرنيا وتيارة  تنيال نوطانَنياه نموالَناه وتارة  تنال نساَ نا وتارة  تنيال نوالدَ 

غير نن ذلك كلح هينو إذا ما طالت سهام المفر والغدر نحبَّ خليق هللا تعيالى إلينيا ونكيرم 

خلْييح سييمحانح وتعييالى عنييد ه ذاِ شييمس النمييوة ومصييماح الهداييي  وقائييد األميي  وشييفيعها 

ا ناليت سيهام الحْيد النتني  مْيام بإذن هللا تعالى رسول هللا  لى هللا علييح وسيلمه حتيى إذ

النموة وتعرضت لجناب الرسال  هان عند  كل مصيابه وبيات كيل مصياب بعيد   ليله 

فييال الييديار وال األمييوال وال النفييوس وال األهلييون تفييي فييدا  رسييول هللا  ييلى هللا عليييح 

وسييلمه ولميين إلييى هللا المِييتمى ميين الَخييَور والخيي النه وإلييى هللا المِييتمى مميين يييرَّللا 

مج ولميين ال تُمصيير لييح عييين وال تعييي لييح نذنه بييل كالحجييارة الصييما  والييدواب ويسيي

الممميييا ه وليييو اسيييتثيرت هييي   اليييدواب فيييي بعيييض ميييا فييييح معاشيييها لهمَّيييت ونهضيييت 

 واستنهضته فال نامت نعين الجمنا ...

ولئن كان مصابنا في سِبِ رسول هللا  لى هللا عليح وسلم مصابا  عميميا ه فيإن الفا عي  

ما  وسو ا  عندما نرَّللا ممن ينتسب إلى النميي  يلى هللا علييح وسيلم  ياهال  بحيق ت داد نل

النمي  لى هللا عليح وسيلمه تاركيا  لسينتح التيي شيرعها هللا تعيالى وعميل بهيا رسيول هللا 

 ييلى هللا عليييح وسييلم فييي معاقميي  نمثييال هييؤال  المجييرمينه فييإذا بييح لمييا  هييل خ يياب 

لييح العْيول واألفميار وينضيمط بضيوابط األعيراف الِرل نو تجاهل عنح يلجأ إلى ما تم

و"المروتوكوالت"؛ يغضب لمن بمْداره ويُنمر لمن بعد إذنه وي مجير ولمين بصيمته 

ويستنصر ولمن بأعدا  هللاه يدعو على الِاتم ولمن بعد موافْ  ولي األمره ويتمرن لمين 

روق عميير مميين يريييد حييق االنتصييار لرسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلمه و ييدَق الفييا

رضي هللا عنح ونرضيا  حيين قال:"إيياكم ون يحاب اليرن  فيإنهم نعيدا  السينن نعييتهم 

األحاديث نن يحفموها فْالوا بالرنَّللا فضلوا ونضلوا "ه وكميا نمَّيح رضيي هللا عنيح عليى 

الييدا  فلْييد نمَّييح علييى الييدوا  فْال:"سيييأتي ننيياسو سيييجادلونمم بِييمهات الْيير ن خيي وهم 

نن نعلييم بمتيياب هللا "ه نعييم ن ييحاب السييننه سيينن رسييول هللا بالسيينن فييإن ن ييحاب السيي

 لى هللا عليح وسيلم و يحمح الميرام الراضيين المرضييين هيم نعليم بمتياب هللا وبحميم 
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ييا لييم يميين سييبُّ الرسييول  ييلى هللا عليييح وسييلم  ريميي   ممتدعيي  اليييوم بييل كانييت  هللاه ولمَّ

سيحر وتيارة بيالجنونه وتيارة نمميوا  ريم   قديم   قِدم الرسال  والمعث ه فتيارة رميو  بال

في هجائح الِعره وتيارة حثُّيوا الْييان عليى التغنيي بسيمِِحه فيال بيد ونن يميون اليوحي قيد 

ن ييق بحمييم هييؤال  قر نييا  وسيين  ه واألميير كيي لكه فمييان ال بييد ميين المصييير إلييى حمييم هللا 

وغييظ  تعالى ورسولح  لى هللا عليح وسلم في هؤال ه إذ ال يخفى نن  درونا لم تِعَ 

قلوبنا لم ي هب بتلك الميانات اله يل  واالستنمارات الخافت ه واليدعوات الغريمي  مقامي  

هاته لم ي هب شي و مين ذليك بميا فيي قلوبنيا مين  مؤتمرات التْارب وغير ذلك من الترَّ

غيٍظ وكميٍد تجيا  نولئيك المجيرمينه ولين يي هب غييظ قلوبنيا حتيى نيرَّللا حميم هللا تعيالى 

 خير مأمول ونكرم مسؤول. فيهم ناف ا  إنح

الم إني قرنت كتاب الِفا بتعريع حْوق المص فى  يلى هللا علييح وسيلم للْاضيي نبيي 

هجريي ه وهيو كتياب نيافج مياتج  544الفضل عياض بن موسى اليحصمي المتوفى عيام 

 مج فييح مؤلفيح علييح رحمي  هللا الواسيع  فصيوال  نفيسي  شيامل  لحْيوق النميي  يلى هللا 

يجب علينا تجاهح في حياتح وبعد مماتيحه ميج بييان حميم مين تجيرن بسيمح  عليح وسلم وما

وشتمحه كما طالعت كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لِيخ امسالم ابن تيميي  

هجريي  رحميح هللا برحمتيح الواسيع ه فو دتيح ِسيفرا  نفيسيا  ليم يُسيمق  728المتوفى سين  

مح هللا للدفال عن رسول هللا  لى هللا علييح إليح ولم يُمتب على شاكلتحه انتصب فيح رح

وسلم وبيان حمم هللا تعالى فيمن سمَّح حيث حصل ذلك في حياتيح رحميح هللاه وكيان مميا 

قييال فييي مْدمتييح:"نما بعييده فييإن هللا تعييالى هييدانا بنميييح محمييد  ييلى هللا عليييح وسييلمه 

فارتح خييير الييدنيا ونخر نييا بييح ميين الملمييات إلييى النييوره و تانييا بمركيي  رسييالتح ويُميين ِسيي

واآلخرةه وكان ِمن ربيح بالمن لي  العلييا التيي تْا يرت العْيول واأللسين  عين معرفتهيا 

ونعتهيياه و ييارت غايتهييا ميين ذلييك بعييد التنيياهي فييي العلييم والميييان الر ييول إلييى عيِِهييا 

و ييمتِهاه فاقتضيياني لحييادٍإ حييدإ ندنييى مييا لييح ميين الحييق علينييا بلييح مييا نو ييب هللا ميين 

بمل طريقه وإيثيار  بيالنفس والميال فيي كيل ميوِطنه وحفميح وحمايتيح  تع ي   ونصر 

ميين كييل مييؤٍذه وإن كييان هللا قييد نغنييى رسييولح عيين نصيير الخلييقه ولميين ليملييوا بعضييمم 

بمعضه وليعلم هللا من ينصر  ورسلَح بالغيبه ليحق الج ا  على األعمال كما سمق فيي 

ميي  يلى هللا علييح وسيلم ِمين مسيلٍم نم المتاب نن نذكر ما شرل من العْوب  لمن سبَّ الن

وكافر وتوابج ذلك ذكرا  يتضمن الحمم والدليله ونْل ما حضرني في ذلك من األقاوييل 

ح من التعليله وبيان ما يجب نن يمون عليح التعويله فأميا ميا يْيدر   وإرداف الْول بحِمِ

بيييان الحمييم  هللا عليييح ميين العْوبييات فييال يميياد يييأتي عليييح التفصيييله وإنمييا المْصييد هنييا

الِرعي ال   يفتى بح المفتيه ويْضي بح الْاضييه ويجيب عليى كيل واحيد مين األئمي  

واألميي  الْيييام بمييا نمميين منييحه وهللا هييو الهيياد  إلييى سييوا  السييميل"ه قلييت: وكيي لك فعييل 

يل وردَّ بميا ليم يُسيمق إلييحه  رحمح هللا في ه ا الِسفر العميم فلْد ن ياد ونفياد و ميج وفصَّ

 برحمتح الواسع .فرحمح هللا 

ولمييا رنيييت مييا فييي الهمييم ميين قصييور وتْا يير عيين اسييتْرا  مثييل هيي   المتييب الجليليي  

ع مت بعد نن استخرت هللا ع  و ل على تأليٍع مو ٍ  مختصر يتسج وقيُت كيل مسيلم 

غيور على دينح وِعرض نمييح  يلى هللا علييح وسيلم نن يْيرن  وييتعلم حميم هللا ورسيولح 

 –كميا نشيار شييخ امسيالم  –هؤال  ليدين هلل تعالى بح وليعميل  لى هللا عليح وسلم في 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 692 

منييح بحسييب إممانييحه إذ وا ييبو علييى األميي  ذلييكه ولييم نلتيي م بيي كر  ميييج مسييائل وندليي  

واسيييتدالالت المتيييابينه وإنميييا ذكيييرت ميييا تيسييير عليييى سيييميل االختصيييار دون إخيييالٍل 

األ يلين ال سييما  بالمْصوده ونو ي من اتسج لح الوقيت ونسيعفح الجهيد نن يعيود إليى

 طالب العلم فإن فيهما من النفائس الِي  المثير.

ولْد رتمُت مادة ه ا المتاب في فصوٍل خمس ه عرضت في األول منها شييئا  مين مماني  

النمي  لى هللا عليح وسلم الوا م  عند الميؤمنينه وتناوليت فيي الثياني بعيض ميا  يان 

لييث عليى  ييف  سيب النمييي  يلى هللا عليييح هللا تعيالى بيح  نيياب النميوةه وتملمييت فيي الثا

وسلمه ونْلت األدلي  مين المتياب والسين  وام ميال وعميل الصيحاب  ونقيوال نهيل العليم 

عليى كفير شياتم الرسيول  يلى هللا علييح وسيلم وو يوب قتليح فيي الفصيل الرابيجه ونميا 

الفصييل الخييامس فتناولييت فيييح بعييض الِييمهات المتعلْيي  بهيي ا الحمييم الييم ذيلييت بالخاتميي ه 

وسميتح إسعاف المؤمنين بنصرة خاتم المرسلينه حييث تتيوالى الخ يوب تتيرَّللا فيال بيد 

ميين مر ييجٍ و يييٍ  يِييفي الصييدور ويييأتي علييى المجييرمين بييالهالِ والثمييور بييإذن هللاه 

 ويسر هللا  معح في نواخر رمضان وإتمامح في غرة شوال فأسألح تعالى الْمول.

مين الغييظ واألليم تجيا  هيؤال  الميارقينه فإننيا  وال بد من بيان نننا رغم ما يمتنع قلوبنا

الْ  كل الثْ  بأن هللا تعالى منج  وعد  ونا ر  ند  وهازم ح ب عدو ه ال نمار  فيي 

ذلك كما ال نمار  في طلول الِمس في وضح النهاره ولمنها سن  هللا في االبيتال  قميل 

ج األليم قرييبو مين شيعور التممينه ولعل ما ينتابنا اليوم من الِيعور باألميل الممتي ج مي

نهل الثغور ال   نْلح شيخ امسالم حيين كيانوا يتيألمون لميا يسيب بيح بعيض نهيل المفير 

المحاَ رين الممتنعين النمي  لى هللا عليح وسيلمه فيستمِيرون بفيتح هللا تعيالى علييهمه 

لييا فإذا بالحصن يُفتح والعدو يُْهير وكلمي  الي ين كفيروا سيافل  وكلمي  هللا تعيالى هيي الع

 كانت ولم ت له وهلل الحمد من قمل ومن بعد.

ونخيرا  فإني نتْدم بخجل شديد من سيد  وقائد  وحميمي وشفيعي بيإذن هللا ييوم الْيامي  

وفرطي على الحوض الرسول الميريم بيأبي هيو ونميي  يلوات هللا وسيالمح علييح بهي ا 

فيي الْليب مين حميح الدفال المتواضج عن عرضح و نابحه ونسأل هللا تعالى نن يمون ما 

 لى هللا عليح وسلم  ابرا  لما في العمل في الدفال عنح من تْصيير وميا نشيد ه سيلوا  

في ذلك ما  ا  عن ننس بن مالك رضي هللا عنح قيال: دخيل رسيول هللا  يلى هللا علييح 

 وسلم مم  معتمرا  قمل نن يفتحها وابن رواح  يمِي بين يديح وهو يْول:

 اليوم نضربمم على تن يلح……سميلح خلُّوا بني المفار عن 

 ويُ هل الخليل عن خليلح……ضربا  يُ يل الهام عن مْيل  

فْال عمر: يا ابن رواح ه في َحَرم هللا وبين يد  رسول هللا  لى هللا علييح وسيلم تْيول 

ه ا الِيعر! فْيال النميي  يلى هللا علييح وسيلم:" خيِلِ عنيح ييا عميره فوالي   نفسيي بييد  

عليهم من وقج النميل"ه وقيول النميي  يلى هللا علييح وسيلم لحسيان بين الابيت لَمالمح نشدُّ 

رضيي هللا عنيح وكييان يهجيو المِييركين وييرد عيين رسيول هللا  ييلى هللا علييح وسييلم إذا 

 هجا  المِركون:"اهجهم نو ها هم و مريل معك".

مميا ونسأل هللا تعيالى التسيديد لميا يرضييح مين األقيوال واألفعياله اللهيم ميا وافيق الحيق 

كتمت فمنك وحدِ وبفضلك و ودِ وكرمكه وما خالع الحيق فمنيي وننيا منيح بير  ه 

 والحمد هلل رب العالمين.
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 وكتب نفْر خلق هللا

 وسيم فتح هللا

 هجري  1427شوال 5

 الفصل األول : م انة النبي صلى هللا عليه وسلم الواجبة في قلوا المؤمنين

مْام الدفال عن النمي  يلى هللا علييح وسيلم إن نول وا ٍب يتعين على المر  تحْيْح في 

هييو تحديييد ممييان النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم ميين قلوبنييا وننفسيينا ونزوا نييا ونوالدنييا 

ونهلونا و مييج دنيانيا. وإن النصيوص الِيرعي  مستفيضي  فيي هي ا المْيامه وال بيد مين 

فا  وا مييا  سييرد مييا يتيسيير منهييا علييى كثرتهييا ألن كييال  منهييا يحْييق معنييى  إضييافيا  وتِييري

وتع ييرا  الزمييا  لمْييام النمييوةه بحيييث ال يمميين لمييؤمن نن يسييتغني عيين كييل إضيياف  لحييٍق 

النمي  لى هللا عليح وسلم يضيفها نصو شرعي نو خ ابو تمليفيه ولست نخِيى إطالي   

في السرد إذ ال ممان لما يُخِى منح في العادة من حيدوإ امميالل بامطنيابه فيإن هي ا 

حق نمينا  لى هللا علييح وسيلم ه بيل عليى مين تملميل مين شيي  مين  المح ور منتٍع في

خصو ييياتح نن يخِييى علييى قلمييح المييرض وعلييى دينييح الضييياله نسييأل هللا السييالم  

والعافي . نما الميؤمن فدنبيح عنيد كيل نيٍص شيرعي متعليق بحْيوق النميي  يلى هللا علييح 

النمي  يلى هللا علييح  وسلم نن يسأل عن االنين : ن  حٍق يضيفح ه ا الخ اب إلى حْوق

وسلمه وهل ننا ملت م بأدا  ه ا الحق عليى قلي  بضياعتي وتْصيير  فييح ؟ فيدنب التيابجِ 

المحِبِ لمحمد  لى هللا عليح وسلم نن ييدور بيين هياتين المسيألتين نعنيي التعيرف عليى 

حْوقح  لى هللا عليح وسلم والسعي الجاد في ندائهاه ال يمنعح عن تعرف حْوقيح  يلى 

علييييح وسيييلم كيييلٌّ وال فتيييوره ال يثنييييح عييين ندا  هييي ا الحيييق تعيييبو وال قصيييوره وهللا هللا 

 المستعان.

 نوال : ممان اميمان بالنمي محمد  لى هللا عليح وسلم :

قييال هللا تعييالى :" اليي ين كفييروا و ييدُّوا عيين سييميل هللا نضييلَّ نعمييالهم. واليي ين  منييوا 

ل على محمد وهو الحق من ربهيم كفَّير عينهم سييئاتهم  وعملوا الصالحات و منوا بما نُِ ِ

ون لح بالهم"ه قال الحافظ ابن كثير رحميح هللا فيي قوليح تعيالى )و منيوا بميا نُي ل عليى 

محميد(:" ع يع خيياٍص عليى عييامه وهيو دليييلو عليى ننيح شييرط فيي  ييح  اميميان بعييد 

ل بعثتييح  ييلى هللا عليييح وسييلم"ه وقييال اممييام الميضيياو  رحمييح هللا :"تخصيييصو للمنيي َّ 

علييح مميا يجيب اميميان بيح تعميميا  ليح وإشيعارا  بيأن اميميان ال ييتم دونيح وننيح األ ييل 

فيييح"ه وعيين نبييي هريييرة رضييي هللا عنييح عيين رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم ننييح 

قال:"وال   نفُس محمٍد بيد ه ال يسمج بيي نحيدو مين هي   األمي  يهيود و وال نصيراني اليم 

بييح إال كييان ميين ن ييحاب النييار"ه و ييا  فييي تر ميي   يمييوت ولييم يييؤمن باليي   نُرسييلتُ 

الحديث )باب و وب اميمان برسال  نمينا محمد  لى هللا عليح وسلم إليى  مييج النياس 

ونسخ الملل بملتح(ه وروا  الم ار عن نبي موسيى رضيي هللا عنيح قيال: قيال رسيول هللا 

ال نصيراني اليم ال  لى هللا عليح وسلم :"ال يسمج بيي نحيد مين هي   األمي  وال يهيود  و

يؤمن بي إال كان من نهل النار"ه فْال )ييؤمن بيي(ه ن  بمحميد  يلى هللا علييح وسيلم ه 

وتيير م للحييديث اممييام النسييائي بْولييح تعييالى :"وميين يمفيير بييح ميين األحيي اب فالنييار 

موعد ""ه والحا ل من ه ا كلح نن تحْيق مميان رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم هيو 

مان التوحيد؛ فال معْد أل يل اميميان فيي قليب اميرٍئ بغيير اميميان في الواقج تحْيق م
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برسول هللا محمد  لى هللا عليح وسلمه ه ا ما عليح عهيد األنمييا  مين قميل بعثتيح  يلى 

هللا عليح وسلمه وه ا ما علييح العهيد بعيد بعثتيح  يلى هللا علييح وسيلمه نميا عهيد األنمييا  

مييين لميا  تييتمم مين كتياٍب وحممي  اليم  يا كم رسيولو فْولح تعالى:"وإذ نخ  هللا ميثاق الن

قو لميا معميم لتيؤمنُنَّ بيح ولتنُصيُرنَّح قيال ننقيررتم ونخي تم عليى ذلميم إ ير  قيالوا  مصدِِ

نقررنا قال فاشهدوا وننا معمم من الِاهدين"ه ونما بعد بعثتح فيال تنفيج شيهادة نن ال إليح 

ه قيييال الْاضيييي عيييياض رحميييح هللا إال هللا حتيييى يتمهيييا بِيييهادة نن محميييدا  رسيييول هللا

:"فاميمييان بييالنمي محمييد  ييلى هللا عليييح وسييلم وا ييبو متعيييِِن ال يييتم إيمييانو إال بييحه وال 

يصييح إسييالمو إال معييحه قييال تعييالى:"ومن لييم يييؤمن بيياهلل ورسييولح فإنييا نعتييدنا للمييافرين 

ليى شياتم سعيرا "". وقال شيخ امسالم ابن تيميي  فيي كتابيح النفييس الصيارم المسيلول ع

الرسول :" فإذا قال )ال إلح إال هللا( فه   الِهادة تتضمن تصديق خمر  واالنْياد ألمر ه 

)ونشييهد نن محمييدا  رسييول هللا( تضييمنت تصييديق الرسييول بمييا  ييا  بييح ميين عنييد هللاه 

فممجمول هاتين الِهادتين يتم امقيرار"ه اليم ذكير األ يل اآلخير الي ين ال بيد منيح وهيو 

مح هللا :" فصار االنْياد لح من تصيديْح فيي خمير ه فمين ليم ينْيد ألمير  االنْياد فْال رح

فهو إما مم بو لح نو ممتنج عن االنْياد لربح وكالهميا كفيرو  يريح". والحا يل هنيا نن 

من لم يؤمن تصديْا  وانْييادا  للنميي محميد  يلى هللا علييح وسيلم مين اليهيود والنصيارَّللا 

نار  هنم خلود المفار كميا تْيدم فيي حيديث نبيي وغيرهم فمات على ذلكه فإنح خالدو في 

هريرة ونبي موسى رضيي هللا عنهمياه إذ بمعثتيح  يلى هللا علييح وسيلم نكميل هللا تعيالى 

الدين ونسخ ما سمْح من الِرائجه فعن نبي هريرة رضيي هللا عنيح نن رسيول هللا  يلى 

بنييى بيتييا  فأحسيينح  هللا عليييح وسييلم قييال:" إن َمثَلييي ومثييل األنميييا  ميين قمليييه كمثييل ر ييل

ون ملح إال موضج لمن  من زاوي ه فجعل الناس ي وفون بح ويعجمون لح ويْوليون: هيال 

ُوضعت هي   اللمني ! قيال: فأنيا اللمني  وننيا خياتم النمييين"ه فعُليم نن اميميان بيح  يلى هللا 

 عليح وسلم هو معْد التوحيده وسميل النجاةه وباهلل التوفيق.

 ى هللا عليح وسلم من المؤمنين :الانيا : ممان النمي  ل

قال اممام الميضاو  رحمح هللا في قولح تعالى :" النمي نولى بالمؤمنين من ننفسيهم" :" 

فييي األمييور كلهييا؛ فإنييح ال يييأمرهم وال يرضييى ميينهم إال بمييا فيييح  ييالحهم ونجيياحهم 

نفي ُ بخالف النفس فل لك نطلقه فيجب عليهم نن يميون نحيب إلييهم مين ننفسيهمه ونمير  ن

عليهم من نمرهاه وشفْتهم عليح نتم من شفْتهم عليها"ه وفي الصيحيح عين نبيي هرييرة 

رضي هللا عنح عن النمي  لى هللا عليح وسلم قال:" ما من ميؤمٍن إال وننيا نوليى النياس 

بح في الدنيا واآلخرةه اقرؤوا إن شئتم )النمي نولى بيالمؤمنين مين ننفسيهم( فأيميا ميؤمن 

عصمتح من كانواه فإن تيرِ دَينيا  نو ضيياعا  فلييأتني وننيا ميوال "ه فْيد  ترِ ماال  فليرالح

 عل نفسح بأبي هو ونمي  لوات هللا وسالمح عليح مولى للميؤمنين يسيد عينهم ويحميل 

عنهمه ونمر  يسر  علينا بال تردٍد نو نمره ألن نمر  بنيا نرفيق ونمير  لمصيالح ديننيا 

ييي  رحمييح هللا :"وِميين ذلييك ننييح نخميير ننييح نولييى ودنيانييا نتييمه وقييال شيييخ امسييالم ابيين تيم

بالمؤمنين من ننفسهمه فمن حْح ننح يجيب نن ييؤالر  الع ِيان بالميا  والجيائج بال عيامه 

وننح يجب نن يُوقى باألنفس واألميوال كميا قيال سيمحانح وتعالى:"ميا كيان ألهيل المديني  

بأنفسيهم عين نفسيح""ه  وَمن حولهم من األعراب نن يتخلَّفوا عن رسول هللا وال يرغميوا

فممانح  لى هللا عليح وسلم فوق ممانناه بل فوق ممان المخلوقينه وقيد روَّللا مسيلم فيي 
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 حيحح في باب )تفضيل نمينا  يلى هللا علييح وسيلم عليى  مييج الخالئيق( حيديث نبيي 

هريرة رضي هللا عنح قال: قال رسول هللا  لى هللا علييح وسيلم:" ننيا سييد وليد  دم ييوم 

ونول ميين ينِييق عنييح الْمييره ونول شييافج ونول مِييفج"ه ولْييد كانييت الجمييادات  الْياميي ه

تعرف ذلك وتُن ل الرسول  لى هللا عليح وسلم من لح وتعرف لح قدر ه فعين  يابر بين 

سمرة رضي هللا عنح قال: قيال رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم:" إنيي ألعيرف حجيرا  

ألعرفيح اآلن"ه وفيي حيديث  يابر بين عميد هللا  بمم  كان يَُسلِِم عليَّ قميل نن نُبعيثه إنيي

رضي هللا عنهما وهو حديث طوييل وفييح:" سيرنا ميج رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم 

حتى ن لنا وادييا  نفييحه في هب رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم يْضيى حا تيحه فاتمعتُيح 

سييتتر بييحه فييإذا بييإداوة ميين مييا ه فنميير رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم فلييم يييَر شيييئا  ي

شجرتان بِياطي اليواد ه فيان لق رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم إليى إحيداهما فأخي  

بغصييٍن ميين نغصييانها فْال:"انْييادَّللا عليييَّ بييإذن هللا" فانْييادت معييح كييالمعير المخِييوش 

ال   يصانج قائدَ  حتى نتى الِجرة األخرَّللاه فأخ  بغصٍن من نغصانها فْيال:" انْيادَّللا 

 -فانْييادت معييح كيي لكه حتييى إذا كييان بالمنصييع ممييا بينهمييا أَلََم بينهمييا  عليييَّ بييإذن هللا"

فْال:" التئما عليَّ بإذن هللا" فالتأمتاه قيال  يابر: فخر يت نُحضير مخافي   -يعني  معها

 -وقيال محميد بين عمياد فيتمعيد  -نن يحس رسول هللا  لى هللا عليح وسلم بْربي فيمتعيد 

فيإذا ننيا برسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم مْيمال   فجلست نحدإ نفسي فحانت مني لفت ه

وإذا الِجرتان قد افترقتاه فْامت كيل واحيدة منهميا عليى سياق"ه نعيمه الحجير والِيجر 

يعرفان ممان  النمي  يلى هللا علييح وسيلم فيسيلِِم الحجير علييح وينْياد الِيجر ألمير  فيي 

ل تلك النفوس الخميث  أل حابها الهلمى الت اول  على مْام النميوةه نال تميا  لهيم حين تُسِوِ

مين تعسيا  وتمييا  لهيم ميين هلميى. ولعمير  لييئن كيان هيي ا حيال الحجير والِييجر ميج نميير 

رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم نفيليييق بييالمؤمن نن يمييون فييي تييوقير   ييلى هللا عليييح 

 وسلم واالنْياد ألمر  نقل حاال  من الحجر والِجره ال وهللا ال يليق.

 محم  النمي  لى هللا عليح وسلم :الالثا : ممان 

نن يميون  – يلى هللا علييح وسيلم  –قال شيخ امسالم ابن تيمي  رحمح هللا :" ومن حْيح 

نحب إلى المؤمن من نفسح وولد  و ميج الخلق كما دل على ذليك قوليح سيمحانح:"قل إن 

ةو كييان  بيياؤكم ونبنيياؤكم وإخييوانمم ونزوا مييم وعِيييرتمم ونمييوالو اقترفتموهييا وتجييار

تخِييون كسييادها ومسيياكنو ترضييونها نحييبَّ إليييمم ميين هللا ورسييولح و هيياٍد فييي سييميلح 

فتربصييوا حتييى يييأتي هللا بييأمر  وهللا ال يهييد  الْييوم الفاسييْين""ه وقييال الِيييخ السييعد  

 يلى هللا  –رحمح هللا :" ه   اآلي  المريم  نعمم دليٍل على و وب محمي  هللا ورسيولح 

على محم  كل شيي ه وعليى الوعييد الِيديد والمْيت األكييد  وعلى تْديمها -عليح وسلم 

علييى َميين كييان شييي و ميين الميي كورات نحييبَّ إليييح ميين هللا ورسييولح و هيياٍد فييي سييميلحه 

وعالم ُ ذلك ننح إذا ُعرض علييح نميران؛ نحيدهما يحميح هللا ورسيولح ولييس لنفسيح فيهيا 

ت علييح محموبيا   هلل ورسيولح نو يُنْصيحه  هوَّللاه واآلخير تحميح نفسيح وتِيتهيح ولمنيح يفيِوِ

ِو لما يجب عليح".  فإنح إن قدَّم ما تهوا  نفسح على ما يحمح هللا دل على ننح ظالمو تار

وعن عمد هللا بن هِام رضي هللا عنيح قيال:" كنيا ميج النميي  يلى هللا علييح وسيلم وهيو 

إال   خ و بيد عمر بن الخ اب فْال لح عمر: يا رسول هللاه ألنت نحبُّ إلي مين كيل شيي 

من نفسي. فْال النمي  لى هللا عليح وسلم:"ال وال   نفسي بيد ه حتى نكون نحبَّ إلييك 
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من نفسك. فْال لح عمر: فإنح اآلن وهللا ألنت نحب إلي من نفسي. فْيال النميي  يلى هللا 

عليح وسلم:"اآلن ييا عمير"ه قيال الحيافظ العينيي رحميح هللا :"قوليح )حتيى نكيون( ن  ال 

ى نكيونه قوليح )اآلن( يعنيي كميل إيمانيك"ه وعين ننيس رضيي هللا عنيح يممل إيمانك حت

قال: قال النمي  لى هللا عليح وسلم:" ال ييؤمن نحيدكم حتيى نكيون نحيبَّ إلييح مين واليد  

وولد  والناس ن معين"ه قال الحافظ العيني رحمح هللا:" قال نبو ال ناد: ه ا من  واميج 

إذ نقسيام المحمي  الالالي ؛ محمي  إ يالل وإعميام  الملم ال   نوتييح علييح الصيالة والسيالمه

كمحم  الوالده ومحم  رحمي  وإشيفاق كمحمي  الوليده ومحمي  مِياكلٍ  واستحسيان كمحمي  

الناس بعضهم بعضا ه فجمج عليح السالم ذلك كلح"ه قلت: فممان حيب رسيول هللا  يلى 

مي  كلهيا؛ نميا هللا عليح وسلم في قلب المؤمن نولى ونعلى من ممان غير  في نقسيام المح

محميي  الِييفْ  والرحميي  فتلييك التييي يضييحي أل لهييا المحييب بمييل نفيييٍس وغيياٍل فييي سييميل 

محموبحه ولئن كان نحدنا يضحي بنفسح ومالح وراحتح في سميل ولٍد ال ييدر  نيميون ليح 

فتن  ونْم  نم رحم  ونعم ه فميع بالرسول  يلى هللا علييح وسيلم وهيو النعمي  المسيداة 

هو طريْنيا إليى محمي  هللا ومرضياتح و نتيحه فرسيول هللا  يلى هللا من رب العالمينه و

عليح وسلم نولى بلوازم ه ا الحب مين نبنائنيا وبناتنياه وهيو كي لكه ونميا محمي  ام يالل 

وامعمام فلئن كان نحدنا يم لها لوالديح وحْيقو بهما ذلك لما لهما من حق وسيابْ  نعمي  

رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلمه ال يدانييح  وفضله فلعمر الحق ال نحد نولى بي لك مين

في من ل  تعميمح وتوقير  مِلكو معمَّم وال نميرو ممِجل وال والد والدة وال  احب فضيل 

وال نعم ه كيع وكل نعمي  نعيِيها فيي ظيالل امسيالم قيد تفيأنيا ظلهيا بفضيل هللا تعيالى 

مييم والتيوقير ونوليى عن طريق رسول هللا  لى هللا عليح وسلمه فهيو نوليى بمحمي  التع

بلوازم ه   المحم  من  بائنا ونمهاتنا وهو ك لكه ونما محم  المِياكل  واالستحسيان فيال 

تخرج عن نن تمون فرعا  عين محميوٍب نعميم نو نن تميون دورانيا  فيي فليك المصيالح ه 

وإذا كان األمر ك لك فأ  محموب نعمم من هللا تعالى ون  فرل نقرب له   المحم  مين 

سول هللا  لى هللا عليح وسلمه وإن كان الدوران مج المصلح  فأ  مخلوٍق ننفج محم  ر

لنا بمصلح  دين نو دنيا حتى نْدم حمح عليى حيب رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم ه ال 

شك إذا  نن رسول هللا  لى هللا عليح وسلم نولى به   المحم  نيضا  وهو نوليى بلوازمهيا 

فْد ا تمعت اليدواعي عليى تْيديم حيب رسيول هللا  يلى هللا  من غير ه فإذا ُعلم ما تْدم

 عليح وسلم في كل نقسام المحم ه وطرح كل ما سوا  من المخلوقين  انما ه وهو ك لك.

ولْد تملم الْاضي عياض رحمح هللا بمالٍم نفيس عن عالم  محمتح  لى هللا عليح وسيلم 

متثال نمر  وترِ نواهيح والتيأدب ف كر منها ل وم اتماعح وموافْتح والرغم  في سنتح وا

بأدبييح فييي ُعسيير  ويسيير   ييلى هللا عليييح وسييلمه الييم قال:"ومنهييا بغييض ميين نبغييَض هللا 

ورسولحه ومعاداة من عادا ه ومجانم  من خيالع سينتح وابتيدل فيي دينيحه واسيتثْالح كيل 

وادُّون نمر يخالع شريعتحه قال هللا تعالى :" ال تجد قوميا  يؤمنيون بياهلل والييوم اآلخير يي

من حادَّ هللا ورسولح"ه وهؤال  ن حابح  لى هللا عليح وسيلم قيد قتليوا نحميا هم وقياتلوا 

 با هم ونبنا هم في مرضياتحه وقيال ليح عميد هللا بين عميد هللا بين نُبيي : ليو شيئت ألتيتيك 

برنسييحه يعنييي نبييا ". قلييت: فييال شييك نن محمتييح  ييلى هللا عليييح وسييلم تسييتل م معيياداة 

ن ادعى حب النمي  لى هللا عليح وسيلم وليم يعلين بمغضيح وحربيح لمين ممِغِضحه ونن م

نبغض رسوَل هللا  لى هللا علييح وسيلم فهيو كياذبه ونسيمتح إليى محمي  النميي  يلى هللا 
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عليييح وسييلم نسييم  كاذبيي ه فحييق رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم نن يفييدََّّللا بيياألرواح 

يييب بيين عييد  رضييي هللا عنييح واألوالد واألهلييون واألمييوال واألوطييانه وهييا هييو خم

ونرضييا  حييين نراد المِييركون قتلييحه "فلمييا وضييعوا فيييح السييالح وهييو مصييلوبو نييادو  

وناشدو : نتحب محمدا  ممانك؟ فْال: ال وهللا العميمه ما نحب نن يفديني بِوك  يُِياكها 

فييي قدمييحه فضييحموا"ه نعييم إن ميين ال يفهييم حْيْيي  هيي ا الحييب يضييحك لجهلييحه نمييا ميين 

لمييح حييب محمييد  ييلى هللا عليييح وسييلم فييال يفتييد  نفسييح بِييوك  فييي قدمييح نُشييرب فييي ق

الِريف   لوات هللا وسالمح عليحه وهمي ا حيب محميد  يلى هللا علييح وسيلمه فهيل مين 

 محمين...

 رابعا : ممان متابع  النمي  لى هللا عليح وسلم :

 علييح وسيلم لم يجعل هللا تعالى ألحد من الخلق متابع  مستْل  مني  بعثي  محميد  يلى هللا

إال لييحه فْييال سييمحانح وتعالى:"يأيهييا اليي ين  منييوا نطيعييوا هللا ونطيعييوا الرسييول ونولييي 

األمر منمم فإن تنازعتم في شيٍ  فردو  إلى هللا والرسول إن كنيتم تؤمنيون بياهلل والييوم 

اآلخر ذلك خيرو ونحسن تأويال "ه ففرض هللا تعالى طاع  رسولح  لى هللا عليح وسيلمه 

عند التنيازله اليم نكيدت اآلييات هي ا  –ن  المتاب والسن   –الناس إلى هللا ورسولح  وردَّ 

المعنى بالتح ير من عواقب نْيضيح وهيو امعيراض عين طاعتيح  يلى هللا علييح وسيلم 

وترِ متابعتحه و عل هللا تعالى المتابعي  واالنْيياد والتسيليم لرسيول هللا  يلى هللا علييح 

 د ذلك ُو د اميمان ومتى فُْد فُْيده فْيال تعيالى:"فال وربيك وسلم حدا  لإليمان؛ فمتى وُ 

موِ فيميا شيجر بيينهم اليم ال يجيدوا فيي ننفسيهم حر يا  مميا قضييت  ال يؤمنون حتى يُحِمِ

ويُسلِِموا تسليما "ه قال شيخ امسالم ابن تيميي  رحميح هللا :"قيال امميام نحميد فيي روايي  

ع  الرسول  لى هللا عليح وسيلم فيي الفضل بن زياد: نمرت في المصحع فو دت طا

الالال  والالاليين موضيعا ه اليم  عيل يتليوا :"فليحي ِر الي ين يخيالفون عين نمير  نن تصييمهم 

فتن " ..اآلي ه و عيل يمررهيا ويْيول: وميا الفتني ؟ الِيرِ؛ لعليح إذا رد بعيض قوليح نن 

وربيك ال يْج في قلمح شيي مين ال ييغ في ييغ قلميح فيهلميحه و عيل يتليوا هي   اآليي  :"فيال 

يؤمنون حتى يحمموِ فيما شجر بينهم"". وروَّللا ابن خ يم  في  حيحح عن نميي  بين 

عمد هللا بن خالد ننح قال لعمد هللا بن عمر :"إنا نجد  يالة الحضير و يالة الخيوف فيي 

الْر نه وال نجد  الة السفر في الْر ن؟ فْيال عميد هللا: ييا ابين نخييه إن هللا عي  و يل 

ى هللا عليح وسلم وال نعلم شيئا ه فإنما نفعل كما رنينيا محميدا   يلى بعث إلينا محمدا   ل

هللا عليح وسلم يفعل"ه قلت: وه   هي المتابع  التي يسعد بها المر  في اليدنيا واآلخيرةه 

هييم ِميين  ييحمٍ  اختارهييا هللا تعييالى لنميييح  ييلوات هللا وسييالمح عليييح. لْييد علييم  هللف دَرُّ

الخييير كييل الخييير فييي اتمييال سيينتحه ونن المحميي   ييدق الصييحاب  رضييوان هللا عليييهم نن 

المحم  في الت ام هدييح  يلى هللا علييح وسيلمه فْيال نفضيل الصيحاب  وخييرهم بيل خيير 

هييي   األمييي  بعيييد نميهيييا  يييلى هللا علييييح وسيييلم نبيييو بمييير الصيييديق رضيييي هللا عنيييح 

عمليت بيحه ونرضا :"لست تاركا  شيئا  كان رسول هللا  لى هللا عليح وسلم يعمل بيح إال 

يق رضيي هللا عنيحه  فإني نخِى إن تركت شييئا  مين نمير  نن نزيغ".قليت:  يدق الصيدِِ

فإنما هما نمران ال الالث لهما؛ اتميال سينٍ  وهيدَّللاه نو تيرِ سين  وزييغ وضيالله ولييس 

ذلك ألحد غير رسول هللا  لى هللا عليح وسلمه فملو يؤخ  منح ويُرد إال هو بأمي ونميي 

 ليح. لوات هللا وسالمح ع
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 خامسا : ممان النصيح  لرسول هللا  لى هللا عليح وسلم:

عن تميم الدار  رضي هللا عنح نن النمي  لى هللا عليح وسيلم قيال:" اليدين النصييح ". 

قلنا: لمن؟ قال:" هلل ولمتابح ولرسولح وألئمي  المسيلمين وعيامتهم"ه قيال امميام النيوو  

 عليييح وسييلم فتصييديْح علييى الرسييال ه رحمييح هللا:"ونمييا النصيييح  لرسييول هللا  ييلى هللا

واميمان بجميج ما  ا  بحه وطاعتح فى نمر  ونهيحه ونصرتح حييا  وميتيا ه ومعياداة مين 

عادا  ومواالة من واال ه وإعميام حْيح وتيوقير ه وإحييا  طريْتيح وسينتحه وبيث دعوتيح 

والييدعا   ونِيير شييريعتحه ونفييى التهميي  عنهيياه واسييتثارة علومهيياه والتفْييح فييي معانيهيياه

إليهيياه والتل ييع فييي تعلُّمهييا وتعليمهيياه وإعمامهييا وإ اللهيياه والتييأدب عنييد قرا تهيياه 

واممساِ عن المالم فيها بغير علمه وإ يالل نهلهيا النتسيابهم إليهياه والتخلُّيق بأخالقيحه 

والتييأدب بآدابييحه ومحميي  نهييل بيتييح ون ييحابحه ومجانميي  ميين ابتييدل فييى سيينتح نوتعييرض 

ونحييو ذلييك"ه وقييال الْاضييي عييياض رحمييح هللا :" وقييال نبييو بميير ألحييد ميين ن ييحابح 

اآل ر  وغير : النصح لح يْتضي نصحين؛ نصحا  في حياتحه ونصحا  بعد مماتيح. ففيي 

حياتح نصَح ن حابُح لح بالنصر والمحاماة عنيحه ومعياداة مين عيادا ه والسيمج وال اعي  

 يدقوا ميا عاهيدوا هللا علييح  لحه وب ل النفوس واألموال دونيحه كميا قيال تعالى:"ر يالو 

فميينهم َميين قضييى نَحمَييح وميينهم ميين ينتميير ومييا بييدَّلوا تمييديال "ه وقال:"وينصييرون هللا 

ورسولح نولئيك هيم الصيادقون"ه ونميا نصييح  المسيلمين ليح بعيد وفاتيح فيالت ام التيوقير 

 ل وام الله وشدة المحم  لحه والمثابرة على تعلم سينتحه والتفْيح فيي شيريعتحه ومحمي  

بيتح ون حابحه ومجانمي  َمين رغيب عين سينتح وانحيرف عنهيا وبغضيح والتحي ير منيحه 

والِفْ  على نمتحه والمحث عن تعرف نخالقح وسير  و دابح والصيمر عليى ذليك". قيال 

نبييو عمييدهللا المييروز  رحمييح هللا :"قييال بعييض نهييل العلييم: ِ مييال تفسييير النصيييح  هييو 

على و هين نحدهما فيرض واآلخير نافلي " اليم  عناي  الْلب للمنصوح لح َمن كانه وهى

قال :"ونما النصيح  للرسول  لى هللا عليح وسلم في حياتح فمي ل المجهيود فيي طاعتيح 

ونصرتح ومعاونتح وب ل المال إذا نراد  والمسارع  إلى محمتحه ونما بعد وفاتح فالعناي  

بيحه وشيدة الغضيب  ب لب سنتح والمحث عن نخالقح و دابحه وتعميم نمير  ولي وم الْييام

وامعراض عن من يدين بخالف سنتحه والغضب على من ضيعها ألالرة دنييا وإن كيان 

متدينا  بهاه وُحبُّ من كان منح بسميل من قراب  نو  يهر نو هجيرة نو نصيرة نو  يحم  

 ساع  من ليل نو نهار على امسالم والتِمح بح في زيح ولماسح".

و ييوب النصيييح  لييح  ييلى هللا عليييح وسييلمه فهيي   نقييوال نهييل العلييم متضييافرة علييى 

والنصيييح  فييي اللغيي  امخييالصه وهييي لرسييولنا  ييلى هللا عليييح وسييلم امخييالص فييي 

متابعتح بحيث تمون مجردة  لح  يلى هللا علييح وسيلم ال ييدخل عليى هي   المتابعي  شيي  

من المدع  والحدإ والرن  والهوَّللاه وه ا كما  ا  في األالير :" عيل ر يلو يْيول البين 

 عمر رضي هللا عنهما: نرنيت نرنيت؟ قال: ا عل نرنيت باليمنه إنما هي السنن".

 سادسا : ممان الصالة والسالم على رسول هللا  لى هللا عليح وسلم:

اعلييم نن هللا تعييالى قييد افتييرض علينييا الصييالة والتسييليم علييى رسييول هللا  ييلى هللا عليييح 

يصييلُّون علييى النمييي يأيهييا اليي ين  منييوا وسييلمه فْييال سييمحانح وتعييالى:"إن هللا ومالئمتييح 

 لُّوا عليح وسلِِموا تسليما "ه وهي   الصيالة كميا قيال نبيو العالي :" يالة هللا النياؤ  علييح 

عند المالئم ه و الة المالئم  اليدعا "ه قيال الحيافظ ابين كثيير رحميح هللا:"والمْصيود 
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ونميييح عنييد  فييي المييْل  ميين هيي   اآلييي  نن هللا سييمحانح وتعييالى نخميير عميياد  بمن ليي  عمييد 

األعلييىه بأنييح يثنييي عليييح عنييد المالئميي  المْييربينه ونن المالئميي  تصييلي عليييحه الييم نميير 

تعالى نهل العالم السفلى بالصالة والتسليم علييحه ليجتميج الثنيا  علييح مين نهيل العيالمين 

 العلو  والسفلي  ميعا " .

ييحه ففيي الحيديث عين كعيب ولْد علمنا رسول هللا  لى هللا عليح وسيلم كييع نصيلي عل

بن عجرة رضي هللا عنح:"...إن النمي  لى هللا عليح وسلم خرج علينا فْلنيا: ييا رسيول 

هللا قد علمنا كيع نسيلم علييك فمييع نصيلي علييك؟ قيال: قوليوا اللهيم  يِلِ عليى محميد 

وعلى  ل محمده كما  ليت على  ل إبراهيم إنك حمييد مجييده اللهيم بيارِ عليى محميد 

محمييده كمييا باركييت علييى  ل إبييراهيم إنييك حميييد مجيييد"ه وعيين نبييي سييعيد وعلييى  ل 

الخييدر  رضييي هللا عنييح قييال:" قلنييا: يييا رسييول هللاه هيي ا السييالم عليييكه فميييع نصييلي 

عليك؟ قيال: قوليوا اللهيم  يل عليى محميد عميدِ ورسيولك كميا  يليت عليى إبيراهيمه 

إبيراهيم"ه وعين نبيي وبارِ على محمد وعلى  ل محمد كما باركيت عليى إبيراهيم و ل 

حميد الساعد  رضي هللا عنح ننهم قالوا:"يا رسول هللاه كيع نصلي عليك؟ قال: قوليوا 

اللهييم  ييل علييى محمييد ونزوا ييح وذريتييحه كمييا  ييليت علييى  ل إبييراهيمه وبييارِ علييى 

محمد ونزوا ح وذريتحه كما باركت على  ل إبيراهيم إنيك حمييد مجييد"ه وهي   الصيالة 

ولها نوقات فضيل  واستحمابه ومن نوقاتها الخا   ما بعد التِهد فرضو على الجمل ه 

األخير في الصيالةه وعنيد اليدعا ه وعنيد ذكير   يلى هللا علييح وسيلم وسيمال اسيمح نو 

كتابحه ويوم الجمع ه وعند دخول المسجده وعند األذانه وغيرهيا مين الميواطن ذكرهيا 

 الْاضي عياض رحمح هللا تعالى.

ا  فيمن ترِ الصالة عليح  يلى هللا علييح وسيلمه فعين نبيي هرييرة ولْد ورد ال م  ريح

رضي هللا عنيح قيال:" قيال رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم:" رِغيم ننيع ر يٍل ذُكيرت 

عند  فلم يصِلِ علي"ه وعن حسين بن علي بين نبيي طاليب رضيي هللا عنهميا قيال: قيال 

".رسول هللا  لى هللا عليح وسلم:" المخيل ال   ذُكرت عن  د  فلم يُصِلِ عليَّ

 سابعا : ممان  النمي  لى هللا عليح وسلم عند الصحاب  رضوان هللا عليهم:

لْييد كييان  ييحاب  رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم األنمييوذج اليي   اختييار  هللا تعييالى 

لصييحم  نميييح  ييلى هللا عليييح وسييلمه فمييانوا مصييداقا  حْيْيييا  لو ييع الْيير ن :" محمييدو 

دا  يمتغون فضيال  رسول هللا وال ي ن معح نشدا  على المفار رحما  بينهم تراهم ُركَّعا  ُسجَّ

من هللا ورضوانا  سيماهم في و وههم مين نالير السيجود ذليك َميثَلُهم فيي التيوراة وَميثَلُهم 

ال  فيي امنجيييل كي رلٍ نخييرج شي أ  فييآزر  فاسيتغلظ فاسييتوَّللا عليى سييوقِح يعجيب الييُ رَّ

ين  منوا وعملوا الصيالجات مينهم مغفيرة  ون يرا  عميميا "ه ليغيظ بهم المفار وعد هللا ال 

لْد نحاط الصيحاب  رضيوان هللا علييهم رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم بسيياج المحمي  

والحرصه والتيوقير والتعمييمه فليم يمونيوا يصيدرون إال عين نمير ه وال يتْيدمون بيين 

قيال :" ...وميا كيان  يديحه وفي حديث عمرو بن العاص رضي هللا عنح في مرض موتح

نحدو نحبَّ إليَّ من رسول هللا  لى هللا علييح وسيلمه وال نََ يلَّ فيي عينَيي منيحه وميا كنيت 

نطيق نن نمْل عينَي منح إ الال  لحه وليو ُسيئلت نن ن يفح ميا نطْيته ألنيي ليم نكين نميْل 

عينَي منحه ولو مت على تلك الحال لر وت نن نكون من نهل الجن "ه وعين نسيام  بين 

شييريك يْييول:" نتيييت رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم فييإذا ن ييحابح عنييد  كييأن علييى 
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رؤوسييهم ال ييير"ه ونرسييلت قييريش عييروة بيين مسييعود إلييى رسييول هللا  ييلى هللا عليييح 

وسلم عام الحديمي :" فْام من عند رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم وقيد رنَّللا ميا يصينج 

وال يمصيق بصياقا  إال ابتيدرو ه وال يسيْط  بح ن حابح؛ ال يتوضيأ وضيو ا  إال ابتيدرو ه

من شعر  شي  إال نخ و ه فر ج إلى قريش فْال: يا معِير قيريشه إنيى  ئيت كسيرَّللا 

في ُملمحه و ئت قيصر والنجاشي في ُملمهمياه وهللا ميا رنييت ُملميا  قيط مثيل محميد فيي 

سيلم رسيول هللا ن حابحه ولْد رنيت قوما  ال يسلمونح لِي  نبدا "ه قلت: فما بالنا الييوم نُ 

  لى هللا عليح وسلم ونخ لح نمام شرذم  حْيرة من زباالت المِر...

 الامنا : وفاة النمي  لى هللا عليح وسلم :

عيين عائِيي  رضييي هللا عنهييا قالييت:" تُييوفي النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم فييي بيتييي وفييي 

ذ  بييدعا  إذا مييرضه فيي همت نعيي ذ  يييومي وبييين سييحر  ونحيير ه وكانييت إحييدانا تعييِوِ ِوِ

فرفج رنسح إلى السما  وقال: في الرفيق األعلىه في الرفيق األعلى. ومرَّ عمد الرحمن 

بن نبي بمر وفي يد   ريدة رطم ه فنمر إليح النمي  لى هللا علييح وسيلم فمننيت نن ليح 

بها حا  ه فأخ تها فمضغت رنسها ونفضتها فيدفعتها إلييحه فاسيتنَّ بهيا كأحسين ميا كيان 

نيها فسْ ت يد  نو سْ ت من يد ه فجميج هللا بيين ريْيي وريْيح فيي  خير مستنا ه الم ناول

 يوم من الدنيا ونول يوم من اآلخرة"ه

وعيين عائِ رضييي هللا عنهييا نن نبييا بميير رضييي هللا عنييح نقمييل علييى فييرس ميين مسييمنح 

بالسنحه حتى ن ل فدخل المسجد فلم يملم النياس حتيى دخيل عليى عائِي ه فتييمم رسيول 

ييح وسييلم وهيو مغِييى بثيوب حمييرةه فمِيع عيين و هيحه الييم نكيبَّ عليييح هللا  يلى هللا عل

فْمَّلح وبمىه الم قال:" بأبي ننت ونميه وهللا ال يجمج هللا عليك موتتينه نميا الموتي  التيي 

ُكتمت عليك فْد ِمتَّها"ه قال ال هر  : وحدالني نبو سيلم  عين عميد هللا بين عمياس نن نبيا 

فْيال: ا ليس ييا عميره فيأبى عمير نن يجليسه  بمر خرج وعمر بن الخ اب يملم النياس

فأقمل الناس إليح وتركوا عمر فْال نبو بمر:" نما بعد؛ فمن كان منمم يعمد محمدا   يلى 

هللا عليح وسلم فإن محمدا  قد ماته ومن كان مينمم يعميد هللا فيإن هللا حييو ال يميوته قيال 

ولح "الِياكرين"ه وقيال: وهللا هللا:" وما محمدو إال رسولو قد خلت من قملح الرسل" إلى ق

لميأن النياس لييم يعلميوا نن هللا ننيي ل هي   اآلييي  حتيى تالهيا نبييو بميره فتلْاهييا منيح النيياس 

كلهمه فما نسمج بِرا  من الناس إال يتلوهاه فأخمرني سيعيد بين المسييب نن عمير قيال:" 

نهوييت  وهللا ما هو إال نن سمعت نبا بمر تالها فعْيرت حتيى ميا تُْلنيي ر يال ه وحتيى

 إلى األرض حين سمعتح تالهاه علمت نن النمي  لى هللا عليح وسلم قد مات"ه

وعن ننس قال:" لما الْل النمي  لى هللا علييح وسيلم  عيل يتغِيا ه فْاليت فاطمي  عليهيا 

السالم:" واكرب نبا " فْال لهيا: لييس عليى نبييك كيرب بعيد الييوم. فلميا ميات قاليت: ييا 

نبتا ه من  ن  الفردوس مأوا ه يا نبتا ه إلى  مريل ننعا . فلميا نبتا ه ن اب ربا  دعا ه يا 

دُفن قالت فاطم  عليها السالم: يا ننسه نطابت ننفسمم نن تحثوا عليى رسيول هللا  يلى 

 هللا عليح وسلم التراب"ه

وعن عائِ  قالت:" كان النمي  لى هللا عليح وسلم يْول وهو  يحيح:" إنيح ليم يُْيمض 

من الجن  الم يَُخيَّر. فلما ن ل بح ورنسح على فخ   غِي علييح اليم  نميو حتى يرَّللا مْعد 

نفاقه فأشخص بصير  إليى سيْع المييت اليم قيال:" اللهيم الرفييق األعليى". فْليت: إذا  ال 
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يختارناه وعرفت ننح الحديث ال   كان يحيدالنا وهيو  يحيحه قاليت: فمانيت  خير كلمي  

 تملم بها :"اللهم الرفيق األعلى"ه

بيين عميياس رضييي هللا عيينهم نن النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم لمييث بمميي  وعيين عائِيي  وا

عِر سنين يني ل علييح الْير نه وبالمديني  عِيرا هه وعين عائِي  رضيي هللا عنهيا:" نن 

 رسول هللا  لى هللا عليح وسلم تُوفي وهو ابن الالإ وستين".

غييت الرسييال ه فصييلوات هللا وسييالمح عليييك يييا نمييي هللاه يييا رسييول هللاه نشييهد ننييك قييد بلَّ 

ونديييت األمانيي ه ونصييحت األميي ه وكِييع هللا بييك الغميي ه و اهييدت فييي هللا حييق  هيياد  

 حتى نتاِ اليْينه بأبي ننت ونمي يا رسول هللا.

 الفصل الثاني: صيانة هللا ع  وجل لجناا النبو 

يرا  وني يرا . لتؤمنيوا بياهلل ورسيولح وتُعي ِِِ رو  قال هللا تعالى :" إنيا نرسيلناِ شياهدا  وُمم ِ ِ

وتييوقِِرو  وتسييمِِحو  بُمييرة  ون يييال "ه فضييرب هللا تعييالى حييول رسييولح  ييلى هللا عليييح 

وسلم سيا ا  منيعا  من الحفظ والصونه و عل لِخصح المريم حريما  يصيون بيح  نابَيح 

 لى هللا عليح وسلمه وقد ذكر اممام الميهْي رحمح هللا في باب تعمييم النميي  يلى هللا 

لح وتيوقير  نن هي   المن لي  فيوق من لي  المحمي ؛ ألنيح لييس كيل ُمَحيِبٍ عليح وسلم وإ ال

معمَّما ه فالوالد يحُب ولد  ولمين حمَّيح إييا  ييدعو  إليى تمريميح وال ييدعو  إليى تعميميحه 

والولد محبُّ والد  يجمج لح بين التمريم والتعمييمه فعُليم نن التعمييم رتمي و فيوق المحمي ه 

  ما يفيض عين المحميوب عليى المِحيب مين الخييراته فيإن ولئن كان الداعي إلى المحم

الداعي إلى التعميم ما يجب للُمعَمَّم في نفسح من الصفات العلي . الم قال رحميح هللا بعيد 

نن بييَّن نن التع ييير هييو التعميييمه :"فأبييان نن حيق رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم فييي 

قرا  مهيمييا ه وال يُ  زا  مييوَّ عامييل باالسترسييال والمماسيي   كمييا يعامييُل نمتييح نن يمييون ُمعيي َّ

 األكفا  بعضهم بعضا ه قلت: وسيأتي تفصيل ذلك قريما  بإذن هللا.

قال شيخ امسالم ابن تيمي  رحمح هللا في معْد بيان ما يجب لرسيول هللا  يلى هللا علييح 

وسلم من خصو ي  التع ير والتوقير والتِريع :"إن هللا سمحانح وتعالى نو ب لنمينيا 

 لى هللا عليح وسلم على الْلب واللسان والجوارح حْوقا  زائيدة  عليى مجيرد التصيديق 

بنموتييحه كمييا نو ييب سييمحانح علييى خلْييح ميين العمييادات علييى الْلييب واللسييان والجييوارح 

م سيمحانح لحرمي  رسيولح مميا يُمياح  نمورا  زائدة  على مجرد التصديق بح سيمحانحه وحيرَّ

عليى مجيرد التمي يب بنموتيح"ه قليت: وإن معرفي  وفهيم  نن يُفعل مج غيير  نميورا  زائيدة  

ه   الوا مات التي فرضها هللا تعالى  ونا  لحرم  نميح  لى هللا علييح وسيلم نميرو الزمو 

لمل مؤمنه ليعلم نن نحدا  من المخلوقين ليس لح ممانتح  لى هللا عليح وسلمه ولييعلم نن 

 دا  على نحده وهللا المستعان.تعديا  على  نابح  لى هللا عليح وسلم ليس كاعت

ولنِييرل فييي بيييان  ملييٍ  ميين التِييريفات التييي وضييعها هللا تعييالى لنميييح  ييلى هللا عليييح 

وسييلمه حتييى يسييتيْن المييؤمن ويتعييرف الجاهييل علييى قييدر هيي ا النمييي بييأبي هييو ونمييي 

 لوات هللا وسالمح عليحه وحتى يُع ر كل امرئ تسول لح نفسح الخميثي  الت ياول عليى 

لنمييوة نو انتهيياِ حريمهيياه نال فليييعلم نن هللا تعييالى هييو اليي   وضييج ونو ييب هيي   مْييام ا

التِريفات لنمييح العمييم وننيح تعيالى هيو المتمفيل باالنتْيام ممين ت ياول علييح  يلى هللا 

عليييح وسييلمه فلْييد قييال تعييالى :"إنييا كفينيياِ المسييته ئين"ه فحسييُب نمينييا  ييلى هللا عليييح 

   وشانئح وممغضحه وهللا المستعان.وسلم كفاي  هللا تعالى لح عدو
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موا بين يد  هللا ورسولح":  نوال : باب قولح تعالى:"يأيها ال ين  منوا ال تُْدِِ

لْد  يان هللا تعيالى  نياب نمييح  يلى هللا علييح وسيلم فمنيج نحيدا  مين نن يُيدلي بْيول نو 

بِيي ه رن  نو مِورة نو فعل قمل نن يْضي رسول هللا  لى هللا عليح وسيلم فيي ذليك 

وه   اآلي  المريم  ن لو في ه ا المابه بل هو ن لو من ن ول اليدينه ألن رسيول هللا 

ل معحه وكيأن فاعيل ذليك  له ومن تْدَّمح بْول نو رن  فْد شرَّ  لى هللا عليح وسلم ُمِِرِ

يْييول بلسييان حالييح : ال حا يي  لييي بمعثيي  هللاِ تعييالى رسييولَح  ييلى هللا عليييح وسييلم ليملييغ 

ألهيييل ملتيييح ويسييين طرييييق شيييريعتحه وهييي ا غايييي  اليييم الن وطرييييق  نحماميييح ويِيييرل

الخسران. قال اممام ال مر  رحمح هللا في تفسير ه   اآلي :"ال تعجلوا بْضا  نمٍر فيي 

حييروبمم نو دييينمم قمييل نن يْضييي هللا لمييم فيييح ورسييولح فتْضييوا بخييالف نميير هللا ونميير 

حه بمعنيى يعجيل بياألمر والنهيي رسولحه َمحميو عين العيرب: فيالنو يْيدم بيين ييد  إمامي

دونح". وقال المخار  رحمح هللا :"وقال مجاهد )ال تْيدموا( :ال تفتياتوا عليى رسيول هللا 

 لى هللا عليح وسلم حتى يْضي هللا عليى لسيانح"ه وفيي سيمب ني ول هي   اآليي  نخيرج 

ركيبو المخار  رحمح هللا عن ابن نبيي مليمي :" نن عميد هللا بين ال بيير نخميرهم ننيح قيدم 

ر الْعْال بن معميده وقيال  من بني تميم على النمي  لى هللا عليح وسلم فْال نبو بمر: نَِمِ

ر األقيرل بين حيابسه فْيال نبيو بمير: ميا نردت إليى  خالفيي. فْيال  -نو إال -عمر: بل نَِمِ

عمر: ما نردت خالفكه فتماريا حتى ارتفعت ن واتهماه فن ل فيي ذلك:"ييا نيهيا الي ين 

موا بين يدَ  هللا ورسولح" حتى انْضت اآلي "ه فهي ان خيير هي   األمي  بعيد  منوا ال تَُْ  دِِ

نميها  لى هللا عليح وسلم يسمْون بين يديح بمِورة فيي نمير مين األميور فيني ل الْير ن 

فا  َمن عياد إلييح بحميوط العميله قيال الْاضيي عيياض رحميح  ناهيا  زا را  عن ذلكه مخِوِ

ديح بالْوله وسو  األدب بسمْح بيالمالم"ه قليت: وليئن كيان هللا :" ونهى عن التْدم بين ي

السيمق بيين يدييح بيالمالم منهييا  عنيح فييالنهي عين سيمْح  يلى هللا علييح وسيلم بالتصييرف 

 والفعل من باب نَولى.

فهيي ا نول سييوٍر ضييربح هللا تعييالى حييول حمييى النمييوةه إ ييالال  وتعميمييا  لْييدر رسييول هللا 

السور حراما  حتيى عليى نقيرب  يحابتح ونحيمهم إلييح   لى هللا عليح وسلمه و عل ه ا

 لى هللا عليح وسلم. وال يفوت محلُّ هي ا األمير بوفياة النميي  يلى هللا علييح وسيلمه بيل 

النهي عن التْدم بين يدييح  يلى هللا علييح وسيلم يميون بعيدم تْيديم رن  نو ا تهياد عليى 

مه قييال اممييام المييروز  السيين  الصييحيح  الثابتيي  عيين رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييل

رحمييح هللا:"فنهييى هللا المييؤمنين نن يتْييدموا بييين يييد  رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلمه 

ونهيياهم نن يرفعييوا ن ييواتهم فييوق  ييوت النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم نو يجهييروا لييح 

بالْول كجهر بعضهم لمعض إعماما  لح وإ الال ه ونعلَم نن ذليك يحيمط نعميالهمه فمييع 

ر  بمن  عل رسوَل هللا  لى هللا عليح وسلم وغيَر  في دين هللا ونحمامح ِملَّتيينه اليم ييؤِخِ

حديَث رسول هللا  لى هللا عليح وسلم ويْدمح؛ إذا حدَّإ عن رسيول هللا  يلى هللا علييح 

وسلم بما ال يوافْح قيال هي ا منسيوخه فيإذا حيدإ عنيح بميا ال يعرفيح قيال هي ا شياذه فِمين 

ليح وسلم المنسوخ ومنح الناسخه الم ِمن رسول هللا  لى هللا علييح رسول هللا  لى هللا ع

وسييلم الِيياذ ومنييح المعييروفه وِميين رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم المتييروِ ومنييح 

المييأخوذ"ه والبيين قيييم الجوزييي  رحمييح هللا كييالمو نفيييسو فييي هيي ا المعنييى نيضييا  حيييث 

فأ  تْيدم نبليغ مين تْيديم عْليح عليى قال:"فإذا كان سمحانح قد نهى عن التْديم بين يديحه 
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ما  ا  بح؟ قال غيير واحيد مين السيلع: وال تْوليوا حتيى يْيوله وال تفعليوا حتيى ييأمره 

ومعلوم ق عا  نن من قدَّم عْلح نو عْيل غيير  عليى ميا  يا  بيح فهيو نعصيى النياس لهي ا 

م نن النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم ونشييدهم تْييدما  بييين يديييحه وإذا كييان سييمحانح قييد نهيياه

يرفعوا ن واتهم فوق  وتحه فميع برفج معْيوالتهم فيوق كالميح وميا  يا  بيح"ه قليت: 

 ال شك نن ه ا غاي  الخسرانه نسأل هللا السالم  والعافي  من ذلك.

 الانيا : باب قولح تعالى :" ال تجعلوا دعا  الرسول بينمم كدعا  بعضمم بعضا ":

ا المؤمنون الي ين  منيوا بياهلل ورسيولح وإذا نعم فلْد قال هللا تعالى بأسلوب الحصر :"إنم

كانوا معَح عليى نميٍر  يامجٍ ليم يي هموا حتيى يسيتأذنو  إن الي ين يسيتأذنونك نولئيك الي ين 

يؤمنون باهلل ورسولح فإذا استأذنوِ ليمعض شيأنهم فيأذن لمين شيئت مينهم واسيتغفر لهيم 

بعِضمم بعضيا  قيد يعليم هللا  هللا إن هللا غفور رحيم. ال تجعلوا دعاَ  الرسوِل بينَمم كدعا 

ال ين يتسللون منمم ِلواذا  فليح ر ال ين يخيالفون عين نمير  نن تصييمهم فتني و نو يصييمهم 

ع ابو نليم"ه فهي ا ندبو  يامج فيي االسيتئ ان منيح  يلى هللا علييح وسيلم وفيي دعائيح ن  

إلييى ندائييح  ييلوات هللا وسييالمح عليييح. ذلييك نن الصييحاب  رضييوان هللا عليييهم محتييا ون 

مخال   ومجالس  ومخاطمي  رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلمه كميا ننهيم يحتيا ون إليى 

مخال   ومخاطم  غيير ه فهيل يسيو  هللا تعيالى بيين مجليس رسيول هللا  يلى هللا علييح 

وسلم ومجلس غير ه وبين ندائح ودعائح  يلى هللا علييح وسيلم ودعيا  غيير ه كيال. قيال 

هيي ا نيضييا  ندبو نرشييد هللا عميياد  المييؤمنين إليييحه فممييا الحييافظ ابيين كثييير رحمييح هللا :"و

نمييرهم باالسييتئ ان عنييد الييدخول كيي لك نمييرهم باالسييتئ ان عنييد االنصييرافه السيييما إذا 

كانوا في نمر  امج مج الرسول  لوات هللا وسالمح علييح مين  يالة  معي  نو عييد نو 

 يتفرقيوا عنيح والحالي   ماع  نو ا تمال في مِورة ونحو ذليكه نميرهم هللا تعيالى نن ال

ه   إال بعد استئ انح ومِاورتح وإن من يفعل ذليك فإنيح مين الميؤمنين المياملين"ه وقيال 

رحمح هللا:"قال الضحاِ عن ابن عمياس: كيانوا يْوليون يامحميده ييا نبيا الْاسيمه فنهياهم 

يييا هللا عيي  و ييل عيين ذلييك إعمامييا  لنميييح  ييلى هللا عليييح وسييلمه قييال: فْولييوا يييانمي هللاه 

رسول هللاه وهم ا قال مجاهد وسعيد بن  مير. وقال قتادة: نمر هللا نن يُهاب نمييح  يلى 

د". ل ونن يُعمَّم ونن يَُسوَّ  هللا عليح وسلم ونن يُمَجَّ

فهيي ا شييأن رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم وهيي   عممتييح و الليي  قييدر   ييلوات هللا 

ن  سمٍب قد يؤد  إلى سيو  ندب وسالمح عليحه وتأمل كيع منعت الِريع  من تعاطي 

نو تصرف مج رسول هللا  يلى هللا علييح وسيلم وليو بيدون قصيده فعين حمييد عين ننيس 

قال:" نيادَّللا ر يلو ر يال  بيالمْيج: ييا نبيا الْاسيمه فالتفيت إلييح رسيول هللا  يلى هللا علييح 

هللا وسلمه فْال: يا رسيول هللا إنيي ليم نعنِيكه إنميا دعيوت فالنيا . فْيال رسيول هللا  يلى 

عليح وسلم:" تسموا باسمي وال تمنيوا بمنيتيي"ه قليت: وال شيك نن المْصيود هنيا النهيي 

عن ندا  غير رسول هللا  لى هللا عليح وسيلم بمنيتيح  يلى هللا علييح وسيلم فيميون ذليك 

مدعاة للغلط وااللتماس كما حيدإ فيي سيمب ورود الحيديثه نو يميون ميدخال  السيته ا  

حيث ينادونح  لى هللا عليح وسيلم بميا ال يلييق اليم يعتي رون ضعاف الْلوب والمنافْين ب

بأنهم لم يْصدو  وإنما قصدوا غير ه فإن قيل: فلم لم يمنج من التسمي  باسيمح  يلى هللا 

عليييح وسييلم؟ فييالجواب: نن المييؤمنين قييد نُهييوا عيين ندائييح  ييلى هللا عليييح وسييلم باسييمح 
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قيولهم: ييا محميده بيل يْوليون : ييا مجردا  فال يرد مثل ه ا المحي وره فهيم منهييون عين 

 رسول هللا ه يا نمي هللاه وهم ا.

والحا ييل هنييا نن هيي ا سييورو  خيير ضييربح هللا تعييالى حييول حييرم النمييوةه فييال يتحييدإ نو 

يدخل نو ينصرف نحيد عين رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم إال بيإذنه ومين احتياج نن 

يليق وبما ال يلتمس مج غيير  ه فيْيول : يناديح نو يخاطمح الت م األدب في ذلك فنادا  بما 

يا رسول هللا ه يا نمي هللاه قال نبو الْاسم ه فعيل نبيو الْاسيم  يلوات هللا وسيالمح علييحه 

وه ا كلح م يد احتياط واعتنا  من هللا ع  و ل بصفيِِح وخليليح و يفوة خلْيح بيأبي هيو 

 ونمي  لوات هللا وسالمح عليح.

 ا ال ين  منوا ال تْولوا راِعنا وقولوا انُمرنا واسمعوا":الالثا : باب قولح تعالى:"يأيه

إن اليهود عليهم لعائن هللا المتتابعي  إليى ييوم الْيامي  كيانوا ال يسيت يعون كتميان ميا فيي 

 دورهم من حٍْد وحسٍد تجا  رسول هللا  لى هللا عليح وسيلمه فميانوا يتحينيون فيرص 

ى الميؤمنين لي لك كيي ال يْعيوا فيي مثيل فعيل التعريض بح كلما است اعواه فنمَّح هللا تعال

يهوده وقال سمحانح وتعيالى فيي تحيريم التعيريض بيالنمي  يلى هللا علييح وسيلم :"يأيهيا 

اليي ين  منييوا ال تْولييوا راِعنييا وقولييوا انُمرنييا واسييمعوا وللمييافرين عيي ابو نليييم"ه قييال 

ا محمييد؛ ن  : الْاضييي عييياض رحمييح هللا :" وذلييك نن اليهييود كييانوا يْولييون : راعنييا ييي

ضييون بالملمي  يرييدون الرعوني ه فنهيى هللا المييؤمنين  نرِعنيا سيمعكه واسيمج منياه ويُعِرِ

عن التِمح بهمه وق ج ال ريع  بنهي المؤمنين عنهياه ليئال يتو يل بهيا الميافر والمنيافق 

إلى سمِِح واالسته ا  بح". وقيال شييخ امسيالم ابين تيميي  رحميح هللا فيي هي   اآليي  :"ميا 

بعييض نهييل التفسييير اليي   ذكيير ننهييا كانييت سييمَّا  قميحييا  بلغيي  اليهييوده قييال: كييان ذكيير  

المسلمون يْولون: راعنا يارسول هللا وارعنا سمعكه يعنون من المراعاةه وكانيت هي   

اللفم  سما  قميحا  بلغ  اليهود فلما سمعتها اليهود اغتنموهاه وقالوا فيما بيينهم: كنيا نسيبُّ 

سيرا  فيأعِلنوا ليح اآلن بالِيتم. وكيانوا يأتونيح ويْوليون:  -ليح وسيلم  لى هللا ع –محمدا  

راعنا يا محمده ويضحمون فيما بينهمه فسمعها سعد بن معياذ فف ين لهياه وكيان يعيرف 

لغتهم فْال لليهود: عليمم لعن  هللاه وال   نفسيي بييد  ييا معِير اليهيود ألن سيمعتها مين 

عليييح وسييلم ألضييربن عنْييح. فْييالوا: نولسييتم ر ييٍل ميينمم يْولهييا لرسييول هللا  ييلى هللا 

تْولونها فأن ل هللا:" يا نيها ال ين  منوا ال تْولوا راعنيا"ه ليئال يتخي  اليهيود ذليك سيميال  

إلى شتم رسول هللا  لى هللا عليح وسلم. فه ا الْيول دلييل عليى نن اللفمي  مِيترك  فيي 

هميون مين اليهيود إذا قالوهيا إال لغ  العرب ولغ  العمرانيينه ونن المسلمين لم يمونيوا يف

معناها في لغتهمه فلما ف نوا لمعناها في اللغ  األخرَّللا نهوهم عن قولهاه ونعلميوهم نن 

 ذلك ناقضو لعهدهم ومميحو لدمائهم".

ولْد نمَّح رسول هللا  لى هللا عليح وسلم  حابتح المرام عليى مثيل هي ا التعيريض حيين 

السييالمه فعيين ابيين عميير رضييي هللا يْييول: قييال كِييع تعييريض اليهييود عليييهم لعنيي  هللا ب

رسول هللا  لى هللا عليح وسلم :"إن اليهود إذا سلموا عليمم يْول نحدهم: السام علييممه 

ضيون بالسيالم  فْل: عليك"ه قلت: والسام هيو الميوته فميان اليهيود علييهم لعني  هللا يعِرِ

لمه فنمييح  ييلى هللا ويريييدون المييوت كييأنهم يييدعون علييى رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسيي

 عليح وسلم على ه ا ونمر الصحاب  برد المثل عليهم.
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فإذا تأملنا النهي الوارد في اآلي  المريم  عن قول كلم  )راعنا( مج العلم بيأن الصيحاب  

رضوان هللا عليها كانوا يْولونها يريدون معناها في اللغ  العربي  قوال  واحدا ه وننهيم ال 

يضا  نو سما  خفيا  لرسول هللا  لى هللا علييح وسيلمه وميج ذليك يْصدون بها حاشاهم تعر

نهوا عين اسيتعمال هي   اللفمي  تميرؤا  مين سيلوِ نهيل المتياب المفيار نعيدا  رسيول هللا 

 لى هللا عليح وسلمه وسدا  ل ريعٍ  قد تؤد  إلى تعريٍض بِخص رسيول هللا  يلى هللا 

  هللا تعالى بصيان  رسول هللا  يلى هللا عليح وسلمه إذا تأملنا ذلك كلح ندركنا مدَّللا عناي

عليح وسلم وحفظ  نابح عن ذريع  األذَّللا ناهييك عين األذَّللا نفسيحه وكييع نمير سيمحانح 

بالمرا ة من سلوِ المت اولين على مْام النموة قوال  كان نو فعال ه هللف الحمد في األوليى 

المرامي ه وعليى ميا واآلخرة على ما اختار لنمينيا  يلى هللا علييح وسيلم مين التِيريع و

 فرضح لح سمحانح وتعالى من ام الل والهيم   لوات هللا وسالمح عليح.

 رابعا : باب قولح تعالى :"يأيها ال ين  منوا ال ترفعوا ن واتمم فوق  وت النمي ":

قال تعيالى :"يأيهيا الي ين  منيوا ال ترفعيوا ن يواتمم فيوق  يوت النميي وال تجهيروا ليح 

عض نن تحيمَط نعميالُمم وننيتم ال تِيعرون"ه وقيال تعيالى :"إنَّ بالْول كجهر بعضمم ليم

ييون ن ييواتَهم عنييد رسييول هللا نولئييك اليي ين امييتحن هللا قلييوبهم للتْييوَّللا لهييم  اليي ين يَغُضُّ

مغفرةو ون رو عمييم"ه ولْيد نخيرج المخيار  عين ابين نبيي مليمي  قال:"كياد الَخيِِيران نن 

 واتهما عند النمي  يلى هللا علييح وسيلم يهلما؛ نبو بمر وعمر رضي هللا عنهما رفعا ن

حين قدم علييح ركيب بنيي تمييمه فأشيار نحيدهما بياألقرل بين حيابس نخيي بنيي مجاشيجه 

فْيال نبيو بمير لعمير: ميا نردت إال  -قال نافج ال نحفظ اسمح  -ونشار اآلخر بر ٍل  خر 

يهيا الي ين خالفي. قال: ما نردت خالفك. فارتفعت ن واتهما في ذليكه فيأن ل هللا :"ييا ن

 منوا ال ترفعوا ن واتمم" اآلي ه قال ابن ال بير: فما كان عمر يُسيِمج رسيوَل هللا  يلى 

هللا عليح وسلم بعيد هي   اآليي  حتيى يسيتفهمحه وليم يي كر ذليك عين نبييح يعنيي نبيا بمير"ه 

قلت: فإذا كان ه ا حيال خيير هي   األمي  بعيد نميهيا  يلى هللا علييح وسيلم نعنيي نبيا بمير 

عمير الفياروق رضيي هللا عنهميا ونرضياهماه حييث ارتفعيت ن يواتهما عين الصديق و

غير قصد نذيٍ  نو تهويٍن لِأن رسول هللا  لى هللا عليح وسلم ومج ذلك نن ل هللا تعالى 

في ذلك من الْر ن ما نن له وفيح الوعيد الِديد بحموط األعمياله ومعليوم ننيح ال يحيمُط 

م بين يد  رسول هللا  لى هللا عليح وسلم بْيول نو العمل إال الِرِ والمفره وكأن التْد

رن  هو من  نس ذلكه ألنح يجعيل عْليح مِيرعا  ميج هللا ورسيولح فميان نشيمح بالِيرِ 

فأو ب حموط العمله إضاف   إلى ما فيي ذليك مين تهياون فيي حيق رسيول هللا  يلى هللا 

رضييي هللا عليييح وسييلم إ ييالال  وتييوقيرا  وهيميي   وتعميمييا . و ييح عيين ننييس بيين مالييك 

عنح:"نن النمي  لى هللا عليح وسلم افتْد الابيت بين قييس فْيال ر يل: ييا رسيول هللاه ننيا 

نعلم لك ِعلمح. فأتا  فو د   السا  في بيتح منمسا  رنسحه فْال لح: ميا شيأنك؟ فْيال: شيره 

كان يرفج  وتح فوق  وت النمي  لى هللا عليح وسلم فْد حمط عمليحه وهيو مين نهيل 

لر ل النمي  لى هللا عليح وسيلم فيأخمر  ننيح قيال كي ا وكي اه فْيال موسيى: النار. فأتى ا

فر ج إليح الميرة اآلخيرة بمِيارة عميمي  فْيال: اذهيب إلييح فْيل ليح إنيك لسيت مين نهيل 

الناره ولمنيك مين نهيل الجني "ه قيال الميهْيي رحميح هللا :"فميان بعيد ذليك إذا  ليس إليى 

ما يماد يسمج ال   يليحه فن لت فييح "إن النمي  لى هللا عليح وسلم يخفض  وتح حتى 

ييون ن ييواتهم عنييد رسييول هللا نولئييك اليي ين امييتحن هللا قلييوبهم للتْييوَّللا لهييم  اليي ين يغُضُّ
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مغفرة ون ر عميم""ه فه ا  حابيو  خر سمج تح ير هللا عي  و يل الميؤمنين مين رفيج 

ن غيير الصوت في حضرة رسول هللا  لى هللا عليح وسلمه فت كر ما كيان يميدر منيح عي

قصييد سييوِ  ندٍب مييج النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم فييأيْن ننييح هالييكو محييمط العمييله حتييى 

 ا ت بِارة النمي  لى هللا عليح وسلم فهدن روعح وعلم ننح لييس هيو المْصيوده غيير 

نن الْصد  ار الغيا  فيما بعد و ارت مجرد  ورة رفج الصيوت فيي حضيرة النميي 

العمل بنص اآلي ه ولم يعيد يُستفصيل فيي سيمب رفيج   لى هللا عليح وسلم َمناطا  لحموط

الصييوت نو مْصييود  يياحمحه وال يخفييى نن تييرِ االستفصييال هيي ا مييرد  إلييى نن تييرِ 

عموم رفج الصوت بحضرة النمي  لى هللا عليح وسلم هو الم لوب بغيِضِ النمير عين 

 قصِد  احمِح إ الال  وهيم   لرسول هللا  لى هللا عليح وسلم.

رابجو فيما فرضح هللا تعالى لصيان  مْيام النميوةه وحفيظ شيخص رسيول هللا  فه ا إذا  بابو 

 لى هللا عليح وسلم من نن يصيمح نذَّللا نو نن يتصرف معح بميا ال يلييق قيوال  وب رييق 

 األولى فعال ه وهللا نعلم.

خامسا : باب قولح تعالى:" إن ذلمم كان يؤذ  النميَّ فيستحيي مينمم وهللاُ ال يسيتحيي مين 

 ق":الح

قال هللا سمحانح وتعالى:"فإذا َطِعمتم فانتِروا وال مستأنسين لحديث إن ذلمم كان ييؤذ  

النميَّ فيستحيي منمم وهللاُ ال يستحيي من الحق"ه قال الخالل :" ولْد بلغ مين قيدِر  عنيد 

هللا عيي  و ييل ننييح لمييا دخييل بييأم سييلم  نو زينييب نرسييل ضييعفا  ن ييحابح فييأولم عليييهمه 

وعلييم هللا عيي  و ييل ننييح نراد الخلييوة بأهلييح فمنعييح الحيييا  ميينهم نن  فجلسييوا للحييديثه

يخيير همه فيييأن ل هللا تميييارِ وتعيييالى :"إذا دُعيييتم فيييادخلوا فيييإذا َطِعميييتم فانتِيييروا وال 

مستأنسييين لحييديث إن ذلمييم كييان يييؤذ  النمييي فيسييتحيي ميينمم""ه وروَّللا المخييار  فييي 

وج رسيول هللا  يلى هللا علييح  حيحح عن ننس بن مالك رضي هللا عنح قيال:" لميا تي 

وسيلم زينيب بنيت  حيش دعيا الْيومه ف عميوا اليم  لسيوا يتحيدالونه وإذا هيو كأنيح يتهييأ 

للْيام فلم يْومواه فلما رنَّللا ذلك قامه فلميا قيام قيام مين قيام وقعيد الالالي ُ نفيره فجيا  النميي 

خمرت  لى هللا عليح وسلم ليدخل فإذا الْيوم  ليوسه اليم إنهيم قياموا فان لْيت فجئيت فيأ

النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم ننهييم قييد ان لْييواه فجييا  حتييى دخييله فيي همُت ندخييل فييألْى 

الحجاب بيني وبينحه فأن ل هللا :"يا نيها ال ين  منوا ال تدخلوا بيوت النمي" اآلي "ه فهي ا 

بابو في تأديب هللا ع  و ل المؤمنين في الدخول على رسول هللا  يلى هللا علييح وسيلم 

يتحه فمنج سمحانح وتعالى من الدخول بيدون إذنه ومنيج مين ترقُّيب وقيت والجلوس في ب

الحا   من طعام ونحو  وتحيُّن الدخول عند ذاِه ونهى عن الجلوس فوق قيدر الحا ي  

لئال يُحر وا رسول هللا  لى هللا عليح وسلمه وضرب الحجاب على نسيا  النميي  يلى 

را  حجيياب وبْييدر مييا تنْضييي هللا عليييح وسييلم فييال يملمهيين  يياحب حا يي  إال ميين و

الحا يي ه فهيي   كلهييا نسييوارو منيعيي و ُضييربت لصيييان   نيياب النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم 

وفرض حرمتح عليى الميؤمنين  ميعيا ه وميا ذليك إال لعمييم قيدر   يلى هللا علييح وسيلم 

 عند هللا سمحانح وتعالى.

 سادسا : باب قولح تعالى:"وما كان لمم نن تؤذوا رسول هللا":

ل تعالى:"وما كان لميم نن تيؤذوا رسيوَل هللا وال نن تنمحيوا نزواَ يح ِمين بعيد  نبيدا  إن قا

ذلمم كان عند هللا عميما "ه قيال الِييخ السيعد  رحميح هللا :" )وميا كيان لميم( ييا معِير 
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المؤمنين؛ ن  غير الئٍق وال مستحسٍن منممه بيل هيو نقيمح شيي  )نن تيؤذوا رسيول هللا( 

فعلي  بجميج ما يتعلق بحه )وال نن تنمحوا نزوا يح مين بعيد  نبيدا ( هي ا ن َّ نذي  قولي  نو 

ميين  مليي  مييا يؤذيييحه فإنييح  ييلى هللا عليييح وسييلم لييح مْييام التعميييم والرفعيي  وامكييرامه 

وتيي وج زو اتييح بعييد  ُمِخييلٌّ بهيي ا المْييامه ونيضييا  فييإنهن زو اتييح فييي الييدنيا واآلخييرة 

نمياح زو اتيح بعيد  ألحيد مين نمتيحه )إن ذلميم  وال و ي  باقي  بعد موتحه فلي لك ال يحيل

كان عند هللا عميما (ه وقد امتثلت ه   األم  هي ا األمير وا تنميت ميا نهيى هللا عنيح منيحه 

وهلل الحمييد والِييمر"ه قلييت: وليييس هيي ا ألحييد ميين المييؤمنين غييير النمييي  ييلى هللا عليييح 

مح عليح. ولييس نحيد مين وسلمه وما ه ا إال إمعانا  في إ اللح وتوقير   لوات هللا وسال

نسا  المؤمنات تحرم بعد وفاة زو ها على غير  من غير المحيارم إال زو يات رسيول 

م  هللا  لى هللا عليح وسلمهكما قال شيخ امسالم ابن تيمي  رحمح هللا:"ومن ذليك ننيح حيرَّ

علييى األميي  نن يييؤذو  بمييا هييو مميياحو نن يعامييل بييح بعضييهم بعضييا  تميييي ا  لييح مثييل نميياح 

وا ييح ميين بعييد "ه وقييال رحمييح هللا :"وقييد قييال هللا تعييالى:"النمي نولييى بييالمؤمنين ميين نز

ننفسهم ونزوا ح نمهاتهم"هوه ا نمر معلوم لْلم  علما  عاما ه وقد ن مج المسلمون عليى 

تحييريم نميياح هييؤال  بعييد موتييح علييى غييير ه وعلييى و ييوب احتييرامهن فهيين نمهييات 

م علييى األميي  نن تيينمح المييؤمنين فييي الحرميي  والتحييريم"ه وقييال  فييي موضييجٍ  خر:"فحييرَّ

نزوا ح ِمن بعد  ألن ذلك يؤذييح و عليح عميميا  عنيد هللا تعميميا  لحرمتيحه وقيد ذُكير نن 

هيي   اآلييي  ن لييت لمييا قييال بعييض النيياس: لييو قييد تييوفي رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم 

 علييح وسيلمه إذ ت و ُت عائِ ". قلت: وما ه ا التحريم إال لمميان رسيول هللا  يلى هللا

نن ن ول الِريع  ال تْتضي ه ا التحريم مين  هي  المحرميي  وإنميا اقتضيتح مين  هي  

حرم  رسول هللا  لى هللا عليح وسلم وتحريم نذا  بْول نو فعل نو غير ذلكه وه ا كليح 

يييدل علييى عميييم قييدر  سييمحانح وتعييالىه بييل إن األحمييام الِييرعي  الخا يي  برسييول هللا 

سلم لتدل نيضا  على اختصاص هللا ع  و ل لح بما يليق بْدر  وعمييم  لى هللا عليح و

 ممانتح  لى هللا عليح وسلم.

 سابعا : باب قولح تعالى:" عسى ربُّح إن طلْمنَّ نن يمِدلَح نزوا ا  خيرا  منمن":

لْييد بلييغ ميين عناييي  هللا تعييالى برسييولح  ييلى هللا عليييح وسييلم نن انتصيير هللا تعييالى لنميييح 

عليح وسيلم حتيى مميا يجير  عيادة بيين األزواجه فلْيد نميح هللا تعيالى زو يات  لى هللا 

النمي  لى هللا عليح وسلم بما لهن وعليهن من مي اٍت ووا ماٍت تجا  رسيول هللا  يلى 

هللا عليح وسلم إن هين اختيرن المْيا  معيحه فْيال تعيالى :" يأيهيا النميي قيل ألزوا يك إن 

فتعيالَين نميتعمِن ونُسيرحمِن سيراحا   مييال . وإن كنيتِن  كنتِن تردن الحيياة اليدنيا وزينتهيا

تييردن هللا ورسييولح والييدار اآلخييرة فييإن هللا نعييد للمحسيينات ميينمِن ن ييرا  عميمييا "ه قييال 

الحافظ ابين كثيير رحميح هللا :"هي ا نميرو مين هللا تميارِ وتعيالى لرسيولح  يلى هللا علييح 

ى غير  ممين يحصيل لهين عنيد  الحيياة وسلم بأن يخيِِر نسا   بين نن يفارقهن في همن إل

الدنيا وزينتهاه وبين الصمر على ماعند  من ضيق الحال ولهن عنيد هللا تعيالى فيي ذليك 

الثييواب الج يييله فيياخترن رضييي هللا عيينهن ونرضيياهن هللا ورسييولح والييدار اآلخييرةه 

هللا فجمج هللا تعالى لهن بعد ذلك بيين خيير اليدنيا وسيعادة اآلخيرة". فعين  يابر بين عميد 

رضي هللا عنح قال:" دخل نبو بمر يستأذن على رسول هللا  يلى هللا علييح وسيلم فو يد 

النيياس  لوسييا  بمابييح لييم يُييؤذن ألحييٍد ميينهمه قييال: فييأُذن ألبييي بميير فييدخله الييم نقمييل عميير 
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فاستأذن فأذن لحه فو يد النميي  يلى هللا علييح وسيلم  السيا  حوليح نسياؤ  وا ميا  سياكتا . 

شيئا  نُضحك النمي  لى هللا عليح وسلم فْال: يا رسول هللاه لو رنييت  قال: فْال: ألقولنَّ 

بنت خار   سألتني النفْ  فْمت إليها فو أُت عنْها! فضحك رسوُل هللا  لى هللا علييح 

وسلم وقال:" هن حولي كما ترَّللا يسألنني النفْ " فْام نبيو بمير إليى عائِي  يجيأ عنْهياه 

هما يْول: تسيألن رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم فْام عمر إلى حفص  يجأ عنْهاه كال

ما ليس عند ؟! فْلن: وهللا ال نسأل رسول هللا  لى هللا عليح وسلم شيئا  نبدا  لييس عنيد . 

الييم اعتيي لهن شييهرا  نو تسييعا  وعِييرينه الييم ن لييت عليييح هيي   اآلييي :"يا نيهييا النمييي قييل 

فميدن بعائِي  فْيال: ييا عائِي   ألزوا ك" حتى بلغ "للمحسنات منمن ن را  عميما "ه قال

إني نريد نن نعرض عليك نميرا  نحيب نن ال تعجليي فييح حتيى تستِيير  نبوييك. قاليت: 

وما هو ييا رسيول هللا؟ فيتال عليهيا اآليي ه قاليت: نفييك ييا رسيول هللا نستِيير نبَيَو ه بيل 

. قيال: نختار هللا ورسولح والدار اآلخرة ونسألك نن ال تخمر امرنة من نسائك بال   قلت

ال تسألني امرنة منهن إال نخمرتهاه إن هللا لم يمعثني معنتا  وال متعنتا  ولمن بعثنيي معلميا  

ميسرا ". فه ا رسول هللا  لى هللا عليح وسلم يتيأذَّللا مين بعيض تصيرفات نسيائح  يلى 

هللا عليح وسلم وعادة المرنة نن تتْوَّللا بأهلها على م الم  زو ها فإذا بيأبي بمير وعمير 

 عنهميا يضيربان بم اليب ابنتيهميا عيرض الحيائط وينهيرانهنَّ نشيد ميا يميون رضي هللا

إعماما  لِأن رسول هللا  يلى هللا علييح وسيلمه وإذا بي وج النميي  يلى هللا علييح وسيلم 

حين عرض عليها التخيير ال تفمر والتستِير بيل تضيرب باليدنيا كلهيا عيرض الحيائط 

الِاهد في هي ا كليح نن الْير ن الميريم نميح بعيد إيثارا  لرسول هللا  لى هللا عليح وسلمه و

م الميي  بعييض نسييا  النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم التوسييع  فييي النفْيي  علييى ُحرميي  نذييي  

رسول هللا  لى هللا عليح وسلم بأ  نول من ننوال األذَّللا المعنو  والمياد ه إذ نن هي ا 

لييح وسيلم مين هو مْتضى التخييير؛ فإميا نن يصيمرن عليى حيال رسيول هللا  يلى هللا ع

تْدير النفْ  دون تضجر نو تمرم نو عودة للم المي  بِيي ه وهي ا هيو مْتضيى تِيريع 

وتعميم وإ الل رسول هللا  يلى هللا علييح وسيلمه نو نن يسيرحهن سيراحا   مييال  وهي ا 

مْتضى عدل هللا تعالى وهو معنيى قوليح  يلى هللا علييح وسيلم )إن هللا ليم يمعثنيي معنتيا  

 أبي هو ونمي  لوات هللا وسالمح عليح.وال متعنتا (ه ب

الامنا : باب قول هللا تعالى :"إن الي ين ييؤذون هللا ورسيولح لعينهم هللاُ فيي اليدنيا واآلخيرة 

 ونعدَّ لهم ع ابا  مهينا ":

بعد نن نمح هللا تعالى الميؤمنين عليى  داب التعاميل ميج رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم 

جرا  ل رائج سو  األدب معيح وحفميا  لوا ميات ال و يي  عليى ندا   وخ ابا  واستئ انا  وه

الو ييح الالئييق بمْييام النمييوةه نجييد نن الْيير ن المييريم يفضييح نعييدا  رسييول هللا  ييلى هللا 

عليح وسلم المعلنين بأذا  حتى يتمي  عنهم فريق المؤمنين ال ين قد كان يْج بعضهم فيي 

ليى مثيل ذليك التصيرفه فيإذا سو  تصرف عن غير قصيد وميج ذليك ينمير هللا تعيالى ع

بالحال ميج نعيدا  رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم ال يحتميل التنمييح الل ييع نو التعلييم 

الرفيقه وإنما هو ال  ر والوعييد واليم ش الِيديد بمين تسيول ليح نفسيح امعيالن بأذيي  

لي ين فيي رسول هللا  لى هللا عليح وسلمه فنجد قول هللا تعالى:"لئن لم ينتيِح المنيافْون وا

قلييوبهم مييرضو والمر فييون فييي المدينيي  لنُغرينَّييك بهييم الييم ال يجاورونييك فيهييا إال قليييال . 

ِِلوا تْتيال . سنَّ  هللا في ال ين َخلَيوا مين قميل ولين تجيد لُسينَّ   ِْفوا نُخ وا وقُت ملعونين نينما الُ
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رب العيالمين  هللا تمديال  "ه ونجد هللا تعالى يفرق بين نذي  سائر الميؤمنين ونذيي  رسيول

 يلى هللا  – لى هللا عليح وسلمه قال شيخ امسالم ابن تيمي  رحمح هللا :"ومن كرامتيح 

ق بيين نذا  ونذَّللا الميؤمنين فْيال تعيالى:"إن الي ين  -عليح وسيلم  المتعلْي  بيالْول ننيح فيرَّ

ذون يؤذون هللا ورسولَح لعنهم هللا في الدنيا واآلخيرة ونعيد لهيم عي ابا  مهينيا . والي ين ييؤ

المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسموا فْد احتملوا بهتانا  وإالميا  ممينيا ""ه وتأميل كييع نن 

هللا تعالى قرن نذَّللا رسول هللا  يلى هللا علييح وسيلم بيأذَّللا هللا تعيالىه كميا قيرن طاعتيح 

ب اعتييحه قييال ابيين تيمييي  رحمييح هللا:"وفييي هيي ا وغييير  بيييانو لييتالزم الحْييينه ونن  هيي  

سولح  ه و واحدةوه فمن  ذَّللا الرسول فْيد  ذَّللا هللاه ومين نطاعيح فْيد نطيال حرمح هللا ور

هللاه ألن األميي  ال يَِصييلُون مييا بييينهم وبييين ربهييم إال بواسيي   الرسييوله ليييس ألحييٍد ميينهم 

طريق غير  وال سمب سوا ه وقد نقامح هللا مْام نفسيح فيي نمير  ونهييح وإخميار  وبيانيحه 

ولح في شي مين هي   األميور". وقيال الحيافظ ابين كثيير فال يجوز نن يُفرق بين هللا ورس

رحمح هللا في تفسير ه   اآليي :"والماهر نن اآليي  عامي  فيي كيل مين  ذا  بِيي ه ومين 

 ذا  فْد  ذَّللا هللاه كما نن مين نطاعيح فْيد نطيال هللا" اليم ذكير حيديث عميد هللا بين المغفيل 

هللا فيي ن يحابيه ال تتخي وهم الم ني قيال: قيال رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم:" هللا 

غرضا  بعد  فمن نحمهم فمحميي نحيمهمه ومين نبغضيهم فممغضيي نبغضيهمه ومين  ذاهيم 

فْد  ذانيه ومن  ذاني فْد  ذَّللا هللاه ومن  ذَّللا هللا يوشك نن يأخ  "ه . فه ا دلييلو  يريح 

 علىاقتران نذَّللا رسول هللا  لى هللا عليح وسلم بأذَّللا هللا ع  و له ولي لك رتيب الْير ن

المريم من الوعيد عليى إيي ا  رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم ميا ليم يرتميح عليى إيي ا  

غير  من المؤمنين؛ فإي ا  رسول هللا  لى هللا عليح وسلم تترتب عليح اللعني  فيي اليدنيا 

واآلخرة مج الع اب المهينه في حين ترتب على إيي ا  غيير   يلى هللا علييح وسيلم مين 

رتب امالم وحدُّ الْ ف. كما نننا نجد ه ا التفرييق بيين إيي ا  النميي المؤمنين والمؤمنات ت

 لى هللا عليح وسلم وإيي ا  غيير  مين الميؤمنين فيي موضيج  خير مين الْير ن الميريم ه 

وذلك في قولح تعالى :"إن ال ين يرمون المحَصنات الغافالت المؤمنات لُِعنوا فيي اليدنيا 

ى :"والي ين يرميون المحَصيينات اليم ليم يييأتوا واآلخيرة ولهيم عيي ابو عمييم"ه وقوليح تعييال

بأربع  شهدا  فا لدوهم المانين  لدة وال تْملوا لهم شهادة  نبدا  ونولئك هيم الفاسيْون. إال 

ال ين تابوا من بعد ذلك ون لحوا فإن هللا غفيور رحييم"ه فاآليي  األوليى عليى قيوٍل عنيد 

يترتيب عليى َمين قي فهنَّ  نهل التفسير هيي فيي نزواج النميي  يلى هللا علييح وسيلم حييث

لعن  الدنيا واآلخيرة ميج الوعييد بالعي اب األلييم وذليك لمميان رسيول هللا  يلى هللا علييح 

وسلمه ألن ق ف نزوا ح رضي هللا عنهن نذَّللا لح  لى هللا عليح وسلمه نما اآليي  الثانيي  

فهي في ق ف غيرهن من المؤمنات حيث ترتب على ذلك حد الْ ف مج التنميح على نن 

باب التوب  مفتوح لهيؤال  فيي حيين ليم تي كر اآليي  األوليى ذليكه قيال شييخ امسيالم ابين 

تيمي  رحمح هللا:" إن ه   اآلي  فيي نزواج النميي  يلى هللا علييح وسيلم خا ي  فيي قيول 

كثيٍر من نهل العلمه فروَّللا هِيم عين العيوام بين حوشيب النيا شييخ مين بنيي كاهيل قيال: 

نتيى عليى هي   اآليي :" إن الي ين يرميون المحصينات  فسر ابن عماس سورة النوره فلميا

الغافالت المؤمنات" إلى  خر اآلي  قيال: هي   فيي شيأن عائِي  ونزواج النميي  يلى هللا 

عليح وسلم خا  ه وهي ممهم و ليس فيها توب ه وَمن ق ف امرنة  مؤمن   فْد  عيل هللا ليح 

عي  شيهدا " إليى قوليح "إال توب ه اليم قيرن :"والي ين يرميون المحصينات اليم ليم ييأتوا بأرب
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ال ين تابوا من بعد ذلك ون لحوا"ه فجعيل لهيؤال  توبي  وليم يجعيل ألولئيك توبي ه قيال: 

فََهمَّ ر لو نن يْوم فيُْمِِل رنسح ِمن ُحسن ما فَسَّر. وقال نبو سعيد األشج: النيا عميد هللا بين 

اليي ين خييراش عيين العييوام عيين سييعيد بيين  مييير عيين ابيين عميياس رضييى هللا عنهمييا :"إن 

يرمييون المحصيينات الغييافالت المؤمنييات" ن لييت فييي عائِييح رضييى هللا عنهييا خا يي ه 

واللعني  فيي المنيافْين عامي ه فْييد بييَّن ابين عمياس نن هي   اآلييي  إنميا ن ليت فييمن يْيي ف 

 عائِ  ونمهات المؤمنين

لما في ق فهن من ال عن على رسول  لى هللا عليح وسلم وعيمحه فإنَّ ق َف المرنة نذَّللا 

و هييا"ه قلييت: والِيياهد هنييا التفريييق بييين قيي ف نزواج النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم ل 

ونزواج غير  من المؤمنينه وذلك لممان رسول هللا  لى هللا عليح وسلمه وه ا  كد فيي 

تْرير حرم  مْام النموةه وو كد فيي  ييان  هللا عي  و يل لِيخص نمييح  يلى هللا علييح 

 وسلمه وهلل الحمد والمن .

 باب قولح تعالى:" إال تنصرو  فْد نصر  هللا": تاسعا :

َض رسوِل هللا  لى هللا عليح وسلم لِيٍ  من األذَّللا مين نعدائيح علييهم لعني  هللا  إنَّ تعرُّ

لَيمثل داعيا  قويا  للمؤمنين األوفييا  للْييام بوا يب الي ب عين رسيول هللا  يلى هللا علييح 

وطانه ولْد كان الصيحاب  رضيوان هللا وسلم وتفديتح باألرواح واألهلون واألموال واأل

عليهم نعَم األنموذج يُحتي َّللا فيي هي ا المْيامه غيير نن هللا تعيالى ال يتيرِ نمييح  يلى هللا 

عليح وسلم محتا ا  إلى نصرة نحد وال مفتْيرا  إليهيا رغيم تأكيد و وبهيا علييهم؛ فنصيرة 

م غيير مفتْيٍر إليهيا رسول هللا  لى هللا عليح وسلم وا م  علينا وهو  لى هللا عليح وسل

بما نغنا  هللا تعالى عنها بل عن الخلق ن معينه نلم تر إلى قولح تعالى :" وهللا يعصيمك 

من الناس"ه ففي الحديث عن عائِ  رضي هللا عنهيا قاليت: كيان النميي  يلى هللا علييح 

وسييلم يُحييرس حتييى ن لييت هيي   اآلييي :"وهللا يعصييمك ميين النيياس"ه فييأخرج رسييول هللا 

عليح وسلم رنسح من الْم  فْال لهم: يا نيها الناس انصرفوا فْد عصمني هللا".  لى هللا 

وقال تعالى :"إنا كفيناِ المسيته ئين" ه قيال شييخ امسيالم ابين تيميي  رحميح هللا:"ومين 

يين المييؤمنين نن يعيي بو  ميين اليي ين يييؤذون هللا ورسييولحه فييان هللا  سيين  هللا نن ميين لييم يمِمِ

ويمفيح إيا  كميا قيدمنا بعيض ذليك فيي  - لى هللا عليح وسلم  -سمحانح ينتْم منح لرسولح

قص  الماتب المفترَّللاه وكما قال سمحانح:"فا دَل بما تُيؤمر ونعيِرض عين المِيركين. 

إنا كفيناِ المسيته ئين"ه والْصي  فيي إهيالِ هللا واحيدا  واحيدا  ِمين هيؤال  المسيته ئين 

ما قيل نفرو مين رؤوس قيريشه مينهم معروف ه قد ذكرها نهل الِسيَر والتفسير وهم على 

الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل واألسودان بن الم لب وابين عميد يغيوإ والحيارإ 

بن قيس. وقد كتب النمي  يلى هللا علييح وسيلم إليى كسيرَّللا وقيصير وكالهميا ليم يُسيلمه 

فيْيال لمن قيصر نكرَم كتاَب رسول هللا  لى هللا عليح وسلم ونكرَم رسولَح فثمت ملُمحه 

َق كتاَب رسول هللا  لى هللا علييح وسيلم  إن الملك باٍق في ذريتح إلى اليومه وكسرَّللا م َّ

ق ملميح كيل ممي قه  واسته ن برسول هللا  لى هللا عليح وسيلم فْتليح هللاُ بعيد قلييله ومي َّ

ولم يمق لْلكاسرة ملك". وقد نخيرج ال مرانيي رحميح هللا عين سيعيد بين  ميير عين ابين 

عنهما في قوليح :"إنيا كفينياِ المسته ئين"قال:المسيته ئون الولييد بين  عماس رضي هللا

المغيرةه واألسود بن عمد يغوإه واألسود بن الم لب نبو زمعي  مين بنيى نسيد بين عميد 

الع َّللاه والحارإ بن غي يل السيهميه والعياص بين وائيل السيهميه فأتيا   مرييل علييح 
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مه فأرا  نبيا عميرو الولييد بين المغييرة السالم فِماهم إليح رسول هللا  لى هللا عليح وسل

فأومأ  مريل إلى نبجلح فْال: ما  نعت شيئا . فْال: كفيتمح. الم نرا  الحارإ بين غي يل 

السهمي فأومأ إلى ب نح. فْال: ما  نعت شيئا . فْال: كفيتمح. اليم نرا  العياص بين وائيل 

أما الوليد بن المغييرة السهمي فأومأ إلى نخمصح. فْال: ما  نعت شيئا . فْال: كفيتمح. ف

فمييرَّ بر ييٍل ميين خ اعيي  وهييو يييريش نييمال  لييح فأ يياب نبجلييح فْ عهيياه ونمييا األسييود بيين 

الم لييب فعمييي فميينهم ميين يْييول عمييى كيي اه وميينهم ميين يْييول نيي ل تحييت شييجرة فجعييل 

يْول: يا بني ال تدفعون عني قد هلمت نطعن بِوِ في عينىه فجعلوا يْولون: ما نيرَّللا 

لك حتى عمييت عينيا ه ونميا األسيود بين عميد يغيوإ فخيرج فيي رنسيح شيئا ه فلم ي ل ك 

قروح فمات منهاه ونما الحارإ بين غي يل فأخي   الميا  األ يفر فيي ب نيح حتيى خيرج 

خرؤ  من فيح فمات منهاه ونما العياص بين وائيل فمينميا هيو كي لك يوميا  حتيى دخيل فيي 

هللا تعيالى لنمييح  يلى  ر لح شمرق  حتى امتْلت منها فمات"ه فه   بعض نمياذج انتْيام

هللا عليييح وسييلمه وكتييب السييير طافحيي  بمثييل هيي اه وقييد عْييد الْاضييي عييياض رحمييح هللا 

فصال  في كتابح النفيس الِفا بتعرييع حْيوق المصي فى بعنيوان )عصيم  هللا تعيالى ليح 

 من الناس وكفايتح َمن  ذا ( ذكر فيح نماذج مثل ماتْدم.

ي هللا عنيح قيال:" غ ونيا ميج رسيول هللا  يلى وفي الحديث عن  ابر بن عميد هللا رضي

هللا عليح وسلم غ وة نجده فلما ندرَكتيحُ الْائلي  وهيو فيي واٍد كثيير العضياةه فني ل تحيت 

شجرة واستمل بها وعلِق سيفحه فتفرق الناس في الِجر يستملونه وبينا نحن كي لك إذ 

بيين يدييح فْيال: إن هي ا  دعانا رسول هللا  لى هللا عليح وسلم فجئناه فيإذا نعرابييو قاعيدو 

نتاني وننا نائم فاخترط سيفي فاستيْمت وهو قائم عليى رنسيي مختيرط  يلتا  قيال: مين 

يمنعيك منيي؟ قلييت: هللا. فِيامح اليم قعييد فهيو هيي ا. قيال: وليم يعاقمييح رسيول هللا  ييلى هللا 

عليح وسلم"ه قال الحافظ ابين حجير رحميح هللا:"ووقيج فيي روايي  بين إسيحاق بعيد قوليح 

: هللا( : فدفج  مريل في  در  فوقج السييع مين ييد ه فأخي   النميي  يلى هللا علييح )قال

وسلم وقال: من يمنعك ننت مني؟ قال: ال نحد. قيال: قيم فاذهيب لِيأنكه فلميا ولَّيى قيال: 

ننت خير مني". واألحاديث في مثيل هي ا كثييرةه والِياهد فيهيا عصيم  هللا تعيالى لنمييح 

افتْيار  هلل تعيالى وحيد  ميج ميا فيرض عليى الميؤمنين مين  لى هللا عليح وسلم وتجريد 

نصرتحه ليُعلم نن نصرة المؤمنين لرسول هللا  لى هللا عليح وسلم شيرفو لهيم ال حا ي   

لرسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم يْضييونهاه وليييُعلم نن التخيياذل عيين نصييرة رسييول هللا 

  لى هللا عليح وسيلم بِيي   لى هللا عليح وسلم منْص و للمتخاذلين ال تضر رسوَل هللا

وقييد كفييا  هللا تعييالى حيييث قييال سييمحانح:"نليس هللا بميياٍف عمييد "ه قييال الْاضييي عييياض 

رحمح هللا:"قيل: بماٍف محمدا   لى هللا عليح وسلم نعدا   المِيركين". قليت: فلييُعلم إذا  

لى رسيولح نن قولح تعالى :"إال تنصرو  فْد نصر  هللا" كما ننح خمر عن نصيرة هللا تعيا

 ييلى هللا عليييح وسييلم وكفايتييح إيييا ه فييإن فيييح معنييى الوعيييد والتهديييد لميين تخيياذل عيين 

نصرتح  لى هللا عليح وسلمه ألنح متى نُعلن بأذَّللا رسول هللا  يلى هللا علييح وسيلم فْيد 

تمحييض فسيي اطان؛ نحييدهما فسيي اط عداوتييح واآلخيير فسيي اط نصييرتحه فميين لييم يهييرل 

سيلم بمييل مييا يمليك فْييد اختيار لنفسييح فسي اط العييداوة ولييو لفيدا  النمييي  يلى هللا عليييح و

بمجرد الصمت وما نخمثح من  مته فلميا ركين إليى نهيل العيداوة والتحيق بفسي اطهم 

ن مح في عداوةٍ مج هللا ع  و ل ألن هللا تعيالى نخمير وهيو ن يدق الْيائلين ننيح ينصير 
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اختيار خي الن نميي هللا نميح  لى هللا عليح وسيلم ال محالي ه فتأميل هي ا وارَإ لحيال مين 

  لى هللا عليح وسلم وعداوة هللا ع  و له نسأل هللا السالم  والعافي .

كم ربِِك فإنك بأعيننا": ُِ  عاشرا : بابو  امجو لْولح تعالى :"وا مر لحِ

ه ا بابو  امجو لمل ميا تْيدمه فيإذا تأمليت ندركيت رعياِ هللا كييع نحياط هللا تعيالى نمييح 

ياج الحفييظ والمنعيي ه وضييرب ميين حولييح فسيي اط العمميي   ييلى هللا عليييح وسييلم بسيي

والتوقير وام الله فنهى ومنج من التْدم برن ٍ نو كالٍم بين يديح  لى هللا علييح وسيلمه 

حتى إذا ُوِ د داعي التخاطب معيح  يلى هللا علييح وسيلم منيج مين مناداتيح باسيمح ومنيج 

ادر ميين االسييته ا ه وقصيير ميين التسييمي بلْمييح حتييى ال يلتييمس النييدا  ويييتممن العييدو الغيي

ندا    لى هللا عليح وسلم على مثيل ييا رسيول هللا ه ييا نميي هللاه والموفَّيق مين قيدَّم بيين 

يد  ذلك بالتفدي  بالنفس واألهلونه حتى إذا  يا  امذن بيالمالم فيي حضيرتح  يلى هللا 

عليو فييح عليح وسلم كان النهي والمنج من رفج الصوت إ الال  وتوقيرا  لمجلسح مين نن ي

 وتو فوق  وتح  لى هللا عليح وسلمه الم إذا كان امذن بالمالم َمنيج مين تنياول نلفياٍظ 

قد تمون مدعاة إسا ة في الخ اب وسيو  ندب فيي السيلوِ معيح  يلى هللا علييح وسيلمه 

بل نمر بهجر نلفاٍظ ال لِي  إال ألنها قريم  من نلفاظ يمييد  بهيا نعيداؤ   يلى هللا علييح 

ب لك المرا ة من نعدا  رسول هللا  لى هللا عليح وسلمه الم إذا  يا  الميالم وسلم لتمتمل 

به   الْيود والضوابط منج من االنمساط واالسترسال فيي المجليس حتيى ال ييؤذَّللا النميي 

 لى هللا عليح وسلم بتعب نو ملله ولمن هيهات نن يؤذن ألحد بْياٍم مين مجلسيح  يلى 

امذن كان االنصراف مسموحا  بحه وهم ال ينصيرفون هللا عليح وسلم إال بإذنه فإذا كان 

ي  بيح  يلى هللا علييح وسيلمه اليم  عنح  لى هللا عليح وسلم إال بأ سادهم نميا قليوبهم فمعلَّْ

حيي َّر سييمحانح وتعييالى نحييدا  نن ينييال  نيياب النمييوة بييأذَّللاه ولييو كييان ميين نزوا ييح بِييي  

وخِيي  هللا عي  و يل وتيوقير تستدعيح طميع  النسا  وهنَّ َمن هنَّ فيي اليورل والتْيوَّللا 

النمي  يلى هللا علييح وسيلمه فنميح بهي ا األدنيى عليى المحي ور والمحميور األعليى وهيو 

نذَّللا نعدائح من المنافْين الممغضين الِانئينه ولما لم يمن يمفي هؤال  التنميح والتحي ير 

ر تخليدا ه ولميا كان الوعيد الِديد لهم بالع اب األليم في الدنيا تْتيال  وفي اآلخرة في النا

كان وقول األذَّللا والميد داعيا  للمؤمنين لنصيرة نمييح  يلى هللا علييح وسيلم نكيد سيمحانح 

وتعالى على نن مْام النموة نع  عند هللا تعالى مين نن يُحييَج نمينيا  يلى هللا علييح وسيلم 

ألحييده فتمفييل بنصييرتح سييمحانح وتعييالى وإعييال  شييأنح وق ييج دابيير شييانئح وبتيير  ُو ييودا  

كرا ه لتمتمل به ا المِهد الجليل معالم  يان  هللا تعالى لجناب النمي محميد  يلى هللا وذِ 

عليح وسيلم بيأبي ونميي هيو  يلوات هللا وسيالمح علييحه نال فلييعلم نن مين شيتم ِمين هي ا 

ممانح عند هللا تعالى فْد اختار لنفسح نن يُؤِذنَح هللاُ تعالى بحرٍب ينتصير بهيا لنمييح  يلى 

لمه فلمييئس مييا اختييار الهالييك المعتييد  علييى مْييام  ييفوة خلييق هللا ن ميييعنه هللا عليييح وسيي

 ولنعم ما نصر هللا تعالى ونع  بح مْام نميح  لى هللا عليح وسلم بين المؤمنين.

الم اعلم نن كل ما تْدم و فُح مما نو مح هللا تعالى لنميح  لى هللا علييح وسيلم فيي حياتيح 

 عليح وسلمه فال يجيوز ألحيٍد نن يتْيدم بيرن  بيين ييد  فإن ِمثلَح باٍق بعد مماتح  لى هللا

المتاب والسن ه وإذا نحو ح الموقع إلى إعمال فمر وا تهياد تنميح ليئال يعليو رنيُيح فيوق 

قييول هللا تعييالى وسيين  رسييولح  ييلى هللا عليييح وسييلم ه الييم ليعييرف للنمييي  ييلى هللا عليييح 

لصيالة والسيالم علييح نبيدا  مهميا وسلم فضلح وممانح فال ي كر  باسمح مجردا  وال يترِ ا
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تمرر ذكر   لى هللا عليح وسلمه الم ليتخير من المالم واللفيظ ميا ينيأَّللا بيح عين تحرييع 

مراد رسول هللا  لى هللا عليح وسلم نو الرغمي  عين سينتح نو االبتيدال فيي شيريعتحه اليم 

يج لينتمح من نن يسترسل مج داعي رنيح بي عم اال تهياد فيمتعيد عين شياطي السين  ويضي

في محيط الوساوس والرن  الم مومه وليح ر من نن يسي  وهيو ال ييدر  لمْيام النميوة 

بنسم  قوٍل باطٍل نو مي موٍم لِيريعتح  يلى هللا علييح وسيلم؛ فيال يرميهيا بينٍْص نو عيدم 

مجاراةٍ للواقج ولتغير ال مان والممان فإن ه ا غاي  سو  األدب مج َمين بعثيح هللا تعيالى 

لى يوم يمعثونه وليراقب بح ر كل من تسول لح نفسح التنْص عمدا  مين بِريعٍ  كاملٍ  إ

سن  رسول هللا  لى هللا عليح وسلم كأولئك الهلميى مين المستِيرقين ونذنيابهم مين بنيي 

 لييدتنا اليي ين يت يياولون علييى مْييام النمييوة بتميي يب حييديٍث نو تييوهين سيينٍ  نو تْييديم عْييٍل 

يٍ على سنٍ  نمويٍ  الابتٍ   حيح ه  وليعلم نن مْامح من هؤال  الهلميى مْيام االنتصيار دِعِ

للنمي  لى هللا عليح وسلم بدفج شمه  إن كانت هيي الغاليب نو ق يج اللسيان واليوتين إن 

ده وليعلم نن هللا تعالى نا ر نمييح  يلى هللا علييح وسيلم سيوا  نصير   كان السبُّ المجرَّ

لجندي  المحمدي  نن يميون ممين األتمال نم اله فليتخير من يدَّعي االنخراط في  فوف ا

يسلَّ السيع ذودا  عن  نياب النميوة نو نن يميون مين الْيابعين ميج الخواليع والمنيافْينه 

وهم ا فلن تعدم ندبا  وتع ييرا  وتيوقيرا  بيرَّ بيح  يحاب ُ رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم 

 يلى هللا علميح  نميَّهم عليح الصالة والسالم في حياتحه إال و دت ِمن  نسيح ميا تمير  بيح

 وسلم بعد مماتحه والحمد هلل رب العالمين.

 الفصل الثالث: جريمة سه النبي صلى هللا عليه وسلم

إن مما ال يخفى على عاقل فضال  عين مسيلم نن تينَُّْص األنمييا  علييهم الصيالة والسيالم 

سيفٍح ورميهم بِي  من األذَّللا قوال  كان نم فعال  إنما هو  ريم  بِع  ال تصيدر إال عين 

وحْيٍد وخميٍث فييي الينفس. ذلييك نن هللا تعيالى إنميا بعييث رسيلح وننميييا   رحمي   للعييالمينه 

و علهم للمِري  هيداة  مهتيدينه يمسيمون النياس برفيق يحجي ونهم عين النيار ويسييرون 

بهيييم إليييى طرييييق طاعييي  هللا مو يييلين َمييين شيييا  هللا تعيييالى نن يسيييتنْ   بهيييم إليييى  نييي  

هؤال  الرسيل الميرام خمثيا  فيي ال ميج وحْيدا  فيي الينفس الرضوانه فمان االعتدا  على 

وقمحا  في الْول والفعله نسأل هللا تعالى العافي  والسالم  من ذليك. فيإذا تأمليت ميا تْيدم 

ِميين فضييِل رسييول هللا محمييد  ييلى هللا عليييح وسييلم تيْنييت نن ميين ت يياول علييى مْامييح 

نشد خمثا  ونكثر حْيدا  ونسيون  لوات هللا وسالمح عليح بِيٍ  من ه ا األذَّللا والسب هو 

قمحا  في ذليك كليحه ألنيح بيأبي ونميي  يلوات هللا وسيالمح علييح خييُر رسيل هللا ن معيين 

وخاتم النميين وإمام المرسلين نرسلح هللا تعالى رحم   للعيالمينه فميان حْيح التجرييد فيي 

لتفدييي  المتابعيي  وامخييالص فييي المحميي  والممالغيي  فييي التعميييم والتييوقير والتع ييير وا

باألرواح واألهلون واألموال واألوطانه وكان غاي  الخمث نن تمتد نلسن  الماطيل بسيمِِح 

نو لمِ   نو تنُِّْصيح  يلوات هللا وسيالمح علييحه وسيوف ييأتي الحْيا  بييان نن هي ا الفعيل 

 الخميث نشد سو ا  من المفر بغير  من األفعال واألقوال.

هللا  يلى هللا علييح وسيلم وبييان ميا هيو فيي  وه ا الفصل معْودو لميان  ف  سب رسول

حْح شيتمو وتينُْص وإسيا ةه اليم التنمييح عليى الفيرق بيين سيب رسيول هللا  يلى هللا علييح 

وسلم والمفر المجرد عن ذلكه حتى تتحرر ه ا المسأل  تحريرا   ييدا  قميل االنتْيال إليى 
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ورسيولح  يلى هللا الفصل التالي ال   نمين فيح حمم هي ا السياب المعياد  هلل عي  و يل 

 عليح وسلم.

نوال : بيييان  ييف  سييب رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم ومييا هييو فييي حْييح  ييلوات هللا 

 وسالمح عليح شتم وتنُْص وإسا ة:

إن المالم هنيا مميا يتعياظم فيي الينفس ِذكير ه كميا قيال ابين تيميي  رحميح هللا:"اليتملُّم فيي 

ر  ييفتحه ذلييك ممييا يثْييل علييى الْلييب تمثيييل سييِبِ رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم وذكيي

واللسانه ونحن نتعاظم نن نتفو  ب لك ذاكرين نو  اليرينه لمين لالحتيياج إليى الميالم فيي 

حمم ذلك نحن نفرض المالم في ننوال السب م لْا  من غير تعيينه والفْييح يأخي  حميح 

وليو  من ذلك"ه قلت: ه ا غاي  األدب والورل فالمؤمن ال يست يج نن يحميي هي ا السيب

ناقال  لثْلح واختالج الْلب دونحه وه ا ب ميع  الحال ميا يجيد  الميؤمن فيي قلميحه نميا مين 

َِ دون نن يتعياظم فيي نفسيح ذليك فليميِك عليى نفسيح ولييخَش  حمى هي ا الميالم وليو نياقال 

عليهييا المييوت والييرانه بييل لْييد عْييد الْاضييي عييياض رحمييح هللا فصييال  كييامال  فييي حمييم 

سول هللا  لى هللا علييح وسيلم وبييَّن ميا يجيوز منيح )عليى سيميل الناقل والحاكي لسب ر

الِهادة على الِاتم نو التعريع بيح نو التعلييم نو الفتيوَّللا(ه وميا ال يجيوز مين هي ا النْيل 

فْييال رحمييح هللا :"فأمييا ذكرهييا علييى غييير هيي ا ميين حماييي  سييمح وامزرا  بمنصييمح علييى 

ومْيياالتهم فييي الغييث والسييمين و ييح الحمايييات واألسييمار والُ ييَرف ونحاديييث النيياس 

ومضيياحك المجييان ونييوادر السييخفا  والخييوض فييي قيييل وقييال ومييا ال يغنييي فمييل هيي ا 

ممنوله وبعضح نشد في العْوب  والمنج من بعض"ه قلت: وه ا مما ينمغي التنمييح علييح 

اليوم إذ نن بعض الغيورين ن لحهم هللا يسارعون في نْيل وتناقيل هي ا السيماب والِيتم 

عريع بجريم  المجرم فإذا بهم يصمحون وسيل  لنِير هي ا امزرا  واالسيته ا  بغي  الت

بالنمي  يلى هللا علييح وسيلم كميا يحيدإ عليى مواقيج الِيمم  العالميي  الحاسيوبي  وغيير 

ذلييكه فينمغييي التييورل عيين هيي ا ويمفييي التعريييع بالسيياب وامشييارة إلييى  يينس السييب 

المْيام هنيا فيي الغاليب لييس مْيام شيهادة  ونوعح ُمجمال  دون نْل تفا يلحه ال سييما ونن

 نمام الْضا ه وإنما تعريعو بهؤال  المجرمين السفها  ه فلينتمح إلى ه ا وهللا الموفق.

نما  ف  السب فليس لهيا حيدو معيينو فيي الِيرله بيل المحيتمم فييح العيرف وفيق الْاعيدة 

المجتمعيات سيما  نو  الفْهي  المعروف : العادة محمَّم ه فمل ما كان في ُعرف مجتميجٍ مين

تنْصا  نو شتما  فهو ك لك إذا نُسب إلى النميي  يلى هللا علييح وسيلم. فعليى سيميل المثيال 

نجد نن من ننيوال السيب التيي ليم تمين معهيودة فيي الْيديم اسيتعمال الرسيوم فيميا ييدعى 

اليوم بالرسيوم التِخيصيي  لالسيته ا  والسيخري  نو النْيد نو االسيتخفاف نو االمتهيانه 

مين قرييب بمثيل هي ا األذَّللا عليى مْيام خمير  –ق عهيا هللا  –ت اولت بعض األييد   وقد

المري   لوات هللا وسالمح عليحه وال ت ال ه   األيد  ق عها هللا طليْ   الييوم نسيأل هللا 

تعالى نن يْيض لها من يْيُم حمَمح فيها. والِياهد هنيا نن  يور السيب ال تْتصير ال ميا 

نو ناُلير مين هجيا  شيعر ونحيو ه فربميا درس مثيل هي ا النيول  تعارف عليح الناس قيديما  

وظهرت ننوال نخرَّللاه فال يتْيد الحمم بما ناُلر من  فات وننوال السب قديما  بل يِمل 

كل ما تعارف عليح الناس اليوم ننح اسيته ا  وسيخري  وشيتم وسيبه نسيأل هللا السيالم  

 من ذلك.
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هميا شيييخ امسييالم ابين تيمييي  رحمييح هللا والسيبُّ ُم لْييا  ال يخييرج عين قسييمين االنييين ذكر

 وهما الدعا  والخمر. وفيما يلي بيان ذلك:

 النول األول من السب : الدعا 

فه ا النول من السب مثل نن يْول الْائل لغير : لعنح هللا نو قمَّحيح هللا نو نخي ا  هللا نو ال 

سيبو لْلنمييا  ولغييرهم. رحمح هللا نو ال رضي هللا عنح نو ق ج هللا دابير ه فهي ا ونمثاليح 

وكي لك لييو قيال عيين نمييٍ : ال  ييلى هللا علييح نو ال سييلَّم نو ال رفيج هللا ِذكيير  نو محييا هللا 

اسمحه ونحو ذليك مين اليدعا  علييح بميا فييح ضيررو علييح فيي اليدنيا نو فيي اليدين نو فيي 

 اآلخرة

نيح فييي فهي ا كليح اذا  يدر ميين نحيٍد فهيو سيبو يترتييب علييح حمميح الِيرعي علييى ميا نمي

 الفصل التالي.

نما إن نظهير اليدعا  للنميي ونب ين اليدعا  علييح إب انيا  يُعيرف مين لحين الْيوله بحييث 

يفهمح بعض النياس دون اليمعضه مثيل قيول )السيام علييمم( إذا نخر يح مخيرج التحيي ه 

ونظهير ننيح يْيول )السييالم علييمم( وليم يُمهييروا السيبَّ وليم يجهييروا بيحه وإنميا نظهييروا 

الم لفما  وحاال ه وح فوا الالم ح فا  خفييا  يف ين ليح بعيض السيامعينه وقيد ال التحي  والس

يف ن لح األكثرونه فه ا قد قال فييح النميي  يلى هللا علييح وسيلم:" إن اليهيود إذا سيلَّموا 

عليمم يْول نحدهم: السام عليمم. فْولوا: عليك"ه فجعل ه ا شرعا  باقيا  في حياتيح وبعيد 

نن يُْييال لليي مي إذا سييلم :وعليييمم نو عليييمم. وكيي لك لمييا سييلم  موتييح حتييى  ييارت السيين 

عليهم اليهود  قال: نتدرون ماقال؟ إنما قال: السام عليمم. ولو كان ه ا من السب ال   

هو سبو لو ب نن يِرل عْوب  اليهود  إذا سيمج منيح ذليك وليو بالَجليده وقيد نخمير هللا 

يحيِِيك بيح هللا ويْوليون فيي ننفسيهم ليوال  عنهم بْولح تعيالى:"وإذا  ياؤوِ حيَّيوِ بميا ليم

يعيي بنا هللا بمييا نْييول حسييمهم  هيينم يصييلونها فمييئس المصييير"ه فجعييل هللا تعييالى عيي اب 

اآلخرة حسمهمه فدل على ننح لم يِرل على ذلك ع ابا  في الدنياه وه ا ألنهيم ليو قُيرروا 

وننيتم تتْوليون علينيا.  على ذلك وسئلوا عنح لْالوا :إنما قلنا السالم وإنما السمج يخ ييه

فمو مات العْوبات البد نن تمون ظياهرة  المهيور الي   يِيترِ فييح النياسه وإن إتييان 

السب على ه ا الو ح الخفي غاي  ما يمون من المتمان وامخفا  ونحن ال نعاقمهم عليى 

مييا يُسييرونح ويخفونييح ميين السييب وغييير . والحا ييل ميين هيي ا ننييح يحتيياج نن يجتمييج فييي 

مون من  نس السب ونن يمون ظاهرا  ال خفا  فيح حتى تُْام الميني  بوضيوح السب نن ي

ال خفا  فيح. قلت: وهنا نمت  ل يف  وهي نن ال   يُم ن السب ويُلحن الْيول فييح ويُغلفيح 

بالسالم وغير  من األقوال الماهرة المتعاميل بهيا بيين النياس إنميا يتميتم بهي ا عليى هي ا 

ح وهي ا هيو الم ليوبه نعنيي نن تميون كلمي  الي ين كفيروا النحو لنول م ليٍ  وقميجٍ يعيِي

السييفلى وكلميي  هللا هييي العلييياه فالسييبُّ المييم َّن ال يترتييب عليييح االنتْيياص ميين الييدين 

والرسول  لى هللا عليح وسلم الحا ل بإعالن السب وإطهار ه والعْوب  الِرعي  فيي 

من نب ين السيب ونضيمر  الدنيا شرعت لمن نظهر السب ونعلن بحه وله ا قال تعالى في

ونخفا  مْموعا  ذليال  :" حسمهم  هنم يصلونها فميئس المصيير"ه وهي ا غايي  العيدل ألن 

َمن كان السب منح ظاهرا  وباطنيا  عاقمنيا  فيي اليدنيا وعاقميح هللا فيي اآلخيرةه ومين كيان 

 السب منح باطنا  ولم يمهر  إظهارا  تْوم بيح الحجي  علييح فيي اليدنيا عوميل بمياهر  فيي

الدنيا وعاقمح هللا تعالى في اآلخرة وحسيمح  هينم وبيئس المصييره فليم يمين لنيا نن نتْيدم 
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بين يد  هلل تعالى بعْوب  غير التي قرر سمحانح وتعالى ننهيا حسيب هيؤال ه فيإن ميثلهم 

مثل الفئران في  حورها إن ظهرت ظهيرت سيريعا  وعيادت إليى  حورهيا سيريعا  فليم 

تلها خارج  حورها بل يُصار إلى تسميم  حورها لتميوت يمن هناِ من دالٍ لتعْمها وق

 وتتعفن فيهاه وهلل الحمد من قمل ومن بعد.

 النول الثاني من السب: الخمر :

فمييل مييا عهييد  النيياس شييتما  نو سييما  نو تَنَُْصييا  فإنييح سييبو يترتييب عليييح حممييح وعْوبتييح 

لميحه فيان المفير لييس الِرعي  حتى لو كان السب يوافق معتْد الميافر الي   يُم نيح فيي ق

مسييتل ما  للسييبه وقييد يمييون الر ييل كييافرا  ليييس بسيياِبٍ والنيياس يعلمييون علمييا  عامييا  نن 

الر ل قد يمغض الر ل ويعتْد فيح العْيدة الْميح  وال يسمحه وقد يضم إلى ذلك مسيمتح. 

را  والحا ل ننح ليس كل ما يُحتمل اعتْادا  يُحتمل قوال ه وليس كل ما يُحتمل نن يُْيال سي

يُحتمييل نن يُْييال  هييرا ه والمعنييى نن نهييل ال ميي  مييثال  يُْييرون علييى دييينهم بِييرط عييدم 

المجاهرة بح ونحن نعلم نن من دينهم تم يب الرسول  لى هللا عليح وسلمه فه ا المعتْد 

نحتملييح ميينهم فييي السيير والميياطن وال نْمييل وال نحتمييل وال نرضييى ميينهم إظهييار ذلييك 

ا ه فليس على ذلك العهيد بيننيا وبيينهمه هي ا فيي نهيل ال مي ه وامعالن بح والْول بح  هر

فما بالك بالمحارب والمستأمن! والملمي  الواحيدة تميون فيي حياٍل سيما  وفيي حياٍل ليسيت 

بسبه فمن ذكر في مناظرة ننح ال يتمج محمدا   يلى هللا علييح وسيلم حاكييا  معتْيد  لييس 

على و يح التينْص واالسيته ا  وننيح كمن تملم بتم يب نموة محمد  لى هللا عليح وسلم 

حاشا   لى هللا عليح وسيلم لييس نهيال  الختييار هللا ليح تليك المن لي ه فياألول لييس بسيب 

والثاني سبو واضح ال مري  فيح. فعُلم نن ه ا يختلع باختالف األقيوال واألحيواله وإذا 

لنياس؛ فميا لم يمن للسب حدو معروف في اللغ  وال في الِرل فالمر ج فيح إليى ُعيرف ا

كييان فييي العييرف سييما  فهييو للنمييي سييب وهييو اليي   يجييب نن ينيي ل عليييح حمييم الصييحاب  

والعلمييا  فييي السييابه ومييا لييم يميين فييي العييرف سييما  فييال. وهيي    مليي و ميين نقسييام السييب 

 الخمر  ن كرها للمثال ال حماي   عن سب الرسول  لى هللا عليح وسلم :

معض نسييما  الحيوانيياته نو الو ييع إظهييار التيينْص واالسييته ا  :كالتسييمي  بيي.…2

بالمسمن  والخ   والمهاني  نو امخميار بأنيح فيي العي اب ونن علييح  اليام الخالئيق ونحيو 

 ذلك.

إظهييار التميي يب علييى و ييح ال عيين فييي المميي َّب: مثييل و ييفح بأنييح سيياحرو خييادلو .…3

محتاله وننح يضر من اتمعيحه ونن ميا  يا  بيح كليح زور وباطيل وشير ونحيو ذليكه فيإن 

مم ذلك ِشعرا  كان نبلغ في الِتمه فإن الِعر يُحفظ ويروَّللا وهو الهجيا ه وربميا ييؤالر ن

في نفوٍس كثيرة مج العلم بم النح نكثير مين تيأالير الميراهينه فيإن غنَّيى بيح بيين ميْل مين 

الناس فهو ال   قد تفاقم نمر ه ونما إن نخمر عن ُمعتََِْد  بغيير طعيٍن فييح مثيل نن يْيول: 

نو لسيت مصيدقح نو ال نحميح نو ال نرضيى دينيح ونحيو ذليكه فإنميا نخمير ننا لست متمعح 

عيين اعتْيياد نو إرادة لييم يتضييمن انتْا ييا ه ألن عييدم التصييديق والمحميي  قييد يصييدر عيين 

الجهل والعناد والحسد والممر وتْليد األسالف وإليع اليدين نكثير مميا يصيدر عين العليم 

! ون  ك ا وك ا هو! ونحو ذلك مين بصفات النميه خالف ما إذا قال: َمن كان! ومن هو

ل علييح شيي  ونحيو  االسته ا  واالستخفافه وإذا قال ليم يمين رسيوال  وال نمييا  وليم يني َّ

ذلييكه فهييو تميي يبو  ييريحه وكييل تميي يٍب فْييد تضييمن نسييمتَح إلييى الميي ب وو ييفح بأنييح 
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ك ابه فهناِ فيرق بيين مين ال يُْير بأنيح  يلى هللا علييح وسيلم نميي وبيين مين يْيول هيو 

ك َّاب؛ فليس َمن نَفى عن غير  بعض  فاتح نفيا  مجردا  كمين نفاهيا عنيح ناسيما  ليح إليى 

الم ب في دعواهاه والمعنى الواحد قد يؤدََّّللا بعماراٍت بعضها يُعيد سيما  وبعضيها ال يُعيد 

 سما ه فيُنمر في ه ا كلح إلى السياق وقرائن األحوال للحمم على قائل ذلك.

لصور والرسوم على سميل االسيته ا  والسيخري : فهي ا في عصرنا ه ا تصوير ا.…4

مما ال يُِك في كونح سيمَّا  وتنْصيا  وشيتما  للنميي  يلى هللا عييح وسيلم ه بيل إننيا ال نْمليح 

منسوبا  لصحاب  رسول هللا  لى هللا عليح وسلم رضوان هللا عليهم فمييع بيالنمي  يلى 

 هللا عليح وسلم.

لى الفاحِ  ونسم  ال وج إليى الفاحِي  فهي ا كليح ال عن في العرض: كنسم  األم إ.…5

طعيين فييي مْييام النمييوة وسييب وشييتم يترتييب عليييح مو مييح ميين الحمييم الِييرعي والعْوبيي  

 الِرعي  بال خالف.

ذكر ما تعيرض إلييح مين ابيتال ات عليى سيميل السيخري  والتعيريض : كيأن يْيول .…6

س عن نزوا يح ه مستخفا  : مرض وُضرب ونوذ  وسْط من على فرسح ه وُسحر وُحم

ولم يجد النفْ  عليى نزوا يح فمين حميى شييئا  مين ذليك مسيتخفا  فهيو سيابو يترتيب عليى 

 مسمتح الحمم والعْوب  الِرعي .

و مييال مييا تْييدم نن مييا يعييرف النيياس ننييح سييبو فهييو سييبه وقييد يختلييع ذلييك بيياختالف 

مر نُلحيق األحوال واال  الحات والعادات وكيفي  المالم ونحو ذلكه وما اشتمح فيح األ

 بنمير  وَشمَهح وهللا سمحانح نعلم.

 الانيا : الفرق بين سب الرسول  لى هللا عليح وسلم والمفر والردة:

ه ا الممحث من نهم المماحث التي تناولها شييخ امسيالم ابين تيميي  رحميح هللا بيالعرض 

ر مين والجوابه ولْد نبدل ون اد ونفاد رحمح هللا في ذلكه وننا نو   ونختصير ميا تيسي

ر ونعن:  كالمح رحمح هللا لِدة الحا   إليح في ه ا المْامه رب يِسِ

إنَّ سبَّ رسول هللا  لى هللا عليح وسلم  ناي  و ريمي  فيوق بياقي الجنايياته وإن سيب 

رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم  ريميي  زائييدة علييى  ريميي  الييردة والمفيير والحييرابه 

متعلْ  بسب الرسيول  يلى هللا علييح وسيلم وقيد وبداي   ال بد من تحرير نو ح الحْوق ال

حرر ذلك ابن تيمي  رحمح هللا تحريرا  نفيسا  فْال:" إن سب النمي  يلى هللا علييح وسيلم 

 تعلق بح عدة حْوق:

برسيولحه وعيادَّللا نفضيل نوليائيحه  –ن  السياب  –حق هللا سمحانح: من حيث كفيَر .…8

ه فإن  حتهما موقوف و عليى  يح  وبارز  بالمحارب ه ومن حيث طعن في كتابح ودينح

الرسييال ه وميين حيييث طعيين فييي نلوهيتييح؛ فييإن ال عيين فييي الرسييول طعيينو فييي المرِسييله 

 وتم يمح تم يبو هلل تمارِ وتعالىه وإنمارو لمالمح ونمر  وخمر  وكثيٍر من  فاتح.

حق  ميج المؤمنين من هي   األمي  ومين غيرهيا مين األميم: فيإن  مييج الميؤمنين .… 9

ح خصو ا  نمتحه فإن قيام نمير دنيياهم وديينهم و خيرتهم بيحه بيل عامي  الخيير مؤمنون ب

ال   يصيمهم في الدنيا واآلخرة بواسي تح وِسيفارتحه فالسيب ليح نعميم عنيدهم ِمين سيِبِ 

ننفسهم و بائهم ونبنائهم وسب  ميعهمه كما ننح نحبُّ إليهم من ننفسهم ونوالدهم و بيائهم 

 والناس ن معين.
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  ييلى هللا عليييح وسييلم ميين حيييث خصييوص نفسييح: فييإن امنسييان حييق رسييول هللا.…10

تؤذيح الوقيعي ُ فيي ِعرضيح نكثير مميا يؤذييح نخي  ماليحه ونكثير مميا يؤذييح الضيربه بيل 

ربما كانت عند  نعمم من الجيرح ونحيو ه خصو يا  مين يجيب علييح نن يمهيَر للنياس 

هتيك عرضيح قيد يميون  كماُل ِعرضح وعلو قدر  لينتفعوا ب لك في الدنيا واآلخيرةه فيإن

نعمم عند  ِمن قتلحه فإن قتلَح ال يْدح عند الناس في نموتح ورسالتح وعلو قدر ه كما نن 

موتييح ال يْييدح فييي ذلييكه بخييالف الوقيعيي  فييي ِعرضييح فإنهييا قييد تييؤالر فييي نفييوس بعييض 

الناس من النُفر  عنح وسو  المن بح ما يُفسد علييهم إيميانهم ويو يب لهيم خسيارة اليدنيا 

 رة.واآلخ

فعُلييم بيي لك نن السييب فيييح ميين األذَّللا هلل ولرسييولح ولعميياد  المييؤمنين مييا ليييس فييي المفيير 

والمحاربيي ه وهيي ا ظيياهرو إن شييا  هللا تعييالى." قلييت: إذا تأملنييا فييي هيي   الحْييوق تمينييت 

نو ح الفرق بين سب الرسول  لى هللا عليح وسلم وبين غير  من الجنايات على النحيو 

 التالي:

بين سب الرسول  لى هللا عليح وسلم وسب هللا سمحانح وتعالى: إن مميا ال نوال : الفرق 

يحتاج إلى تْرير نن سيب هللا عي  و يل نعميم مْاميا  مين سيب الرسيول  يلى هللا علييح 

وسلمه غير نن ه ا ال يمنج من و ود فرق بيين سيب هللا تعيالى وسيب رسيول هللا  يلى 

ترتمي  عليى هي ا السيب مين حييث قميول هللا عليح وسلم بحيث يترتب فيرق فيي اآلاليار الم

التوب  من عدمحه فإذا تمين ه ا فالفرق بين سب رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم وسيب 

 هللا تعالى من و و :

إن سبَّ هللا تعالى حقو محضو هلله وذلك يسْط بالتوب ه وسبُّ النمي  لى هللا عليح .…5

 اآلدمي بالتوب ه إال نن يعفو.وسلم فيح حْان؛ حقو هلل وحقو للعمده فال يسْط حق 

إن النمي  لى هللا عليح وسلم تلحْح المعرة بالسيب ألنيح مخليوقه وهيو مين  ينس .…6

اآلدميين الي ين تلحْهيم المعيرة والغضاضي  بالسيب والِيتمه وكي لك يُثيابون عليى سيمِِهم 

ويع يييهم هللا ميين حسيينات الِيياتم نو ميين عنييد  عوضييا  علييى مييا ن ييابهم ميين المصيييم  

ه فمن سيمَّح فْيد انيتْص حرمتيح  يلى هللا علييح وسيلم. والخيالق سيمحانح ال تلحْيح بالِتم

معرة وال غضاض  ب لكه فإنح من َّ و عن لحوق المنافج والمضيار بيحه كميا قيال سيمحانح 

فيمييا يرويييح عنييح رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم:" يييا عميياد  إنمييم ليين تملغييوا ضيير  

"ه وإذا كيان سيب النميي  يلى هللا علييح وسيلم قيد فتضرونيه ولن تملغوا نفعي فنتفعوني

يؤالِر انتْاَ ح في النفوس وتلحْح ب لك معرة وضيمه وربما كان سيمما  للتنفيير عنيح وقلي  

هيمتح وسْوط حرمتحه ُشرعت العْوب  على خصوص الفساد الحا يل بسيمِِح فيال تسيْط 

يضير نفسييح بمن ليي   بالتوبي  كالعْوبيي  عليى  ميييج الجيرائمه ونمييا سيياب هللا سيمحانح فإنييح

المافر والمرتد فمتى تاب زال ضرر نفسح فال يُْتل. ويؤيد ذلك نن الْ ف بيالمفر نعميم 

من الْ ف بال نىه الم لم يُِرل عليح حدو مْدَّر كما ُشرل على الرمي بال نىه وذليك ألن 

ان المْ وف بالمفر ال يلحْح العار ال   يلحْح بالرمي بال نىه ألنيح بميا يُمهير مين اميمي

ةه بخيالف ال نيى فإنيح  يُعلَم ك ب الْاذفه وبما يمهر  من التوب  تي ول عنيح تليك المعيرَّ

يستسر بح وال يممنح إظهار المرا ة منحه وال ت ول معرتح في عرف الناس عنيد إظهيار 

التوب ه فم لك ساب الرسيول يُلحيق باليِدين ونهليح مين المعيرة ميا ال يلحْهيم إذا سيب هللا 
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هللا ظاهرا  معلوما  لمل نحٍد علميا  يِيترِ فييح كيل النياسه بمعنيى نن  لمون المنافي لسبِِ 

 نالر سب هللا تعالى ال يمهر بالنسم  هلل تعالى.

إن النمي  يلى هللا علييح وسيلم إنميا يُسيب عليى و يح االسيتخفاف بيح واالسيتهان ه .…7

فضيلحه  وللنفوس الميافرة والمنافْي  إليى ذليك دالٍ مين  هي  الحسيد عليى ميا  تيا  هللا مين

ومن  ه  المخالف  في دينحه ومين  هي  التممير عين االنْهيار تحيت حميم دينيح وشيرعحه 

وميين  هيي  المراغميي  ألمتييحه ونمييا سييبُّ هللا سييمحانح فإنييح ال يْييج فييي الغالييب اسييتخفافا  

واستهان   وإنما يْج تيديُّنا  واعتْيادا ه ولييس للنفيوس فيي الغاليب دالٍ إليى إيْيال السيب إال 

ونيح تعميميا  وتمجييدا ه وهي ا كمين ييدعي نن هللا اتخي  وليدا  تعيالى هللا عين عن اعتْياد ير

ذلك علوا  كميرا ه فه ا من  نس السب بل هو شتم  ريح كما  ا  في الحديث الْدسييه 

 ومج ذلك فحممح حمم المفر إال نن يتوب.

إن مفسييدة سييب الرسييول  ييلى هللا عليييح وسييلم ال تيي ول بإظهييار التوبيي ه بخييالف .…8

ة سب هللا تعالىه ولهي ا إذا نميرت إليى  ريمي  الْتيل وال نيى وإليى  ريمي  اليردة مفسد

و دت نن حد الْتل وال نى ال يسْط ألنح ال يممن إزال  مفسدتهما التيي وقعيته بخيالف 

 حد الردة فإنح يسْط بامسالم ألن مفسدة وقول الردة ت ول بعودتح لإلسالم.

وسلم نُلحْت بحرمي  هللا مين  هي  التغلييظه والحا ل نن حرم  الرسول  لى هللا عليح 

ألن ال عن فييح طعين فيي ديين هللا وكتابيحه ولمين هي ا الحيق نشيمح بحْيوق اآلدمييين مين 

 ه  بْا  حْح في استيفا  العْوب  من السابه فهو  لى هللا علييح وسيلم مين المخليوقين 

هيي علييحه وليئن ال ين ال تسْط حْوقهم بالتوبي ه ألنهيم ينتفعيون باسيتيفا  الحْيوق ممين 

كان مين حْيح  يلى هللا علييح وسيلم العفيو عمين شيا  ممين ليح علييح حيق فيي حياتيح فْيد 

انْ ييج هيي ا بموتييح  ييلى هللا عليييح وسييلم ولييم يعييد إال تغليييظ العْوبيي  وب ييالن سييْوطها 

بالتوب . فالنمي  لى هللا عليح وسلم يتألم بأذَّللا َمين سيمح وشيتمحه فليح نن يعاقيب مين  ذا  

  نفسح  لى هللا عليح وسلمه كما ليح نن يأكيل ويِيربه ومعليوم نن هللا تحصيال  لمصلح

تعالى غني عن ذلك كلحه وله ا فان تممين المِر من استيفا  حْح  يلى هللا علييح وسيلم 

ممن بغى عليح من  مل  مصالح الميؤمنينه وليوال ذليك لماتيت النفيوس غِميا  مين وقيول 

 .نذا  وعدم االنتصار لح  لى هللا عليح وسلم

 الانيا : الفرق بين سب الرسول  لى هللا عليح وسلم وسب سائر المؤمنين:

وال نرانييي محتا ييا  إلييى كثييير بسييٍط واسييتدالل علييى هيي   المدهييي ه غييير نننييا نحتيياج إلييى 

استحضارها كيي يسيتمين للميؤمنين نن قيياس األَوليى تغلييُظ عْوبي  مين ارتميب  ريمي  

ز يرا  وردعيا  وإيالميا  وإرهابيا  لمين ت ياول سب النمي  لى هللا عليح وسلم لتمون نشيد 

 على مْام النموة منها لمن سب نحدا  من سائر المؤمنين.

قال شيخ امسالم ابن تيمي  رحمح هللا :"إن سب النمي  لى هللا عليح وسيلم ال يجيوز نن 

يمون من حييث هيو سيب بمن لي  سيِبِ غييِر  مين الميؤمنينه ألنيح  يلى هللا علييح وسيلم 

الميؤمنين مين نمتيح فيي عامي  الحْيوق مثيل و يوب طاعتيح وو يوب محمتيح  يماين سائر

وتْديمح في المحم  على  ميج النياسه وو يوب تع يير  وتيوقير  عليى و يٍح ال يسياويح 

فيح نحده وو وب الصالة عليح والتسليم إلى غير ذلك من الخصيائص التيي ال تحصيى. 

د ه ونقل ميا فيي ذليك نن سيمَّح كفيرو وفي سمح إي ا و هلل ولرسولح ولسائر المؤمنين من عما
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ومحاربيي ه وسييب غييير  ذنييبو ومعصييي ه ومعلييوم نن العْوبييات علييى قييدر الجييرائمه فلييو 

 سِوَّللا بين سمح وسب غير ه لمان تسوي  بين الِيئين المتماينين وذلك ال يجوز".

يمين ذلك نن المؤمن حيق اميميان يؤلميح ويؤذييح سيب رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم 

ممييا يؤلميح سييب غييير  مين المييؤمنين بمييا فييهم نفسييحه ومين لييم يجييد هي ا فييي نفسييح نكثير 

فليخش عليهاه فإن اميمان ال يممل بدون تْديم النميي  يلى هللا علييح وسيلم عليى الينفس 

وعلى سائر المخلوقين في المحم  والتفدي  والمتابع  واالنتصار والغضب لمين ي عجيح 

ْيدم ذليك فيي ممحيث مماني  النميي  يلى هللا علييح ويسخ ح  لى هللا عليح وسيلمه ولْيد ت

وسلم من المؤمنه فإذا كان األمر ك لك لم يستسغ العْل نن يميون رد الميؤمن عليى مين 

سييب رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم كييرد  علييى ميين يِييتمح هييو نو يِييتم غييير  ميين 

 المؤمنينه وه ا كما قلت ال يحتاج إلى كثير تْريٍر واستدالله وهللا نعلم.

وخال   ه ا الفصل نن نمي  نو ح السب التي يعتمر  ياحمها سيابا  للرسيول  يلى هللا 

عليح وسلمه ونن ينتمح المؤمن إلى نن سب الرسول  لى هللا علييح وسيلم  نايي  عميمي  

و ريم  بِع  لها خصو يتها واستْالليتها عن غيرها من الجرائمه ونن المفير ميج ميا 

مج سب الرسول  لى هللا عليح وسيلمه فلييعلم هي ا كيل فيح من إ رام ليس وحد  كالمفر 

مؤمنه وليعلم نن نولوي  إعالن الحرب على المافر المحارب الساب لرسيول هللا  يلى 

هللا عليييح وسييلم والتر ييد لييح بالْتييل المتعييين فييوق نولوييي  محاربيي  غييير  ميين المفيياره 

 وسيأتي بيان ذلك في الفصل التالي بإذن هللاه وهللا نعلم.

ِ النبي صلى هللا عليه وسلمالفص  ل الرابف: ح م سااِّ

إن معرف  حمم ساب الرسول  لى هللا عليح وسيلم ضيرورة دينيي  ال غنيى لمسيلم عنهيا 

اعتْييادا  وعمييال ه نمييا االعتْيياد فمالمامييله ونمييا العمييل فعلييى قييدر االسييت اع ه وإن هيي   

ْريييب مثييل هيي   الضييرورة نكثيير تمحضييا  اليييوم ميين األمييس الْريييب إذ لييم نعهييد حتييى ال

الحمليي  الِييعوا  الِرسيي  ألكييابر مجرمييي األرض مميين يتجييرنون علييى مْييام النمييوة 

و ناب الرسول المريم  يلى هللا علييح وسيلمه ولييمن مْيام نحيدنا ِمين تعلُّيم حميم هيؤال  

م النحراف نمتح المجاهد في سميل إعيال  دينيحه  المجرمين مْام المصحح لعْيدتح والمِْوِ

من نن ينجرف نحدنا إلى مهاو  الخ الن والتهالك فيمون حاليح حيال والح ر كل الح ر 

من و فهم هللا تعالى فْال:" وِليَعلَم ال ين نافْوا وقيل لهم تعالَوا قياتلوا فيي سيميل هللا نو 

ادفعوا قالوا لو نعلُم قتاال  التَّمعناكم هم للمفر يومئٍ  نقرب منهم لإليمان يْولون بيأفواههم 

 م وهللا نعلم بما يمتمون".ما ليس في قلوبه

وقمييل الخييوض فييي تفا يييل هيي ا الممحييث ال بييد ميين مْدميي  للتعريييع بأقسييام النيياس ميين 

حيث امسالم والمفر حييث إن تفرييج بعيض األحميام المتعلْي  بسيب الرسيول  يلى هللا 

 عليح وسلم ينمني عليحه فنْول وباهلل التوفيق:

نربعي  هيي كميا ذكير ابين قييم الجوزيي   الناس إما مسلمون وإما كفيار. والمفيار ن ينافو 

رحمييح هللا :"المفييار إمييا نهييل حييرب وإمييا نهييل عهييده ونهييل العهييد الالاليي  ن ييناف: نهييل 

 ال م ه ونهل هدن ه ونهل نمان". وه   نم ة عن كل نول منهم:

نهل ال م : فهم ال ين دخلوا مج المسلمين في عْد ال م  بحيث رضيوا بيأن يمونيوا .…2

لح  يلى هللا علييح وسيلم مْيميين فيي دار امسيالم مضيروبا  علييهم تحت حمم هللا ورسيو

الج ي  والصغار في مْابل إقرارهم على دينهم فيما بيينهم ميج حمايي  الدولي  امسيالمي  
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ميون ميا  لهمهكما قال هللا تعالى :" قاتِلوا ال ين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخير وال يحِرِ

م هللاُ ورسولُح وال يَِدينُ  ون ديَن الحق من ال ين نوتوا المتاب حتى يُعُ وا الج يي َ عين حرَّ

يٍد وهم  اغرون"وعْد ال م  عْدو مؤبد ما لم ينْضح ال مي بنياقٍض مين نيواقض العهيد 

 المعروف .

نهييل الهدنيي : ويعرفييون نيضييا  بأهييل العهييد ونهييل الصييلح وهييم اليي ين  ييالحوا .…3

ال تجير  علييهم نحميام امسيالم  -مفار ن  دار ال –المسلمين على نن يمونوا في دارهم 

كما تجر  على نهل ال م ه ولمين علييهم الميع عين محاربي  المسيلمينه وهيؤال  الي ين 

 قال هللا تعالى فيهم:" فما استْاموا لمم فاستْيموا لهم"

نهييل األمييان: المسييتأَمن هييو المييافر يييدخل دار امسييالم ميين غييير اسييتي ان لهييا نو .…4

مان المسلمينه وهيؤال  إميا رسيل وسيفرا  نو تجيار نو مسيتجيرين إقام  فيها يدخلون بأ

يييدخلهم المسييلمون حتييى يسييمعوا كييالم هللا تعييالى ويُعييَرض عليييهم امسييالم كمييا قييال هللا 

تعالى:"وإن نحيدو مين المِيركين اسيتجارِ فيأِ ر  حتيى يسيمَج كيالم هللا اليم نبلغيح مأمنيح 

إن ليم يسيلموا بُلِِغيوا ميأمنهم بعيد قضيا  ذلك بيأنهم قيومو ال يعلميون" فيإن نسيلموا فمهياه و

الغاي  من زيارتهم لملد امسالمه وال تضرب عليهم الج ي  وال يْتلواه فإذا عاد إليى دار 

 الحرب عاد حممح حربيا .

نهل الحرب: هم كل المفار ما عدا األ ناف الم كورةه وهم الي ين قيال هللا تعيالى .…5

 وعند رسيولح إال الي ين عاهيدتم عنيد المسيجد فيهم:" كيع يمون للمِركين عهدو عند هللا

الحرام"ه فأهل المفر في األ ل محاربونه فإن عْد المسلمون معهم  يلحا  كيانوا نهيل 

هدن ه وإن عْدوا معهم الج ي  كانوا نهل ذم ه وإن دخليوا مسيتأمنين كيانوا نهيل نميانه 

 وهللا تعالى نعلم.

متنيال عين نميور إن هيم تعاطوهيا نْضيوا الم إن نهل ال م  قد عاهدوا المسلمين عليى اال

العهد وترتمت على نْض العهد نحمام شرعي  وعْوبيات شيرعي  بحسيب هي ا النياقضه 

وه ا كلح ممسوط في ممانحه ونذكر في ه ا المْام بعيض ميا ورد فيي الِيروط العمريي  

التي  الح عليهيا المسيلمون نصيارَّللا الِيام وشيرط النصيارَّللا عليى ننفسيهم فيي مْابيل 

يب فيي ديننياه وال نيدعو إلييح ال م  و الصلح شروطا  وفيها :" وال نُمهر شركا ه وال نُرِغِ

نحييدا "ه فمتييب الخليفيي  الراشييد عميير بيين الخ يياب رضييي هللا عنييح إلييى المسييلمين :" نن 

نمِض لهم ما سألوا ونلِحق فيهم حرفين نشترطهما عليهم مج ميا شيرطوا عليى ننفسيهم : 

 مسلما  فْد خلج عهد "ه فتأمل  يدا  ه   الِروط:نال يِتروا من سماياناه ومن ضرب 

نن ال نُمهيير شييركا : فييال يجييوز لهييم نن يعلنييوا ويمهييروا علييى المييْل شييعائر دييينهم .…3

الِييركي  كإظهييار الصييليب نو التحييديث بمنييوة عيسييى هلل تعييالى سييمحانح وتعييالى عمييا 

كانوا قد نُقيروا  يِركونه ونحو ذلك مما فيح نذَّللا هلل ورسولح  لى هللا عليح وسلمه وإن

 عليح فيما بينهم في مْابل دفج الج ي  و ريان حمم هللا ورسولح عليهم.

ب في ديننا: فال ييدعون نحيدا  إليى ديينهم الماطيل ألن هي   اليدعوة معناهيا .…4 وال نرِغِ

تفضيل دينهم على دين امسالم وهيو مخيالع لميا عاهيدناهم علييح مين خضيوعهم لحميم 

 امسالم.

ما  فْد خلج عهد : فيإذا كانيت هي   هيي حرمي  المسيلم فحرمي  هللا ومن ضرب مسل.…5

 ورسولح  لى هللا عليح وسلم من باب نولى.
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فإذا تأملت ه   الِروط و دت ننها تدل بْياس األَولى على حرم  ومنيج الت ياول عليى 

رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم بالسييب وامسييا ة والِييتم والتعييريضه فييال يخفييى وال 

تْريٍر  ريح نن وقول مثل ه ا ناقض للعهد مج ما يستجر  من عْوب  عليى  يحتاج إلى

ما نميين الحْيا . وإنميا كيان التفصييل فيي هي   األ يناف محتا يا  إلييح فيي موضيول هي ا 

المتاب لما كان من و ود نهل ال م  في نر ا  الدول  امسالمي  مج ما لهيم وعلييهم مين 

حمام الِريع  الجاريي  علييهم فيميا يْيج مينهم حْوق ووا ماته وما يحتاج لمعرفتح من ن

من إخيالل بالعهيد نو اقتيراف  نايي  ك نيى وقتيل وحرابي  نو سيب لليدين وهلل عي  و يل 

وللرسول  لى هللا عليح وسلمه ونما نحمام المستأمنين فإن عهدهم نقيل تواليْيا  مين عهيد 

ىه ونمييا نهييل ال ميي  فنْضييح بمثييل سييب رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم ميين بيياب نوليي

المحييارب فييال عصييم  لدمييح ن ييال  والمْاتليي ُ ميينهم يُخيَّيير اممييام فيييهم بييين الْتييل والييرق 

والفدا  والمنه نما غير المْاتل  فال يجوز قتلهم كالنسا  والرهميان وَمين فيي حممهيم إال 

 نن يْاتلواه ونحمام ه ا كلح ممسوط  في كتب الفْح والسياس  الِرعي  فلير ج إليح.

ن نْسم الناس اليوم بخصوص ما يتعلق بمسأل  سب رسول هللا  لى هللا علييح ويممننا ن

وسلم إلى قسمين االنين فْط هما : مسلم وكافره بغض النمر عن وضج المافر من حيث 

نعنيي نهيل عْيد  –األقسام المي كورة  نفيا ه ألن نقيوَّللا هي   األقسيام عهيدا  وتواليْيا  ونمانيا  

لصيف  الِيرعي  المي كورةه فميل ميا سيوَّللا ذليك مين غير مو ودين اليوم على ا –ال م  

نقسام المفار نقل در    من حيث عصم  الدم واألميانه وكيل ميا تمليم فييح الفْهيا  قيديما  

عن انتْاض عهد نهل ال م  وترتُّب عْوب   ريمي  سيب الرسيول  يلى هللا علييح وسيلم 

ى تفصييل نمينيح على الساب منهم يْج على غير نهل ال م  من المفار ب ريق األولى علي

 إن شا  هللا تعالى.

قيال الْاضييي عيياض رحمييح هللا تعييالى:"اعلم وفْنيا هللا وإييياِ نن  ميييج مين سييب النمييي 

 لى هللا عليح وسلم نو عابحه نو نلحق بيح نْصيا  فيي نفسيح نو نسيمح نو دينيحه نو خصيل  

ض بحه نو شمَّهح بِي  عليى طرييق السيب ليح نو امزرا  علييح ه نو من خصالحه نو عرَّ

التصغير لِأنحه نو الغض منيحه والعييب ليحه فهيو سيابٌّ ليحه والحميم فييح حميم السياِبِ ؛ 

يُْتيل علييى مييا نمينييحه وال نسيتثني فصييال  ميين فصييول هي ا الميياب علييى هيي ا المْصييده وال 

نمتر  فيح تصريحا  كان نو تلويحا . وك لك َمن لعنح نو دعيا علييحه نو تمنيى ليح مضيرةه 

ليق بمنصمح عليى طرييق الي مه نو عميث فيي  هتيح الع يي ة بُسيخٍع نو نسب إليح ما ال ي

ميين المييالم وُهجييره ومنميير ميين الْييول وزوره نو عيَّيير  بِييي  ممييا  ييرَّللا ميين الييمال  

والمحن  عليحه نو غمصح بمعض العوارض المِري  الجائ ة والمعهودة لديحه وه ا كليح 

  عليهم إلى هلم  را"إ مالو من العلما  ونئم  الفتوَّللا من لدن الصحاب  رضوان هللا

رحم هللا الْاضي عياضه و عل كيل حيرف مين هي   األحيرف وكيل َمين عميل بهيا مين 

بعد  إلى يوم الْيام  في ميي ان حسيناتحه وهمي ا فلييمن انتصيار العلميا  الربيانيين للنميي 

 لى هللا عليح وسلم نو ال يمونيواه فاألمي  بغنيى عين عيالم متعيالم ال ي مجير بمثيل هي   

في نر ا  المون حتى ترتعد فئران المفر والضالل وتموت كمدا  في  حورهيا  الملمات

نو دهسا  تحت نقدام الموحدينه رحم هللا الْاضيي عيياض رحمي   واسيع  ينيور بهيا قمير  

 ويعلي بها قدر  بين العلما  العاملين.

 وإن كالمنا في ه ا الممحث يتعلق بما يلي :
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لى انتْاض إيميان ونميان سياب النميي  يلى هللا بيان األدل  الِرعي  المتضافرة ع.…1

 عليح وسلم وو وب قتلح.

 بيان األدل  على تعيُّن قتل الساب وعدم  الح ني  عْوب  نُخرَّللا معح.…2

بيان األدلي  عليى عيدم اسيتتاب  سياب النميي  يلى هللا علييح وسيلم وبييان حمميح إن .…3

 تاب.

دورنا نو اختالجٍ تجا  حميم هللا واعلم نن است رادنا في عرض األدل  ليس لتردٍد في  

تعالى فيي هيؤال ه فيإن الف يرة السيليم  ال تْميل لهي ا المجيرم عْوبي   دون الْتيله ولمننيا 

نتمال محمد  لى هللا عليح وسلم ال نصدر عن انفعاالتنا وال عن عْولنا بيل نصيدر عين 

قفنا حتى يأتي الوحيه فما  ا  بح  لى هللا عليح وسلم سمعنا ونطعناه وما لم يأِت بح تو

 نو يستمين لنا نمر  بأبي هو ونمي  لى هللا عليح وسلمه وهللا الموفق.

الم لب األول: بيان األدل  الِيرعي  عليى انتْياض إيميان ونميان سياب النميي  يلى هللا 

 عليح وسلم وو وب قتلح:

 لْد تضافرت ندل  الِرل قر نا  وسن   وإ ماعا  وقياسا  على نن من سيب النميي  يلى هللا

عليح وسلم فْد انتْض إيمانح إن كان مسلما  ونمانح إن كان كافرا  معاهدا  وو ب قتلح نييا  

ما كان. وعلى ه ا الحمم الِرعي استْر العْل السليم واطمأنت الف يرة التيي ليم تلوالهيا 

شوائب الضالله والحمد هلل من قمل ومن بعده يْص الحيق وهيو خيير الفا يلين. وفيميا 

 ل  بتوفيق هللا وفضلح :يلي عرض ه   األد

نوال  : األدليي  الْر نييي  علييى انتْيياض إيمييان ونمييان سيياب النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم 

 وو وب قتلح:

فصَّل َمن كتب في ه ا قديما  بين ندل  الْر ن على انتْاض عهد الي مي بالسيب وو يوب 

نذكر األدلي  قتلحه وندل  كفر المسلم بالسب وو وب قتلحه ولن نفصل في ه ا التْسيم بل 

يل فيميا يحتياج  مجتمع   لتداخل نو ح الدالل  ولْل  الحا   إلى هي ا التفرييق الييومه ونفِصِ

 إلى تفصيل عند المالم عل كل دليل وو ح الدالل  منح وهللا الموفق.

قييول هللا تعييالى :" إن اليي ين يييؤذون هللاَ ورسييولَح لعيينهم هللا فييي الييدنيا واآلخييرة .…17

ينا . وال ين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسيموا فْيد احتمليوا ونعد لهم ع ابا  مه

بهتانا  وإالميا  ممينيا "ه وو يح الداللي  مين هي   اآليي  ال يحتياج كثيير نمير وتيدبر وهيو مين 

و و ه )نولها( نن هللا تعالى قرن نذَّللا رسول هللا  يلى هللا علييح وسيلم بيأذا ه كميا قيرن 

َّللا هللا تعيالىه وقيد  يا  ذليك منصو يا  عنيحه ومين  ذَّللا طاعتح ب اعتحه فمن  ذا  فْد  ذ

هللا فهو كافر حالل الدمه و)منهيا( نن هللا تعيالى  يرح بلعين الي ين ييؤذون النميي  يلى 

هللا عليييح وسييلم والسييب نذَّللا فالسيياب ملعييونه و)منهييا( نن هيي ا اللعيين حا ييلو فييي الييدنيا 

ؤذ  رسييول هللا  ييلى هللا واآلخييرة ممييا يِييير إلييى نن العيي اب المتوعَّييد بييح واقييجو بميين ييي

عليح وسلم في الدنيا واآلخرةه قال ابن تيمي  رحمح هللا في معرض المالم على انتْياض 

عهد ال مي بالسب وترتب الْتل عليح:"ك لك هنيا سيبُّ رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم 

 من حيث هو  ناي و منفصل و عن نْض العهده لح عْوب و تخصح في الدنيا واآلخيرة زائيدةو 

على مجيرد عْوبي  التمي يب بنموتيحه واليدليل علييح قوليح سيمحانح :"إن الي ين ييؤذون هللا 

ورسييولح لعيينهم هللا فييي الييدنيا واآلخييرة ونعييد لهييم عيي ابا  مهينييا "ه فعلَّييق اللعنيي  فييي الييدنيا 

واآلخرة والع اب المهين بنفس نذَّللا هللا ورسولح فعُلم ننح موِ يب ذليك" قليت: ن  سيمب 
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فس السب ال مجرد المفر نو انتْاض العهده و)منها( نن و ع العي اب قتل الساب هو ن

بالمهين يجر  في الْر ن المريم وعييدا  للمفيار مميا ييدل عليى كفير مين  ذَّللا رسيول هللا 

 لى هللا عليح وسلمه و)منهيا( نن اآليتيين فرقتيا فيي العْوبي  بيين نذَّللا رسيول هللا  يلى 

األول بأذَّللا هللا مماشيرة ورتيب علييح اللعني   هللا عليح وسلم ونذَّللا سائر المؤمنين إذ قرن

في الدنيا واآلخرة في حين رتب امالم على نذي  المؤمنين وذلك نن نذيي  الميؤمنين فسيقو 

كما في الحديث:"سماب المسلم فسوق"ه واآليي  فرقيت بيين نذَّللا الميؤمنين ونذَّللا رسيول 

هللا علييح وسيلم نقيل  هللا  لى هللا عليح وسلم فال يمْى إال نن يمون نذَّللا رسول هللا  لى

إالمييا  وهيي ا باطييل فلييم يمييق إال نن يمييون نعمييم إالمييا  وليييس فييوق الفسييق إال المفييره وهييو 

 الم لوب.

قولح تعالى:" ومنهم ال ين يؤذون النميَّ ويْولون هو نُذن قل نُذُن خيٍر لميم ييؤمن .…18

لهييم عيي ابو  بياهلل ويييؤمن للميؤمنين ورحميي و للي ين  منييوا ميينمم والي ين يييؤذون رسيوَل هللا

نليم. يحلفون باهلل لميم ِليُرضيوكم وهللا ورسيولُح نحيق نن يُرضيو  إن كيانوا ميؤمنين. نليم 

يعلموا ننح مين يحياِدِد هللاَ ورسيولَح فيأنَّ ليح نياَر  هينم خاليدا  فيهيا ذليك الخي ُ  العمييم"ه 

علييح وو ح الدالل  هنا من و و  )نولها( توُعد هللا تعيالى مين  ذَّللا رسيول هللا  يلى هللا 

وسلم بالع اب األليمه والسبُّ نذَّللا بالْول كما ال يخفىه و)منهيا( ننيح رتيب عليى و يع 

األذَّللا و ع المحادة هلل ورسيولحه قيال ابين تيميي :"فعُلم نن إيي ا  رسيول هللا محيادةو هلل 

ولرسولحه ألن ِذكر امي ا  هو ال   اقتضى ذكر المحادة فيجيب نن يميون داخيال  فييح"ه 

"المحيادَّة هيي المعياداة والمِياقَّ ه وذليك كفيرو ومحاربي و فهيو نغليظ مين وقال رحميح هللا:

مجرد المفره فيمون المؤذ  لرسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم كيافرا  عيدوا  هلل ورسيوِلح 

محاربا  هلل ورسولح"ه و)منها( نن ه   اآلي  ن لت فضيح   للمنافْين ومعليومو نن المنيافق 

اهره ولميين لمييا فضييح هللا سييريرتح وكِييع باطنييح  ييار يعاَمييل معامليي  المسييلم فييي الميي

حممح حمم المافره ألنح بإظهار سب النمي  لى هللا عليح وسيلم يميون قيد وافيق ظياهُر  

باَطنح من حيث المفره وانتفى السمب ال   كان مانعا  من إ را  حمم الميافر علييح وهيو 

ظاهر على المفير فليم نعيد  تستر  بامسالم في الماهره والحا ل ننَّ إظهار السب دليلو 

محتا ين إلى المِع عن السريرة والماطنه وهتِك الستر المياهر الي   كيان مانعيا  مين 

 التمفير والْتله فتأمل ه ا فإنح دقيق.

قول هللا تعالى ممينا  مصير المحاد هلل ورسولح  لى هللا عليح وسلم :" إن ال ين .… 19

 "ه وقيال تعيالى:" إن الي ين يُحيادُّون هللا ورسيولحيُحادُّون هللا ورسولح نولئك في األذليين

ُكمتييوا كمييا ُكمييت اليي ين ِميين قييملهم"ه وو ييح الدالليي  هنييا ميين و ييو  )نولهييا( نن المحيياد هلل 

ورسولح كافرو معاٍد هلل تعيالى كميا تْيدمه و)منهيا( ننيح و يع هيؤال  بياألذلين وهي ا مين 

يتماشييى مييج و ييع المفيير  ندنييى دركييات اليي ل اليي   يتنييافى مييج بْييا  اميمييانه وإنمييا

والمحارب  هلل ورسولح  يلى هللا علييح وسيلمه فيدل عليى انتْياض اميميان وتحْيق ندنيى 

دركات المفرهقال ابن تيمي  رحمح هللا :"والمؤمن ال يُممت كما ُكمت ممي بوا الرسيل قيط 

"هو)منها( نن و ع الممت يدل على شدة الغيظ من الرسول  يلى هللا علييح وسيلم وال 

منح إال كافرو مغرقو في المفير والعيداوةه قيال ابين تيميي  رحميح هللا:"يميين ذليك نن يغتاظ 

المنافْين هم من المحادينه فهم ممموتون بميوتهم بغييمهمه لخيوفهم ننهيم إن نظهيروا ميا 

في قلوبهم قُتلوا فيجب نن يميون كيل محيادٍِ كي لك"ه فالسياب لرسيول هللا  يلى هللا علييح 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 725 

وهو مسيتحقو لميل نو ياف ونعيوت الي ل والمميت اليواردة فيي وسلم محادو هلل ولرسولح 

 اآلي  المختص  بالمنافْين والمفرة الفا رين.

قييول هللا تعييالى:" ال تجييد قومييا  يؤمنييون بيياهلل واليييوم اآلِخيير يييوادُّون َميين حييادَّ هللاَ .…20

ليى ورسولَح ولو كانوا  با هم نو نبنيا هم نو إخيوانهم نو عِييرتهم "ه فهي   اآليي  تيدل ع

كفر َمن سب الرسول  لى هللا علييح وسيلم وانتْياض إيمانيح إن كيان قميل السيب مسيلما  

ونمانح إن كان معاهدا ه وو ح الدالل  من باب قياس األولى حييث قيال ابين تيميي  رحميح 

هللا:"فإذا كان من يوادِ المحاد ليس بميؤمن فمييع بالمحياد نفسيحه وقيد قييل إن مين سيمب 

يق قتلَيحه ونن ابين نُبيي ن ولها نن نبا قحاف  شت م النمي  لى هللا علييح وسيلم فيأراد الصيدِِ

تيينَّْص النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم فاسييتأذن ابنُييح النميييَّ  ييلى هللا عليييح وسييلم فييي قتلييح 

ل لكه فثمت نن المحاد كافرو حالل الدمه ونيضا  فْد ق ج هللا المواالة بين الميؤمنين وبيين 

ين هلل ورسولح والمعا دين هلل ورسولح"ه قلت: والسيب والِيتم مين نعميم المحيادة المحادِِ

والعداوة هلل ولرسولح  لى هللا عليح وسلم كما ال يخفى. وقال امميام المغيو  رحميح هللا 

فييي هيي   اآلييي :"نخمر نن إيمييان المييؤمنين يفسييد بمييوادة المفيياره ونن َميين كييان مؤمنييا  ال 

ريح فيي نن المحياد هلل ورسيولح يوالي من كفر وإن كان مين عِييرتح"ه قليت: وهي ا  ي

 لى هللا عليح وسلم بأذَّللا نو سب نو شتم نو غير  من ننوال العداوة فإنح كافر ال تجيوز 

مواالتح كما ال تجوز مواالة سائر المفاره بل هنا  كد لممان العداوة والمحارب  المياهرة 

 هلل والرسول  لى هللا عليح وسلم.

ل علييهم سيورةو تمنيئهم بميا فيي قليوبهم قيل قولح تعالى:" يحي ر المنيافْون ن.…21 ن تُني َّ

استه ئوا إن هللا مخرجو ما تحي رون. وليئن سيألتهم ليْيولِن إنميا كنيا نخيوض ونلعيب قيل 

نبياهلل و ياتيح ورسييولح كنيتم تسييته ئون. ال تعتي روا قيد كفييرتم بعيد إيمييانمم إن نعيُع عيين 

اللي  هنيا مين و يو  )نولهيا( طائفٍ  منمم نع ب طائف   بأنهم كيانوا مجيرمين" ه وو يح الد

نن اآلي  دلت  راح و على نن االسته ا  بالرسول  لى هللا عليح وسيلم كفيره قيال ابين 

ه فالسييب  تيمييي  رحمييح هللا:"وهيي ا نييصو فييي نن االسييته ا  بيياهلل وبآياتييح وبرسييولح ُكفييرو

 يلى المْصود ب ريق األولىه وقد دلت ه   اآلي  عليى نن كيلَّ َمين تَينَََّْص رسيوَل هللا 

هللا عليح وسلم  ادا  نو هازال  فْيد كفير"ه و)منهيا( نن السيب هيو المفير المياهر الموافيق 

للمفر الماطنه حييث قيال تعيالى إنيح ُمخيرجو ميا يخفييح المنيافْون فيي قليوبهم مين المفيره 

وكييان هيي ا امخييراج بفضيييحتهم وإعييالم رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم باالسييته ا  

 و ياتيييح ورسيييولح  يييلى هللا علييييح وسيييلمه فيييدل هييي ا عليييى نن الحا يييل مييينهم تجيييا  هللا

هييو ميين نعمييال ونقييوال المفيير الميياهر التييي تحمييي المفيير  –والسييب منييح  –االسييته ا  

الماطنهو)منها( الحمم بالع اب على المسيته ئ وهي ا يِيمل العْوبيات الِيرعي  بالْتيل 

االسيته ا  بالجريمي   في الدنيا وعْوب  اآلخرة في نيار  هينم و)منهيا( نن اآليي  و يفت

وسب رسول هللا  لى هللا عليح وسلم مثل ذلك نو نشده قال ابين  ريير ال مير  رحميح 

هللا:"ونما قولح )بأنهم كانوا مجرمين( فإن معنيا : نعي ب طائفي  مينهم باكتسيابهم الجيرمه 

وهو المفر باهلل وطعنهم في رسول هللا  لى هللا عليح وسيلم"ه قليت : وهي ا  يريح فيي 

 سته ا  كفر ونولى منح سب الرسول  لى هللا عليح وسلم.نن اال

قولح تعالى:" لئن ليم ينتيِح المنيافْون والي ين فيي قليوبهم ميرضو والمر فيون فيي .…22

ِِليوا  المدين  لنُغريَنَّك بهم اليم ال يجاورونيك فيهيا إال قلييال . ملعيونين نينميا الُْفيوا نُخي وا وقُت
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فْين الي ين فيي قليوبهم ميرض يُخفونيح وهيو ال عين فيي تْتيال "ه ه   اآلي  بيَّنت نن المنا

دين هللا واالسته ا  بآياتح وبرسولح  لى هللا عليح وسلم كما تْيدم مسيتحْون للعينه بيل 

هييم إن اللعيين و ييعو الابييتو عليييهمه الييم بيَّنييت هيي   اآلييي  مييا يترتييب علييى هيي ا اللعيين ميين 

تيميي  رحميح هللا فيي سيياق التْتيل وهي  يغ  ممالغ  من الْتله قيال شييخ امسيالم ابين 

المالم على قولح تعالى )إن ال ين يؤذون هللا ورسولح لعنهم هللا في الدنيا واآلخرة(:"ننيح 

ذكر ننح لعنهم في الدنيا واآلخرة ونعيد لهيم عي ابا  مهينيا ه واللعين: امبعياد عين الرحمي ه 

َردَ  عن رحمتح في الدنيا واآلخرة ال يمون إال كافرا ه فإن َِ المؤمن يْيُرب إليهيا  وَمن َط

بعض األوقات وال يمون مماح الدمه ألن حْن الدم رحم و عميم  من هللاه فيال يثميت فيي 

حْحه ويؤيد ذلك قولح :"لئن لم ينتح المنافْون وال ين في قلوبهم مرض والمر فيون فيي 

وقُتِليوا المدين  لنغرينك بهم اليم ال يجاورونيك فيهيا إال قلييال . ملعيونين نينميا الُْفيوا نُخي وا 

فيال موضيج ليح  -تْتيال "ه فإنَّ نْخ هم وتْتيلهم وهللا نعلم بيانو لصف  لعنهمه وذُِكر لحممٍ  

ألنهيم إذا  ياورو  ملعيونين وليم يمهير نالير لعينهم فيي  -من امعراب ولييس بحياٍل الانيي 

ن الدنيا لم يمن في ذلك وعييدو لهيمه بيل تليك اللعني  الابتي و قميل هي ا الوعييد وبعيد ه فالبيد ن

يمون ه ا األخ  والتْتيل من  الار اللعن  التيي ُوعيدوهاه فثميت فيي حيق مين لعنيح هللا فيي 

الدنيا واآلخرة"ه قلت: وه ا كما قدمنا غاي  العدل ألن المنافق ال   نب ن المفر ونظهير 

امسالم عومل وفق ذلك فُحْين دميح فيي اليدنيا بميا نظهير  مين امسيالم وُعي ب فيي نيار 

يوم الْيام  بما نب ن من المفره نما إذا تسرب إلينيا مين بياطن كفير  ميا حهنم خالدا  فيها 

ظهر لنا بح كفر  قوال  كان كالسيب والِيتم نو فعيال  كامر ياف والتخي يل والداللي  عليى 

عيورات المسيلمين ر يج حمميح فيي اليدنيا إليى األ يل وعوميل معاملي  الميافر الحربييي 

هما فأُِخ  وقُتل  ي ا   وفاقيا ه وبهي ا يتميين نن المعاد  هلل ورسولح المحاد لهما والمِاق ل

سب الرسول  لى هللا عليح وسلم يينْض اميميان واألميان ويو يب الْتيل واللعين عليى 

 هؤال  المجرمينه وهو الم لوب.

موِ فيما شيجر بيينهم اليم ال يجيدوا .…23 قولح تعالى :" فال وربك ال يؤمنون حتى يُحِمِ

موا تسليما "ه وو يح الداللي  مين هي   اآليي  هيو نيضيا  في ننفسهم حر ا  مما قضيت ويُسلِِ 

من قياس األولى حيث بينت اآلي  بِمل  ريح نن َمن نعرض عن التحاكم إلى رسيول 

هللا  يييلى هللا علييييح وسيييلم والْميييول بحمميييح قيييد انتفيييى عنيييح اميميييانه وقيييال امميييام 

الالاليي  نحمييد:"نمرت فييي المصييحع فو ييدت طاعيي  الرسييول  ييلى هللا عليييح وسييلم فييي 

والالالين موضعا ه اليم  عيل يتليوا :"فليحي ر الي ين يخيالفون عين نمير  نن تصييمهم فتني " 

اآلي ه و عل يمررها ويْيول: وميا الفتني ؟ الِيرِ! لعليح إذا ردَّ بعيض قوليح نن يْيج فيي 

قلمح شي من ال يغه في يغ قلمح فيهلميحه و عيل يتليوا هي   اآليي  :"فيال وربيك ال يؤمنيون 

جر بييينهم"ه وقييال ابيين قيييم الجوزييي  رحمييح هللا:"فأقسييم سييمحانح حتييى يحممييوِ فيمييا شيي

م رسولَح في  مييج ميا شيجر بيننياه وتتسيج  يدورنا بحمميح  بنفسح ننَّا ال نؤمن حتى نُحِمِ

فال يمْى منها حيرجه ونسيلِِم لحمميح تسيليما ه فيال نعارضيح بعْيٍل وال رن ٍ وال هيوَّللا وال 

مون العْيل  غير ه فْد نقسم الرب سمحانح بنفسح على نفي اميميان عين هيؤال  الي ين يُْيدِِ

على ما  ا  بيح الرسيوُله وقيد شيهدوا هيم عليى ننفسيهم بيأنهم غيير ميؤمنين بمعنيا  وإن 

 منييوا بلفمييح"ه قلييت: فييإذا كييان اميمييان منفيييا  عميين لييم ينِييرح  ييدر  لحمييم رسييول هللا 

مين الميالم.   لى هللا عليح وسلم فميع بمن سيمَّح وشيتمح و ذا  بفحيٍش مين الْيول وزور
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قال ابن تيمي  رحمح هللا:" فإذا كان النفاق يثمته وي ول اميمان بمجرد امعيراض عين 

ِو محيضو وقيد يميون سيممح قيوة  حمم الرسيول وإرادة التحياكم إليى غيير  ميج نن هي ا تير

الِهوةه فميع بالتنْص والسب"ه قلت: ن  نن كون السب والِتم سمما  في نفيي اميميان 

الساب لم يْتصر على الترِ وامعراض ال   هو بحد ذاتح كفره بيل  نولى ونقوَّللاه ألن

ضم إلى ذلك التنْص والِتم فهو متعاطي ألذي  رسول هللا  لى هللا علييح وسيلمه وهي ا 

التعاطي لإلي ا  فوق الترِ المحض فمان نولى بنفي اميمان واستحْاق العْوب . ويؤييد 

  بيين ضييمرة :حييدالني نبييي نن ر لييين هيي ا المعنييى مييا روا  دحيييم فييي تفسييير  عيين عتميي

اختصيما إلييى النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم فْضييى للمِحييِقِ علييى المم ييله فْييال المْضييي 

عليح: ال نرضى. فْال  احمح: فميا ترييد؟ قيال: نن ني هب إليى نبيي بمير الصيديقه وقيد 

 ذهما إليحه فْال ال   قُضي لح: قد اختصمنا إلى النمي  لى هللا علييح وسيلم فْضيي ليي.

فْييال نبييو بميير: فأنتمييا علييى مييا قضييى بييح النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم فييأبى  يياحمُح نن 

يرضى. قال: فأتيا عمر بن الخ يابه فأتييا  فْيال المْضيي ليح: قيد اختصيمنا إليى النميي 

 لى هللا عليح وسلم فْضى لي عليح فأبى نن يرضىه الم نتينيا نبيا بمير فْيال ننتميا عليى 

ليح وسلم فأبى نن يرضىه فسألح عمره فْال ك لكه فيدخل ما قضى بح النمي  لى هللا ع

عمير من لييح وخيرج والسيييع فيي يييد  قيد سييلَّحه فضيرب بييح رنس الي   نبييى نن يرضييى 

فْتلحه فأن ل هللا:" فال وربك ال يؤمنيون " إليى  خير اآليي . قليت: فمييع يفعيل الصيحاب  

 ر بالمؤمن نن يفعل!إذا  بالساب والِاتم لرسول هللا  لى هللا عليح وسلمه وكيع يجد

قولح تعالى:" ومنهم مين يَلِميُ ِ فيي الصيدقات فيإن نُع يوا منهيا َرُضيوا وإن ليم .…24

يُعَ ييوا منهييا إذا هييم يَسييَخ ون" ه وو ييح الدالليي  ميين هيي   اآلييي  يجمييج نمييورا  ممييا تْييدم 

)فأولها( يتعلق بصفات المنافْين وسلوكهم الماهر اليدال عليى كفيرهم المياطن وهيو فيي 

ي  الفاضح  لمُ  النمي  لى هللا عليح وسلم في الصدقاته قيال ابين تيميي  رحميح ه   اآل

هللا :"واللميي : العيييب وال عيينه قييال مجاهييد: يتهمييكه يسييألكه ييي رنِه وقييال ع ييا : 

يغتابك"ه قلت : وكل ه ا من  نس نذَّللا رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلمه والسيب نشيد 

ميي  ميين حيييث الحمييم بالنفيياق والمفيير كمييا ال منييح لمونييح  ييريحا  معلنييا  فحممييح حمييم الل

يخفييىه و)الانيهييا( نن ميين  ييفات المنييافين المفييار فييي الميياطن ننهييم ال يرضييون بحمييم 

رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم فييي تْسيييم األمييوال وفييي غييير  ميين األمييور الدينييي  

روا   والدنيوي  وهو ما تْدم تحرير  في الدليل السابقه ويْو  ه ا المعنى ويوضحح ميا

اممام المخار  رحمح هللا بسند  عن نبيي سيعيد رضيي هللا عنيح قيال:" بينيا النميي  يلى 

هللا عليح وسلم يْسم  ا  عمد هللا بن ذ  الخويصرة التميمي فْيال: اعيدل ييا رسيول هللا. 

فْال: ويحك! ومن يعدل إذا لم نعدل. قال عمير بين الخ ياب: ائي ن ليي فأضيرب عنْيح. 

ِْيير نحييدُكم  ييالتح مييج  ييالتحه و يييامح مييج  يييامحه قييال: دعييحه فييإن لييح ن يي حابا  يح

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي  ..إليى نن قيال : فن ليت فييح :"ومينهم مين 

يلم ِ في الصدقات"ه قلت: وه   اآلي  والحديث الي   ييرو  سيمب ن ولهيا  يريحان 

كفيرو يمييح دم قائليح في نن ال عين فيي النميي  يلى هللا علييح وسيلم وفيي حمميح وقضيائح 

حيث إن رسول هللا  لى هللا عليح وسلم نقرَّ عمر بن الخ اب على حمميح عليى الر يل 

وهيي ا حييقو للنمييي  ييلى هللا عليييح  –بالْتييله ولميين منعييح لسييمب  خيير ولمصييلح  را حيي  
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وسلم في حياتح حيث يعفو عن حْح هو لميا ييرا  مناسيما ه نميا بعيد موتيح  يلى هللا علييح 

 ال   يجرؤ على إسْاط حق رسول هللا  لى هللا عليح وسلم!وسلم فمن ذا 

قولييح تعييالى:" يأيهييا اليي ين  منييوا ال ترفعييوا ن ييواتمم فييوق  ييوت النمييي وال .…25

تجهروا لح بالْول كجهر بعضمم ليمعض نن تحيمط نعميالُمم وننيتم ال تِيعرون"ه وو يح 

فيوق  يوتح  يلى هللا  الدالل  من اآلي  نن هللا سمحانح وتعالى نهاهم عن رفيج ن يواتهم

عليييح وسييلم وعيين الجهيير لييح بييالْول كجهيير بعضييهم لييمعض ألن هيي ا الرفييج والجهيير قييد 

يُفضييي إلييى حمييوط العمييل و يياحمح ال يِييعره فإنييح علَّييل نهيييهم عيين الجهيير وتييركهم لييح 

ب لِب سالم  العمل عن الحموطه وبيَّن نن فيح من المفسدة احتمال حموط العمل وانعْياد 

د يُفضي إلى حميوط العميل يجيب ترُكيح غايي  الو يوبه والعميل يحيمط سمب ذلكه وما ق

بييالمفر قالييح سييمحانح :"وميين يرتييدد ميينمم عيين دينييح فيَُمييت وهييو كييافر فأولئييك حم ييت 

نعمييالهم فييي الييدنيا واآلخييرة"ه وقييال تعييالى:" وميين يمفيير باميمييان فْييد حييمِط عملييح"ه 

ال :"لييئن نشييركَت ليحييم نَّ وقييال:" ولييو نشييركوا لََحييمِط عيينهم مييا كييانوا يعملييون"ه وقيي

عملُييك"ه وقال:"ذلييك بييأنهم كرهييوا مييا ننيي ل هللاُ فييأحمط نعمييالهم"ه وقييال :"ذلييك بييأنهم 

اتمعوا ما نسخَط هللاَ وكرهوا رضوانَح فأحمط نعمالهم"ه كما نن المفر إذا قارنح عميلو ليم 

دوا عين سيميل يُْمل لْولح تعالى :"إنما يتْمل هللا من المتْين"ه وقولح:"ال ين كفيروا و ي

هللا نضييلَّ نعمييالَهم"ه وقولييح :"ومييا ميينعهم نن تُْمييل ميينهم نفْيياتهم إال ننهييم كفييروا بيياهلل 

وبرسولح"ه وه ا ظاهرو وال تحمط األعمال بغير المفره ألن من مات على اميميان فإنيح 

البد من نن يدخل الجن  ويخرج من النار إن دخلهاه ولو حمط عملُح كلح ليم ييدخل الجني  

وألن األعمال إنميا يحم هيا ميا ينافيهياه وال ينيافي األعمياَل م لْيا  إال المفيره وهي ا قطه 

معروفو من ن ول نهل السن ه نعم قد يم ُل بعض األعميال بو يود ميا يفسيد  كميا قيال 

تعالى:"ال تُم لوا  دقاتمم بالمِنِ واألذَّللا" ولمن ال يحمط كيلُّ عميل المير  بي لكه ولهي ا 

في كتابح إال بالمفر. فإذا المت نن رفيج الصيوت فيوق  يوت النميي لم يحمط هللا األعمال 

 ييلى هللا عليييح وسييلم والجهيير لييح بييالْول يُخيياف منييح نن يمفيير  يياحمح وهييو اليِييعره 

ويحمط عملح ب لك وننح ممن  ل لك وسمب فييحه فمين المعليوم نن ذليك ِلميا ينمغيي ليح مين 

له وِلميا ننَّ رفيَج الصيوت قيد التع ير والتيوقير والتِيريع والتعمييم وامكيرام وام يال

يِيييتمل عليييى نذَّللا ليييح نو اسيييتخفاف بيييح وإن ليييم يْصيييد الرافيييُج ذليييكه فيييإذا كيييان األذَّللا 

واالستخفاف ال   يحصل في سو  األدب مين غيير قصيد  ياحمح يميون كفيرا ه فيميون 

األذَّللا واالستخفاف المْصيود والسيب والِيتم المتعميد كفيرا  ب رييق األَوليى. قليت: هي ا 

منح رحمح هللا فْد بيَّن شيخ امسالم ابن تيمي  في ه ا الممحث النفييس مسيائل غاي  الفْح 

من ن ول الدين ال ينفك المسيلم يحتياج إليهياه منهيا نن المعا يي ال تحيمط اميميان كليح 

وإنما يينْص بهيا اميميانه ونن حميوط كاميل العميل ردييع المفيره ونن كيل ميا دل دلييل 

ل العمل فهو كفر وه ا كما مثَّل وذكر كسب النميي الِرل على ننح يؤد  إلى حموط كام

 لى هللا عليح وسلمه وبيَّن رحمح هللا نن مسأل  سب النمي  لى هللا عليح وسيلم وإي ائيح 

من متعلْات ن ول الدين وننح ليس مجرد ذنيب عيارض بيل هيو  ريمي  كميرَّللاه ولمين 

 هل من سامج نو مجيب.

ن نميير  نن تصيييمهم فتنيي و نو يصيييمهم قولييح تعييالى :" فليحيي ر اليي ين يخييالفون عيي.…26

ع اب نليم"ه وو يح الداللي  هنيا نن مخالفي  نمير رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم سيمب 
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مفٍض إلى الفتني  وهيي المفيره كميا قيال ابين تيميي  رحميح هللا:"نميَر َمين خيالع نميَر  نن 

"ن  فليحيي ر يحيي ر الفتنيي ؛ والفتنيي  الييردة والمفيير"ه وقييال الحييافظ ابيين كثييير رحمييح هللا :

وليخَش من يخالع شريع  الرسيول باطنيا  نو ظياهرا  )نن تصييمهم فتني ( ن  فيي قليوبهم 

ِمن كفٍر نو نفاٍق نو بدع ه )نو يصيمهم ع ابو نليم( ن  فيي اليدنيا؛ بْتيٍل نو حيٍد نو حيمٍس 

نو نحو ذلك"ه وذكر ابن تيمي  رحمح هللا و ح الدالل  من اآلي  :"فإذا كان المخالع عين 

ر من المفر والِرِ نو من الع اب األليمه دل على ننيح نمر    لى هللا عليح وسلم قد ُح ِِ

قييد يمييون مفضيييا  إلييى المفيير نو إلييى العيي اب األليييمه ولمييا كييان معلومييا  نن إفضييا   إلييى 

الع اب بسمب مجرد فعل المعصي ه ُعِلم نن إفضا   إلى المفر إنما هو لما قيد يْتيرن بيح 

ره وه ا كما فعل إبليس حيث استخع بحق اآلمر واسيتممر عنيح من استخفاف بحق اآلم

فمفر ب لك ال لمجرد المعصي ه فميع لما هو نغلظ من ذلك االسيتحفاف كالسيب والِيتم 

واالنتْاص ونحو "ه قلت: فال شك نن السب والِتم نشيد إفضيا   إليى المفير مين إفضيا  

بيييح  يييلى هللا علييييح  مخالفييي  الرسيييول  يييلى هللا علييييح وسيييلم المْترنييي  باالسيييتخفاف

 وسلمهوه ا واضح ال يحتاج إلى م يد بيانه وهللا الموفق.

قولح تعالى:" وما كان لمم نن تؤذوا رسوَل هللا وال نن تَنِمحوا نزواَ يح مين بعيد  .…27

نبدا  إن ذلمم كان عند هللا عميميا "ه ولْيد تْيدم الميالم عين هي   اآليي  وبييان منيج معاملي  

سلم بمعض ما يجوز للمسلمين نن يتعاملوا بح بيينهم حفميا  لجنابيح النمي  لى هللا عليح و

ج  وتييوقيرا  وتعميمييا  لمْامييح  ييلى هللا عليييح وسييلمه وإذا كييان هللا تعييالى منييج ِميين تيي وُّ

نزوا ح  لى هللا عليح وسلم بعد وفاتح  يلى هللا علييح وسيلم وسيمى ذليك نذَّللا للرسيول 

ِيعرا  بالوعييد الِيديد لفاعليحه فيإنَّ ترتيب  لى هللا عليح وسلم وعمَّم قيدر هي ا األذَّللا مُ 

م عليى األُمي  نن  ه ا الوعيد على الِاتم من باب نولىه قيال ابين تيميي  رحميح هللا:"فحيرَّ

تنمح نزواَ ح من بعد  ألن ذلك يؤذيحه و علح عميما  عند هللا تعميما  لحرمتح. وقد ذُكير 

ول هللا  يلى هللا علييح وسيلم نن ه   اآلي  ن لت لما قال بعض النياس: ليو قيد تُيوفي رسي

ت و ييُت عائِيي . الييم إنَّ َميين نمييح نزوا ييح نو سييراريح فييإن عْوبتييح الْتييل  يي ا   لييح بمييا 

انتهك من حرمتح فالِاتم لح نولى"ه قلت: وسيأتي دليل هي ا نعنيي قتيل مين تي وج نحيدا  

 من نزواج النمي  لى هللا عليح وسلم في ممحث ندل  السن  إن شا  هللا.

م قولح .…28 تعالى:" قاتلوا ال ين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما حيرَّ

هللا ورسولح وال يدينون دين الحق من الي ين نوتيوا المتياب حتيى يُع يوا الج يي  عين ييٍد 

وهم  اغرون"ه تْدم معنا فيي تْيديم هي ا الممحيث  يف  نهيل ال مي  ونن حْين دميا هم 

نمرين هما؛ دفج الج ي  للمسلمينه وانْييادهم لحميم  بدخولهم في عْد ال م  مترتبو على

هللا ورسولح  لى هللا عليح وسلم في دار امسالمه وذكرنا بعض الِيروط التيي يِيترط 

التي ام نهييل ال ميي  بهييا لسيريان عْييد ال ميي  وحْيين دميائهمه ونن الزمهييا عييدم ال عيين فييي 

ح وسيلمه وو يح الداللي  امسالم وفي هللا سيمحانح وتعيالى وفيي رسيول هللا  يلى هللا عليي

من ه   اآلي  من و هين )نولهما( نن األ يل فيي التعاميل ميج المفيار هيو قتيالهمه ومين 

حلَّ قتالح حلَّ قتلحه الم إن قتلح يتعيين بتعيين الجريمي  المسيتو م  للْتيل كميا نميين الحْيا ه 

ِ  بِيروط  و)اآلخر( نن من نعلن ونظهر سمح النميي  يلى هللا علييح وسيلم لييس ملت ميا 

العهد من الميع عين ال عين فيي ديين امسيالم والتي ام حيال الصيغار باالنْيياد لحميم هللا 

ورسولح  لى هللا عليح وسلم في دار امسالمه قال ابن تيمي  رحميح هللا:" فمين المعليوم 
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نن من نظهر سبَّ نمينا في و وهنا وشتم ربنا على رؤوس الميْل منياه وطعين فيي ديننيا 

ألن الصاغر ال ليل الحْيره وهي ا فعيُل متعي ٍز ميراغمه بيل  في مجامعناه فليس بصاغرٍ 

ه ا غاي  ما يمون من امذالل لنا وامهان "ه وقال اممام الِافعي رحميح هللا:" الَصيغَار 

وهللا نعلم نن يجر  عليهم حمم امسالم"ه قلت: وال يخفيى نن إظهيار سيب النميي  يلى 

لييهمه قيال الْاضيي عيياض رحميح هللا :" هللا عليح وسلم مخالعو لجريان حمم امسيالم ع

ألنا لم نعط ال م  نو العهد على ه ا" ن  على إظهار سيب النميي  يلى هللا علييح وسيلم. 

قلت: ه ا كلح بالنسم  للمافر ال ميه فإذا تأملنا ننيح غيير مو يود الييوم كيان حيال الميافر 

بهي ا الحميم وهيو المستأمن نو الحربي إذا نظهر سب النميي  يلى هللا علييح وسيلم نوليى 

 انتْاض نمانح إن كان مستأمنا  وتعين قتلح إن كان حربيا  وُظفر بحه وهللا نعلم.

قولح تعالى:" كيع يمون للمِركين عهدو عند هللا وعند رسولح إال الي ين عاهيدتم .…29

عنيد المسييجد الحيرام فمييا اسييتْاموا لميم فاسييتْيموا لهيم"ه فهيي   اآلييي  المريمي  تمييين حمييم 

حربي وننح ال عهد لح وال نمان من هللا ورسولحه بل يْاتَل حتيى يسيلم نو يع يي المافر ال

الج ي  إن كان من نهلها نو يهادن على تفصييل ممسيوط فيي كتيب الفْيحه اليم اسيتثنى هللا 

تعالى َمن كان لح عهدو سابق مج النمي  لى هللا عليح وسلم وكيان مسيتْيما  عليى شيروط 

يعنيي  –بين قييم الجوزيي  رحميح هللا:" ولميا قيدم المديني  العهد ومْتضياتحه قال الحيافظ ا

 يالح اليهيود ونقيرهم عليى ديينهمه فلميا حياربو  ونْضيوا  -النمي  لى هللا عليح وسيلم 

عهد  وبدؤو  بالْتال قاتلهم؛ فمنَّ على بعضهمه ون ليى بعضيهمه وقتيل بعضيهم"ه ومين 

مين االسيتْام  عليى العهيد المعلوم نن المجاهرة بسب النمي  لى هللا عليح وسيلم ليسيت 

في شي ه قال ابن تيمي  رحمح هللا بعيد نن ذكير اآليي  المريمي :" نفيى سيمحانح نن يميون 

ٍِ عهيدو ممين كيان النميي  يلى هللا علييح وسيلم قيد عاهيدهم إال قوميا  ذكيرهمه فإنيح  لمِر

 عييل لهييم عهييدا  مييا دامييوا مسييتْيمين لنيياه فعُلييم نن العهييد اليمْييى للمِييرِ إال مييا دام 

ستْيما ه ومعلوم نن مجاهرتنا بالِتيم  والوقيع  في ربنا ونمينا وديننا وكتابنا يْيدح فيي م

االستْام ه كما تْدح مجاهرتنا بالمحارب  في العهده بيل ذليك نشيد علينيا إن كنيا ميؤمنين 

فإنح يجب علينا نن نم ل دما نا ونموالنا حتى تميون كلمي  هللا هيي العليياه وال يُجهير فيي 

  ميين نذَّللا هللا ورسييولحه فيياذا لييم يمونييوا مسييتْيمين لنييا بالْييدح فييي نهييون ديارنييا بِييي

األمرين فميع يمونون مستْيمين مج الْدح فيي نعممهميا"ه قليت: تأميل فْيح هي ا امميام 

العميمه حيث  عل محارب  المِركين لنا بْتالنا واستماح  دمائنا نهيون األميرين و عيل 

 –كميا قيال رحميح هللا  –رين وهو ك لكه ه ا سب النمي  لى هللا عليح وسلم نعمم األم

إن كنا مؤمنينه تأمل ه ا المالم النفيس الم ابِك على ما يمنح المعض اليوم نصيرة  للنميي 

 يلى هللا عليييح وسييلم ميين دعييوة لحييوار األديييان وتخييوٍف ميين الممالغيي  فييي النمييير علييى 

راته فيال ينتهيي الِاتمين خِي  تعثر عجل  التْيدم فيي تعيايش األدييان وتجياور الحضيا

 العجب من ه اه نسأل هللا السالم  والعافي .

قولح تعالى:"وإن نمثوا نيميانَهم ِمين بَعيد عهيِدهم وطعنيوا فيي ديينمم فْياتلوا نئمي َ .…30

المفر إنهم ال نَيمان لهيم لعلهيم ينتهيون"ه وإن اآليي  المريمي  تيدل عليى انتْياض اميميان 

نن مجيرد نميث األيميان ن  نْضيها مو يبو واألمان وو وب الْتل مين و يو ه )نولهيا( 

النتْاض األمانه و)منها( نن ال عن في الدين  ريمي  مسيتْل  زائيدة عليى مجيرد نْيض 

العهده و)منها( تسمي  من ضم إلى نْض العهيد طعنيا  فيي ديين امسيالم إماميا  فيي المفير 
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لينو بمحاربي  وه ا يستدعي قدرا  زائدا  من العْوبي  ال ا يرة الرادعي  ألن إميام المفير مع

هللا ورسولح  لى هللا عليح وسلم وداعي  إلى المفر فال بد من كع نذا  عن النياس وهي ا 

ال يتحْق إال بْ ج دابر ه قال اممام الميضاو  رحمح هللا فيي قوليح تعيالى )فْياتلوا نئمي  

المفير( :"ن  فْيياتلوهمه فوضييج نئميي  المفيير موضييج الضييمير للدالليي  علييى ننهييم  يياروا 

الرئاسيي  والتْييدم فييي المفيير نحْييا  بالْتييله وقيييل: المييراد باألئميي  رؤسييا   بيي لك ذو 

المِركينه فالتخصيص إما ألنَّ قتلهم نهم وهم نحق بحه نو للمنج مين ميراقمتهم"ه قليت: 

ن  المنييج ميين مراقميي  العهييد فيييهم ألنهييم نولييى َميين نمييث العهييد بالْتييل لعميييم خ ييرهم 

لهيؤال  المفيار ال ياعنين فيي اليدين فيعيودون إليى و)منها( توكيد اآلي  على ننح ال نميان 

حمم األ ل من و وب قتيالهمه و)منهيا( تعلييل هي ا الْتيال بر يا  انتهيائهم عين ال عين 

في الدين وال   دليت علييح التجربي  نن طعين هيؤال  فيي اليدين ال ينتهيي وال ينْ يج إال 

ميم ال عين فيي بْ ج دابيرهمه و)منهيا( نن سيب النميي  يلى هللا علييح وسيلم هيو مين نع

الدين ألنح  لوات هللا وسالمح عليح هو الواس   بين هللا ع  و ل وبين الناس فميح بلَّيغ 

ف الناس نوامر  ونواهيحه فمن طعن في نمينا  يلى هللا علييح وسيلم  هللا تعالى دينح وعرَّ

بالسب فْد طعن في هللا ال   نرسلح ونْض ن ل اليدينه وفاعيل هي ا إميامو فيي المفير ال 

ن نن يُستراح منيحه قيال الحيافظ ابين كثيير رحميح هللا فيي قوليح تعيالى )وطعنيوا فيي بد م

دييينمم(:" ن  عييابو  وانتْصييو ؛ وميين ههنييا نُخيي  قتييُل ميين سييب الرسييول ضييلوات هللا 

وسالمح عليح نو من طعن فيي ديين امسيالم نو ذكير  بينْص". والحا يل نن هي   اآليي  

الل  على كيل نو يح الم ليوب وهيو انتْياض ن لو عميم في مسألتنا ألنها  امع  في الد

 اميمان واألمان وتعين الْتل على هؤال  المجرمينه وهللا نعلم.

ييوا بييإخراج الرسييول"ه وهيي   .…31 قولييح تعييالى:"نال تْيياتلون قومييا  نمثييوا نيمييانهم وهمُّ

اآلييي  تالييي  فييي الترتيييب لآلييي  السييابْ ه وفيهييا م يييد تهييييج للمييؤمنين علييى قتييال هييؤال  

عنين فييي دييين هللا وفييي هللا وفييي رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلمه وهيي ا التهييييج ال ييا

وامغرا  بهم يؤكد على نن الم لوب قتلهم واستئصال شيأفتهمه بيل إنيك لتستِيعر نيول 

عتاب فيي اآليي  لمين تيردد فيي قيتلهمه وكيأن فيي اآليي  : كييع ال تْتياتلون هيؤال  الي ين 

عليح وسلم وبدنو  وإياكم الْتيال ونميث العهيود! قيال  نرادوا إخراج رسول هللا  لى هللا

ابين كثييير رحميح هللا فييي هي   اآلي :"وهيي ا نيضيا تهييييج وتحضييض وإغييرا  عليى قتييال 

المِيركين النيياكثين بأيمييانهم اليي ين همييوا بيياخراج الرسييول ميين مميي "ه وقييال ابيين تيمييي  

هم بإخراج الرسول من المحضضات على قتالهم ه وما ذاِ إال لميا رحمح هللا:"فجعل همَّ

فيح من األذَّللاه وسمُّح نغلظ من الهم بإخرا حه بدليل ننيح  يلى هللا علييح وسيلم عفيا عيام 

ين سيمَّحه فالي مي إذا نظهير سيمَّح فْيد نميث  يوا بإخرا يح وليم يعيُع عمَّ الفتح عن الي ين همُّ

ا عهد  وفعل ما هو نعمم من الهم بإخراج الرسول وبدن باألذَّللا فيجب قتالح"ه قلت: فه 

حال ال مي فما بالك اليوم بالمافر الحربي الي   ليم ينعْيد ليح نميان وال عهيدو ن يال  وهيو 

يمارز النمي  يلى هللا علييح وسيلم بالسيب والِيتم والتينْص والوقيعي  فيي عرضيح بيأبي 

ونمي هو  لوات هللا وسالمح عليحه نيمون نصيمح من العْوب  دعوة إليى ميؤتمر حيوار 

سييتمرار فييي الِييتم لييئال يعميير  ييو حييوار الحضييارات نديييان وتحيي ير  ميين مغميي  اال

والتعايش السلمي بين األديانه نم يمون نصيمح ضربا  فوق األعنياق وضيربا  لميل بنيانه 
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تأمل ه ا يا ما تحب رسول هللا  لى هللا علييح وسيلم تأمليح  ييدا  اليم اختير لنصيرة نمييك 

  لى هللا عليح وسلم حاال  من هاتين.

ْي فييي قلييوب اليي ين كفييروا الرعييَب فاضييربوا فييوق األعنيياق قولييح تعالى:"سييأُل.…32

واضربوا منهم كلَّ بَنان. ذلك بأنهم شاقُّوا هللا ورسولَح ومن يِياقق هللاَ ورسيولَح فيإن هللا 

شديد العْاب. ذلمم ف وقو  ونن للمافرين ع اَب النار"ه وو يح الداللي  مين هي   اآليي  نن 

ان بسيمب مِياق  هللا ورسيولح  يلى هللا علييح تعليل الضرب فوق األعناق وهو الْتال ك

وسلمه قال شيخ امسالم ابن تيمي  رحميح هللا :"فجعيل إلْيا  الرعيب فيي قليوبهم واألمير 

بْتلهم أل ل مِاقتهم هلل ورسولحه فمل من شياقَّ هللا ورسيولح يسيتو ب ذليكه والميؤذ  

اضيح ال يحتياج للنمي مِاقو هلل ورسولح كما تْدم فيسيتحق ذليك"ه قليت: وهي ا  يريح و

 إلى كثير بسٍط وبيان.

قولح تعالى:" ولوال نن كتب هللا عليهم الجال  لع َّبهم في الدنيا ولهيم فيي اآلخيرة .…33

ع اب النار. ذلك بأنهم شاقُّوا هللا ورسيولح ومين يُِياِقِ هللا فيإن هللا شيديدُ العْياب"ه فهي ا 

 ورسيولح  يلى هللا علييح مصير هؤال  من نهل ال م  الي ين نْضيوا عهيدهم بمِياق  هللا

وسلمه قال ابن تيمي  رحمح هللا :"فجعل سمب استحْاقهم الع اب في الدنيا وِلع اب النيار 

في اآلخرة هو مِاقَّ  هللا ورسولحه والمؤذ  لرسول هللا  لى هللا عليح وسيلم ُمِياقٌّ هلل 

وإال فْييد ورسييولح كمييا تْييدمه والعيي اب هنييا هييو امهييالِ بعيي اٍب ميين عنييد  نو بأيييديناه 

ن ابهم ما دون ذلك من ذهاب األموال وفراق األوطان"ه قلت: فه ا نيضيا   يريح فيي 

نن من شاق الرسول  لى هللا عليح وسلم بسب وشتيم  وغيرهما من ننيوال االذَّللا فإنيح 

مستحقو للعْوب  في الدنيا والنار في اآلخرةه وما من عْوب  فيي اليدنيا تلييق بهي ا الِياتم 

هللا عليح وسلم غير الْتل على ما نمينح الحْا  إن شا  هللاه نميا انتْياض لرسول هللا  لى 

 إيمانح ونمانح فال إشمال فيح بحمد هللا.

كم نوليييا  تُلْييون إليييهم .…34 قولييح تعييالى:" يأيهييا اليي ين  منييوا ال تتخيي وا عييدِو  وعييدوَّ

وا بياهلل ربِِميم بالمودةِ وقد كفروا بما  ا كم ِمن الحق يُخر ون الرسيوَل وإيياكم نن تؤمني

إن كنتم خر تم  هادا  في سميلي وابتغا  مرضاتي تُسرون إلييهم بيالمودة وننيا نعليم بميا 

نخفيتم وما نعلنتم ومن يفعلح منمم فْد ضلَّ سوا  السميل"ه وو ح الدالل  مين هي   اآليي  

من و و  )نولها( نن هللا تعالى قرن عيداوة الميؤمنين بعداوتيح سيمحانح وتعيالى وال شيك 

نن نولى المؤمنين وسيدهم وإمامهم في ه ا هيو النميي  يلى هللا علييح وسيلم فمين عيادا  

فْد عيادَّللا هللا ومين عيادَّللا هللا اسيتحق الحيرب والْتيله و)منهيا( نن هللا تعيالى نهيى عين 

مواالة هؤال  األعدا  اآلتي   فتهم في اآلي ه ونهيي الميؤمنين عين الميواالة إنميا يميون 

 يُنهى عن مواالة المؤمن كميا هيو مْيررو ومسيتفيض فيي  ييات مج المافر ألن المؤمن ال

الْر نه و)منها( نن ه   العداوة  ا ت منعوت  مو وف  بيإخراج النميي  يلى هللا علييح 

وسلم من بلد  وه ا نول نذَّللاه فمل نذَّللا ِمن  نسح نو نشد منح كالسب والِتم يمون نبليغ 

سلمه قال الحافظ ابن كثيير رحميح هللا في تْرير العداوة تجا  رسول هللا  لى هللا عليح و

في قولح تعالى )يُخر ون الرسول وإياكم( :"ه ا مج ما قملح مين التهيييج عليى عيداوتهم 

ون يحابح مين بيين  - يلى هللا علييح وسيلم  –وعدم ميواالتهمه ألنهيم نخر يوا الرسيول 

ييع بمين نظهرهم كراه   لما هم عليح من التوحيد وإخالص العمادة هلل وحيد "ه قليت: فم

يسييمح ويِييتمح ويْييج فييي ِعرضييح  ييلى هللا عليييح وسييلمه و)منهييا( نن تعليييق الجهيياد فييي 
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سميل هللا وهو الْتال على ق يج الميواالة ميج هيؤال  األعيدا  الي ين  ذوا النميي  يلى هللا 

عليح وسلم يؤكد نن هؤال  كفارو ال إيمان لهيم وال نميان ألن الجهياد ن  الْتيال فيي سيميل 

تلهم ينصيرف إليى هيؤال . والحا يل نن هي   اآليي  قيد ق عيت كيل وشييج  هللا وتْصُّد ق

و ييل  بييين المييؤمنين وبييين ميين يييؤذ  رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم بييأ  نييول ميين 

ننوال األذَّللا سوا  نكان ما  رحت بح اآلي  من إخرا ح  لى هللا عليح وسيلم مين ممي  

 ل ه ا نولى كما ال يخفى.نم كان غير  من ننوال األذَّللا كالهجا  والسب والتنْص ب

قولح تعالى:" ونِعدُّوا لهم ما است عتم ِمن قوةٍ وِمن رباط الخيل تُرهمون بح عيدوَّ .…35

هللا وعدوكم" ه قال اممام ال مر  رحمح هللا :"يْول تعالى ِذكر : ونعدوا لهؤال  الي ين 

لمؤمنييون بيياهلل كفييروا بييربهم اليي ين بييينمم وبييينهم عهييد إذا خفييتم خيييانتهم وغييدرهم نيهييا ا

ورسولح ما است عتم من قوةه يْول: ما نطْتم نن تعدو  لهيم مين اآلالت التيي تميون قيوة 

لمم عليهم من السالح والخيله )ترهمون بح عدو هللا وعدوكم( يْيول: تخيفيون بإعيدادكم 

ذلك عيدو هللا وعيدوكم مين المِيركين"ه قليت : وهي ا ال يخفيى ننيح إعيداد للْتيال والْتيل 

محيياربين الناقضييين للعهييد والنيياكثين لإليمييان واأليمييانه ون  عييداوة نشييد ميين ألولئييك ال

سييب النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم وإعييالن ذلييك وإظهييار  علييى المييْل فييي كييل مييا تيسيير 

لهييؤال  المجييرمين ميين وسييائل امعييالن المسييمول والمْييرو  والمرئييي  هييارا  نهييارا ه 

لعييالمين وشييرفح علييى سييائر خلْييح ينفثييون كييل حْييدهم ضييد ميين بعثييح هللا تعييالى رحميي  ل

ن ميعنه نليس هي ا المجيرم السياب والِياتم لرسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم إذا  نوليى 

الناس بأن يعيش حال الخيوف وامرهياب وهيو يعليم تيربص الميؤمنين بيح لْتليح ودحير  

وق ييج دابيير . ولييئن لييم يصييدق علييى سيياب رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم وشيياتمح 

ال يياعن فييح والواقييج فييي عرضيح وفييي نزوا ييح ال ياهرات الم هييرات ننييح ومتنْصيح و

عدو هلل وعدو للمؤمنين فعلى من يصدق و ع العداوة؟ بل ما بْا  الميؤمنين بعيد شيتم 

نميهم إذا لم ينتصروا لح  لى هللا علييح وسيلم بتيربص الِياتم والسياب بميل ميا يملميون 

 و  نخي ا  وبييال  وقتَّليو  تْتييال  ولعي اب من نسماب الْوة والرهم ه حتى إذا ظفيروا بيح نخي

 اآلخرة نكمر لو كانوا يعلمون.

قولح تعالى:" إنما   ا  ال ين يحاربون هللا ورسولح ويسعون في األرض فسيادا  .…36

نن يُْتَّلوا نو يُصلَّموا نو تُْ َّج نيِديِهم ونرُ لُُهم ِمن ِخيالٍف نو يُنفَيوا مين األرض ذليك لهيم 

"ه وهي   اآليي  ن يلو فيي حيدِِ الحرابي ه قيال الحيافظ ابين كثيير رحميح هللا خ  و في الدنيا

:"المحاربيي : هييي المضييادة والمخالفيي  وهييي  ييادق  علييى المفيير وعلييى ق ييج ال ريييق 

وإخاف  السميله وك ا امفساد في األرض ي لق على ننوال من الِير"ه وقيال رحميح هللا 

مسييلم ميين الحييد إن قتييل نو نفسييد فييي هيي   اآلييي  الر ييل ال -ن  تمنييج  –:"وليسييت تُحييرز 

األرض نو حارب هللا ورسولح الم لحق بالمفار قمل نن يُْدر عليحه لم يمنعح ذليك نن يُْيام 

عليح الحد الي   ن ياب"ه قليت: ن  وليو تياب فيإن التوبي  تُسيْط حيق هللا عي  و يل وال 

لي  نن هي ا تُسْط حيق العمياده قيال شييخ امسيالم ابين تيميي  بعيد ذكير اآليي  :"فو يح الدال

الساب الم كور من المحاربين هلل ورسولح الساعين في األرض فسادا  الداخلين في هي   

اآلي  سوا  كان مسلما  نو معاهدا ه وكل من كان مين المحياربين اليداخلين فيي هي   اآليي  

فإنح يْام عليح الحد إذا قدر عليح قمل التوب  سوا  تاب بعد ذليك نو ليم يتيبه فهي ا الي مي 

مسلم إذا سب الم نسلم بعيد نن نُخي  وقُيدر علييح قميل التوبي  فيجيب إقامي  الحيد علييحه نو ال
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وحدُّ  الْتل فيجب قتليح سيوا و تياب نو ليم يتيب"ه قليت: وسييأتي م ييد بييان لمسيأل  عيدم 

استتاب  شاتم النمي  لى هللا عليح وسلم ولمن المْصود هنا بيان و ح دخول السياب فيي 

ميا يترتيب علييى ذليك مين النميال العمييمه وال يميار  عاقييل المحياربين هلل ورسيولح ميج 

فضييال  عيين مسييلم فييي نن سييب النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم هييو ميين نشييد المحاربيي  هلل 

ورسولح ومن نعمم امفساد في األرضه فال تردد في دخولح فيي وعييد هي   اآليي  وهللا 

 تعالى نعلم.

ح الماطيل مين بيين يدييح وال مين خلفيح فه   عِرون دليال  من الْر ن المريم الي   ال يأتيي

تدل دالل   ريح   حيح  على نن من  ذَّللا رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم بسيٍب نو 

شتٍم فْد انتْض إيمانح وزال نمانح وو يب قتليح فهيو كيافر محيارب يسيتحق وعييد اليدنيا 

 واآلخرة   ا   وفاقا  على ما ا ترن عليح من  ريم  شنعا  قميح .

السين  النمويي  عليى انتْياض إيميان ونميان السياب لرسيول هللا  يلى هللا علييح الانيا : ندل  

 وسلم وو وب قتلح:

إن مييا تْييدم ميين األدليي  الْر نييي  شيياٍف كيياٍف فييي تْرييير مسييألتناه غييير نن السيين  النموييي  

الم هرة  ا ت شارح   للْر ن مميني   لممهميحه ومفصيل   لمجمليحه ومخصصي  لعموميحه 

ِْحه و ع   ألحمام مسيتْلٍ ه ولميا كيان هي ا شيأن السين  ومْيدة  لم لَ مؤكدة  ألحمامحه وُمِِرِ

فمن المهم النمر في ندلتها المتعلْ  بمسألتنا كي تسيتمين لنيا الضيوابط الِيارح  لت مييق 

ما تْدم تْرير  باألدل  الْر ني ه حتى ال تمْى شائم  نو شمه  فيي ذهين الممليعه ولينمير 

هللا عليح وسلم لهي   األدلي  الْر نيي . وكميا قيدمت  نفيا  كيع كان ت ميق رسول هللا  لى 

فإني لن نفصل في عيرض هي   األدلي  بيين ميا يتعليق بالمسيلم والمعاهيد والمحيارب بيل 

نسرد األدلي  وني كر و يو  الداللي  منهيا عليى الم ليوب فيي موضيعها ميج امشيارة إليى 

 خصو يات كل دليل حسب الحا   إن شا  هللا.

رضي هللا عنح قيال: قيال رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم :"إن عن نبي هريرة .…12

هللا قال: َمن عادَّللا لي وليا  فْد  ذنتح بالحرب"ه قال الحيافظ ابين حجير رحميح هللا :"قيال 

الفاكهاني: في ه ا تهديدو شديد ألن من حاربح هللاُ نهلمحه وهو من المجاز المليغ ألن َمين 

ن خالع هللا عاند ه ومن عاند  نهلمح". وقال ابين تيميي  َكِر َ َمن نحب هللا خالع هللاه وم

رحمح هللا :"فإذا كان من عادَّللا واح ا  من األولييا  قيد بيارز هللاَ بالمحاربي ه فمييع بمين 

عادَّللا  فوة هللا من نوليائحه فإنح يمون نشد ممارزة  لح بالمحاربي ه وإذا كيان محاربيا  هلل 

 ريق األولىه فثميت نن السياب للرسيول أل ل عداوتح للرسوله فهو محارب للرسول ب

محاربو هلل ورسيولح"ه قليت: فيإذا الميت هي ا تميين نن السياب لرسيول هللا  يلى هللا علييح 

 وسلم منتْض اميمان منتْض األمان مستحق للْتله وهو الم لوب.

عيين ننييس رضييي هللا عنييح قييال:" كييان ر ييلو نصييرانيا  فأسييلم وقييرن المْييرة و ل .…13

للنميي  يلى هللا علييح وسيلمه فعياد نصيرانيا  فميان يْيول: ميا ييدر  عمرانه فمان يمتب 

محمد إال ميا كتميُت ليحه فأماتيح هللا فيدفنو  فأ يمَح وقيد لفمتيح األرض. فْيالوا: هي ا فِعيل 

محمييد ون ييحابحه لمييا هييرب ميينهم نمِييوا عيين  يياحمناه فييألْو  فحفييروا لييح فييأعمْواه 

ن يحابح نمِيوا عين  ياحمنا لميا فأ مح وقد لفمتيح األرضه فْيالوا: هي ا فعيل محميد و

هرب منهمه فألْو  فحفروا لح ونعمْوا لح في األرض ميا اسيت اعواه فأ يمح قيد لفمتيح 

األرضه فعلموا ننح ليس من الناس فألْو "ه قال العيني رحمح هللا :"وفيي روايي  الابيت: 
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بهيم فما لمث نن قصم هللا عنْح فيهم"ه قلت: ن  في قومح من النصارَّللا المفار ألنح لحق 

بعد نن ارتده وكان ي عن في نموة النمي  لى هللا عليح وسلم وي عم نن ما كان يأتي بيح 

 لوات هللا وسالمح عليح من الوحي إنما علَّمح إيا  هوه وواضيحو ميا فيي هي ا مين نسيم  

الم ب إليى رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم عليى سيميل ال عين والتينْص وامزرا  بيح 

يحه وروا  مسلم في  حيحح نيضا  عن ننس بن ماليك قال:"كيان  لوات هللا وسالمح عل

منا ر لو من بني النجار قد قرن المْيرة و ل عميرانه وكيان يمتيب لرسيول هللا  يلى هللا 

علييح وسييلمه فيان لق هاربييا  حتييى لحيق بأهييل المتييابه قيال: فرفعييو ؛ قييالوا هي ا قييد كييان 

ح فيييهمه فحفييروا لييح فييوارو  يمتييب لمحمييده فييأُعجموا بييحه فمييا لمييث نن قصييم هللا عنْيي

فأ محت األرض قد نم تح على و ههاه الم عادوا فحفروا لح فوارو  فأ محت األرض 

قيد نم تيح عليى و ههياه اليم عيادوا فحفيروا ليح فيوارو  فأ يمحت األرض قيد نم تيح عليى 

و ههاه فتركو  منميوذا "ه قيال شييخ امسيالم ابين تيميي  رحميح هللا:"فهي ا الملعيون الي   

ى النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم ننييح مييا كييان يييدر  إال مييا كتييب لييح قصييمح هللا افتييرَّللا عليي

وفضححه بأن نخر ح من الْمر بعد نن دُفن مرارا ه وه ا نمرو خارج عن العادة ييدل كيل 

نحد على نن ه ا عْوب  لما قالح وننح كيان كاذبيا ه إذ كيان عامي  الميوتى ال يصييمهم مثيل 

االرتييداد إذ كييان عاميي  المرتييدين يموتييون وال  هيي اه ونن هيي ا الجييرم نعمييم ميين مجييرد

يصيمهم مثل ه اه ونن هللا منتْمو لرسيولح ممين طعين علييح وسيمَّح وممهيرو لدينيح ولمي ب 

الميياذب إذا لييم يُمميين النيياس نن يْيمييوا عليييح الحييد. ونمييير هيي ا مييا حييدالنا  نعييداد ميين 

حصيار الحصيون المسلمين العدول نهل الفْيح والخميرة عميا  ربيو  ميراٍت متعيددة فيي 

والمييدائن التييي بالسييواحل الِييامي  لمييا حصيير المسييلمون فيهييا بنييي األ ييفر فييي زماننييا 

قالوا: كنا نحن نحصر الحصن نو المدين  الِهر نو نكثر من الِيهر وهيو ممتنيجو علينياه 

حتييى نميياد نيييأس منييحه حتييى إذا تعييرض نهلييح لسييب رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم 

ا فتحييح وتيَّسييره ولييم يمييد يتييأخر إال يومييا  نو يييومين نو نحييو والوقيعيي  فييي عرضييح تعجلنيي

ذلييكه الييم يُفييتح الممييان عنييوة ويمييون فيييهم ملحميي  عميميي ه قييالوا: حتييى إن كنييا لنتماشيير 

بتعجيييل الفييتح إذا سييمعناهم يْعييون فيييح مييج امييتال  الْلييوب غيمييا  عليييهم بمييا قييالوا فيييح. 

نهيييل المغيييرب حيييالهم ميييج  وهمييي ا حيييدالني بعيييض ن يييحابنا الثْيييات نن المسيييلمين مييين

النصارَّللا كي لكه ومين سين  هللا نن يعي ب نعيدا   تيارة بعي اب مين عنيد ه وتيارة بأييد  

عماد  المؤمنين"ه قلت: وال بد من الح ر من الركون إلى مثيل هي   المِيارات ميج تيرِ 

تعيياطي نسييماب نصييرة النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلمه فتأمييل كيييع نن نهييل الثغييور كييانوا 

رة هللا لرسيييولح  يييلى هللا علييييح وسيييلم بتعجييييل هييي   الحصيييون التيييي يستمِيييرون بنصييي

يحا رونها ال نن نحدهم يْعد فيي بيتيح ميج الخواليع ينتمير نصير هللا مين السيما  دون 

نن يتعاطى نسمابح في األرض من إعداد عدة و دق ع يم  وإخالص ني  الخروج في 

 يخي   عميدا  بمثيل هي ا الخي   سميل هللا تعالى. والِاهد هنا نن هللا تعالى ال يفضيح وال

والفضيييح  بحيييث تلفمييح األرض وال تْمييل نتنييح إال وقييد احتييوَّللا قلمييح ميين النييتن والحْييد 

المثير المثير حتى ضاق بح  در  فمهر على  وارحح ولسيانح فأخي  يتجيرن عليى مْيام 

النمييوة بِييتى ننييوال السييماب والِييتمه فهيي ا قييد انييتْض إيمانييح ونمنييح وهييو بييين عيي ابين؛ 

 الْتل بأيدينا نو ع اب هللا تعالى وما يعلم  نود ربك إال هو. ع اب
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عن ننس بن مالك رضي هللا عنح: نن رسول هللا  لى هللا عليح وسيلم دخيل عيام .…14

الفييتح وعلييى رنسييح المغفييره فلمييا ن عييح  ييا  ر ييل فْييال: إن ابيين خ ييل متعلييقو بأسييتار 

 عليييح وسييلم قييد نهييدر دمييح المعميي ه فْييال: اقتلييو "ه قلييت: وكييان رسييول هللا  ييلى هللا

واستثنا  ونفرا   خرين مين األميان الي   نع يا  ألهيل ممي  عيام الفيتحه قيال الحيافظ ابين 

على  يواز قتيل الي مي إذا سيب رسيول هللا  -ن  بالحديث  -حجر رحمح هللا:"واستدل بح

 لى هللا عليح وسلمه وفيح نمر كما قالح ابن عميد الميره ألن ابين خ يل كيان حربييا  وليم 

يدخلح رسول هللا  لى هللا عليح وسلم في نمانح ألهيل ممي ه بيل اسيتثنا  ميج مين اسيتثنى 

وخرج نمر  بْتلح مج نمانح لغير  مخر ا  واحدا ه فال دالل  فيح لما ذكر ه انتهى. ويممين 

نن يُتمسك بح في  واز قتل من فعل ذلك بغير اسيتتاب  مين غيير تْيييٍد بمونيح ذمييا ه لمين 

 مات الْتل فلم يتحيتم نن سيمب قتليح السيب"ه قليت: هي ا الي   ذكير  ابن خ ل عمل بمو

ابن حجر  يد نعني عدم التْييد بالساب ال مي ألن ابن خ ل كان مرتدا  ولمين يمين مين 

نهل ال م ه ولمن يمْى الدليل قويا  من الحديث عليى قتيل سياب الرسيول  يلى هللا علييح 

ا  ففي ال مي الناقض للعهد بالسيب مين وسلم وهو إن كان في المسلم المرتد بالسب مؤكد

باب نولىه ونما قولح رحمح هللا إن ابن خ ل قارف مو ميات الْتيل األخيرَّللا فلْيد حيرر 

ذلك شيخ امسالم تحريرا  نفيسا  بحيث بيَّن نن المو ب ال   بسممح نباح النميي  يلى هللا 

عن نهل المغاز  عليح وسلم دمح إنما هو السب ال غيره حيث قال رحمح هللا:"وقد تْدم 

نن النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم اسييتعملح علييى  -ن   ريميي  ابيين خ ييل  –نن  رمييح 

الصيدق  ون يحمح ر يال  يخدميحه فغضيب عليى رفيْيح لمونيح ليم يصينج ليح طعاميا  نمير  

بصيينعح فْتلييحه فخيياف الَييمَّ نن يُْتييل فارتييد واسييتاق إبييل الصييدق ه وننييح كييان يْييول الِييعر 

 عليييح وسييلم ويييأمر  اريتيييح نن تغنِيِييا بييحه فهيي ا لييح الييالإ يهجييو بييح رسييول هللا  ييلى هللا

 رائم مميح  للدم؛ قتل الينفس واليردة والهجيا . فمين احيتج بْصيتح يْيول: ليم يُْتيل لْتيل 

النفس ألن نكثر ما يجب على من قتل الم ارتد نن يُْتل قََودا ه والمْتول من قميلي  خ اعي  

يُسلَّم إلى نوليا  المْتوله فإما نن يْتلوا نو يعفوا نو  لح نوليا  فمان حممح لو قُتل قََودا  نن

يأخ وا الدي ه وه ا ما ليم يفعليح رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم فيدل عليى ننيح ليم يُْتيل 

قودا ه وك لك ليم يُْتيل لمجيرد اليردة ألن المرتيد يُسيتتاب واذا اسيتنمر نُنميره وهي ا ابين 

لْلمان تاركا  للْتيال ملْييا  للسيالح حتيى يُنمير فيي  خ ل قد فرَّ إلى الميت عائ ا  بح طالما  

نمر ه وقد نمر النمي  لى هللا عليح وسلم بعد علمح ب لك كليح نن يُْتيله ولييس هي ا سين  

من يُْتل لمجرد الردةه فثميت نن هي ا التغلييظ فيي قتليح إنميا كيان أل يل السيب والهجيا ه 

ْتيل قميل االسيتتاب ه وال يُيؤخر ونن الساب وإن ارتد فليس بمن لي  المرتيد المحيض بيل يُ 

قتلحه وذلك دليل على  واز قتلح بعد التوب "ه قلت: وه ا تحريرو نفيس للمسأل  وقد تميين 

 منح نن مو ب إهدار دمح كان السب دون غير  من مو مات الْتله وهو الم لوب.

حديث ابن عماس رضي هللا عنهما :"نن نعمى كانت لح نم ولد تِتم النمي  لى .…15

 عليح وسلم وتْج فيحه فينهاها فال تنتهيه وي  رها فال تن  ره قال: فلميا كانيت ذات هللا

ليل   علت تْج في النمي  لى هللا عليح وسلم وتِتمحه فأخ  المغول فوضيعح فيي ب نهيا 

واتمأ عليها فْتلهاه فوقج بين ر ليها طفل فل خت ما هناِ بالدمه فلما ن يمح ذُكير ذليك 

عليح وسلم فجمج الناس فْال: ننِد هللا ر ال  فعل ما فعل ليي علييح  لرسول هللا  لى هللا

حق إال قام. فْام األعمى يتخ ى الناس وهيو يت لي له حتيى قعيد بيين ييد  النميي  يلى 
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هللا عليح وسيلم فْيال: ييا رسيول هللاه ننيا  ياحمها كانيت تِيتمك وتْيج فييكه فأنهاهيا فيال 

مثيل اللؤليؤتينه وكانيت بيي رفيْي ه فلميا تنتهي ونز رهيا فيال تن  يره وليي منهيا ابنيان 

كانت المارحي  َ عَلَيت تِيتمك وتْيج فييكه فأخي ت المغيول فوضيعتح فيي ب نهيا واتميأت 

عليها حتى قتلتهيا. فْيال النميي  يلى هللا علييح وسيلم :"نال اشيهدوا نن دمهيا هيدر"ه قيال 

ورسيولح فيال  الِيخ العميم  باد  :"وفيح دليل على نن ال مي إذا لم يمع لسيانح عين هللا

ذم  لح فيحل قتلحه قالح السند ". وقال ابن تيمي  رحمح هللا:"وهي   الميرنة إميا نن تميون 

كانت زو   له ا الر ل نو مملوك   ليحه وعليى التْيديرين فليو ليم يمين قتلهيا  يائ ا  لمييَّن 

النمي  لى هللا عليح وسلم لح نن قتلها كان محرما ه ونن دمهيا كيان معصيوما ه وألو يب 

يح المفارة بْتيل المعصيوم والديي  إن ليم تمين مملوكي   ليح. فلميا قيال: اشيهدوا نن دمهيا عل

كيان مماحيا   -ن  قتلهيا  –هدره والهدر ال   ال يُضمن بََْود وال دي  وال كفارةه ُعلم ننيح 

مج كونها كانيت ذميي ه فعُليم نن السيبَّ نبياح دمهيا ال سييما والنميي  يلى هللا علييح وسيلم 

ا عْب إخمار  بأنها قُتليت أل يل السيبه فعُليم ننيح المو يب لي لك والْصي  إنما نهدر دمه

ظاهرة الدالل  في ذلك". قلت: نعمه الْص  ظاهرة الدالل  على ذلك لمن نراد نن يصدر 

عن سن  المعصوم  لى هللا عليح وسلمه نما من نراد نن يصدر عن داعي  هوا  ويسيير 

  ويختليق الِيمح واألعي ار فميا تغين الني ر ورا  عْلح الم عوم وممتغيا ه ييداهن ويميار

 واآليات عن هؤال  شيئا  وهللا المستعان.

حديث الِعمي عن علي رضي هللا عنح:" نن يهودي  كانت تِتم النميي  يلى هللا .…16

عليح وسلم وتْج فيحه فخنْها ر لو حتى ماتيته فأب يل رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم 

وهييو  –لِييوكاني رحمييح هللا :"وفييي حييديث ابيين عميياس دمهييا"ه ن  نهييدر ه قييال اممييام ا

وحديث الِعمي دليلو على ننح يُْتل َمن شيتم النميي  يلى هللا علييح وسيلمه  -المتْدم معنا 

وقد نْل ابن المن ر االتفاق على نن من سب النمي  لى هللا علييح وسيلم  يريحا  و يب 

فالدالل  منهما واضيح  عليى قتلح". وسوا  نكانت الْص  في ه ين الحديثين نفسها نم ال 

 إهدار دم شاتم رسول هللا  لى هللا عليح وسلم.

نمر النميي  يلى هللا علييح وسيلم فيي فيتح ممي  بْتيل نفيراد بعيينهم ميج كفيح عمين .…17

سواهمه كما روَّللا الميهْي في الحديث وفيح :"ونمرهم رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم 

َمن قاتلهمه ونمر بْتيل نربعي  نفير مينهم: عميد هللا بين نن يمفوا نيديهم فال يْاتلوا نحدا  إال 

سعد بن نبي سرحه والحارإ بن نْي ه وابن خ ل ومْيس بن  ماب ه ونمر بْتل قينتيين 

البن خ ل كانتا تغنيان بهجا  رسول هللا  لى هللا عليح وسلم"ه الم قُتلت إحدَّللا الْينتيين 

يدَ  واستخفت األخرَّللا حتى استؤمن لهاه قال ابين تيميي  رحميح هللا:"فو يح الداللي  نن تعمُّ

قتل المرنة لمجرد المفير األ يلي ال يجيوز بام مياله وقيد استفاضيت بي لك السين  عين 

رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم" ه الييم قييال :"إذا تْييرر هيي ا فنْييول: هييؤال  النسييوة كيين 

 معصييومات باألنواليي ه الييم إن النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم نميير بْييتلهن لمجييرد ننهيين كيينَّ 

يهجينح وهنَّ في دار حربه فعُليم نن َمين هجيا  وسيمَّح  ياز قتلُيح بميل حيال"ه قليت: هي ا 

الدليل من األهمي  بممان الن مياق كافي  نو ياف المعييَّن فييح عليى كثيير ممين يِيتمون 

النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم اليييوم مميين هييم فييي بييالد المفيير كأوروبييا ونمريمييا الِييمالي  

ي ه فأهل ه   الدول كفار محاربون في دار الحرب تماما  كميا وغيرها من الدول الصليم

كان حال هاتين الْينتينه الم إن َمن كان من الِاتمين اليوم مين المفيار المحياربين اميرنة 
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فدخولها في الحديث واضح ال إشمال فيح حيث ان مْت كيل الصيفاته وَمين كيان ر يال  

فر الحربييه فاسيتْام ان مياق هي ا فمين بياب نَوليى ألن الي كورة ليسيت عاضيم  ليدم الميا

الدليل على طائف  كميرة مين نكيابر مجرميي هي   اليدول الصيليمي  الميافرة التيي يت ياول 

بعض نفرادها بسب النمي  لى هللا عليح وسلم ويسمت اآلخيرون إميا سيموت تْريير نو 

سييموت تمريييره فيمييا تسييتمر اسييتجدا ات بعييض الميانييات امعالمييي  اله يليي  لييمعض 

ن يحسيمون ننهييم ينتصيرون بيي لك لرسيول هللا  ييلى هللا علييح وسييلم ه وميا بيننييا المسيلمي

وبين االنتصار لح حْيْ   إال استنهاض الهمي  تحريضيا  عليى المفير بهيؤال  المجيرمينه 

كمييا نميير النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم بتتمييج هيياتين المجييرمتين ولييو كيينَّ فييي حييرم مميي  

فييهن بعيد المفير بهينه وكي لك يجيب السيعي للمفير  شرفها هللاه الم إن ال حمم هللا تعالى

بمل مجرم دني  يت اول على رسول هللا  يلى هللا علييح وسيلم ليُْيام فييح حيد هللا تعيالى 

نعني الْتيل ال غيير ه وهللا الموفيق وليح الحميد عليى ميا هيداناه وميا كنيا لنهتيد  ليوال نن 

 هدانا هللا.

ْول:" قال رسيول هللا  يلى هللا علييح حديث  ابر بن عمد هللا رضي هللا عنهما ي.…18

وسلم: َمن لمعب بن األشرف فإنح قد  ذَّللا هللا ورسولح؟ فْيام محميد بين مسيلم  فْيال: ييا 

رسول هللاه نتحب نن نقتلح؟ قال: نعم. قال: فائ ن لي نن نقول شيئا . قال: قل. فأتا  محمد 

نيي قيد نتيتيك نستسيلفك. بن مسلم  فْال: إن ه ا الر ل قد سألنا  دق ه وإنح قد عنانيا وإ

قال: ونيضا ه وهللا لتملُنَّح. قال: إنا قد اتمعنا  فال نحب نن ندعح حتى ننمر إليى ن  شيي  

وحيدالنا عميرو غيير ميرة فليم يي كر  -يصير شأنحه وقد نردنا نن تسلفنا وسْا  نو وسْين. 

فْيال:  -نوسْا  نو وسْين فْلت لح: فييح وسيْا  نو وسيْين؟ فْيال: نرَّللا فييح وسيْا  نو وسيْي

نعم ارهنوني. قالوا: ن  شي  تريد؟ قال: ارهنوني نسا كم. قالوا: كييع نرهنيك نسيا نا 

وننت ن مل العرب؟ قال: فارهنوني نبنيا كم. قيالوا: كييع نرهنيك نبنا نيا فيُسيبُّ نحيدهم 

قيال سيفيان: يعنيي  -فيْال ُرهن بوسق نو وسْين هي ا عيارو علينياه ولمنيا نرهنيك الْلمي  

 -وهيو نخيو كعيب مين الرضياع  -عد  نن يأتيحه فجا   ليال  ومعح نبو نائل  فوا -السالح 

فدعاهم إلى الحصن فن ل إليهمه فْالت لح امرنتيح: نيين تخيرج هي   السياع ؟ فْيال: إنميا 

وقال غير عمرو: قالت: نسمج  يوتا  كأنيح يْ ير  -هو محمد بن مسلم  ونخي نبو نائل  

إن الميريم ليو دُعيي  -مسيلم  ورضييعي نبيو نائلي منح الدم. قال: إنما هو نخي محمد بين 

قييل لسيفيان: سيماهم  -إلى طعنٍ  بليٍل أل اب. قال: ويدخل محمد بن مسلم  معح ر لين 

عمرو؟ قال: سمى بعضهم. قال عمرو:  ا  معيح بير لين وقيال غيير عميرو نبيو عيمس 

إذا ميا  قال عمرو:  ا  معح بير لين فْيال: -بن  مر والحارإ بن نوس وعماد بن بِر 

 - ا  فإني قائلو بِعر  فأشمحه فيإذا رنيتميوني اسيتممنت مين رنسيح فيدونمم فاضيربو ه 

فن ل إليهم متوشيحا  وهيو يينفح منيح رييح ال ييبه فْيال: ميا رنييت  -وقال مرة الم نشممم

وقييال غييير عمييرو قييال: عنييد  نع يير نسييا  العييرب ونكمييل  -كيياليوم ريحييا  ن  نطيييب 

ذن لي نن نشم رنسك؟ قال: نعمه فِيمح اليم نشيم ن يحابحه قال عمرو: فْال: نتأ -العرب 

الم قال: نتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استممن منح قال: دونممه فْتليو  ه اليم نتيوا النميي  يلى 

هللا عليح وسلم فأخمرو "ه قال الحافظ ابن حجير رحميح هللا:"وروَّللا نبيو داود والترمي   

ب بين ماليك عين نبييح نن كعيب من طريق ال هر  عن عمد الرحمن بن عميد هللا بين كعي

بن األشرف كان شياعرا  وكيان يهجيو رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم ويحيرض علييح 
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كفار قريش"ه قلت: فه ا  يريح فيي ننيح كيان يسيب ويهجيو رسيول هللا  يلى هللا علييح 

وسلمه وو ح الدالل  من ه ا الحديث من و و ه )نولها( نن النميي  يلى هللا علييح وسيلم 

ل من يؤذيح واألذَّللا كما بينيت بياقي الرواييات وكميا هيو معيروف مسيتفيض ندب إلى قت

في قص  كعب بن األشرف كان بالسب والِتم والهجا ه و)منها( نن كعب بن األشيرف 

كان معاهدا  ذميا  ومج ذلك نيدب النميي  يلى هللا علييح وسيلم إليى قتليح دون نن ينمي  إلييح 

نياقض لْلميانه و)منهيا( نن الصيحاب   عهد ه فدل على نن مجرد السب والِتم والهجا 

احتالوا عليح لْتلح ونوهمو  األمان حتى اسيتممنوا منيحه فيدل عليى نن قتليح لييس لمجيرد 

المفر ألن المفار ال بد من نن يُعرض عليهم امسالم قميل الْتيال والْتيله قيال ابين تيميي  

تليو  مين المسيلمين؛ رحمح هللا:"الو ح الثاني من االستدالل بح نن النفير الخمسي  الي ين ق

محمد بن مسلم ه ونبا نائلح وعمياد بين بِير والحيارإ بين نوس ونبيا عيمس بين  مير قيد 

نذن لهييم النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم نن يغتييالو  ويخييدعو  بمييالٍم يُمهييرون بييح ننهييم قييد 

نمنو  ووافْو  الم يْتلو ه ومن المعليوم نن مين نظهير لميافٍر نمانيا  ليم يجي  قتليح بعيد ذليك 

نييح وكلمييح علييى ذلييك  ييار أل ييل  المفييره بييل لييو اعتْييد المييافر الحربييي نن المسييلم نمَّ

مستأمنا "ه الم قال رحمح هللا:"وإنما قتلو  أل ل هجائح ونذا  هلل ورسيولحه وَمين َحيلَّ قتلُيح 

ن المسلُم َمن و ب قتليح أل يل ق يج  به ا الو ح لم يُعصم دُمح بأمان وال بعهده كما لو نمَّ

ين َمين ال ريق ومحارب  هللا  ورسولح والسعي في األرض بالفساد المو يب للْتيله نو نمَّ

ن َمن و ب قتلح أل يل اليردة نو أل يل تيرِ نركيان االسيالم  و ب قتلح أل ل ِزنا  نو نمَّ

ونحو ذلكه وال يجوز نن يُعْد لح عْيد عهيٍد سيوا  كيان عْيد نميان نو عْيد هدني  نو عْيد 

مجرد كونح كيافرا  حربييا ه قليت: وهي   الْصي  ذم ه ألن قتلح حدو من الحدود وليس قتلح ل

من الوضوح بممان وإنما عرضينا بعيض هي   الو يو  لتحريير  يفات المجيرم السياب 

وليُعلم تناول الحمم من ه    يفتح ممين قيد يِيتمح عليى اليمعض نن ليح عصيم  نو نميان 

 يْيح الْتله وهللا الموفق.

ل هللا  لى هللا علييح وسيلم عن المرا  بن عازب رضي هللا عنح قال:"بعث رسو.…19

ر علييهم عميد هللا بين عتييكه وكيان نبيو  إلى نبي رافج اليهود  ر اال  مين األنصياره فيأمَّ

رافج يؤذ  رسول هللا  لى هللا علييح وسيلم ويعييُن علييحه وكيان فيي حصيٍن ليح بيأرض 

الحجيييازه فلميييا دنيييوا منيييح وقيييد غربيييت الِيييمس وراح النييياس بسيييرحهم فْيييال عميييد هللا 

ا لسوا ممانممه فإني من لقو ومتل عو للمِواب لعلِي نن ندخل. فأقمَل حتى دنيا  أل حابح:

من المابه الم تْنج بثوبح كأنح يْضي حا   وقد دخيل النياسه فهتيع بيح الميواب: ييا عميد 

هللاه إن كنت تريد نن تدخل فادخل فإني نريد نن نغلق المابه فدخلُت فممنُته فلما دخيل 

ق األغاليق على وتيده قيال: فْميت إليى األقالييد فأخي تها ففتحيت الناس نغلَق الماب الم علِ 

المابه وكان نبيو رافيج يُسيمر عنيد ه وكيان فيي عالليي ليحه فلميا ذهيب عنيح نهيل َسيَمِر  

 عدت إليحه فجعلت كلما فتحت بابا  نغلْت عليَّ ِمين داخيله قليت: إِن الْيوم نُيِ ُروا بيي 

ا هو في بيت مملم وسط عيالح ال ندر  نين لم يخلصوا إلي حتى نقتلحه فانتهيت إليح فإذ

هو من الميته فْلت: يا نبا رافج! قال: َمن ه ا؟ فأهويت نحيو الصيوت فأضيربح ضيرب  

بالسيع وننا دهش فما نغنيت شييئا ه و ياح فخر يت مين المييته فأمميث غيير بعييد اليم 

ي المييت دخلت إليح فْلت: ما ه ا الصوت ييا نبيا رافيج؟ فْيال: ألميك الوييله إن ر يال  في

ضربني قمل بالسيع. قال: فأضربح ضيرب   نالخنتيح وليم نقتليحه اليم وضيعت ظمي  السييع 
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في ب نح حتيى نخي  فيي ظهير  فعرفيت ننيي قتلتيحه فجعليت نفيتح األبيواب بابيا  بابيا  حتيى 

انتهيت إلى در   لحه فوضيعت ر ليي وننيا نرَّللا ننيي قيد انتهييت إليى األرضه فوقعيت 

عصمتها بعمام ه الم ان لْت حتى  لسيت عليى الميابه في ليل  مْمرةه فانمسرت ساقي ف

فْلت: ال نخرج الليل  حتى نعلم نقتلتح. فلما  ياح اليديك قيام النياعي عليى السيور فْيال: 

ننعى نبا رافج تا ر نهل الحجاز. فان لْت إلى ن حابي فْليت: النجيا ه فْيد قتيل هللا نبيا 

فْيال: ابسيط ر ليكه فمسيي ت  رافيجه فانتهييت إليى النميي  يلى هللا علييح وسيلم فحدالتيحه

ر ليييه فمسييحها فمأنهييا لييم نشييتمها قييط"ه وفييي هيي ا الحييديث الصييحيح  مليي  نافعيي  ميين 

الفوائد  معها الحافظ ابن حجر ولمعممهيا تعليق بمسيألتنا ميج دخيول مسيألتنا فيي  ملي  

ه   الفوائد حيث قال رحمح هللا:"وفي هي ا الحيديث مين الفوائيد:  يواز اغتييال المِيرِ 

 –تح الدعوة ون ِره وقتِل من نعان على رسول هللا  يلى هللا علييح وسيلم بييد  ال   بلغ

يعني بيدعم مين يحيارب رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلمه نو  –نو مالح  -يعني بمْاتلتح 

يعني بالسب واألذَّللا والتحريض ونحو  ه و واز التجسيس على نهل الحيربه  –لسانح 

ربي  المِيركينه و يواز إبهيام الْيول للمصيلح ه وت لُّب غرتهمه واألخ  بالِدة في محا

ض الْليل من المسلمين للمثير مين المِيركينه حييث نرسيل سيري  مين نفير يسيير  وتعرُّ

إلى حصن من حصون المفاره والحميم باليدليل والعالمي  حييث اسيتدل ابين عتييك عليى 

رحميح نبي رافج بصوتحه واعتمد على  وت الناعي بموتح وهللا نعلم". قيال ابين تيميي  

هللا :" فْد تمين من ه   الْصي  ننميا تسيرَّللا المسيلمون بْتليح بيإذن النميي  يلى هللا علييح 

وسلمه بسمب نذا  للنمي  لى هللا عليح وسلم ومعاداتح لحه وننح كان نميير ابين األشيرف 

وقد تْدمت قصتحه لمن ابن األشرف كان معاهدا  فآذَّللا هللاَ ورسولحَ فندب المسلمين إليى 

م يمن معاهدا . فه   األحاديث كلها تدل على نن من كيان يسيب النميي  يلى قتلحه وه ا ل

هللا عليح وسلم ويؤذيح من المفاره فإنح كان يْصد قتلَح ويحض عليح أل ل ذليكه وكي لك 

ن حابح يفعلون ذلك بأمر ه مج كفِِح عن غير  من المفيار ممين هيو عليى مثيل حاليح فيي 

لئك المفار غيير السيابين وال الِياتمين نو إحسيانح ننح كافرو غير معاهده بل مج نمانح ألو

إليييهم ميين غييير عهييٍد بينييح وبييينهم"ه قلييت: ن  نن سيييرة النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم مييج 

المفييار حتييى الحييربيين ميينهم غييير المييؤذين باللسييان والسييب والِييتم والتحييريض كانييت 

الْتييل وإرسييال  سيييرة معامليي  بإحسييان ولييو لييم يميين بينييح وبييينهم عهييده فعُلييم نن معامليي 

السييرايا ورا  نمثييال نبييي رافييج إنمييا كييان لمعنييى زائييد عيين المفيير وهييو نذييي  رسييول هللا 

  لى هللا عليح وسلمه وهو الم لوب.

قص  قتل نبي عفك اليهيود : روَّللا ابين سيعد رحميح هللا فيي طمْاتيح :"اليم سيري  .…20

شيهرا  مين سالم بن عمير العمر  إلى نبي عفك اليهود  في شوال عليى رنس عِيرين 

مها ر رسول هللا  لى هللا عليح وسلم: وكان نبو عفك من بني عمرو بين عيوف شييخا  

ض عليى رسيول هللا  يلى هللا  كميرا  قد بلغ عِرين ومائ  سن ه وكان يهوديا  وكان يحِرِ

:  –وهيو نحيد المميائين وقيد شيهد بيدرا   -عليح وسلم ويْول الِعر. فْال سالم بين عميير 

تييل نبييا عفييك نو نمييوت دونييحه فأمهييل ي لييب لييح غييرةه حتييى كانييت ليليي  عليييَّ نيي رو نن نق

 ائف ه فنام نبو عفك بالفنا  وعلم بح سالم بن عميره فأقمل فوضج السيع على كميد  اليم 

اعتمد عليح حتى خش في الفراشه و اح عدو هللا فثاب إليح ناس ممن هيم عليى قوليحه 

رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم  فيأدخلو  من لييح وقمييرو "ه فهيي ا  خييرو مميين كيان يييؤذ 
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بالِعر والهجا  ويحرض عليحه قد ن ر نحد الصحاب  قتلح وفعل ذلك من غير نمير مين 

هللا سمحانح وتعالى وال من رسول هللا  لى هللا علييح وسيلمه فيدل عليى نن شياتم رسيول 

م كما تْتيل هللا  لى هللا عليح وسلم ال إيمان لح وال نمان وإنما لح السيع يْتل مهدور الد

المهييائمه بييل إن المهييائم فيهييا ضييمان الْيميي  علييى ميين نتلفهييا وليييس علييى قاتييل مثييل هيي ا 

 المجرم شي ه فتأمل.

عن ننٍس نن ر ال  كان يُتهم بأم ولد رسول هللا  لى هللا عليح وسلم فْال رسيول .…21

يتمرد  هللا  لى هللا عليح وسلم لعلي:" اذهب فاضرب عنْح. فأتا  علي فإذا هو في ركي

فيهاه فْال لح علي: اخرجه فناولح يد  فأخر ح فإذا هو مجموبو ليس لح ذََكره فمعَّ علي 

عنحه الم نتى النمي  لى هللا عليح وسلم فْال: يا رسيول هللاه إنيح لمجميوبو ميا ليح ذََكير"ه 

قال نبو محمد ابن ح م الماهر  رحمح هللا:" ه ا خمرو  حيحه وفيح نن مين  ذَّللا النميي 

 عليح وسلم و يَب قتلُيحه وإن كيان ليو فعيل ذليك بر يٍل مين المسيلمين ليم يجيب  لى هللا

ب لك قتلح". وقد كان الصحاب  رضيوان هللا علييهم يعمليون بهي ا التحيريمه كميا قيال ابين 

تيمي  رحمح هللا:"ويدل على ذلك نن النمي  لى هللا عليح وسلم ت وج قيل  بنت قيس بين 

يدخل بها وقمل نن تْدم عليحه وقيل ننح خيرهيا  معد  كرب نخت األشعث ومات قمل نن

بين نن يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنينه وبين نن ي لْها فتنمح من شا ت 

فاختارت النماحه قالوا: فلما مات النميي  يلى هللا علييح وسيلم ت و هيا عمرمي  بين نبيي 

ا. فْيال عمير :  هل بحضرموته فملغ نبا بمر فْال: لْد هممت نن نحيرق عليهميا بيتهمي

ما هي من نمهات المؤمنين وال دخل بها وال ضرب عليها الحجيابه وقييل إنهيا ارتيدت 

فاحتج عمر على نبي بمر ننها ليست من نزواج النميي  يلى هللا علييح وسيلم بارتيدادها. 

يق رضى هللا عنح عي م عليى تحريْهيا وتحرييق مين ت و هيا لميا  فو ح الدالل  نن الصدِِ

ج النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم حتييى نيياظر  عميير ننهييا ليسييت ميين رنَّللا ننهييا ميين نزوا

كييانوا يييرون قتييل ميين اسييتحل  -ن  الصييحاب   –نزوا ييح فمييع عنهمييا ليي لكه فعُلييم ننهييم 

حرميي  رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم". قلييت: فييإذا كييانوا يييرون هيي ا فيييمن نمييح نحييد 

بعضيهم بعضيا  بيح لمين  نزوا ح  لى هللا عليح وسلم وه ا مما يجيوز معاملي  المسيلمين

حرمح هللا تعالى عليهم مج نزواج النمي  لى هللا عليح وسلم حرم  ليح كميا تْيدمه فمييع 

بمن سمح و ذا  وشتمح وتنْصح وطعن في عرضح ونسمح إلى الم ب نو الِر نو الفحيش 

حاشيييا  بيييأبي ونميييي هيييو  يييلوات هللا وسيييالمح علييييحه نلييييس الْتيييل والتحرييييق لهيييؤال  

 ا  المناسب لهم في الدنياه ونملهم إلى ع اب هللا في اآلخرة.المجرمين بالج 

فه   عِرة نحاديث و الار ما بين  حيح وحسن يدل كيل منهيا منفيردا  عليى حميم سياب 

رسول هللا  لى هللا عليح وسلم فميع بها مجتمع ه وكيع بها منضم  إليى ميا تْيدم مين 

ممنيت الريمي  والِيك مين قلميح فهيو  ياٍت قر ني  التدل مجاال  لريم  نو شك إال عنيد مين ت

نشيمح بمييريض نعضييل مرضييح فميات مستعصيييا  علييى الييدوا ه ال لعليٍ  فييي الييدوا  وإنمييا 

لفساٍد في نفسح وخمٍث في سريرتح نسأل هللا السالم  والعافي  من ذلك كلح. ه ا مج العلم 

عليى بأن السن  ال ت ال طافح  بعِرات األمثل  من  نس ما قدمناه غير ننيي اقتصيرت 

الم كور بغي  االكتفا  بما ال مْال في الموتح من  ه  السيند وال غميوض فيي داللتيح مين 

 ه  المتنه وا تنابا  للت ويل حيث وضعنا ه ا المتاب على االختصار كما بينا. ونشيير 

إلى نن من نراد تفصيال  زائدا  عما قدمنا بالنسم  لْلحادييث نو نو يح الداللي  منهيا نو رد 
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عليها فليعد إلى كتياب الصيارم المسيلول فإنيح ليم يتيرِ شياردة وال واردة  شمهات مثارة

مما ذكرناه وهيو نلييق ب اليب العليم الي   يهيتم بو يو  االسيتدالل واالسيتنماط ونحوهياه 

 فلير ج إليح من احتاجه وهللا الموفق.

لم الالثا : دليل ام مال على انتْاض إيمان ونمان السياب لرسيول هللا  يلى هللا علييح وسي

 وو وب قتلح:

لْد دل دليل ام مال نيضا  عليى نن سياب الرسيول  يلى هللا علييح وسيلم حيالل اليدم ال 

إيمان لح وال نمانه ولئن كان ام ميال المنضيمط هيو إ ميال عصير الصيحاب  رضيوان 

هللا عليهمه فحسمنا بح إ ماعا  في مسألتنا ه  ه فهم نعلم بمْام رسول هللا  يلى هللا علييح 

ص على حمح ون دق في تفديتح بياألرواح واألهليون والعِيائر واألوطيانه وسلم ونحر

 وفيما يلي بعض نقوال نهل العلم في ه   المسأل :

قال الْاضي عياض رحميح هللا تعيالى:"اعلم وفْنيا هللا وإيياِ نن  مييج مين سيب .…19

ه نو النمي  يلى هللا علييح وسيلم نو عابيحه نو نلحيق بيح نْصيا  فيي نفسيح نو نسيمح نو دينيح

ض بيحه نو شيمَّهح بِيي  عليى طرييق السيب ليح نو امزرا   خصل  مين خصيالحه نو عيرَّ

عليحه نو التصغير لِأنحه نو الغض منيحه والعييب ليحه فهيو سيابٌّ ليحه والحميم فييح خميم 

الساِبِ ؛ يُْتل على ما نمينحه وال نستثني فصال  من فصول ه ا الماب على ه ا المْصيده 

كييان نو تلويحييا . وكيي لك َميين لعنييح نو دعييا عليييحه نو تمنييى لييح وال نمتيير  فيييح تصييريحا  

مضرةه نو نسب إليح ما ال يليق بمنصمح على طرييق الي مه نو عميث فيي  هتيح الع يي ة 

بُسييخٍع ميين المييالم وُهجييره ومنميير ميين الْييول وزوره نو عيَّيير  بِييي  ممييا  ييرَّللا ميين 

ة والمعهيودة لدييحه المال  والمحني  علييحه نو غمصيح بيمعض العيوارض المِيري  الجيائ 

وه ا كلح إ مالو من العلما  ونئم  الفتوَّللا من لدن الصحاب  رضوان هللا عليهم إلى هليم 

  را"

قال شيخ امسالم ابن تيمي  رحمح هللا :"والدالل  على انتْاض عهيد الي مي بسيب .…20

سين  هللا نو كتابح نو دينح نو رسولح وو وب قتليحه وقتيل المسيلم إذا نتيى ذليك المتياب وال

وإ مال الصيحاب  والتيابعين واالعتميار".ه في كر رحميح هللا إ ميال الصيحاب  والتيابعين 

 على ه   المسأل .

قال ابن ح م الماهر  رحمح هللا:" فصح به ا نن كل من  ذَّللا رسول هللا  يلى .…21

 هللا عليح وسلم فهو كافرو مرتدو يُْتل وال بده وباهلل تعالى التوفيق"

رحميح هللا :" ون معيوا عليى نن عليى مين سيب النميي  يلى هللا قال ابين المني ر .…22

 عليح وسلم الْتل"

قال ابن عمد المر رحمح هللا:" وقد رو  عن ابن عمر ننح قيل لح في راهٍب سيب .…23

النمي  لى هللا عليح وسلمه قال: لو سمعتح لْتلتح. وال مخالع لح من الصيحاب  علمتيح"ه 

ل الساب للنمي  لى هللا عليح وسلم.وقال رحميح هللا فه ا حماي  إ مال الصحاب  على قت

نيضا :"وقد ن مج العلما  نن مين سيب هللا عي  و يل نو سيب رسيول هللا  يلى هللا علييح 

وسلم نو دفج شيئا  نن لح هللا نو قتل نميا  من ننميا  هللا وهو مج ذلك مْيرو بميا نني ل هللا ننيح 

 كافر".

لجيدير بالي كر نن ام ميال المْصيود هنيا هيو ونْل عن غيرهم من العلما  ذليكه ومين ا

إ مال الصدر األول من الصحاب  والتابعينه الم نُْيل خيالفو بيين الفْهيا  يتعليق بالي مي 
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وهو خالفو يعود إلى مسأل  انتْاض العهد ومو ميات ذليكه ميج مالحمي  اتفياق الجمييج 

تند لميا قيرر  على انتْاض العهده ولْد قيدمنا مين اآلييات واألحادييث ميا فييح غنيي  ومسي

العلمييا  ميين انتْيياض إيمييان ونمييان ميين سييب النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم وإهييدار دمييح 

والحييض علييى قتلييح بمييا نغنييى عيين امعييادةه الييم عنييدما تْييوم دوليي  امسييالم ميين  ديييد 

وتتمحض لنا فئ  نهل ال م  بالو ع الِيرعي الصيحيح فييممن النمير فيي تعيدد نقيوال 

ال مي بالسب وهل يُْتل حيدا  نو تع ييرا  عليى تفصييل  العلما  في مو مات انتْاض عهد

ممسوط في ممانح من كتب الفْحه نما وحالنا اليوم حيال الفسي اطين؛ فسي اط المسيلمين 

وفس اط المافرين فلسنا ممن يتوقع في حمم الميافر الحربيي السياب لرسيول هللا  يلى 

نمثال هؤال  المجيرمينه هللا عليح وسلم والعمل بإ مال الصحاب  رضوان هللا عليهم في 

 وهللا الموفق.

وبه ا يميون قيد ا تميج بفضيل هللا تعيالى ومنتيح دلييل الْير ن والسين  وإ ميال الصيحاب  

والتابعين على نن من سب رسول هللا  يلى هللا علييح وسيلم بيأ  نيول مين ننيوال السيب 

در  والِيييتم واألذَّللا المعنيييو  فإنيييح كيييافرو ال إيميييان ليييح وال نميييان وهيييو حيييالل اليييدم مهييي

والِريع  تحرض على قتلح والسن  دال  على  واز تعيرض الفئي  الْليلي  مين المسيلمين 

للفئ  المميرة من المافرين تحصيال  للمفر بالساب وقتلح والو ول إليح بمل حيل ه وهي ا 

 ما ندين هلل تعالى بح ونرا  حْا  لرسول هللا  لى هللا عليح وسلم عليناه وهللا نعلم.

 بيان األدل  على تعيُّن قتل الساب وعدم  الح ني  عْوب  نُخرَّللا معح: الم لب الثاني :

لْد تمين مما تْدم نمران ؛ نحدهما نن ساب النمي  لى هللا عليح وسلم كيافرو ال إيميان ليح 

وال نمييان بغييض النميير عيين حالييح قمييل وقييول السييب مسييلما  كييان نم ذميييا  نم مسييتأمنا  نم 

ال  واحيدا  وهيو المفير وانتْياض األمين واميمييانه حربييا ه فْيد  يار حاليح بعيد السيب حييا

والانيهما إهدار دمح عْوب   لح على ه   الجريم . ولما كان حمم اممام المسلم في الميافر 

ل لدينييح  التخيييير بييين الْتييل واالسييترقاق والميين والفييدا ه كمييا كييان حييال المرتييد الممييدِِ

يييان عييدم تنيياول هيي   الخيييارات المفييارق للجماعيي  االسييتتاب  قمييل الْتييل كييان ميين المهييم ب

للساب وذلك لعمم  ريمتح كما تْدم. ونميين هنيا نن الْتيل هيو العْوبي  الوحييدة المناسيم  

والمتعين  على ساب الرسول  لى هللا عليح وسلم الم نتملم في الم لب الثالث عين حميم 

 استتاب  وتوب  الساب بإذن هللا .

  تعيُّن قتل ال مي الساب فأ ياد ونفياد رحميح ولْد تملم شيخ امسالم ابن تيمي  على مسأل

هللاه ونحن لن نفصل كثيرا  فيي دقيائق نحميام نهيل ال مي  وتعيدد نقيوال الفْهيا  فييهم فيإن 

ذلك ممسوط في ممانحه ولمن نتملم إن شا  هللا على األدل  التي تحتم قتيل السياب وعيدم 

يير ذليك مين التصيرفات مناسم  غير  من العْوبات كالجلد نو االسترقاق وعدم  يواز غ

الجائ ة لإلمام المسلم مج األسرَّللا المفار غير السيابين والِياتمين للنميي  يلى هللا علييح 

وسلم كالمن والفدا ه وننمح هنا على نن الخالف بيين الفْهيا  خيالف متيأخر عين عصير 

الصحاب  كما قدمنا في ممحث ام ماله كما ننح خالف حول تحيتم الْتيل ال حيول  يواز 

لينتمح إليى هي ا الفيارق حتيى ال يمين ظيان نن المي  خيالف فيي  يواز قتيل السياب الْتل ف

 وإهدار دمح كما تْدم من ندل  الْر ن والسن .

 ندل  تحتم قتل الساب وتعيُّن ه   العْوب :
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إن كل ما ن كر  في ه ا الموضج من األدل  نو من و و  االستدالل على الم ليوب فهيو 

فييي الم لييب األوله حيييث إن األدليي  المتْدميي  كلهييا تفيييد بامضيياف  إلييى األدليي  المتْدميي  

 الدالل  على الم لوب لمن تأملها  يدا ه ون يدها بما يلي :

قول هللا تعيالى:" قياتلوهم يعي بهم هللا بأييديمم ويُخيِ هم وينُصيركم علييهم ويَِيِع .…30

رحميح هللا   دوَر قوٍم مؤمنين. ويُ هب َغيَظ قلوبهم"ه وقد ذكر شيخ امسالم ابين تيميي 

هيي   اآلييي  فْال:"والتعيي يب بأيييدينا هييو الْتييله فيمييون الناكييث ال يياعن مسييتحْا  للْتييله 

والسابُّ لرسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم ناكيثو طياعنو كميا تْيدم فيسيتحق الْتيل. ولْيد 

نهدر النمي  لى هللا عليح وسلم عام الفتح دم الي ين باشيروا هجيا   وليم يُهيدر دم الي ين 

لهجا ه وه ا يدل على نن مو يب هيدر اليدم نمير زائيد عليى مجيرد المفير وهيو سمعوا ا

هنييا سييب الرسييول  ييلى هللا عليييح وسييلم. وقولييح تعييالى )ويِييع  ييدور قييوٍم مييؤمنين. 

ويُ هب غيظ قلوبهم( دليلو على نن شفا  الصدور من نلم النمث وال عنه وذهاب الغيظ 

صيودو للِيارل م ليوب الحصيوله الحا ل في  دور المؤمنين من نالر ال عن نميرو مْ

وال ريب نن من نظهر سب الرسيول  يلى هللا علييح وسيلم ِمين نهيل ال مي  وشيتمح فإنيح 

يغيظ المؤمنين ويؤلمهم نكثر مميا ليو سيفك دمياَ  بعضيهم ونخي  نميوالهمه فيإن هي ا يثيير 

الغضيب هلل والحمييي  لييح ولرسييولح  ييلى هللا عليييح وسييلمه وهيي ا الْييدر ال يهيييج فييي قلييب 

ن غيمييا  نعمييم منييحه فييالمؤمن المسييدَد اليغضييب هيي ا الغضييب إال هلله والِييارل المييؤم

ي لييب شييفا   ييدور المييؤمنين وذهيياب غيييظ قلييوبهمه وهيي ا إنمييا يحصييل بْتييل السيياب 

ألو ح )نحدها( نن مجرد تع ير  وتأديمح بغير الْتل يُي هب غييظ قليوبهم إذا شيتم واحيدا  

قلوبهم في حيال شيتم الرسيول  يلى هللا  من المسلمين نو فعل نحو ذلكه فلو نذهب غيظ

عليح وسلم لمان غيمهم من شتمح مثل غيمهم من شيتم واحيد مينهم وهي ا باطيله فيال بيد 

نن تميون عْوبي  سياب الرسيول  يلى هللا علييح وسيلم فيوق التع يير وهي   العْوبي  هيي 

 الْتله و)الثاني( نن شتمح نعميم عنيدهم مين نن يُؤخي  بعيض دميائهمه اليم ليو قتيل الي مي

واحدا  منهم لم يِع  دورهم إال قتلحه فأن ال تِفى  يدورهم إال بْتيل سياب الرسيول 

 لى هللا عليح وسلم نولى ونحرَّللاه وإال لم يمن سب الرسول  لى هللا عليح وسيلم نشيد 

علينييا ميين قتييل بعضييناه و)الثالييث( نن هللا تعييالى  عييل قتييالهم هييو السييمب فييي حصييول 

لحه فيجييب نن يمييون الْتييل والْتييال هييو الِييافي الِييفا ه واأل ييل عييدُم سييمٍب  خيير يحصيي

لصدور المؤمنين من مثل ه اه و)الرابج( نن النمي  لى هللا عليح وسلم لما فُتحيت ممي  

ميين بنييي بميير اليي ين قيياتلوهم  -وهييم الْييوم المييؤمنين -ونراد نن يِييفي  ييدور خ اعيي  

النياسه فليو كيان  ونمثوا العهد معهم ممَّنهم منهم نصع النهار نو نكثير ميج نمانيح لسيائر

شفا   دورهم وذهاب غيظ قليوبهم يحصيل بيدون الْتيل للي ين نمثيوا وطعنيوا لميا فعيل 

ذلك مج نمانح للناسه فدل على نن شفا  الصدور وذهياب غييظ الْليوب مين نميث العهيد 

وما هو نشد منح كَسيِبِ النميي  يلى هللا علييح وسيلم ال يحصيل إال بْتيل الناكيث ال ياعن 

ب"ه قلت: ه ا ال   حرر  ابن تيمي  فيي غايي  الحسينه وهيو الي   السابه وهو الم لو

يجد  سليم الف يرة وسيليم الْليب وهيو ننيح ال يي هب غييظ قلميح عنيد سيمال نميأ الِياتم إال 

بْتل الِاتم ه وه ا يعرفح نحدنا ألنح نول ما يتمنا  نن يممنيح هللا مين الِياتم للنميي  يلى 

في نفسح فليمِك على نفسيح نو ليجيد لنفسيح متموعيا   هللا عليح وسلم ليْتلحه ومن لم يجد ه ا

  خر غير رسول هللا  لى هللا عليح وسلمه نسأل هللا السالم  والعافي  من ذلك.
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قول هللا تعيالى:"إن شيانئك هيو األبتر"هقيال امميام ال مير  رحميح هللا بعيد ذكير .…31

اب نن يْيال إن هللا نقوال المفسرين في ه   اآلي :"ونولى األقوال في ذلك عنيد  بالصيو

تعالى ِذكر  نخمر نن ُممغَض رسول هللا هو األقل األذل المنْ يج عْمُيحه في لك  يف  كيِل 

من نبغضح من الناسه وإن كانت اآلي  ن لت في شخٍص بعينح"ه قلت: فمن كان بغضيح 

مسيتورا  مم نييا  عاملييح هللا بيي لك وعاملنييا  بمياهر ه وميين نظهيير بغضييح للنمييي  ييلى هللا 

لم وشنآنح كأن يسمح نو يِتمح عاملنا  ب لكه وتعاطينا نسماب بتير  وق يج عْميح عليح وس

حسا  ومعنىه وال سميل إلى ذلك إال بالْتله قال ابن تيمي  رحمح هللا:"فيأخمر سيمحانح نن 

شانئح هو األبتر؛ والمتر الْ جه يْال: بتر يمتر بترا ه وسيعو بتار إذا كان قاطعا  ماضييا ه 

ق األكميير تمَّيير  تتميييرا  إذا نهلمييحه والتمييار الهييالِ والخسييران. وبيييَّن ومنييح فييي االشييتْا

األبتيير بصيييغ  الحصيير  -ن  المييمغض للنمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم  –سييمحانح ننييح هييو 

والتوكيده ألنهم قالوا إن محمدا   لى هللا عليح وسلم ينْ يج ِذكير  ألنيح ال وليد ليحه فمييَّن 

هوه والِنآن منح ما هو باطن في الْلب لم يمهيره ومنيح  هللا نن ال   يِنأ  هو األبتر ال

ما يمهر على اللسان وهيو نعميم الِينآن ونشيد ه وكيل  يرٍم اسيتحق فاعليح عْوبي   مين 

هللاه إذا نظهر ذلك الجرم عندنا و ب نن نعاقمح ونْيم علييح حيد هللاه فيجيب نن نمتير َمين 

تلييح وإن اظهيير التوبيي  بعييد نظهيير شيينآنح ونبييدَّللا عداوتييحه وإذا كييان ذلييك وا مييا  و ييب ق

الْدرةه وإال لما انمتر ليح شياني  بأييدينا فيي غاليب األمير ألنيح ال يِيا  شياني نن يمهير 

شيينآنح الييم يمهيير المتيياب بعييد رؤييي  السيييع إال فعييله فييإن ذلييك سييهل علييى ميين يخيياف 

السيع"ه قلت: وه ا ال يحتاج إلى م يد بيان فالمتر الْ جه فمن نظهر لنا عداوة رسيول 

 ييلى هللا عليييح وسييلم وشييتمح وسييمح بترنييا  وق عنييا ذكيير  وطمسيينا سيييرتح بأيييدينا  هللا

 والحمد هلل.

قولح تعالى:"وإن نمثوا نيميانهم مين بعيد عهيدهم وطعنيوا فيي ديينمم فْياتلوا نئمي  .…32

المفيير إنهييم ال نيمييان لهييم لعلهييم ينتهييون"ه قييال الْاضييي عييياض رحمييح هللا :" واسييتدل 

بْوليح  -ن  الي مي السياب لرسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم  –بعض شيوخنا على قتليح 

تعالى:"وإن نمثوا نيمانهم " وذكر اآلي  الم قال رحمح هللا :"ونيضيا  فيإن ذميتهم ال تُسيْط 

حدود امسالم عنهمه مين الْ يج فيي سيرق  نميوالهمه والْتيل لمين قتليو  مينهمه وإن كيان 

عليح وسلم يُْتلون بيح"ه وقيال ابين تيميي  ذلك حالال  عندهمه فم لك سمهم للنمي  لى هللا 

رحمييح هللا:"إن اليي مي إذا سييب الرسييول نو سييب هللا نو عيياب امسييالم عالنييي  فْييد نمييث 

يمينح وطعن في دينناه ألنح ال خالف بين المسلمين ننح يُعاقَب عليى ذليك وييؤدب علييحه 

بتيح علييحه وإذا كنيا قيد فعُلم ننح لم يعاَهد عليحه ألنا لو عاهدنح عليح الم فعليح ليم تجي  عْو

عاهدنا  على نن ال ي عن في ديننا الم طعن في دينناه فْد نمث فيي يمينيح مين بعيد عهيد  

وطعن في ديننا فيجب قتلح بنص اآلي ". وقال رحمح هللا :"ونما من طعن في الدين فإنيح 

 يتعين قتالحه وه   كانت سن  رسول هللا  لى هللا علييح وسيلم فإنيح كيان يهيدر دميا  مين

 ذَّللا هللا ورسييولح وطعيين فييي الييدين وإن نمسييك عيين غييير ". فهييؤال  المجرمييون ليييس 

حييالهم كحييال المييافر الحربييي اليي   تجييرد عيين ال عيين فييي النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم 

وسمحه وقد تْدم تْرير ذلكه وُعليم نن هي ا الْيدر ال ائيد عليى مجيرد المفير نعنيي السيب 

عليح وسلم هو الي   أل ليح نهيدر النميي  يلى  والِتم والتنْص من مْام النمي  لى هللا

هللا عليح وسلم دما  مين قيارف ذليك ميج كيونهم متلمسيين بمو ميات نخيرَّللا للْتيله وهي ا 
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ال عن هو ال    عل هؤال  نئم  في المفره بحيث حثَّت اآلي  هنا على قتلهم خصو يا  

  وتوفيْح.مما يِعر بْدر  نايتهم ال ائد على مجرد المفره وه ا كلح واضح بحمد هللا

قولح تعالى :" وقاتلوهم حتى ال تمون فتني و ويميون اليدين هلل"ه وو يح الداللي  نن .…33

إعال  كلمي  هللا وت هيير األرض مين ال ياعنين فيي دينيح ورسيولح م ليوبو شيرعا  كميا 

بينت اآلي ه وه ا الم لوب متع رو بغير قتل الساب. وتحْيق ذلك كما بينح شييخ امسيالم 

نن ت هير األرض من إظهار سب رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم وا يبو  ابن تيمي :"

حسب امممانه ألنح من تمام ظهور دين هللا وعلو كلم  هللا وكون اليدين كليح هلله فحييث 

ما ظهر سمُّح ولم يُنتْم ممن فعل ذلك لم يمين اليدين ظياهرا  وال كلمي  هللا عاليي ه بخيالف 

بوا ييب لجييواز إقييرار نهييل المتييابين علييى دييينهم ت هيرهييا ميين ن ييل المفيير فإنييح ليييس 

بال م ؛ ألن إقرارهم بال م  ملتي مين بجرييان حميم هللا ورسيولح علييهم ال ينيافي إظهيار 

ون عليى ديينهم بال مي   الدين وعلو الملم ه بل هيو مين ظهيور اليدين وإعالئيح ألنهيم يَْيرُّ

 للساب".  اغرين منْادين لحمم هللا ورسولح  لى هللا عليح وسلم خالفا  

األحاديث المتْدم  التي قتلت فيها نسا  كيافرات بسيمب السيب ميج نن الميافرة ال .…34

يحل قتلها لمجرد كفرها: وقد تْدم حديث قتل األعمى ألم ولد  ألنها شتمت النميي  يلى 

هللا عليح وسلمه وننح  لى هللا عليح وسلم نهدر دمهاه وكي لك نمير  يلوات هللا وسيالمح 

نتين اللتين كانت تغنيان بهجائحه وه   األحاديث من نقوَّللا األدلي  عليى نن عليح بْتل الْي

تعييين الْتييل هييو لخصييوص السييب والِييتمه فييإن المييرنة المييافرة ال يجييوز قتلهييا فهييي 

معصوم  باألنوال ه فلما نهدر النمي  لى هللا عليح وسلم دما  هؤال  النسوة وحث على 

النمي  لى هللا عليح وسلم هيو وحيد  السيمب قتلهن تمين بما ال يدل مجاال  للِك نن سب 

 المتمحض لْتل هؤال  النسوة ال مجرد المفره فتأمل ه ا فهو عميمو في بابح.

إن سب الرسول  لى هللا عليح وسلم نشد من مجرد اليردة: ذكير ابين تيميي  هي ا .…35

الييدليل فْييال:" إن سييب رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم مييج كونييح ميين  يينس المفيير 

راب نعميم مين مجيرد اليردة عين امسيالمه فإنيح ِمين المسيلِم ردةو وزييادة كميا تْيدم والح

تْرير ه فإذا كان كفر المرتد قد تغلَّظ لمونح قد خرج عن الدين بعد نن دخل فيح فأو يب 

الْتييل عينييا ه فمفيير السيياب اليي    ذَّللا هللا ورسييولح و ميييج المييؤمنين ميين عميياد  نَولييى نن 

ه ألن مفسيدة السيب فيي ننيوال المفير نعميم مين مفسيدة مجيرد يتغلَّظ فيو ب الْتيل عينيا  

الييردة. وقييد اختلييع النيياس فييي قتييل المرتييدة وإن كييان المختييار قتلهيياه ونحيين قييد قييدمنا 

نصو ا  عن النمي  لى هللا عليح وسلم ون حابح في قتل السياب  ال ميي  وغيير ال ميي ه 

م ون يحابح قتليوا السياب وليم والمرتد يستتاب من الردة ورسول هللا  لى هللا عليح وسل

يسييتتيمو ه فعُلييم نن كفيير  نغلييظ فيمييون تعيييين قتِلييح نولييى". قلييت: وهيي ا قييد تْييدم تْرييير  

مرارا ه ويممين تخيريج هي   المسيأل  عليى قاعيدة إهيدار الضيرر الخياص منعيا  للضيرر 

العام؛ وتو يهح نن المافر المعيَّن إن اقتصر في كفير  عليى ميا فيي باطنيح فإنيح ال يضير 

إال نفسحه نما إن تعيدَّللا بمفير  المياطن ونظهير ال عين عليى اليدين والسيب والِيتم للنميي 

 لى هللا عليح وسلم فإن ضرر  يتعيدَّللاه بسيمب ميا قيد ييؤد  إلييح سيمح للنميي  يلى هللا 

عليح وسلم من نفور بعض الناس عن الدينه وتوهم نسيم  الينْص إلييح حاشيا   يلى هللا 

ننيح ضيرر عيامه وفيي الِيريع  احتميال الضيرر  عليح وسيلمه وهي ا إذا حصيل فيال شيك
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منعيا   –وهو هنا قتل المافر الساب ال اعن على النميي  يلى هللا علييح وسيلم  –الخاص 

 للضرر العام وهو إعراض الناس عن دعوتح  لى هللا عليح وسلم.

والحْيْ  إن استعراض األدل  على هي ا ي يول وفيميا ذكرنيا مضيموما  إليى ميا تْيدم مين 

ر ن والسيين  وام مييال فييي الم لييب األول كفاييي  لميين نراد تعييرف الحييقه وهللا ندليي  الْيي

 الموفق.

الم لب الثالث : بيان األدل  على عدم اسيتتاب  سياب النميي  يلى هللا علييح وسيلم وبييان 

 حممح إن تاب:

تمْى مسأل  االستتاب  والتوبي ه وبدايي   نميين نن المرتيد عموميا  يُسيتتاب وتُْميل توبتيح مين 

ةه ويمْيى النمير فيي المرتيد السياب للنميي  يلى هللا علييح وسيلم وهيو مسيألتنا هنياه اليرد

والمسأل  الثاني  هي عصم  دم المافر بإسالمح ويمْى النمر في السياب للنميي  يلى هللا 

 عليح وسلم إذا نسلم..

 المسأل  األولى: استتاب  وتوب  المرتد عن امسالم الساب للنمي  لى هللا عليح وسلم :

د دل الييدليل علييى قتييل هيي ا السيياب المرتييد بغييير اسييتتاب  وبغييير قمييول توبيي ه كمييا فييي لْيي

حديث قتل ابن خ له قال ابن تيميي  رحميح هللا قيال فيي تعليْيح عليى قصي  إهيدار النميي 

 لى هللا عليح وسلم دم ابن خ ل :"وقد استدل بْص  ابن خ ل طائف  من الفْها  عليى 

سيلم مين المسيلمين يُْتيل وإن نسيلم حيدا ه واعتيرض نن من سب النميي  يلى هللا علييح و

عليهم بأن ابن خ ل كان حربيا  فُْتل ل لكه و وابح ننح كان مرتيدا  بيال خيالف بيين نهيل 

العلم بالسيره وحتم قتلح بدون استتاب  ميج كونيح مستسيلما  قيد نلْيى السيلم كاألسييره فعُليم 

رتيد فْيط. يؤييد  نن النميي  يلى هللا ننَّ َمن ارتيد وسيبَّ يُْتيل بيال اسيتتاب ه بخيالف مين ا

عليييح وسييلم  ميين عييام الفييتح  ميييج المحيياربين إال ذو   ييرائم مخصو يي ه وكييان مميين 

نهدر دمح دون غير ه فعُلم ننح لم يْتل لمجرد المفر والحراب". وقال الحافظ ابين حجير 

ب رحمح هللا:"ونْل نبو بمر الفارسي نحد نئمي  الِيافعي  فيي كتياب ام ميال: نن مين سي

النمي  لى هللا عليح وسلم مما هو ق ف  ريح كفر باتفياق العلميا ه فليو تياب ليم يسيْط 

 عنح الْتل ألن حد ق فح الْتل وحد الْ ف ال يسْط بالتوب ".

والنمت  في ه   المسأل  تدور حول نمرين نولهما نن الغرض من الْتيل هيو ال  ير عين 

يحصييل إال بْتييل السيياب بغييض  اسييتحالل حرميي  النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلمه وهيي ا ال

النمر عن توبتحه فلم يمين السيتتابتح ناليرو فيي منيج الْتيل عنيح فليم تجيبه والثياني نن نالير 

الييردة المجييردة عيين السييب يمميين زوالييح بتوبيي  المرتييد وعودتييح إلييى امسييالم بييل هييو 

الم لوبه نما نالر سب النمي  لى هللا عليح وسيلم فيال يي ول بالتوبي  فليم يمين هنياِ بيد 

قتييل السيياب ز ييرا  وردعييا  وإحاطيي   لحرميي  الرسييول  ييلى هللا عليييح وسييلم بسييور  ميين

المنع  والع ة والتوقير والتعميم وام الل. الم إن هو تاب بينح وبين هللا حْيْ  فهيو إليى 

 هللا تعالى إن قمل توبتح نفعح ذلك في اآلخرة.

عليح وسلم وهيو  وب ريق نخرَّللا يممن الْول إن قتل الساب هو حد سب النمي  لى هللا

حق هلل وحق لآلدمي؛ فإن فرضنا قمول التوب  سْط ب لك حق هللا تعالىه ولم يسْط حيق 

اآلدمي وهو حق النمي  لى هللا عليح وسلمه وقد علمنا مين السين  المستفيضي  نن النميي 

 لى هللا عليح وسلم كان ي لب حْح ويهدر دم الساب ويحرض على قتلح دون استتاب ه 

ين سيمح فأكيد هي ا عليى نن الْتيل هيو أل يل حْيح ه ا ميج علمني ا ننيح كيان يعفيو نحيانيا  عمَّ
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 ييلى هللا عليييح وسييلم ال لمجييرد الييردةه إذ ليييس لإلمييام نن يُسييْط حييدا  هلل تعييالى المييت 

مو محه فإذا ُعلم ه ا تمين نن العفو عن حد الْتيل لسيب النميي  يلى هللا علييح وسيلم هيو 

وقد تع ر إسْاطح بعيد وفاتيح  يلى هللا علييح وسيلم حق النمي  لى هللا عليح وسلم فْطه 

مييج دالليي  الِييرل المستفيضيي  علييى و ييوب نصييرتح وتييوقير  وتع ييير   ييلى هللا عليييح 

وسلمه فلم يمن من ه   النصرة فيي شيي  العفيو عين سيابِِح وشياتمح وليو تيابه فليم يمين 

وقميول التوبي  بنيا  لالستتاب  معنىه وهللا نعلم. ولمن ِمن نهل العلم من يْيول باالسيتتاب  

علييى معامليي  السيياب معامليي  المرتييد دون نميير إلييى خصييوص  ريميي  السييبه وقييد بيَّنييا 

ا يجب علينا تجا  النمي  لى هللا عليح وسلم.  ضعع ه ا وقصور  عمَّ

الم إن المرتد الساب إذا فُتح لح باب التوب  فيحْن دمحه الم يسب الم يتوب ن مح هي ا نشيد 

عليييح وسييلمه بييل هييو طريييق ال ندقيي ه وقييد كِييع لنييا هيي ا  اسييته    بالرسييول  ييلى هللا

الساب عن خمث سريرتحه فلم نعد نْميل منيح سيتر باطنيح الخمييث بمياهٍر مصي نج تميين 

ك بييحه وهيي ا كحييال المنييافْين اليي ين فضييحهم هللا تعييالى علييى عهييد رسييول هللا  ييلى هللا 

تضيح باطنيح عاملنيا  عليح وسلمه فاأل ل فيي المنيافق نن يُعاميل بالمياهره ولمين لميا اف

ن  المرتيد  –بحه وك لك ال نيديقه قيال ابين تيميي :"فإذا علميت هي ا فنْيول: هي ا الر يل 

قييد قييام الييدليل علييى فسيياد عْيدتييح وتم يمييح بييح  -السيياب للنمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم 

لييس  -ن  بعد االستتاب  والتوب  ظياهرا   –واستهانتح لحه فإظهار  امقرار برسالتح اآلن 

وه ا الْدر قد ب لت داللتح بسمب  -ن  من امسالم  –نكثر مما كان يُمهر  قمل ه ا فيح 

 الِتم فال يجوز االعتماد عليحه وه   نمت  من ال يْمل توب  ال نديق".

واليي   يتيير ح فييي هيي   المسييأل  والعلييم عنييد هللا نن المرتييد بسييِبِ النمييي  ييلى هللا عليييح 

الدنياه بل يُْتل  يان   لجناب النميي  يلى هللا علييح وسلم ال يستتابه وال تْمل توبتح في 

وسييلم وز ييرا  للنفييوس عيين اسييتحالل حرمتييحه وإمعانييا  فييي تع ييير  وتييوقير  وإ اللييح 

 لوات هللا وسالمح عليحه ونما توبتيح إن كيان  يادقا  فيميا بينيح وبيين هللا تعيالى فتنفعيح 

 في اآلخرة وهللا نعلم.

 مافر الساب للنمي  لى هللا عليح وسلم لدمح من الْتل:المسأل  الثاني : عصم  إسالم ال

إذا نسييلم المييافر قُمِييل إسييالمح وليييس النميير فييي هيي اهوإنما النميير فييي استصييحاب تحييتم 

وتعيُّن قتل المافر إذا نسيلم وكيان قيد سيب النميي  يلى هللا علييح وسيلمه ولْيد ن ياد شييخ 

لمسيأل  حييث بييَّن بيأكثر مين امسالم ابين تيميي  رحميح هللا ونفياد فيي عيرض ندلي  هي   ا

عِرين طريْ ه وبما ال يترِ مجاال  للِك نن حمم المافر األ يلي السياب للنميي  يلى 

هللا عليح وسلم هو كحمم المرتد السياب يُْتيل لمو يب السيب ميج قميول إسيالمح. واليدليل 

انيت على ذلك مجمل األدل  المتْدم  في المسأل  األولى بل في المتاب كلحه إذ ننهيا إذا ك

ناف ة في المرتد مج ما لح من سابْ  امسالم فيْلن تنفي  فيي الميافر األ يلي ذمييا  كيان نم 

 مستأمنا  نم حربيا  نحرَّللا ونولىه ونضيع إلى ما سمق ما يلي من األدل :

قول هللا تعيالى :" إن شيانئك هيو األبتير"ه قيال ابين تيميي  فيي هي   اآليي  :"وكيل .…10

ه إذا نظهير ذليك الجيرم عنيدنا و يب نن نعاقميح ونْييم  رٍم استحق فاعليح عْوبي   مين هللا

عليح حد هللاه فيجب نن نمتر من نظهر شنآنح ونبدَّللا عداوتحه وإذا كان ذلك وا ما  و يب 

قتلح وإن اظهر التوب  بعد الْدرةه وإال لما انمتر لح شاني  بأيدينا في غاليب األميره ألنيح 

بعييد رؤييي  السيييع إال فعييله فييإن ذلييك ال يِييا  شيياني نن يمهيير شيينآنح الييم يمهيير المتيياب 
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سهل على من يخياف السييع". قليت: وهي   اآليي  خميرو مين هللا تعيالى بميآل َمين نبغيض 

النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم وشييانحه وهيي ا الخميير كمييا ننييح مجمييول علييى الواقييج بالنسييم  

ليى ال ليب ألعياٍن انتْم هللا تعالى منهم لنميح  لى هللا عليح وسلمه فإنح محميولو نيضيا  ع

من المؤمنين الموحيدين نتميال محميد األميين  يلوات هللا وسيالمح علييح بيأن يجيدِوا فيي 

تعاطي نسماب ق ج دابر كيل مين تسيول ليح نفسيح الت ياول بالسيب والِيتم واألذَّللا عليى 

 النمي  لى هللا عليح وسلم.

 قص  ننس بن زنيم الديلي : قال الحافظ ابن حجر رحميح هللا :"ذكير ابين إسيحاق.…11

في المغاز  نن عمرو بن سالم الخ اعي خيرج فيي نربعيين راكميا  يستنصيرون رسيول 

هللا  لى هللا علييح وسيلم عليى قيريشه فأنِيد : الهيم إنيي ناشيدو محميدا  عهيدَ نبينيا ونبييح 

األتلييدا ..األبييياته الييم قييال: يييا رسييول هللاه إن ننييس بيين زنيييم هجيياِه فأهييدر رسييول هللا 

لغح ذلك فْدم عليح معت را ه وننِد  نبيات مدحح بهاه وكلَّميح  لى هللا عليح وسلم دمحه فم

فيح نوفل بن معاوي  الديلى فعفا عنحه وهمي ا نورد الواقيد  وال مير  الْصي  ألنيس بين 

زنيم"ه وو ح الدالل  من ه ا الحديث نن ننس بين زنييم اليديلي الي   ذُكير عنيح ننيح هجيا 

دة  تتضيمن إسيالمح وبرا تيح مميا قييل النمي  لى هللا علييح وسيلم اليم  يا   وننِيد  قصيي

عنح وكان معاهدا ه فتوقع النمي  لى هللا عليح وسلم فيحه و عل ننس يسيأل العفيو عنيح 

حتى عفا عنيحه فليو ليم تمين العْوبي  بعيد امسيالم عليى السيب مين المعاهيد مسيتحْ  لميا 

ال نن توقع النمي  لى هللا علييح وسيلم فيي حْين دميحه وال احتياج إليى العفيو عنيحه وليو

للرسول  لى هللا عليح وسلم عليح حْا  يملك استيفا   بعد امسالم لما عفيا عنيحه كميا ليم 

يمن يحتياج نن يعفيو عمين نسيلم وال تمعي  علييحه وهي ا الحيديث لمين تأمليح دلييل واضيح 

على  واز قتل من هجا النمي  لى هللا عليح وسلم من المعاهدين اليم نسيلم"ه قليت: فلْيد 

رسيول هللا  ييلى هللا علييح وسيلم قييال:" نُميرت نن نقاتيل النيياس   يح عين ابيين عمير نن

حتى يِهدوا نن ال إلح إال هللا ونن محمدا  رسول هللا ويْيموا الصالة ويؤتوا ال كاةه فيإذا 

فعلوا ذلك عصيموا منيي دميا هم ونميوالهم إال بحيق امسيالم وحسيابهم عليى هللا"ه فهي ا 

لدم فال يحتاج معح إلى عفوه فلميا نتيى ننيس الحديث يدل على نن مجرد امسالم يعصم ا

النمي  لى هللا عليح وسلم مسيلما  كيان األ يل يْتضيي نن يمتفيي النميي  يلى هللا علييح 

وسلم منح ب لك فييحْن دميحه ولمنيح  يا  مسيلما  ومعتي را  عين الهجيا  حتيى تمليم بعيض 

 يلى هللا الصحاب  في عفيو النميي  يلى هللا علييح وسيلمه فيدل هي ا عليى نن حيق النميي 

عليح وسلم في قتِل َمن سيمح ال يسيْط بمجيرد إسيالم الميافر نو المعاهيده وإنميا عفيا عنيح 

النمي  لى هللا عليح وسلم إسْاطا  لحق نفسحه وه ا العفو متع رو تحْْح بعد وفاتيح  يلى 

هللا عليييح وسييلم فنمْييى علييى األ ييل ميين و ييوب قتييل السيياب المييافر وإن نسييلمه وينفعييح 

 رة عند هللا تعالى إن كان  ادقا  مخلصا  فيحه وهللا نعلم.إسالمح في اآلخ

عن مصعب بن سيعد عين سيعد قيال:" لميا كيان ييوم فيتح ممي  اختميأ عميد هللا بين .…12

سعد بن نبي سرح عند عثمان بن عفان رضي هللا عنحه فجا  بح حتى نوقفح عليى النميي 

فرفج رنسيح فنمير إلييح الالاليا ه اليم  لى هللا عليح وسلم فْال: يا رسول هللاه بايِج عمد هللا. 

نقمل على ن حابح فْال: نما كان فيمم ر ل رشيد يْوم إلى هي ا حيين ر نيي كففيت ييد  

عن بيعتح فيْتلح؟ فْالوا: ما نيدر  ييا رسيول هللا ميا فيي نفسيكه نال نوميأت إلينيا بعينيك؟ 

ميا  وميج ذليك فْال: إنح ال ينمغيي لنميي نن تميون ليح خائني  األعيين"ه فهي ا  يا  مسيلما  تائ
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توقييع النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم عيين بيعتييح ينتميير نن يْييوم إليييح نحييد ن ييحابح فيْتلييح 

بسمب ما كان يسيب النميي  يلى هللا علييح وسيلمه فيدل عليى نن إظهيار امسيالم ال يمنيج 

قتل من سب النمي  لى هللا عليح وسلم هقال ابن تيمي  رحمح هللا :"إن عميد هللا بين سيعد 

ان قد ارتيده وافتيرَّللا عليى النميي  يلى هللا علييح وسيلم ننيح يلْنيح اليوحي بن نبي سرح ك

ويمتييب لييح مييا يريييده فأهييدر النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم دمييحه ونيي ر بعييُض المسييلمين 

حتى اطمأن نهل مم ه الم  ا  بيح تائميا   -يعني يوم الفتح  –ليْتلنح. الم حمسح عثمان نياما  

ؤمنيحه فصيمت النميي  يلى هللا علييح وسيلم طيويال  ليمايج النمي  يلى هللا علييح وسيلم وي

ر ا  نن يْوم إليح الناذر نو غير  فيْتلح ويوفي بن ر . ففي ه ا داللي  عليى نن المفتير  

على رسول هللا  لى هللا عليح وسلم ال اعن عليح قيد كيان ليح نن يْتليح ونن دميح ممياحه 

ا  ليم يْيل النميي  يلى هللا علييح وإن  ا  تائما  ِمن كفير  وفِريتيحه ألن قتليح ليو كيان حرامي

وسلم ما قاله وال قال للر ل: هال وفيت بن رِ بْتلح! وعمد هللا بن سيعد إنميا  يا  تائميا  

ملت ما  مقام  الصالة وايتا  ال كاةه بل  يا  بعيد نن نسيلمه اليم إن النميي  يلى هللا علييح 

لييح ليْتليحه و هيال وفييت وسلم بيَّن ننح كان مرييدا  لْتليحه وقيال للْيوم: هيال قيام بعضيمم إ

بن رِ في قتلح. فعُلم ننح قد كان  ائ ا  لح نن يْتيل مين يفتير  علييح ويؤذييح مين المفياره 

وإن  ييا  ممهييرا  لإلسييالم والتوبيي  بعييد الْييدرة عليييحه وفييي ذلييك دالليي  ظيياهرة علييى نن 

االفتييرا  عليييح ونذا  يجييوز لييح قتييل فاعلييح وإن نظهيير امسييالم والتوبيي ". قلييت: وهيي ا 

لحديث يماد يمون نصا  في المابه فصورتح هي عين المسأل  التي بين نيديناه والحْيْي  ا

إن ميين تأمييل المسييأل  ميين  هيي  حييق النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم لييم يفييرق بييين المييافر 

 األ لي وال مي والمسلم إن وقج من نحدهم سب النمي  لى هللا عليح وسلم.

دم من ندل  من الْر ن والسين  الدالي  عليى تحيتم فه   الالال  ندل  مستْل  تضاف إلى ما تْ

قتل السابه وهي هنا تماد تمون نصا  فيي مسيأل  السياب الميافر إن  يا  مسيلما . والي   

يتيير ح والعلييم عنييد هللا تعييالى نن المييافر إذا سييب النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم الييم  ييا  

بينيح وبيين المرتيد كميا  مسلما ه فإنح يُْتل بسمب سب النمي  يلى هللا علييح وسيلم ال فيرق

تْرر وتْدم  نفا ه والنمت  هنا كالنمت  هنياِ مين حييث تعليق السيب بحيق النميي  يلى هللا 

عليح وسلم وال مسْط لح بعد موتحه ومن حيث وا ب التعميم والتيوقير وام يالل للنميي 

 لى هللا عليح وسلم ومن حيث دالل  حوادإ السن  على نن النمي  لى هللا علييح وسيلم 

 ان مريدا  قتل هؤال  مج ما ُعلم من سنتح من العفو عند المْدرةه وهللا تعالى نعلم.ك

والحا ل هنا نننا لم نفرق بيين المرتيد والميافر األ يلي إذا سيب النميي  يلى هللا علييح 

وسلم فإنح يتحتم قتلح متى نممن ذلكه إذ ال معنى للتفريق بين نوعي المفاره ولئن تن لنيا 

مي نول عهد ونمان يو ب لح حْا  فيإن حيقَّ رسيول هللا  يلى هللا علييح مج الْول بأن لل 

 وسلم نولى ونعمم ونحرَّللا نن يراقَب من الحق الم عوم ل لك السابه والحمد هلل.

 الفصل الخامس: رد شبهاد حول ح م ساا النبي صلى هللا عليه وسلم

الِييمهات وُسييحب  إننييا مييج كييل مييا قييدمنا ميين ندليي  نجييد ننفسيينا اليييوم نمييام تراكميياٍت ميين

التضليل التي تريد نن تتْدم بين يد  هللا ورسولح برن ه ونن توا يح نصيوص الِيريع  

با تهاد ت ين لها ننفسيها ننيح ننسيب ليروح العصير ونوفيى بمت لماتيح ونلييق بحضيارتحه 

وحسمنا فيي هي ا المْيام نن نضيج نصيب نعيننيا مينهج الصيحاب  رضيوان هللا علييهم فيي 

وحي وليو كيان حيديث الينفس وداعيي  اليرن  عليى خالفهياه ففيي التعامل مج نصوص ال
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الصحيح عن سيهل بين حنييع رضيي هللا عنيح قال:"ييا نيهيا النياسه اتهميوا رنيميم عليى 

دينممه لْيد رنيتنيي ييوم نبيي  نيدل وليو نسيت يج نن نرد نمير رسيول هللا  يلى هللا علييح 

علييح وسيلمه قيال الحيافظ وسلم لرددتح"ه ن  ومج ذلك لم نرد نمير رسيول هللا  يلى هللا 

ابن حجر رحمح هللا:"وحديث سهل بن حنيع وعمر بن الخ اب وإن كان ييدل عليى ذم 

الرن  لمنح مخصوص بما إذا كان معارضا  للنصه فمأنيح قيال اتهميوا اليرن  إذا خيالع 

السيين "ه قلييت: وهيي   قاعييدة كلييي  يجييدر بالمسييلم نن يعيهييا ويعمييل بهييا : اتهييم الييرن  إذا 

 .خالع السن 

إن ما تْدم من ندل  مستفيض  متضيافرة تيدل داللي  محممي  ال رييب فيهيا عليى نن سياب 

النمي  لى هللا عليح وسيلم منيتْض األمين واميميان مسيتحق للْتيل لييس رنييا  لنيا ن ينيح 

للناسه ولييس رنييا  شياذا  اسيتخر نا  مين خفاييا المتيب والِيروحه بيل هيو دلييل الْير ن 

ل السن  الم هرة التيي تركهيا النميي  يلى هللا علييح وسيلم ال   نتلو   ماح مسا ه ودلي

نْي   بيضا  ال ي يغ عنها إال هالكه ولْد بيَّنا ت ميق النميي  يلى هللا علييح وسيلم العمليي 

قوال  وفعال  لْل ول الْر ني  الدال  على ه اه وليس بعيد السين  الِيارح  المميني  للْير ن 

ييل نو تفسيير لمتياب هللا تعيالى. بْيي نننيا فيي زميان قوال  وفعال  مجال للتْدم برن  نو تأو

تراكمت فيح الِمهات إما لجهٍل نو ضالل نو تضليل فمنعت  دور الموحدين من تلْيي 

نور الوحيه فلم تنْدح في قلب المؤمن عْيدةُ ال إلح إالهللا محمد رسيول هللا عليى الو يح 

بهم يسودون العالم فياتحين  ال   انْدحت بح في قلوب الصحاب  رضوان هللا عليهمه فإذا

ومحررين لإلنسان كل امنسان من عمودي  ال اغوت إلى عمودي  الرحمن اليرحيمه وال 

بد لنا اليوم ونحن نجابح هي   الحملي  الِرسي  عليى امسيالمه والتيي يتمحيور كثيير منهيا 

حييول ال عيين فييي نمييي الرحميي  ومصييماح الهييدَّللا عليييح نفضييل الصييالة والسييالمه ميين نن 

مينا  يلى هللا علييح وسيلم حميا  وفيدا   ليحه وقياميا  بوا يب الجهياد فيي سيميل هللا ننتصر لن

وفي سميل إعال  كلمتح ونِر سنتح  لى هللا عليح وسيلمه وتحْيْيا  لمصيداقيتنا المفْيودة 

نمام األمم إذ ندَّعي نننا نتمال خير األنميا  الم نتْا ر عن تفديتح باألموال والدما . ولميا 

لنمي  يلى هللا علييح وسيلم عليى الو يح المي كور تنتابيح بعيض الِيمهات كان االنتصار ل

رنيت مين المناسيب اسيتعراض شيي  مين ذليك استعراضيا  سيريعا  كيي نتحيرر مين كيل 

الموانج التي تعوق نهضتنا لنصرة خاتم األنميا  عليى الو يح الي   سينح لنيا  يلوات هللا 

عالقي  بواقعنيا المعا ير؛ واقيج وسالمح عليحه ال سيما ونن معمم ه   الِمهات مميا ليح 

الخيي الن نقييول ال واقييج الضييععه فييإن مييا نحيين فيييح اليييوم خيي الن ال ضييعع عنييد النميير 

والتأمله ولن نست يج نن ننهض من ه ا الواقج إال بهمي  ر يل واحيد ننتصير فيهيا لنمينيا 

 يييلى هللا علييييح وسيييلم ونْ يييج دابييير كيييل مت ييياول خمييييث عليييى مْيييام خيييير خليييق هللا 

  المستعان.ن معينهوهللا

الِمه  األولى :التنصل من حمم امسالم في قتل هؤال  المجرمين بحج  نفيي امرهياب 

والعنع عن امسالم وبحجي  عيدم الْيدرة عليى هيؤال  مميا يثيير الفتني  والمالبيل ويِيو  

  ورة امسالم:

 واب الِمه  األوليى: هي ا كليح هيرا و محيضه نميا الحجي  األوليى فميردودة ألن نحميام 

الم ال يضرها نن يسميها الجهل  ما يرييدونه ولْيد الميت بيالْر ن وام ميال و يوب امس

قتل ساب الرسول  لى هللا علييح وسيلمه وتْيدمت األدلي  عليى ذليك. ولْيد سيمى المفيار 
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قييديما  رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم سيياحرا  ومجنونييا  وشيياعرا  حاشييا   ييلوات هللا 

اس وتمليغ رسال  رب العالمين ب ريعي  منيج تسيمي  وسالمح عليح فلم يمتنج عن دعوة الن

المفيار ليح بيي لك! ونميا الحجي  الثانييي  فميردودة نيضييا  ألن عيدم اليتممن ميين إقامي  الحمييم 

شييي  وإنمييار الحمييم شييي   خييره وهيي ا علييى فييرض عييدم الييتممن ميين إقاميي  الحمييم فييي 

هللا ورسولح فيي هؤال  الصعاليك المجرمين. فنحن نتملم في المْام األول عن بيان حمم 

هؤال  المجرمين الم يُنتْل إلى ت ميق الحممه ولو  دقنا هللا تعيالى فيي السيعي إليى ذليك 

ليسيير  هللا تعييالى لنيياه وميين ييي عم اليييوم نننييا فييي واقييج ضييعع فهييو بييين واهييٍم ومر ييٍع 

ل؛ إن واقعنييا اليييوم واقييج خيي الن ال واقييج ضييععه والييدليل نننييا نجييد ميين انتصييارنا  مخيي ِِ

لييدنيانا ومييرادات نفوسيينا حمامييا  ومحمييومين نضييعاف نضييعاف مييا نجييد ميين ألنفسيينا و

انتصارنا هلل ع  و ل ولرسولح  لى هللا علييح وسيلمه ومين كيان هي ا حاليح كيان خياذال  

 متخاذال ه ولم يمن ضعيفا  مْهورا  اللهم إال نمام شهوتح وطاغوتح ووليح من دون هللا.

في امسالم ومعالج  امسالم ليمعض المياهر  وال بد لنا هنا من كلم  حول مسأل  العنع

بالْوة والسيع بدال  من الحج  والمرهان. فإن َمثَل هي ا مثيل مين كيان فيي  سيد  ميرضو 

فنمر ال ميب في نول مرضح ليْرر العالج النافج لح؛ فمن كان مرضح ضعفا  عاما  فيي 

م  يلمحه ومين الجسد مج سالم  الجسد من اآلفات الخميث  و ع لح ما يْو  بدنيح ويْيي

كان مرضح نا ما  عن انعْاد مادة سمي  في الجسيد و يع ليح ترياقيا  نا عيا  يْياوم السيم 

ويُ هب نالر ه ومن كان مرضح نتنا  خميثا  كالغرغرينا والسيرطان ليم يصيع ليح ال مييب 

إال بترا  ل اِ العضو المصاب ب لكه وه ا المتر مج ما فيح من ضرر وشدة فهيو العيالج 

ج الستنْاذ بْي  المدنه ومن كان مرضح وبا   يفتك بح وينتِر إليى غيير  ليم الوحيد النا 

يمن بد من حجر  وإبعاد  عن الناس مج ما في ذليك مين امضيرار بيح.. فمثيل الميريض 

األول المؤمن ال ين تنتابح حاالت ضعع وفتيور فيي إيمانيح ِلغَلَميِ  شيهوة فهي ا ينفيج معيح 

ات واألذكيار الِيرعي ه ومثيل الميريض الثياني مثيل تْوي  اميمان باالست ادة من ال اع

من شابت قلمح شائم  شمه  نو تأويل فاسد مانج من قميول الحيقه فيإذا نفييت عنيح الِيمه  

وبينت لح و ح الحق انتْج ب لك ميا كتيب هللا تعيالى ليح االنتفياله ومثيل الميريض الثاليث 

و حيودا  فليم ينجيج فيي  مثل المعاند الجاحد ال   عرف الحيق فيرفض االنْيياد ليح عنيادا  

ردعح إال التهديد بالسيع نو إنفاذ ذلك السيع فيح إن لم يرعو ه كتارِ الصيالة ال عين 

شمه  ولمن عن عناد وإ رار ه ونما المريض الرابج فمثليح مثيل نئمي  المفير المعانيدين 

الجاحييدين المحيياربين ولميين لييم يمتفييوا بيي لك حتييى ن ييمحوا ينِييرون نذاهييم بييين النيياس 

إلى سميل الماطل فهؤال  ال بيد مين استئصيال شيأفتهم رنفي  بالنياس مين حيولهمه  يدعون

وه ا هو حال ال اعن الساب للنمي  يلى هللا علييح وسيلمه وهي ا هيو العنيع وامرهياب 

في امسالم يوضج في موضيعح الصيحيحه تماميا  كميا يضيج ال مييب ِمِيرطح وِممضيعح 

الحياكم سييفح عليى المجيرمين ق يال  من العضو النتن لينْ  حياة الميريضه وكميا يضيج

 ال رق حفما  لْلمن العامه وهللا الموفق.

الِمه  الثاني : ادعا  نن سب النمي  لى هللا عليح وسلم     مميا يعتْيد  الميافر الي مي 

 وهو من دينحه وقد نقررنا  بعْد ال م  على دينح فميع نْتلح بج   مما يعتْد ؟

  واب الِمه  الثاني :
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شمه  سْيم  بل شمه  مِموه ه ألننا ما نقررنيا نهيل ال مي  بعْيد ال مي  عليى ه   الِمه  

إظهار ما يدينون بحه وإنما نقررنياهم عليى ديينهم بالجملي  فيميا بيينهم فيال يمهيرون منيح 

شيئا  عالني  ال سيما ما يتنْص بح من هللا ع  و ل ورسولح  لى هللا عليح وسيلمه ولْيد 

 ي  واالنْياد لحمم هللا ورسولح  لى هللا علييح وسيلمه سمق بيان نن شرط ال م  ب ل الج

ومن خرق نيا  من الِرطين خلج ال م  ونْض العهده فميع بمن نظهر سب نمينيا  يلى 

 هللا عليح وسلم .

قال الْاضي عيياض رحميح هللا :"قيال محميد بين سيحنون: فيإن قييل : ليم قتلتيح فيي سيب 

 يمح؟ قييل: ألنيا ليم نع يح العهيد عليى ذليك النمي  لى هللا عليح وسلم وِمن دينِح سمح وتم

وال علييى قتلنييا ونخيي  نموالنيياه فييإذا قتييل واحييدا  منييا قتلنييا  وإن كييان ميين دينييح اسييتحاللحه 

فم لك إظهار  لسب نمينا  لى هللا عليح وسلم" .ه ا كلح قالح العلما  في نهل ال مي  فميا 

مسيتميحين لحرميات امسيالم بالك بمن ال ذم  لح اليوم وال عهد مين المفيار المحياربين ال

 ورسول هللا  لى هللا عليح وسلم.

الم ن  هرا  ه ا ال   ال يْملح نحدنا مج نفسحه ون  منا يْمل إذا سمج نحدا  يسيمح ويِيتمح 

نن يسمت عنح ألن الساب والِاتم يعتْد في قلمح ودينح ننح مسيتحق لهي ا السيب والِيتمه 

العْال  الفاهمينه ولمنها ضيالالت الِيي ان ه ا إلى كالم المجانين نقرب منح إلى كالم 

 تتردَّللا بأهلها في مهاو  الجهل وظلمات الهوَّللاه نسأل هللا العافي  من ذلك.

الِمه  الثالث : ادعا  نن سب المفار للرسول  يلى هللا علييح وسيلم سيممح عيدم معيرفتهم 

 بالرسول  لى هللا عليح وسلم وتْصير المسلمين في ذلك:

 : واب الِمه  الثالث 

وه   الِمه  من نعجب ميا رنييت وسيمعته ولْيد تناولتهيا بيالرد فيي مْيال مفيرد نو ي  

 منح ما يناسب موضوعنا ه ا مستعينا  باهلل ع  و ل؛

لْد ظهر بعض المالم فيي معيرض ردود األفعيال تجيا  بعيض  يرائم السيب المعا يرة 

 عليييح وسييلم التييي تناولييت بهييا بعييض األيييد  واأللسيين ق عهييا هللا مْييام نمينييا  ييلى هللا

بالسخري  واالسته ا  ما يفسر ه   الجرائم بتْصير المسلمين في تعرييع الغيير بيالنمي 

محمييد  ييلى هللا عليييح وسييلمه وبتْصييير المسييلمين فييي التعريييع بامسييالم ونحييو . وإن 

نحدا  ال ينازل في نننا نتمال محمد  لى هللا عليح وسلم الييوم مْصيرون فيي الْييام بيأمر 

نن ه ا ال يممن قمولح تفسيرا  لجرائم الْيوم وال تمرييرا  لمهيادنتهم. نعيم ليو  امسالمه غير

كان المِتوم نحن المسلمين لْملنا ذلكه ولو كان المتناَزل فيح بيننا وبينهم سو  فهم مميدن 

من ممادئ امسالمه نو نسيم  نميٍر مغليوٍط إلييح لميان للحجياج والجيدل بيالتي هيي نحسين 

ص رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم فهي ا مميا ال تتعليق بيح موضجه نما وقد شتموا شيخ

شمه  عْلي ه وال تتعلق بح حري  اعتْادي ه وال تتناوليح مسياحات التأوييل العْليي الفاسيد. 

فإن غاي  ما يتعلق بح كفر المافر استممارو عن قمول الحق نو فسيادو فيي فهميحه وإن غايي  

الِييرل واالنْييياد لييح نو الجحييود لييح  مييا تتيحييح مسيياح  االختيييار للمملفييين هييو تصييديق

وامعراض عنحه كما بيَّن هللا تعالى في قولح :" وقل الحق مين ربميم فمين شيا  فلييؤمن 

ومن شا  فليمفر"ه وه ا التخيير كما ال يخفيى للتهدييده كميا قيال امميام ال مير  رحميح 

ألمير ومعناهيا فييح هللا :" وقد بيَّنِا في غير ه ا الموضج بأن العرب تُخرج الميالم بلفيظ ا

النهييي نو التهديييد والوعيييده كمييا قييال  ييل النيياؤ  فميين شييا  فليييؤمن وميين شييا  فليمفيير"ه 
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والحا ل نن ه   هي مساح  االختييار للممليع وهيو اختييار تملييع يترتيب علييح وعيدو 

ووعيده ال اختيار حري  ينجو المر  فيح باختيار  ويسعد كائنا  ما كان اختيار . فغاي  ميا 

ي شييييأن المييييافر ننييييح نعييييرض عيييين الِييييرل  هييييال  نو تييييأويال  نو  حييييودا  نو يُْييييال فيييي

فه فيإن زاليت  استممارا هفالجاهل يُعلَّمه والمتأول يُفهَّمه والجاحد يُي َِكره والمسيتممر يُخيوَّ

عوارض المفير ففضيلو مين هللا وإن ليم تيُ ل فيال عيدوان إال عليى الميالمين. ولييس مين 

إيْال الِتم والعدوان على ُمملِِغ الرسال   يلى هللا  الزم ن  واحد من العوارض السابْ 

عليح وسلم حتى يُعت ر عن ه ا الِتم بالمفر نو بجهال  حق المملِِغ ومْامح وفضلح  يلى 

هللا عليح وسلمه فعُلم ضيرورة عْليي  ميا هيو معليومو ضيرورة  شيرعي  نن االعتيدا  عليى 

صال بجريم  المفر من و حه ولهيا مْام النمي  لى هللا عليح وسلم  ريم  مستْل  لها ات

انفصييال ميين و ييح  خييره وهيي ا الموضييج هييو اليي   يسييت ل قييدم بعييض المخلصييين نو 

الغيورين نو ن حاب النوايا الحسن  من المسلمين إليى مهادني  هيؤال  المجيرمين بحجي  

الخ اب الهيادئ والحيوار النيا جه ولعمير  إن المْيام هنيا مْيام انفمياِ فيي الجهي  بيين 

تم و ريم  المفره يدلك على ذلك قوليح  يلى هللا علييح وسيلم فيي نمير  بْتيل  ريم  الِ

كعب بن األشرف :" َمن لمعب بن األشرفه فإنيح قيد  ذَّللا هللا ورسيولح؟ قيال محميد بين 

مسلم : نتحب نن نقتلح يا رسول هللا ؟ قال: نعيم "ه قيال الْاضيي عيياض رحميح هللا بعيد 

ييح إليييح َميين قَتَلَييحُ غيليي   دون نن ذكيير نميير النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم ب ْتييل كعييب :"وو َّ

دعوةه بخالف غير  مين المِيركينه وعليل قتليح بيأذا  ليحه فيدل عليى نن قتليح إييا  لغيير 

الِرِه بل لْلذَّللا"ه قلت: رحم هللا الْاضي العيياض ميا نفْهيحه وهيل الفْيح إال الوقيوف 

علي  الْتيل هنيا وهيي عند كالم هللا ورسولحه فلْد  رح الرسيول  يلى هللا علييح وسيلم ب

األذَّللاه فلم يعد هناِ مجال للتْدم بين يد  هللا ورسولح برن  وتمرير وتفسيره وُعليم نن 

 الِتم واألذَّللا  ريم  مستْل  عن  ريم  المفر من ه ا الو ح.

اليم إن العجيييب مميين يْييول إن شييتم هييؤال  المجيرمين للنمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم سييممح 

ه وكيع يسب نحيد شخصيا  ال يعرفيح؟ فمين نيين لهيم إذا  تْصيرنا و هلنا في التعريع بح

تحديد اسمح و فتح ونسم  دين امسالم إليح ونِيأتح فيي   ييرة العيرب ونسيم  ميا  يا  

بييح  ييلى هللا عليييح وسيييلم إلييى التخلييع الحضييار  لعيييرب الج يييرة ونحييو ذلييك مييين 

وسييرة  المعلومات التي ال بد لحصولها في ذهن الِاتم من اطالل على شيي  مين حيياة

الرسول  لى هللا عليح وسلم؟ إن مثل ه ا مثل من  ا  إلى نحدنا فِتم نبا  باسمح فْيال 

لح : إنك تِيتم نبيي ألنيك ال تعرفيح وألنيي قصيرت معيك فيي تعريفيك بمناقيب نبيي فهيال 

تفضلت بالجلوس معي حتى نست يج نن نعرفك ب لك كلح عسيى نن تميع عين شيتم نبيي 

ظ نفسح ونبييح حتيى نْمليح فيي حيق نكيرم الخليق عليى هللا ؟ ن  عاقل يْمل مثل ه ا في ح

 تعالىه سمحانك ه ا بهتان عميم.

إن من شتم محمدا   لى هللا عليح وسلم فْد عرف محمدا ه نعيمه قيد ال يميون عرفيح حيق 

المعرف ه لمنح لم يتو ح بسمح وشتمح إلى معدوٍم في ذهنحه ولم يتو ح بحْيد  ولؤميح إليى 

ن هيي ا حالييح ممنيي  قييول هللا تعييالى :" إن اليي ين ييييؤذون هللا وهييٍم فييي مخيلتييحه وإن َميي

ورسولح لعنهم هللا في الدنيا واآلخرة ونعد لهم ع ابا  مهينيا "ه فلييعش هيؤال  المجرميون 

كالفئران يفرون من  حر إلى  حيره ويهلعيون لرؤيي  مسيلم يخِيون انْضاضيح علييحه 

ربيك إال هيوه نميا نن يهنيأ هيؤال  نو ن   نٍد  خر من  ند هللا ع  و له وما يعلم  نيود 
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بمهر يياٍن الْييافي سييخيع نو بييدعوة لحضييور مييؤتمر حييوار نديييانه نو نن يمييون غاييي  

انتصارنا لرسول هللا  لى هللا علييح وسيلم تيرِ بعيض ميأكوالتهم ومِيروباتهمه فلييس 

مما ننتصر بح لرسولنا  يلى هللا علييح وسيلم فيي هي ا المْيامه بيل لييس مميا يْمليح نحيدنا 

را  لنفسييح نو نبيييح نو قومييح ه فميييع برسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلمه نال فليُفييق انتصييا

هؤال  وليُعلم نن المْام مج هؤال  مْام ردلٍ وترهييب ال مْيام دفيج شيمهات وتعلييمه وقيد 

 قال الِاعر :

ه كوضج السيع في موضج الندَّللا……ووضج الندَّللا في موضجِ السيِع بالعال  ُمِضرو

النمي  يلى هللا علييح وسيلم ال يخفيى علييح ممانيح  يلى هللا علييح  والحا ل ننَّ َمن شتم

وسلم من الدين وإال لم يتو ح بالسب إليح إغاظ   لناه ومثيل هيؤال  يحتيا ون نن يُعرفيوا 

بحْح بإرغام ننوفهم ألنهم ليسوا من  نس المتأول  احب الِمه  فيتو يح إلييح بالمييانه 

فيتو ييح إليييح بالسيينانه فييي حييين تتو ييح وإنمييا هييم ميين  يينس المحييارب المعليين بمغضييح 

الدعوة بالميان والتعريع بح وبسيرتح  لى هللا عليح وسلم للمفيار الجهيال  هيال  محضيا  

 متجردا  عن إي ا  هللا ورسولح  لى هللا عليح وسلمه وهللا نعلم.

 الِمه  الرابع : نن ساب النمي  لى هللا عليح وسلم يمفر إذا كان مستحال  للسيب نميا إذا

 لم يمن مستحال  لح فإنح يفسق فْط وال يمفر:

 يواب الِيمه  الرابعي : لْيد استْصيى شيييخ امسيالم هي   الِيمه  الواهيي  والْيول الِيياذ 

وفند  نحسن ما يمونه وننا نو   من كالميح ميا تميس الحا ي  إلييح بيإذن هللاه حييث قيال 

 رحمح هللا برحمتح الواسع :

اب في نفس األمير إنميا هيو السيتحاللح السيب زلي و "يجب نن يُعلم نن الْول بأن كفر الس

منمرة وهفيوةو عميي ه وانميا ميرد مثيل هي   الِيمه  والهفيوة إليى مْولي  الجهميي  امنياإ 

ال ين ذهموا إلى نن اميمان هو مجرد التصديق ال   في الْليبه وإن ليم يْتيرن بيح قيول 

ر المعليوم نن اميميان اللسان ولم يْتِض عميال  فيي الْليب وال فيي الجيوارح. ومين المْير

قييول وعمييل بالْلييب واللسييان والجييوارح كمييا هييو ميي هب األئميي  كلهييم مالييك وسييفيان 

واألوزاعيييي واللييييث والِيييافعي ونحميييد وإسيييحاق ومييين قيييملهم وبعيييدهم مييين نعييييان 

األم هوليس الغرض هنا استيفا  المالم في هي ا األ يل وإنميا الغيرض التنيميح عليى ميا 

ساد وب الن تعليق كفر الساب على االستحالله وذلك من يخص ه   المسأل  ن  بيان ف

 و و :

)نحدها( إن ه ا الْول قول شاذ مأالور عن بعض المتملمين ممن ال يُعيد قوليح قيوال ه فيال 

يمن ظانٌّ نن في المسأل  خالفا  يجعل المسأل  من مسائل الخالف واال تهاده وإنما ذلك 

فْها  نئم  الفتيوَّللا هي ا التفصييل فيي كفير غلط ال يست يج نحد نن يحمي عن واحد من ال

الساب باالستحالله بل الفتوَّللا على نن نفس السب كفره )الثاني( نن المفير إذا كيان هيو 

االستحالل فإنميا معنيا  اعتْياد نن السيب حيالله واعتْياد نن ميا حرميح هللا تعيالى حيالل 

والميي ب كفيير وال ريييبه ولميين ال فييرق فييي ذلييك بييين سييب النمييي وبييين قيي ف المييؤمنين 

مهياه فيإن مين  عليهم والغيم  لهم إلى غير ذلك من األقوال التي ُعلم نن هللا تعيالى قيد حرَّ

فعل شيئا  من ه   المحرمات مستحال  كفره مج ننح اليجوز نن يُْال: َمن قي ف مسيلما  نو 

م شيي  واسيتحاللح  اغتابح كفر الم يْول إنح يعني ب لك اذا استحلحه فتميين نن فعيل المحيرَّ

 خيره وال تيالزم بيين األميرين؛ فْيد يفعيل الحيرام معتْيدا  تحريميح فيال يمفيره وقيد  شيي 
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يستحلِح وال يفعلح فيمفره وقد يمون نفس الفعل كفرا  وال يحتاج إلى النمير فيي اسيتحالل 

فاعلح لح كما هو حال سب النميي  يلى هللا علييح وسيلمه )الثاليث( نن اعتْياد حيل السيب 

لسييب نو لييم يْتييرنه وعلييى هيي ا ال ناليير للسييب فييي التمفييير كفييرو سييوا  اقتييرن بييح و ييود ا

و ييودا  وعييدما  وإنمييا المييؤالر هييو االعتْيياد وهيي ا خييالف مييا ن مييج عليييح العلمييا  ميين نن 

السب بنفسح كفره )الرابج( يل م من ه ا الْيول الفاسيد وهيو زعيم نن الممفِِير هيو اعتْياد 

تحلو فيجيب نن ال يُمفَّيره ال الحل نن ال يمون في السب نفسح ما يدل عليى نن السياب مسي

سيما إذا قال: ننا نعتْد نن ه ا حرام وإنميا قلتيح غيميا  وسيفها  نو عمثيا  نو لعميا ه كميا قيال 

المنافْون:"إنمييا كنييا نخييوض ونلعييب"ه فييإن قيييل: ال يمونييون كفييارا  فهييو خييالف نييص 

إذا ليم الْر نه وإن قيل يمونون كفارا  فهو مناقض ل عمهم عدم و ود نالير لينفس السيب 

يجعل نفس السب ممفرا  وه ا باطله فل م نن يمون نفيس السيب كفيرا  كميا نيص الْير ن 

المييريمه ولهيي ا قييال سييمحانح وتعييالى:"ال تعتيي روا قييد كفييرتم بعييد إيمييانمم" هولييم يْييل :قييد 

كيي بتم فييي قييولمم إنمييا كنييا نخييوض ونلعييبه فميييَّن ننهييم كفييروا بعييد إيمييانهم بيينفس هيي ا 

 ضح.الخوض واللعبه وه ا وا

وإذا تمين نن م هب سيلع األمي  ومين اتيمعهم مين الَخلَيع نن السيب بنفسيح كفير اسيتحلح 

الساب نو لم يستحلحه فالدليل على ذلك  مييج ميا تْيدم مين اليدليل عليى كفير السياب مين 

اآليات واألحاديث واآلالاره فإنها ندل  بيِِني  فيي نن نفيس نذَّللا هللا ورسيولح كفير ميج ق يج 

ريم و يودا  وعيدما ه إذ ليو كيان المفير الممييح لليدم هيو اعتْياد نن النمر عين اعتْياد التحي

السب حالل لم يجي  تمفيير السياب وقتليح حتيى يمهير هي ا االعتْياد ظهيورا  تثميت بمثليح 

االعتْييادات المميحيي  للييدما ه وهيي ا خييالف مييا تْييدم ميين األدليي . والحْيْيي  نن منِييأ هيي   

يميان هيو مجيرد تصيديق الرسيول  يلى الِهم  التي نو مت ه ا الوهم ننهم رنوا نن ام

هللا عليح وسلم فيميا نخمير بيح دون االنْيياد ليحه وظنيوا نن اعتْياد  يدقح  يلى هللا علييح 

وسلم ال ينافي السب والِتم بال اته وغاب عن هؤال  نن السب إهان  واستخفافه ونن 

ج واستسلم نو االنْياد لْلمر إكرامو وإع ازه وُمحالو نن يهين الْلب من قد انْاد لح وخض

يستخع بحه وه ا هو بعينح كفر إبليس؛ فإنح سمج نمر هللا لح فمان مصدقا  للخمره ولمنيح 

لم ينْد لْلمر ولم يخضج لح واستممر عن ال اع  فصيار كيافرا ه وهي ا موضيجو زاغ فييح 

خلييقو ميين الَخلَييع تخيييل لهييم نن اميمييان ليييس فييي األ ييل إال التصييديقه الييم يييرون مثييل 

ممين ليم يصيدر عنيح تمي يب نو  يدر عنيح تمي يب باللسيان ال بالْليبه  إبليس وفرعيون

وكفر  ِمن نغلظ المفر فيتحيرونه ولو ننهم ُهيدوا لميا هيد  الييح السيلع الصيالح لعلميوا 

نن اميمييان قييولو وعمييله فيصييدق الْلييب نخمييار الرسييول  ييلى هللا عليييح وسييلم تصييديْا  

 يميون مؤمنيا  إال بمجميول األميرين: يو ب حاال  في الْليب وينْياد ألمير  ويستسيلمه وال

التصيييديق بيييالخمر واالنْيييياد للِيييرله فمتيييى تيييرِ االنْيييياد كيييان مسيييتممرا  فصيييار مييين 

المافرينه نال ترَّللا نن نفرا  من اليهود  اؤوا إلى النمي  لى هللا عليح وسلم وسألو  عن 

يينفعهم هي ا  نشيا  فأخمرهم فْالوا: نِهد إنك نميه ولم يتمعو ه وك لك هرقل وغير ه فلم

العلم وه ا التصديق. نال ترَّللا نن َمن  دق الرسول  يلى هللا علييح وسيلم بيأن ميا  يا  

بح هو رسال  هللا وقد تضمنت خمرا  ونمرا ه فإنح يحتاج إلى مْاٍم الان وهيو تصيديْح خمير 

هللا وانْيياد  ألمير هللا؛ فيإذا قيال: نشيهد نن ال إليح إال هللاه فهي   الِيهادة تتضيمن تصيديق 

ر  واالنْياد ألمر ه فإذا قال: ونشهد نن محمدا  رسول هللاه تضمنت تصيديق الرسيول خم
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فيما  ا  بح من عند هللا وانْياد  ألمر ه فممجمول هاتين الِيهادتين ييتم االقيراره ويلي م 

األ ل اآلخر وهو االنْياد. والِاهد هنيا نن هي ا مميا يميين نن االسيته ا  بياهلل ورسيولح 

ي االنْياد لح وال اعي  منافياة  ذاتيي ه ومين اسيتخع بيح واسيته ن بْلميح بالسب والِتم يناف

امتنيييج نن يميييون منْيييادا  ألمييير   يييلى هللا علييييح وسيييلمه فيييإن االنْيييياد إ ييياللو وإكيييرامه 

واالستخفاف إهان و وإذالله وه ان ضدان فمتى حصل في الْلب نحيدهما انتفيى اآلخيره 

 اميمان منافاة الضد للضد". فعُلم نن االستخفاف واالستهان  نفسها تنافي

قلت: والحا ل نن محل ه   الِمه  عند من اختل مفهوم اميميان لدييحه وهي ا يسيتدعي 

المسارع  إلى تصحيح ه ا الخلل ألنح على حاف   رف خ ير  دا ه فاميميان الي   هيو 

تصييديق الخميير واالنْييياد للِييرل لييح  الييار فييي الميياهر تحييتم و ييود بعييض ننييوال الْييول 

وهي التي بها ينعْد ن ل اميمان وتو ب بعض ننوال الْول والفعل وهي التيي  والفعل

يتحْق بها اميمان وتحث على بعض ننوال الْول والفعل وهي التي يمميل بهيا اميميانه 

وفي المْابل ال بد نن يمتنج ظهور بعض ننوال الْول والفعل وهو ال   يْيدح فيي ن يل 

ن الْيول والفعيل وهيو المخيل باميميانه وتحيث اميمانه ويمتنج ظهيور ننيوال نخيرَّللا مي

على ترِ ننوال من الْول والفعل وهي التي تنافي كمال اميمانه وننت إذا نميرت إليى 

سيب الرسيول  يلى هللا علييح وسييلم   ميت ننيح مين نييول الْيول والفعيل الي   ال بييد نن 

اهلل يمتنييج ميين انعْييد ن ييل اميمييان فييي قلمييح ميين نن يمهيير علييى لسييانح و وارحييحه وبيي

 التوفيق.

ه   بعض الِمهات التي رنيت مين المناسيب التعيرض إليهياه ولْيد ذكيرت فيي الجيواب 

عليهيا ميا تميس الحا يي  إليى معرفتيحه وننضيح ميين نراد االسيت ادة بيالعودة إليى األ ييل 

نعني كتاب الصارم المسلول لتفصيل الجواب فيما ال يحتميل مْامنيا هنيا التفصييل فييحه 

 وهللا تعالى نعلم.

 خال  ال

إن حال األم  اليوم ال يخفى على نحده ولمن خيري  ه   األم  وبْا  ال ائف  المنصيورة 

فيها إلى نن يأتي نمر هللا ال يخفى على نحد من نتمال محمد  لى هللا عليح وسيلم نيضيا ه 

ولْد سلك الغييورون مين نتميال هي ا النميي الميريم بيأبي هيو ونميي  يلوات هللا وسيالمح 

ى فيي التعاميل ميج  يعاليك المفير المتجيرنين عليى عيرض رسيول هللا عليح مسيالك شيت

 ييلى هللا عليييح وسييلمه ولسييت ننييازل فييي حسيين نييي  المخلصييين نحسييمهم وهللا حسيييمهمه 

ولمننييا ننييازل فييي مسييلك اللييين والمفاوضيي  بالحجيي  والمرهييان مييج ميين حْييح المْارعيي  

 تعالى حييث قال:"يأيهيا الي ين بالسيع والسنانه فلما و دنا ه ا التنازل الت منا بأمر هللا

 منوا نطيعوا هللا ونطيعوا الرسول ونولي األمر منمم فإن تنازعتم في شيي  فيردو  إليى 

هللا والرسول إن كنتم تؤمنيون بياهلل والييوم اآلخير ذليك خييرو ونحسين تيأويال "ه فتحاكمنيا 

فييرا  وتْتييال  إلى كتاب هللا وسن  رسولح  لى هللا عليح وسلم فو دنا فييح حميم هيؤال  تم

فالت منا بح عْيدة  ندين هلل تعالى بها وننصر نمينا  لى هللا عليح وسلم بهاه ونحين نيدعو 

كييل مسييلم إلييى اعتْيياد حمييم هللا تعييالى فييي هييؤال  ونِيير  علييى المييْل كييي يتسيينى لنييا 

اال تمال على تعاطي نسماب ت ميق ه ا الحممه ولربما كيان مين بركي  النميوة نن يميون 

للنمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم عْيييدة  وعمييال  بداييي  عييودة إلييى تحميييم دييين هللا االنتصييار 

وشييريعتح عْيييدة  وعمييال ه فييإذا بنييور النمييوة يِييرق فييي نفوسيينا ميين  ديييد لتضييي  الييدنيا 
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بِييمس الرسييال  كمييا نضييا ت منيي  نربعيي  عِيير قرنييا ه ولتترا ييج كائنييات المييالم إلييى 

ميين  ديييد. ولعميير الحييق إذا لييم نجتمييج   حورهيياه وينْ ييج دابيير المفيير ويُْمييج طواغيتييح

اليوم عليى نصيرة النميي  يلى هللا علييح وسيلم بميا  يا  بيح  يلى هللا علييح وسيلم فمتيى 

نجتمييج؟ وإذا نخضييعنا غضييمنا اليييوم للنمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم لمروتوكييوالت األمييم 

رب  ال اغوتي  واألعراف الدولي  فمتى يتحرر امنسان من عمودي  العمياد إليى عموديي 

 العماد؟

الم ما بال المعض منا اليوم يِمك فيي نهميي  بيث العْييدة الصيحيح  والموقيع الصيحيح 

بحج  تع ر العمل؟ ومن قال إن انعْاد حمم هللا ورسولح  لى هللا عليح وسلم فيي الْليب 

ليس عمال ه ومين قيال إن هي ا االنعْياد ال ييورإ مين العي  والمنعي  ميا يمهير معيح نالير  

حه فييإذا بعْيييدة اميمييان ت مجيير فييي نر ييا  المييونه فعيين عمييد هللا بيين باللسييان والجييوار

مسعود نن رسول هللا  لى هللا عليح وسلم قال:" ميا مين نمييٍ بعثيح هللا فيي نميٍ  قمليي إال 

كان لح من نمتح حوارييون ون يحاب؛ يأخي ون بسينتحه ويْتيدون بيأمر ه اليم إنهيا تخليع 

لون ما ال يؤمرونه فمن  اهدهم بييد  فهيو من بعدهم ُخلوفه يْولون ماال يفعلونه ويفع

مؤمنه ومن  اهدهم بلسيانح فهيو ميؤمنه ومين  اهيدهم بْلميح فهيو ميؤمنه ولييس ورا  

ذلك من اميمان حم  خردل"ه قلت: فه ا  يريح قيول رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم 

ن اليم نن ندنى مراتب اميمان اعتْياد الحميم بالْليب اليم يميون السيعي بنِير الحميم باللسيا

يمون ت ميْح باليده وليئن تعي ر األخييران لميرف مياه فميا العي ر فيي عيدم انعْياد الْليب 

على حمم هللا ع  و ل ورسولح  لى هللا عليح وسلم ه ليس ورا  ذلك من اميمان حمي  

خيردل! وليئن كيان الجهياد باللسيان والييد مْيدرا  باالسيت اع  فيإن  هياد الْليب وغضييمح 

كامال  ال تردد فييح وال اخيتالجه وال مراعياة وال مداهني ه فمين ليم للحق ال يمون إال تاما  

يجد في قلمح الغضب المامل تجا  انتهاِ حرم  رسول هللا  لى هللا عليح وسيلم فلييخَش 

على نفسحه فإن ه ا ال يتْدر باالست اع  إذ ال ُممِر  لْلمح وال سي رة ألحيد علييح إال هللا 

المر  وبين امنمار الْلمي التام نعني ب ميعي  الحيال  ع  و له وهللا تعالى ال يحول بين

 قلب المر  المؤمن.

غير نننا ننمح على نمر دقيق هناه وهو نن إهدار دم شاتم الرسول  يلى هللا علييح وسيلم 

يفتح الماب واسعا  نمام كل واحيٍد مين  نيد الرسيول  يلى هللا علييح وسيلم للفيوز بِيرف 

ن من الصحاب  من تْدم بْتل شاتم  رسول هللا  يلى نصرتحه وقد تْدم معنا في األدل  ن

هللا عليييح وسييلم دون الر ييول إلييى )الحيياكم( فييأقر  الرسييول  ييلى هللا عليييح وسييلم علييى 

ذلكه ومنهم من ن ر قتل الساب مج ننح ليس مين السيل   المخولي  بإقامي  وتنفيي  الحيدود 

اسيتأذن الرسييول  الِيرعي  فيأقر  الرسيول  يلى هللا علييح وسيلم عليى ذليكه ومينهم مين

 لى هللا عليح وسلم بالحيل  والممر و وال  إلى امغيارة عليى الميافر السياب فيي عْير 

دار  متوهما  نمانح فأذن لح رسول هللا  لى هللا عليح وسلم ب لكه ومنهم من خيرج بيأمر 

)الدوليي ( دوليي  رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم فييي سييري   ييغيرة تغيي و عْيير دار 

وقين عددا  وعدة  فيميا يِيمح الييوم فيرق المغياوير لتنفيي  حميم هللا ورسيولح المافرين المتف

 لى هللا عليح وسلم في قتل شاتم الرسول  لى هللا عليح وسلم كائنيا  مين كيان وفيي ن  

ممان كانه ومنهم من ُكسرت ساقح في سياق ذلكه ومنهم من فدَّللا بنفسح ونمح فيي ذليك 

ان بين ع يي  قيال: بعيث رسيول هللا  يلى فأقرهم الوحي على ذلك كلحه رو  عين حسي
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هللا عليح وسلم  يِا  فييهم ابين رواحي  وخاليده فلميا  يافِوا المِيركين نقميل ر يلو مينهم 

يسب رسول هللا  لى هللا عليح وسلم فْال ر ل من المسلمين: ننا فالن بن فالنه ونميي 

غرا  ه فأعاد مثيل فالن ه فسمَّني وسب نمي وُكعَّ عن سب رسول هللا. فلم ي د  ذلك إال إ

ذلكه ونعاد الر ل مثل ذلكه فْال لئن عدت الثالث  ألرحلنيك بسييفيه فعياد فحميل علييح 

الر له فولى الر ل مدبرا  فأتمعح الر ل حتى خيرق  يع المِيركين فضيربح بسييفحه 

فأحاط بح المِركون فْتلو ه فْال رسول هللا  يلى هللا علييح وسيلم:" نعجميتم مين ر يٍل 

لح"ه الم إن الر ل برن من  راحتح فأسيلم وكيان يسيمى الرحييل"ه نعيمه ينصر هللا ورسو

نعجمييتم ميين ر ييٍل ينصيير هللا ورسييولحه ويفييد  بعرضييح عييرض محمييد  ييلى هللا عليييح 

وسلمه ويخترق  فوف المفار موقنا  بالهالِ متتمعا  ذلك المجرم الساب للرسيول  يلى 

 هللا عليح وسلم.

ل ه اه فانمر يا رعاِ هللا فيي سييرة الصيدر األول قلت: لن تعدم نم  امسالم اليوم نمثا

من الصحاب  والتابعين كيع كان هديهم في االنتصار لرسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم 

الم اعْد الْلب على متابعتهم ونعد العدة للعمل عليى سيننهم دون انتميار إذن نحيده فتليك 

نييون بيياهلل واليييوم اآلخيير عالميي   ييدق الْلييبه قييال تعييالى:" إنمييا يسييتأذنك اليي ين ال يؤم

وارتابت قلوبهم فهم في ريمهم يترددون. ولو نرادوا الخروج ألعدِوا لح ُعدة  ولمين كيِر  

هللا انمعاالهم فثمَّ هم وقيل اقعيدوا ميج الْاعيدين"ه فيال يمين حالنيا كحيال المنيافْين ولييمن 

روا رسول هللا   يلى هللا علييح دنبنا دنب خير الْرون ال ين  ووا ونصروا ووقَّروا وع َّ

 وسلم فمانوا خير الحواريين لخير رسل هللا ن معين.

ِْله فأسيألح سيمحانح وتعيالى نن يجمير المسير ويعفيو  ر وزاد الُم وختاما ه فه ا  هد الُمِْصِ

عن ال لله ونن يجعل ما كتمنيا  خالصيا  لو هيح الميريمه مو ميا  لرضيوانح العمييمه ونن 

 لى هللا عليح وسيلم وهيا نحين نعلين عليى الميْل يجعلح من  نس االنتصار لنمينا محمد 

نننا  ند  المخلصون رهن نمر  وإشارتحه متى نمرنا بم ل نفوسنا بي لناهاه ومتيى نمرنيا 

بسفك الدما  سفمناهاه ننتهي بنهيحه ونأتمر بيأمر   يلى هللا علييح وسيلمه وال نتْيدم بيين 

فييي سييميل تييوقير  يديييح بِييي  ميين تفاهييات عْولنييا وال شييهوات نفوسييناه وكييل غيياٍل 

وتعميمح وإ اللح رخيصه وكل نمر الدنيا في مْابل نن يُِاِ بِيوك  فيي قدميح حْييره 

ربنا ال تؤاخ نا إن نسينا نو نخ أناه ربنا وال تحمل علينا إ يرا  كميا حملتيح عليى الي ين 

لنا ما ال طاق  لنا بحه واعع عنا واغفر لنيا وارحمنيا ننيت موالني ا ِمن قملناه ربنا وال تحِمِ

فانصرنا على الْوم المافرينه و لى هللا على نمينا محمد وعلى  لح و يحمح وسيلم فيي 

األولين و لى هللا عليح وسلم في اآلخرينه و لى هللا وسلم عليح في المْل األعلى إليى 

 يوم الدينه والحمد هلل رب العالمين.

 وكتب نفْر خلق هللا

 وسيم فتح هللا

 هجري  1427شوال  5

 ميالدي  2006ِرين األول ت 27الموافق 

-============= 

 #ما ح م أمر لير المسلمين بلبس لباس معين يمي هم عن المسلمين؟

 األخ عمد الجمار .
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ذكيير امميييام ابييين الْيييم نيييص الِيييروط العمرييي  فيييي كتابيييح الْيييم " نحميييام نهيييل ال مييي  

 ( 3/1167( ه الم شرح الِروط العمري  شرحا مفصال في ست  فصول )3/1159")

ولمن ينمغي نن يعلم نن نسانيد الِروط العمري  ال تثمت ه ولمن هناِ  اليار نخيرَّللا تميين 

نن إل ام نهل المتاب بمعض األمور التي تمي هم عين المسيلمين مسيتْر عنيد سيلع هي   

األم  كما نْل ذلك اممام ابن الْيم فيي المتياب المي كور ه ومنهيا نالير عين عليي بين نبيي 

 طالب رضي هللا عنح .

 5/103إسناد الِروط العمري  فيي امروا  ) -رحمح هللا  -ضعع العالم  األلماني وقد 

 ( وقال :1265ح 

 وإسناد  ضعيع  دا .........ا.هـ.

 وقال بعد  :

 الم روَّللا الميهْي عن نسلم قال :

 كتب عمر بن الخ اب إلى نمرا  األ ناد نن اختمور رقاب نهل الج ي  في نعناقهم .

 وإسناد   حيح .ا.هـ.قلت ) األلماني ( : 

 ( :3/1164في نحمام نهل ال م  ) -رحمح هللا  -نما قول ابن الْيم 

 وشهرة ه   الِروط تغني عن إسنادها.....ا.هـ.

فإنح ال يسلم لح ه بل ال بد من إالمات  يح  سيندها ه وشيهرة هي   الِيروط ال تغنيي عين 

 إسنادها .

( ميا 3/1262نحميام نهيل ال مي  " ) وقد شرح اممام ابن الْيم فيي الفصيل الثاليث مين "

يتعلق بتغيير لماسهم وتميي هم عن المسلمين في المركب واللماس ونحو  ه وذكير  ملي  

 من األحمام الخا   بأهل المتاب .

 نما سؤالك :

 ما هو حمم الياب التميي  ؟ وما الحمم  منح ؟

 المتاب :لْد ذكر اممام ابن الْيم فوائد كثيرة في فرض لماس معين على نهل 

 ( :3/1265قال اممام ابن الْيم )

وقد نهى نن يمدن اليهود والنصارَّللا بالسيالم ه ونمير إذا سيلم نحيدهم علينيا نن نْيول ليح : 

 وعليمم .

وإذا كان ه ا من سن  امسالم فال بد نن يمون ألهيل ال مي  ز  يعرفيون بيح حتيى يممين 

ن سيلم علييح : هيل هيو مسيلم استعمال السن  في السالم في حْهم ويعيرف منيح المسيلم مي

 يستحق السالم نو ذمي ال يستحْح ؟ وكيع يرد عليهم ؟ .

قلت ) ابن الْيم ( : ما ذكر  ) يْصيد ابين الْييم : ابيو الْاسيم ال مير  ( مين نمير السيالم 

 فائدة من فوائد الغيار ؛ وفوائد  نكثر من ذلك .

ييد  ه وال يْيوم ليدَّللا رنسيح ه فمنها ننح ال يْوم لح ه وال يصيدر  فيي المجليس ه وال يْميل 

وال يخاطمح بأخي وسييد  وولييي ونحيو ذليك ه وال ييدعى ليح بميا ييدعى بيح للمسيلم مين 

النصر والع  ونحو ذلك ه وال يصرف إلييح مين نوقياف المسيلمين ه وال مين زكيواتهم ه 

وال يستِهد  تحمال وال ندا  ه وال يميعح عمدا مسلما ه وال يممنح من المصحع ه وغيير 

ميين األحمييام المختصيي  بالمسييلمين ه فلييوال النهييي لعاملييح بييمعض مييا هييو مخييتص ذلييك 

 بالمسلم فه ا من حيث ام مال .ا.هـ.
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 ( :3/1267ونشار ابن الْيم نيضا إال نن نهل المتاب ال يلمسون الْلنسوة فْال )

فيمنعون من لماسها لما كان رسول هللا و حابتح يلمسونها ولم ي ل لمسها عيادة األكيابر 

ن العلما  والفْها  والْضاة ه واألشراف والخ ما  على الناس ه واسيتمر األمير عليى م

 ذلك إلى نواخر الدول  الصالحي  فرغب الناس عنها .

فإنما نهى عمر رضي هللا عنح نهل ال م  عن لمسها ألنها ز  رسول هللا و يحابتح مين 

نسيوة وقيدوة فالخلفيا  بعد  وغيرهم مين الخلفيا  بعيد  وللمسيلمين رسيول هللا ون يحابح 

يلمسونها اقتدا  برسول هللا وتِيمها بيح وهيم نوليى النياس باتماعيح واقتفيا  نالير  والعلميا  

يلمسونها إذا انتهوا في علمهيم وعي هم وعمميت مني لتهم واقتيدَّللا النياس بهيم فيتميي ون 

بها للِرف على من دونهم لما رفعهم هللا بعلمهم على  هل  خلْح والْضياة تلمسيها هيمي  

ورفع  والخ ما  تلمسها على المنابر لعلو مْيامهم فيمنيج نهيل ال مي  مين لمياس الْلنسيوة 

 لعدم و ود ه   المعاني فيهم .ا.هـ.

وال يلمسييون العمييائم ألنهييا لميياس العييرب قييديما ولميياس رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم 

 والصحاب  ه فهي لماس امسالم .

في فترة من فترات تاريخ ه   األمي  عنيدما ونْل  ورة من  ور الع ة ألهل امسالم 

 ( :3/1273ع  نهلها فْال )

وقال نبو الِيخ : حدالنا نحميد بين الحسيين حيدالنا اليدورقي ه حيدالنا عليي بين الحسين بين 

شْيق ه حدالنا ابين المميارِ ه حيدالنا معمير ه نن عمير بين عميدالع ي  كتيب : " نن امنيج 

خ  وال عصيب ه وتْيدم فيي ذليك نشيد التْيدم من قِمَلك فال يلمس نصراني قَما  وال الوب 

حتى ال يخفى على نحيد نهيي عنيح وقيد ذُكير ليي نن كثييرا ممين قمليك مين النصيارَّللا قيد 

را عييوا لييمس العمييائم ه وتركييوا المنيياطق علييى نوسيياطهم ه واتخيي وا الييوفر والجمييم ه 

ولعمر  إن كان يصينج ذليك فيميا قمليك إن ذليك بيك ضيعع وعجي  ه فيانمر كيل شيي  

 ح وتْدمت فيح فال ترخص فيح ه وال تغير منح شيئا " .ا.هـ.نهيت عن

 هللا نكمر !!!!

 وقد قال المحْق عن ه ا األالر : وه ا إسناد  حيح ر الح الْات .

 و ا  في لفظ  خر :

نن عمر بن عميدالع ي  كتيب : " نميا بعيد فيال ييركمن يهيود  وال نصيراني عليى سيرج 

ى راحليي  ه وليييمن ركييوبهن علييى إكيياف وليييركمن علييى إكيياف ه وال يييركمن نسيياؤهم عليي

 وتْدم في ذلك تْدما بليغا " .

ومن  ور المخالف  في اللماس مما ذكر  اممام ابن الْيم ليمس النعيال فيإن نهيل المتياب 

 ( :3/1282ال يتِمح بهم المسلمون حتى في لمس النعال فْال )

 فصل قولهم وال في نعلين وال فرق شعر

بييل تمييون نعييالهم مخالفيي  لنعييال المسييلمين ليحصييل كمييال  ن  ال نتِييمح بهييم فييي نعييالهم

التميي  وعدم المِابه  في ال   الماهر ليمون ذلك نبعد من المِابه  في ال   المياطن 

 .ا.هـ.

واكتفي به   الصور ألن الموضوَل طوييلو  يدا ه وبإممانيك الر يول إليى كتياب نحميام 

 إن شا  هللا تعالى . نهل ال م  لإلمام ابن الْيم ففيح الفائدة والغني 

 عمد هللا زقيل
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=========== 

 #الحه في هللا والب ض في هللا

 فضيل  الِيخ / عمد الع ي  بن محمد  ل عمد الل يع

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مْدم 

الحمييد هلل رب العييالمين ه والصييالة والسييالم علييى رسييول هللا وعلييى  لييح و ييحمح وميين 

 واال  ه وبعد .

والمغض في هللا نوالق عرَّللا اميمان ه وتحْيْح في واقعنا هو المْيياس  فإن الحب في هللا

الِييرعي السييديد تجييا  النيياس بِييتى ننييواعهم ه والحييب فييي هللا والييمغض فييي هللا هييو 

الحصيين الحصييين لعْائييد المسييلمين ونخالقهييم نمييام تيييارات التيي ويب والمسييخ ك ماليي  

 األديان والنمام العالمي الجديد والعولم  ونحوها .

ومسييائل هيي ا الموضييول كثيييرة ومتعييددة ه وقييد ُعنييي العلمييا  قييديما  وحييديثا  بتحريرهييا 

تحتيياج إلييى م يييد بحييث وتحْيييق  –فييي نميير   –وتْريرهييا ه لميين المييت مسييائل مهميي  

 وإظهار .

منهيا : نن الحييِب فييي هللا تعييالى والييمغض فييي هللا متفيرل عيين حييب هللا تعييالى ه فهييو ميين 

من نن يتحْق ه ا األ ل إال بتحْييق عميادة هللا تعيالى وحمِيح لوازمح ومْتضياتح ه فال يم

ه فملما ازداد الِخص عمادة هلل تعالى وحد  ازداد تحْيْيا  للحيِب فيي هللا ه واليمغض فيي 

هللا ه كما هو ظاهر في قص  الخليل إبراهيم علييح السيالم ه وهيو نظهير فيي سييرة نمينيا 

 محمد  لى هللا عليح وسلم .

في هللا والمغض في هللا ليح ليوازم ومْتضييات ه فيالزم الحيب فيي هللا :  ومنها: نن الحبِ 

الييوال  ه والزم الييمغض فييي هللا : المييرا  ه فالحييب والييمغض نميير بيياطن فييي الْلييب ه 

والييوال  والمييرا  نميير ظيياهر كالنصييح للمسييلمين ونصييرتهم واليي ب عيينهم ومواسيياتهم ه 

تِيمح بالمفيار ه ومخيالفتهم ه وعيدم والهجرة مين دار المفير إليى دار امسيالم ه وتيرِ ال

الحييب  –انتفييى المليي وم  –الييوال  والمييرا   –الركييون والثْيي  بهييم ه فييإذا انتفييى الييالزم 

ه ا اليتالزم بيين الحيب واليمغض ه وبيين اليوال  والميرا  يتسيق ميج اليتالزم  –والمغض 

 بين الماهر والماطن في اميمان .

من نعمم نسماب إظهار ديين امسيالم ه وكيع ومنها : نن الحب في هللا والمغض في هللا 

نذَّللا المِركين ه بل إن تحْيْح سمب في إسيالم الميافرين ه وهياِ بعيض األحيداإ التيي 

تْرر ذلك ه فْد ساق شيخ امسالم ابن تيمي   مل  مما ذكر  الواقد  في معازيح وغير  

. 

ى ييد محميد فمن ذلك نن اليهود خافت وذلت من يوم قتل رئيسهم كعب بن األشراف علي

 1 -رضي هللا عنح  –بن مسلم  

ويْول شيخ امسالم : ) وكان عدد من المِركين يمفون عن نشيا  مما يؤذ  المسيلمين 

خِي  هجا  حسان بن الابت ه حتى إن كعب بن األشراف لما ذهيب إليى ممي  كيان كلميا 

  ن ل عند نهل بيت هجاهم حسان بْصيدة ه فيخر ونيح مين عنيدهم ه حتيى ليم يميق بممي

 2من يؤويح ( 
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ذلييك اليهييود  ف  يير  نخييو  حويصيي  ه قييال  –رضييي هللا عنييح  –ولمييا قتييل ُمحيَّصيي  

ُمحيَّص  : ) وهللا لْد نمرني بْتليح مين ليو نمرنيي بْتليك لضيربُت عنْيك فْيال حويصي  : 

 3وهللا إن دينا  بلغ منك ه ا لعََجُب ن الم نسلم حويص  ( 

ن ه ا األ ل الممير عموميا  ه وتمهير  ملي  ولعل ه   الرسال  المختصرة تحْق شيئا  م

 من المسائل الم كورة خصو ا  ه وباهلل التوفيق .

 الممحث األول

 نهمي  الموضول

: )) نوالق عرَّللا اميمان : الحب في هللا واليمغض  - لى هللا عليح وسلم -قال المص فى

ونبغيض فيي  : ))من نحق فيي هللا - لى هللا عليح وسلم -في هللا (( وفي حديث  خر قال

إذا  الحييب فييي هللا والييمغض فييي هللا  4هللا ونع ييى هلل ومنييج هلل ؛ فْييد اسييتممل اميمييان(( 

ليس إيمانا  فحسب ه بل هو  كد ونوالق ُعرَّللا اميمان ه فحر  بنيا نن نحيرص عليى هي ا 

 األمر .

يمايج على ه ا األمر العميم ه فْيد  يا  عين  ريير بين عميد  - لى هللا عليح وسلم -كان

وهييو يمييايج  - يلى هللا عليييح وسيلم -ننييح قيال : نتيييت النمييي -رضييي هللا عنيح -المجليي هللا

فْلت : يا رسول هللا ه نبسط ييدِ حتيى نبايعيك ه واشيترط عليِى وننيت نعليم . فْيال : )) 

نبايعك على نن تعمد هللا ه وتْيم الصالة ه وتؤتي ال كاة ه وتُنا يح المسيلمين ه وتفيارق 

 . 5المِركين (( 

بيايج  ريير بين عميد هللا عليى نن ينا يح  - يلى هللا علييح وسيلم -و الِاهد ه فهيوه ا ه

المسلمين وه ا هو الحب في هللا ه ويفارق المِركين وه ا هيو اليمغض فيي هللا , تفيارق 

المِركين بْلمك وقالمك . بْلمك بأن تمغضهم وتعاديهم كما سييأتي مفصيال  إن شيا  هللا ه 

مشارة إلى الهجرة وهي االنتْيال مين دار المفير إليى دار وتفارقهم بجسدِ كما سيأتي ا

امسالم إذا لم يمن الِخص مسيت يعا  نن يمهير دينيح فيي بيالد المفير وكيان قيادرا  عليى 

الهجييرة ؛ فييإذا ا تمييج األمييران تعيييِن عليييح الهجييرة واالنتْييال ميين دار المفيير إلييى دار 

 امسالم .

-لميا سيأل الرسيول  -ضيي هللا عنهميار - ا  في حديث عميد هللا بين عميرو بين العياص

: )) نن  - يلى هللا علييح وسيلم -عن  يات امسالم ه فْال الرسول - لى هللا عليح وسلم

تْول نسلمت و هي هلل ع  و ل وتخليته وتْيم الصيالة وتيؤتي ال كياة اليم قيال : " كيل 

لم مسلم على مسلم حرام نخوان نصيران ه ال يْمل هللا ع  و يل مين مِيرِ بعيد ميا نسي

 6عمال  نو يفارق المِركين إلى المسلمين(( 

فتأمل رحمك هللا كيع ننح  لى هللا عليح  عيل ذليك شيرطا  فيي قميول العميل ه وال شيك 

نن ه ا مْتٍض المغض في هللا ألعدا  هللا ع  و ل من الميافرين والمرتيدين . قيال شييخ 

: ) فهيل ييتم  -علييهم رحميح هللا -العالم  سليمان بن عمد هللا بين محميد بين عميد الوهياب

الدين نو يْام علُم الجهاد نو علُم األمر بالمعروف والنهي عن المنمير إال بالحيب فيي هللا 

والييمغض فييي هللا ه والمعيياداة فييي هللا والمييواالة فييي هللا ه ولييو كييان النيياس متفْييين علييى 

ه وال طريْ  واحدة ومحم  من غيرعداوة وال بغضا  لم يمن فرقانا  بين الحيق والماطيل 

 7بين المؤمنين والمفاره وال بين نوليا  الرحمن ونوليا  الِي ان ( 
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الحب في هللا والمغض في هللا من مممالت حب هللا ع  و يل وحيب الرسيول  يلى هللا 

عليح وسلم فإن حب هللا وحب الرسيول مين نعميم الفيرائض والوا ميات و كيدها ه وفيي 

عن هللا نو  يِح عين رسيول هللا فهيو المْابل فإن بغض رسولح نو بغض شي  مما  ا  

 من ننوال الردة والخروج عن المل  .

الناظر إلى واقج المسلمين اآلن يجد ننهم قد ضيِعوا ه ا األ ل ه فربما كيان الحيب مين 

ن ل شهوات فيتحيابون مين ن يل الميال ه ويتماغضيون مين ن يل الميال ه ويتحيابون مين 

ه فإذا كان الِخص من قميلتهم نحميو  وليو ن ل الْميل  والعِيرة ويتماغضون من ن لها 

كان كافرا  ولو كان تاركيا  للصيالة ميثال  ه والِيخص يمغضيونح إن ليم يمين مينهم نو مين 

عِيرتهم ولو كان نفضل الناس  الحا  و تْي ه وربما حصل الحب من ن يل وطين نو 

لييك ميين ن ييل قومييي  ه وكييل ذلييك ال يجييد  علييى نهلييح شيييئا  ه وال تنفييج هيي   الصييالة وت

 المودات ؛ فال يُمتغى بها و ح هللا وال قيم  لها عند هللا .

وقد نشار إلى ه ا ابن عماس حمر ه   األم  وتر مان الْر ن فيما معنا  : ]" مين نحيب 

في هللا ونبغض في هللا ه وواليى فيي هللا وعيادَّللا فيي هللا ؛ فإنميا تُنيال واليي  هللا بي لك "[ 

 يا  هللا عليك به ا األمر .ن  إذا نردت نن تمون وليا  من نول

 الم قال ابن عماس : ]" ولن تجد نحدو طعَم اميمان إال ب لك ه وقد  ارت عام 

 -رضيي هللا عنيح -مؤاخاة الناس أل ل الدنيا ه وذلك ال يُجد  على نهلح شيئا  "[ و دق

نَ الَّييِ يَن اتُّمِعُييوا ِمييَن الَّييِ يَن اتَّمَعُييوا  هفهيي ا فييي كتيياب هللا عيي  و ييل ه قييال تعييالى : )) إِْذ تَمَييرَّ

 ( .166َوَرنَُوا اْلعَ َاَب َوتََْ َّعَْت بِِهُم اأْلَْسمَاُب(( )المْرة:

 

قال ابن عماس ومجاهد : ) المراد باألسماب هنا : المودات والصالت التي ليست أل يل 

 هللا تعالى ( ز

تعييالى هييو الميياقي لميياذا ؟ ألن الحييب فييي هللا والييمغض فييي هللا يييراد بييح و ييح هللا هوهللا 

سمحانح الدائم ه فله ا ما كان هلل يمْى ه نما ما لم يمن هلل فهيو يضيمحله فالِيخص الي   

 يحب  خر من ن ل الدنيا ه   الراب   تنتهي وتفني وتتْ ج وتجد نن هؤال  يتعادون .

: ) والنياس إذا تعياونوا عليى اماليم والعيدوان  -رحميح هللا -يْول شيخ امسالم ابين تيميي 

 بغض بعضهم بعضا ه وإن كانوا فعلوا بتراضيهم (.ن

قال طاووس : ) ما ا تمج ر الن على غير ذات هللا إالَّ تفرقا عين تْياله إليى نن قيال : 

فالمخال  إذا كانت على غير مصيلح  االالنيين كانيت عاقمتهيا عيداوة ه وإنميا تميون عليى 

 . 8مصلحتها إذا كانت في ذات هللا ( 

سييرعان مييا يتعييادون  –مييثال   –ين يجتمعييون علييى شيير نو فسيياد وهيي ا واقييج ؛ فنجييد اليي 

 وربما فضح بعضهم اآلخر .

هيـ ( رحميح هللا : ) إذا نردت نن تعليم محيل امسيالم مين 513قال نبو الوفا  بن عْيل ) 

نهل ال مان فال تنمر إلى زحامهم في نبواب الجوامج وال ضجيجهم فيي الموقيع بلمييك 

 نعدا  الِريع  ( . ه وإنما انمر إلى مواطأتهم

الم قال رحمح هللا : )عياش ابين الراونيد  والمعير  علييهم لعيائن هللا ينمميون وينثيرون 

كفرا  ه عاشوا سنين وُعممت قمورهم واشترت تصانيفهم ه وه ا يدل على برودة اليدين 

 في الْلب ( .
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 واآلن نيهييا امخييوة تجييدون كثيييرا  ميين المجييالت والصييحع والمؤلفييات السيياق   التييي

تحييارب دييين هللا عيي  و ييل ؛ ومييج ذلييك تييرَّللا المثييير ميين نهييل الصييالة قييد انممييوا علييى 

 شرائها نو االشتراِ فيها .

نحيين فييي زمييان حصييل فيييح تلميييس وقلييب للمفيياهيم ؛ فتجييد بعييض النيياس إذا تحييدإ عيين 

الحيب فييي هللا واليمغض فييي هللا قييال : هي ا يييؤد  إليى نفييرة النيياس ه ييؤد  إلييى كراهييي  

  ع  و ل .الناس لدين هللا

وه ا الفهم مصيم  ه فالناس يْون في المداهني  والتنيازالت فيي ديين هللا عي  و يل باسيم 

السماح  ه وال شك نن ه ا من التلميسه فالحب في هللا والمغض في هللا ينمغي نن يتحْيق 

 -ه وينمغييي نن يمييون ظيياهرا  ؛ ألن هيي ا نميير فرضييح هللا علينييا ه ولهيي ا يْييول ابيين الْيييم

عيين ممائييد اليينفس األمييارة بالسييو  : ]" إنَّ اليينفس األمييارة بالسييو  تُييرَّللا  -رحمييح هللا

 احمها  ورة الصدق و هاد من خرج عين دينيح ونمير  فيي قاليب االنتصياب لعيداوة 

الخلق ونذاهيم وحيربهم ه وننيح يعيرض نفسيح لليمال  ميا ال ي ييق ه وننيح يصيير غرضيا  

 9لسهام ال اعنين ونمثال ذلك من الِمح "[ 

النياس يْييول : ليو نحممنيا هيي ا الِيخص فيي هللا ونبغضيينا فالنيا  الميافر نو المرتييد فيمعض 

ألدَّللِا هيي ا إلييى العييداوة وإلييى ننييح ينا ييمنا العييدا  . وهيي ا ميين ممائييد الِييي ان ه فعلييى 

امنسان نن يحْق ما نمر هللا بيح وهيو سيمحانح يتيولى عمياد  بحفميح كميا قيال تعيالى : )) 

ُ بَِميياٍف عَ  ُ فََمييا لَييحُ ِمييْن َهيياٍد(( نَلَييْيَس هَّ فُونَييَك بِالَّييِ يَن ِمييْن دُونِييِح َوَمييْن يُْضييِلِل هَّ ْمييدَ ُ َويَُخِوِ

ِ 36)ال مير: ( وقييال عيي  و ييل : )) َويَْرُزْقييحُ ِميْن َحْيييُث ال يَْحتَِسييُب َوَمييْن يَتََوكَّييْل َعلَييى هَّ

َ بَاِلُغ نَْمِرِ  قَْد َ عََل  ُ ِلُمِلِ َشْيٍ  قَْدرا (( )ال الق:فَُهَو َحْسمُحُ إِنَّ هَّ  ( .3هَّ

 الممحث الثاني

 معنى الحب في هللا والمغض في هللا

يْول شيخ امسالم ابن تيمي  رحمح هللا في كتابح ) قاعدة في المحم  ( : ) ن ل الميواالة 

هييي المحميي  كمييا نن ن ييل المعييادة الييمغض ه فييإنَّ التحيياب يو ييب التْييارب واالتفيياق ه 

 10غض يو ب التماعد واالختالف ( والتما

: ) ن ييل  -رحميي  هللا عليييهم -وقييال الِيييخ عمييد الل يييع بيين عمييد الييرحمن بيين حسيين

الميييواالة : الحيييب ه ون يييل المعييياداة : اليييمغض ه وينِيييأ عنهميييا مييين نعميييال الْليييوب 

والجيييوارح ميييا ييييدخل فيييي حْيْييي  الميييواالة والمعييياداة ؛ كالنصيييرة واألنيييس والمعاونييي  

 . 11رة ونحو ذلك من األعمال ( وكالجهاد والهج

عين الحيب فيي هللا ه فْيال : ) نال تُحميح ل ميج فيي دينيا (  -رحمح هللا -وسئل اممام نحمد

12 

فمن خالل نقوال هؤال  األئم  ونحوهم يتميِن لنا نن الحب واليمغض نمير قلميي ه فالحيب 

مهيير علييى محلييح الْلييب ه والييمغض محلييح الْلييبه لميين ال بييد لهيي ا العمييل الْلمييي نن ي

الجوارح ه فال ييأتي شيخصو يْيول : ننيا نبغيض فالنيا  فيي هللا اليم تجيد األنيس واالنمسياط 

وال ييارة والنصييرة والتأيييد لميين نبغضيح فييي هللا ! فيأين الييمغض فيي هللا . ... فييال بييد نن 

يمهيير علييى الجييوارح ه فلييو نبغضيينا مييثال  نعييدا  هللا ميين النصييارَّللا وميين اليهييود فهيي ا 

 -كما قال –مثال   –لب لمن يمهر على الجوارح من عدم بدئهم بالسالم المغض محلحُ الْ

: )) ال تمد وا اليهود والنصارَّللا بياليهود بالسيالم(( نو مين خيالل  - لى هللا عليح وسلم
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عدم المِارك  في نعيادهم ؛ ألن ه   المِارك  من التعاون على امالم والعيدوان ه وهللا 

 (2امالم(( )المائدة: من اآلي  يْول : ))َوال تَعَاَونُوا َعلَى

وكيي لك الحييب فييي هللا ه فييإذا نحممنييا عميياد هللا الصييالحين ونحممنييا األنميييا  والصييحاب  

وغيرهم من نوليا  هللا تعالى ه فه ا الحب في الْلب لمن لح لوازم ولح مْتضييات تمهير 

ال عليييح علييى اللسييان وعلييى الجييوارح ه فييإذا نحممنييا نهييل امسييالم نفِييينا السييالم كمييا قيي

الصالة والسالم : )) نال ندلميم عليى شيي  إذا فعلتميو  تحيابمتم ه نفِيوا السيالم بيينمم (( 

كيي لك النصيييح  فعنييد مييا نرَّللا نخييا  لييي ميين نهييل امسييالم يُْصيير فييي الصييالة كييأن يخييل 

بأركانها نو وا ماتها فأنصحح فه ا من مْتضى الحب في هللا ه فيإذا ُعيدم ذليك فهي ا ييدل 

نه فلو و دنا ر ال  يْول : ننيا نحيب الميؤمنين لمنيح ال يسيلِم علييهم ه على ضعع اميما

وال ييي ور مريضييهم ه وال يتمييج  نييائ هم ه وال ينصييح لهييم ه وال يِييفق عليييهم ؛ فهيي ا 

 الحب ال شك نن فيح دخن ونْص ال بد نن يتداركح العمد .

واالة والمحمي  يْول الِيخ عمد اليرحمن السيعد  فيي فتاوييح )) إن هللا عْيد األخيوة والمي

بييين المييؤمنين كلهييم ه ونهييى عيين مييواالة المييافرين كلهييم ميين يهييود ونصييارَّللا ومجييوس 

ومِييركين وملحييدين ومييارقين وغيييرهم ميين المييت فييي المتيياب والسيين  الحمييم بمفييرهم . 

وهيي ا األ ييل متفييق عليييح بييين المسييلمين . وكييل مييؤمن موحييد تييارِ لجميييج الممفييرات 

ونصيرتح ه وكيل مين كيان بخيالف ذليك فيإن يجيب الِرعي  فإنح تجب محمتيح ومواالتيح 

التْرب إلى هللا بمغضح ومعاداتح و هاد  باللسان واليد بحسب الْيدرة ه فيالوال  والميرا  

تابج للحيب واليمغض ه والحيب والغيض هيو األ يل ه ون يل اميميان نن تحيِب فيي هللا 

 13ننميا   ونتماعهم ه ونن تمغض في هللا نعدا   ونعدا  رسلح (( 

بيييِن نهييُل العلييم نن المييؤمن تحييُب محمتييح وإن نسييا  إليييك ه والمييافر يجييب بغضييح وقييد 

 وعداوتح وإن نحسن إليك .

فالمسلم وإن قِصر في حْك وظلمك فيمغض على قدر المملم  ؛ لمن يمْى حق امسيالم 

 وحق النصرة وحق الوالي  .

فهيم ليسيوا مين  ماذا يجب علينا تجيا  المسيلمين مين خل يوا عميال   يالحا  ونخير سييئا  ه

 نوليا  هللا الصالحين ه وليسوا من نعدا  هللا المافرين ؟

الوا ييب فييي حْهييم نن نحييمهم ونييواليهم بْييد طيياعتهم و ييالحهم ه وفييي نفييس الوقييت 

 نمغضهم على قدر معصيتهم وذنمهم .

فمثال  :  ارِ ال   يِهد الصلوات الخمس عليك نن تحمح له ا األمره لمن لو كيان هي ا 

ج ما حرم هللا من األغاني مثال ه نو يتعاطى الربا فعليك نن تمغضيح عليى قيدر الجار يسم

معصيييتح ه وكلمييا ازداد الر ييل طاعيي  ازددنييا لييح حمِييا  ه وكلمييا زاد معصييي  ازددنييا لييح 

 بغضا  .

وقد يْول قائل : وكيع يجتمج الحب والمغض في شخص واحيد ؟ كييع نحيب الِيخص 

 من  انب ونبغضح من  انب ؟

ا ميسر ه فه ا األب ربما ضيرب ابنيح و لميح تأديميا  وز يرا  ه وميج ذليك يمْيى نقول : ه 

 األ ل نن األب يحب ابنح محم   ملي  . فيجتمج األمران .

وك لك المعليم ميج تالميي   نو الر يل ميج زو تيح إذا ز رهيا نو هجرهيا إذا كيان األمير 

كيان الِيخص يجتميج يْتضي ذلك لمن يمْى األ ل في ذلك محمتها والميل إليهيا . فيإذا 
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فيإن  –مميا ال ينيافي اميميان بالمليي   –في إيمان مج ارتماب محرمات نو ترِ وا مات 

علييى حسييب  –إيمانييح يْتضييي حمِييح ونصييرتح ه وعصيييانح يْتضييي عداوتييح وبغضييح 

 عصيانح .

ومما يميِن ه ا األمر ما  ا  في هدَّللا النمي  لى هللا عليح وسلم فْيد حْيق علييح السيالم 

 يلى هللا علييح  -والدليل ذاِ الر ل ال   يِرب الخمر فيي عهيد رسيول هللااألمرين ه 

واسمح عمد هللا ه وكان كثيرا  ما يؤتى بح فيجليد ه فيأتي بيح فيي نحيد الميرات فْيال  -وسلم

نحد الحاضرين : لعنح هللا ميا نكثير ميا يُيؤتى بيح ه فْيال علييح السيالم : )) ال تلعنيح ه نميا 

فمْتضيى العيداوة والمغضيا   –ح (( نو كما ورد في الحيديث علمت ننَّح يحب هللا ورسول

نن نقام عليح الحد فجليد  ه وفيي نفيس الوقيت نيضيا  مْتضيى الحيب واليوال  ليح نن دافيج 

 فْال : ))ال تلعنح(( -عليح الصالة والسالم -عنح

 معاودة المافرين :

ليى إلغيا  ه   المسأل  تغييب فيي هي ا ال ميان بسيمب  هيل النياس وتماليب قيوَّللا المفير ع

 الوال  والمرا  وإلغا  ما يسمى بالفوارق الديني  .

هـ ( : ]" فأميا معياداة المفيار والمِيركين فياعلم ننَّ 1301قال الِيخ حمد بن عتيق )ت 

هللا نو ب ذلك ونكد إيجابح ه وحِرم ميواالتهم وشيدد فييح ه حتيى ننيح لييس فيي كتياب هللا 

 م بعد و وب التوحيد وتحريم ضد  "[ .حمم فيح من األدل  نكثر ونبين من ه ا الحم

ا تَْعمُيدُوَن ِميْن  وقال في موضج  خر : " وهنا نمت  بديع  في قولح : )) إِنَّا بَُر ُ  ِمْنُمْم َوِممَّ

ِ (( )الممتحن : من اآلي  ( وهي نن هللا قدم المرا ة من المِركين العابدين غيير 4دُوِن هَّ

عميودة مين دون هللا ه ألن األول نهيم مين الثياني ه فإنيح هللا ه على المرا ة من األوالان الم

قد يتمرن من األوالان ه وال يتميرن ممين عميدها ه فيال يميون  تييا  بالوا يب علييح ه ونميا إذا 

 14تمرن من المِركين ه فإن ه ا يستل م المرا ة من معموداتهم " 

ميرن مين المفيير فيإذا عليم هيي ا تميين خ يأ وانحييراف كثيير مين النيياس عنيد ميا يْولييون : نت

ونتمرن من عْييدة التثلييث عنيد النصيارَّللا ونتميرن مين الصيليب ه لمين عنيد ميا تْيول لهيم 

 تمرؤوا من النصارَّللا . يْولون : ال نتمرن منهم وال نواليهم .

 لوازم الحب في هللا والمغض في هللا .

ثيل : نشرنا إلى نن الحب في هللا والمغض في هللا عمالن قلميان لمن لهي ا الحيب ليوازم م

النصييح للمسييلمين ه وامشييفاق عليييهم ه الييدعا  لهييم ه والسييالم ه وزيييارة مريضييهم ه 

 وتِييج  نائ هم ه وتفْد نحوالهم .

نما لوازم المغض فمنها : نال نمتدئهم بالسالم ه والهجرة من دار المفير إليى دار امسيالم 

 موضعح . كما هو ممسوط في –ه وعدم التِمح بهم ه وعدم مِاركتهم في األعياد 

 الممحث الثالث

 نحوال السلع الصالح في تحْيق عْيدة الوال  والمرا 

: ) مييا ننصييع إخواننييا األغنيييا ه يحموننييا فييي هللا  -رضييي هللا عنييح -يْييول نبييو الييدردا ِ 

ويفارقوننا في الدنياه إذا لْيتح قال : نحميَك ييا نبيا اليدردا  ه فيإذا احتجيت إلييح فيي شييٍ  

 15امتنج مني ( 

: " إنَّييح ليملغنييي عيين الر ييل ميين نهييل السيين  ننَّييح  -رحمييح هللا -نيييوب السيييختياني ويْييول

 ماته فمأنما فْدُت بعض نعضائي " .
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إمييام نهييل السيين ه ] إذا نميير إلييى نصييراني نغمييض  -رحمييح هللا -وكييان نحمييد بيين حنمييل

ليى هللا : ) ال نقدُر نن ننمر إلى من افتيرَّللا ع -رحمح هللا -عينيح ه فْيل لح في ذلكه فْال

 . 16وك ب عليح ( 

كييع كيان تعمييم هللا وتيوقير  فيي قليب امميام نحميد يجعليح ال  –ييا رعياِ هللا  -فانمر 

ي يييق النميير إلييى ميين افتييرَّللا علييى هللا وكيي ب عليييح ه ون  افتييرا  نعمييم ميين مْاليي  

قال عمر بن الخ ياب فيي شيان  –تعالى هللا عن ذلك علوا  كميرا   –النصارَّللا نن هلل ولد 

 ارَّللا : " نهينوهم وال تملموهم ه فإنهم سمُّوا هللا تعالى نعمم المسم  " .النص

دفييج إلييى  -رحمييح هللا -ميين ن ييحاب مالييك بيين ننييس -رحمييح هللا -وهيي ا بهلييول بيين راشييد

بعض ن حابح دينارين ليِتر  بح زيتا  ه ف ُكر للر ل نن عند نصراني زيتا  نعي ب ميا 

نخمر النصراني ننيح يرييد زيتيا  عي با  لمهليول بين يو د . فان لق إليح الر ل بالدينارين و

راشد ه فْال النصراني : نتْرب إلى هللا تعالى بخدم  بهليول كميا تتْربيون ننيتم إليى هللا 

بخدمتح . ونع ا  باليدينارين مين ال ييت ميا يع يى بأربعي  دنيانيره اليم نقميل الر يل إليى 

ألخييرَّللا ه ُردَّ علييِى بهلييول ونخميير  الخمييره فْييال بهلييول : قضيييت حا يي   فيياض لييي ا

ِ َواْليَيْوِم  الدينارين فْال : لم ؟ قال: ت ِكرت قول هللا تعالى : )) ال تَِجيدُ قَْوميا  يُْؤِمنُيوَن بِياللَّ

َ َوَرُسولَحُ(( )المجادل : من اآلي   ( .22اآْلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ هَّ

ن ممين حياد هللا ورسيولح فخِيت نن  كل زيت النصراني فأ د ليح فيي قلميي ميودة فيأكو

 17على عرض من الدنيا يسير 

وسئل اممام نحمد عن  ار رافضي ؟ فْال : ) ال تسيلم علييح ه وإذا سيلم ال يُيرد علييح ( 

18 . 

 19وكان ابن ر اٍ  من الحنابل ه يهجُر من بال لرافضي كفنح ه نو غسلح ه نو حملح 

ا غال و فاحشه حتى  ارت المسياتيُن ولما كان الع ُّ بن عمد السالم في دمِقه وقَج فيه

تميال بييالثمن الْليييل ه فأع تييحُ زو تييح ذهمييا  وقاليت : اشييِر لنييا بسييتانا  نصيييِع فيييحه فأخيي  

اليي هَب وباعييحُه وتصييدق بثمنييحه فْالييت: يييا سيييد  اشييتريت لنييا ؟ قييال : نعييم بسييتانا  فييي 

 20  اِ هللا خيرا  الجن . إنِِي و دُت الناس في شدةٍه فتصدقُت بثمنحه فْالت المرنة : 

وه ا محمد بن عمدوس المالميه مين علمياِ  المالميي ه كيان فيي غاييِ  النصيحِ وامشيفاِق 

على المسلمينه ففي نحدَ الميرات ذهيَب إليى نحيِد ن يحابح وعلييح ُ مَّي َ  يوفه وكانيت 

دينيار  ليل   شاتي  ه فْال لح : ميا نميُت الليلي َ غِميا  لفْيراِ  نمي  محميد ه اليم قيال : هي   مائي ُ 

 ذهماه  غل ُ ضيعتي ه ا العامه نح ر نن تُمسي وعندِ منها شي  وانصرف .

عليى الخليفي  فيي مصيره فو يدَ عنيد  وزييرا   -رحميح هللا -دخل نبيو الولييد ال رطوشيي

 راهما  نصرانيا ه قد سلِم إليح الْيادةه وكان يأخ ُ برنيِحه فْال ال رطوشي:

 ا دُ والراغبيا نيها الملك ال    ود ُ ي لمحُ الْ

 21إنَّ ال   شرفت من ن لح ي عُم ه ا ننَّح كاذب 

فعندئٍ  اشتد غضُب الخليف ه فأمَر بالراهِب فُسحَب وُضرب ه ونقمل على الِيخِ فأكرمحُ 

 وعمَّمحُ بعد ما كان قد ع م على إي ائح .

 -رسيوليْول الْرافي معلْا  على ه   الْص  : " لما استحضر الخليف ُ تم يب الراهيِب لل

وهو سمُب شيرفح ه وشيرَف  بائيِح ونهيل األرض ه بعثيحُ ذليك عين  - لى هللا عليح وسلم
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المعييِد عيين السييموِن إليييح والمييودةه ونبعييد ُ عيين منييازِل العييِ ِ إلييى مييا يليييُق بييح ميين اليي ِل 

 22والصغار 

 الممحث الرابج

 تنميهات

ه فيمعض النياس يخليُط علينا نن نفرق بين بغض المفار ومعاداتهمه وبين المِر واالقسياط 

بين األمرينه فيجعل المَر والعدل مج المفار محم   لهيم ه وعميَس بعيُض النياس المسيأل ه 

 فربما ظلَم المافر باسم العداوة لح .

فالمتعين نن نمغض المفار؛ ألنَّ هللا نمرنا نن نمغضهمه ولمن ال نملمهمه فْيد قيال تعيالى 

ُ َعِن الَّ ِ  وُهْم : )) ال يَْنَهاُكُم هَّ يِن َولَْم يُْخِرُ يوُكْم ِميْن ِديَياِرُكْم نَْن تَمَيرُّ يَن لَْم يَُْاتِلُوُكْم فِي الدِِ

ِْْسِ يَن(( )الممتحن : َ يُِحبُّ اْلُم ِْْسُ وا إِلَْيِهْم إِنَّ هَّ  (8َوتُ

وقال تعالى في الحديث الْدسي : )) يا عماد  ه إنِِي حرميُت المليم عليى نفسيي و علتيح 

 رما  فال تمالموا (( .بينمم مح

يْوُل الْرافي في كتابح )الفروق ( لما فرَق بين مسألِ  بُغضهمه ومراعاةُ المِر وامقسياط 

قال : " وسرُّ الفرق ننَّ عْد ال م  يو ُب حْوقا  علينا لهيم ؛ ألنَّهيم فيي  وارنيا ه فيتعيين 

هم في كل نميٍر ال يميوُن ظياهر ُ ييدل عليى ميودةٍ فيي الْليب ه وال تعمييِم شيعائِر علينا برُّ

 23المفره فمتى ندََّّللا إلى نحد ه يِنه امتنج و ار من قمل ما نهى عنح في اآلي  " 

هيي ا يُييؤد  إلييى  –مييثال   –بعييض النيياس يْييول : نحيين إذا بغضيينا النصييارَّللا وعادينيياهم 

 نفرتهم عن امسالم وبغضهم لح .

ُسييمحانح وتعييالى نحمييُم وليييس األمييُر كيي لك ه فييإنَّ هللا تعييالى نرحييُم الييراحمين ه وهييو 

الحاكمينه حيُث شرَل بُغض المفاِر وعداوتهم ه فال يتوهم نن تحْيق شعيرةِ المرا ةِ مين 

وسيائر شيعائِر  –المافرين يؤوُل إلى النفرة عن امسالم ه بل إنَّ االلتي اَم بهي   الِيعيرة 

"  يا  فيي  سمبو في ظهوِر امسالم وقمولحه كما وقَج فيي الْيرون المفضيل  ه –امسالم 

قيال : )) مين ظفير بيح مين ر يال  - لى هللا علييح وسيلم -سيرةِ ابن هِام نن رسول هللا

يهييود فيياقتلو (( فوالييب ُمحيصيي َ بيين مسييعوِد علييى ابيين ُسيينَينَ  ه ر ييلو ميين تجيياِر اليهييود 

يمايعهم ه فْلتحُه وكان حويص  بين مسيعود إذ ذاِ ليم يسيلم ه وكيان نسيِن مين محيصي  ه 

ويصي ُ يضيربحُ ويْيول : ن  عيدوَّ هللا نقتلتيح ؟ نميا وهللا ليربَّ شيحٍم فيي فلما قتلحُ  عيل ح

ب نك من ماليح ه قيال محيصي  : فْليُت ليح : وهللاِ لْيد نمرنيي بْتليِح مين ليو نمرنيي بْتليَك 

لضربُت ُعنُْك ه قال : فو هللا إن كان ألِول إسالم حويصي  ه قيال :  هلل ليو نميرِ محميد 

وهللا ليو نمرنيي بضيرِب عنْيك لضيربتهاه قيال : وهللا إنَّ دينيا  بْتلي لْتلتني ؟ قيال نعيم ه 

 24بلَغ بك ه ا لَعَجبو ه فأسلم حويص  " 

وقد ارتموا في نحضياِن المفيار  –في ه ا العصر  –وها نحُن نرَّللا المثير من المسلمين 

ه  ه ونحمُّوهم وداهنوهم ه ولم يمن ذلك سمما  في إسالمهم ه بل امتهن المفاُر نولئك الْيوم

 وزادوا عتِوا  ونفورا  عن امسالم ونهلح .

ونمييرو  خيير : ننَّ تحْيييق هيي ا األ ييِل سييمبو فييي إسييالمهمه كمييا كييان اليهييودُ والنصييارَّللا 

يدفعون الج ي  للمسلمين عن  غاٍر وذل ه فمان ه ا سمما  في نن ينميروا إليى امسيالمه 

 ويسلموا من ن ِل نن تسْط عنهم الج ي  .
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تيمي  : ) مثل اآل اِر واألغالِل التيي عليى نهيِل المتياب ه وإذالَل  قال شيخ امسالم ابن

المسلمين لهمه ونخ  الج ي  منهم ه فهي   قيد تميوُن داعييا  ليح إليى نن ينميَر فيي اعتْيادِ ه 

هل هو حقٌّ نو باطله حتى يتميَن لح الحق ه قد يموُن ُمرغما  لح في اعتْاٍد يخيرج بيح مين 

مسلمين عدوهم باألسِره يدعوهم للنمِر في محاسن امسالم ( ه ا المال  ه وك لك قهَر ال

25 

المعُض يْول : إنَّ المفار تغيِيرواه فليسيوا كالمفيار األوائيل ه نْيوُل : هي ا غيير  يحيحه 

فالمفاُر هم المفاره وهيم نعيداؤنا فيي الْيديم والحيديث ه وهللا تعيالى ذكير فيي ذليك حمميا  

ي   ((ٍ )التوبي : مين اآليي عاما  فْال : )) ال يَْرقُمُوَن فِي  ( وقيال : عي  10ُميْؤِمٍن إاِِل  َوال ِذمَّ

 ( .8و ل : )) َكْيَع َوإِْن يَْمَهُروا َعلَْيُمْم ال يَْرقُمُوا فِيُمْم إاِِل  َوال ِذمَّ  (( )التوب : من اآلي 

الييمعُض يحييُب فييي هللاه ويييمغُض فييي هللاه لميين تمييوُن هنيياِ شييائم ه فعنييد مييا يتفْييدُ نفسييحُ 

 جدها تحبُّ أل ل دنيا نو تمغض أل ل دنيا.ي

مثييال: ر ييلو يْييول: ننييا نبغييُض فالنييا  النصييراني فييي هللاه لميين عنييد مييا تمحييث فييي ن ييِل 

المغض تجد ُ يمغضحُ أل ل حٍظ نو نالرةٍ. فينمغي نن يمحيَص الحيبُّ فيي هللا واليمغُض فيي 

 هللاه بأن يمون خالصا  هلل وحد  .

: ) من نحبَّ إنسانا  لمونِح يع ييِح فميا نحيب إالَّ  -رحمح هللا -يْول شيخ امسالم ابن تيمي 

الع ا  ه ومن قال إنَّحُ يحُب من يع يِح هلل فه ا ك بو ومحيالو وزورو مين الْيول ه وكي لك 

من نحيبَّ إنسيانا  لمونيح ينصير ُ إنميا نحيب النصير ال النا ير ه وهي ا كليح مين اتميال ميا 

ْيْ  إالَّ ما يصُل إليح من  لب منفعٍ  نو دفج مضرةٍ تهوَّللا األنفس ه فإنَّح لم يحب في الح

ه فهو إنما نحيبَّ تليك المنفعي  ودفيج المضيرة ه ولييس هي ا حميا  هلل وال ل اتيح المحميوب ه 

وعلى ه ا تجر  عام ُ محم  الخلِق بعضهم مج بعض ه ال يُثابون عليح فيي اآلخيرة وال 

فمييانوا فييي اآلخييرة ميين األخييالِ  اليي ين  ييينفعهم ه بييل ُربمييا ندََّّللا هيي ا للنفيياِق والمداهنييِ ه

يا  بعضهم لمعض عدو إالَّ المتْين . وإنما ينفعهم في اآلخرة الحبُّ في هللا وهلل وحيد . ونمَّ

من ير يو النفيَج والضير مين شيخٍص الُيمَّ يي عُم ننَّيحُ يحميحُ هلله فهي ا مين دسيائِس النفيوِس 

 26ونفاِق األقوال "[ 

 الممحث الخامس

   المافرين في نعيادهمالتح ير من مِارك

إن المثيييرين ميين المسييلمين اليي ين ابتلييوا بمخال يي  المفييار سييوا  فييي بييالد المفيير نو فييي 

نعمال ربما شاركوا المفار في نعيادهم المدعي  ه إما في حفالتهم نو فيي التهنئي  ه وهي ا 

نمر خ ير  دا  ه فمِارك  المفار فيي نعييادهم ال شيك فيي تحريمهيا عليى نقيل األحيوال 

وربمييا نفضييت إلييى المفيير بيياهلل عيي  و ييل . وقييد تحييدإ نهييل العلييم عيين ذلييك وحيي روا 

 ونن روا .

وَر(( )الفرقييان: ميين  ييَهدُوَن اليي ُّ ِْ قييال تعييالى فييي و ييع عميياد الييرحمن : )) َوالَّييِ يَن ال يَ

 (( وال ور كما قال بعض المفسرين هو : نعياد المِركين .72اآلي 

قدم إلى المدين  و د ننهم يلعمون ه فسيال عين ذليك  لما - لى هللا عليح وسلم -والرسول

: ))قيد نبيدلمم هللا  - يلى هللا علييح وسيلم -فْالوا ه ا يومان كنا نلعب فيي الجاهليي  فْيال

 27خيرا  من ذلك عيد الف ر وعيد األضحى (( 
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 -رضيي هللا عنيح  -وك لك ما  ا  في الِروط العمري  التي اشترطها عمر بن الخ اب

مي  وهيو نال يمهيروا نعييادهم ؛ ألن األعيياد مين  ملي  العميادات ه فمميا ال على نهل ال 

 يجوز نن يمهروا  ليمهم ونحو ذلك نيضا  ال يجوز نن يمهروا نعيادهم .

وله ا تجد نهل العلم في غاي  التح ير من ه ا األمر حتى إن بعض علما  األحناف قيال 

 " . : " من نهدَّللا لمجوسي بيض  في يوم النيروز فْد كفر

يْييول ابيين الْيييم رحمييح هللا ) فييي نحمييام نهييل ال ميي  ( : ) ونمييا التهنئيي  بِييعائر المفيير 

المختص  بح فحرام باالتفاق ؛ مثيل نن يهنيئهم بأعييادهم و يومهم فيْيول : عييد مميارِ 

عليك ه نو تهنأ به ا العييد ونحيو  ه فهي ا إن سيلم قائليح مين المفير فهيو مين المحرميات ه 

ح بسييجود  للصييليب بييل ذلييك نعمييم إالمنييا  عنييد هللا ونشييد مْتييا  ميين وهييو بمن ليي  نن يهنئيي

التهنئ  بِرب الخمر وقتل النفس ونحوها . وكثير مما ال قدر للدين عندهم يْج فيي ذليك 

وال يدر  قمل ما فعل . فمن هنيأ عميدا  بمعصيي  نو بدعي  نو كفير فْيد تعيرض لمْيت هللا 

 28وسخ ح( 

 الممحث السادس

 هللا والمغض في هللا  الار والمار الحب في

تحْيق نوالق عرَّللا اميمان كما قال  لى هللا عليح وسلم : ))نواليق عيرَّللا اميميان الحيب 

 في هللا والمغض في هللا (( .

ت وق حالوة اميمان كما  ا  في حديث ننس مرفوعا  : ))الالإ من كن فيح و د حيالوة 

 29 يحمح إال هلل (( اميمان " وذكر منها  لى هللا عليح وسلم " نن يحب المر  ال

نن من حْق ه ا األ ل ير ى نن ينيال الوعيد الميريم فيي الحيديث : " سيمع  يملهيم هللا 

فييي ظلييح يييوم ال ظييل إال ظلييح " وذكيير  ييلى هللا عليييح وسييلم : " ر ييالن تحابييا فييي هللا 

 ا تمعا عليح وتفرقا عليح " .

كما مِر معنا في قول ابين عمياس  نيل والي  هللا ه فالعمد ال يمون وليا هلل إال إذا حْق ذلك

:] " من نحب في هللا ونبغض في هللا ه ووالى في هللا وعادَّللا في هللا ؛ فإنميا تنيال واليي  

هللا ب لك "[ . وقيال هللا تعيالى فيي الحيديث الْدسيي : )) وميا تْيرب عميد  بِيي  نحيب 

 . إلى مما افترضتح عليح ه وال ي ال العمد يتْرب إلى بالنوافل حتى نحمح((

السييالم  ميين الفتنيي  والييدليل قولييح تعييالى : )) َوالَّييِ يَن َكفَييُروا بَْعُضييُهْم نَْوِليَيياُ  بَْعييٍض إاِلَّ 

(( )ألنفال:  (73تَْفعَلُو ُ تَُمْن فِتْنَ و فِي اأْلَْرِض َوفََسادو َكمِيرو

قال ابن كثير في تفسيير  : " ن  تجيانموا المِيركين وتواليوا الميؤمنين وإال وقعيت فتني  

فييي النيياس ه وهييو التميياس واخييتالط المييؤمنين بالمييافرين ه فيْييج فييي النيياس فسيياد كمييير 

 30منتِر عريض طويل " 

يْول شيخ امسالم ابن تيمي  : " فال ت ول الفتن  عن الْلب إال إذا كان دين العمد كليح هلل 

تييح عيي  و ييل ه فيمييون حمييح هلل ولمييا يحمييح هلل وبغضييح هلل ولمييا يمغضييح هلل ه وكيي لك موال

 31ومعاداتح " 

حصول النعم والخييرات والرخيا  ه واليدليل قوليح تعيالى عين الخلييل علييح السيالم : )) 

ِ َوَهْمنَييا لَييحُ إِْسييَحاَق َويَْعُْييوَب َوُكيياِل  َ عَْلنَييا نَمِيِييا   ييا اْعتَييَ لَُهْم َوَمييا يَْعمُييدُوَن ِمييْن دُوِن هَّ ه فَلَمَّ

( . فهي   الينعم 50ه  49َوَ عَْلنَيا لَُهيْم ِلَسياَن ِ يْدٍق َعِليِيا (( )ميريم:َوَوَهْمنَا لَُهْم ِمْن َرْحَمتِنَا 
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العديدة ما تحْْت مبيراهيم علييح السيالم إال بعيد ميا حْيق هي ا األ يل ه فهي ا ظياهر نن 

 32اعت ال المفار سمب له   النعم كلها وله ا الثنا  الجميل 

 خاتم 

  بهييي ا األ يييل علميييا  وعميييال  وفييي ختيييام هييي ا الموضيييول نؤكيييد عليييى ضييرورة العنايييي

والتوا ي بتحْيْح وتربي  األمي  عليى ذليك ه ونن يجتهيد فيي بميان ليوازم الحيب فيي هللا 

بين المسلمين ومماهر  ه وت ميق تلك اللوازم في حياة المسلمين مثل : تعلييم الجاهيل ه 

َّللا ه وتنميييح الغافييل ه وإحيييا  التمافييل بييين نهييل امسييالم ه والتعيياون علييى الميير والتْييو

 ونصرة المسلمين وتفريج ُكربهم ه واألخ  على نيد  سفهائهم .

كمييا يجييب الحيي ر ميين مييواالة المفييار بِييتى  ييورها ومماهرهييا ه مثييل نصييرة المفييار 

وتأييدهم نو محمتهم ه نو الركون إلييهم ه نو تْيريمهم ه نو التعوييل علييهم نو إكيرامهم نو 

 اتمال نهوائهم .

نكمر ضيمان فيي حفيظ األمي  مين الي وبان واالنجيراف فيي إن عْيدة الوال  والمرا  هي 

تيار األمم المافرة ه ال سيما في هي ا ال ميان الي    يار العيالم قريي  واحيدة ه فمهيرت 

ننوال المؤالرات واالتصاالت كالفضائيات وشممات ) االنترنت ( ونحوهيا ه فيإن عْييدة 

لتغريب والتنصيير وسيائر الوال  والمرا  نعمم حا   في در  الفتن والسالم  من فتن ا

 –نعنى اليوال  والميرا   –الِمهات والِهوات ه نال ترَّللا ن حاب ه   العْيدة الراسخ  

ننهييم نعمييم النيياس اسييتعال  بإيمييانهم ه ونظهيير النفييوس عيي ة كمييا هييو ظيياهر فييي سييير 

 األنميا  عليهم السالم والصحاب  رضي هللا عنهم واألئم  من بعدهم .

 يرد عليهم بأ  حال من األحيوال االنمهيار بالمفيار نو التِيمح إن ن حاب ه   العْيدة ال

 بهم نو امعجاب بأخالقهم ونفمارهم ه فأنى لْلعلى نن يتِمح باألدنى !

فأمييا اليي ين خلييت قلييوبهم ميين هيي ا الييوال  والمييرا  فهييم ن ييحاب نهييوا  متمعيي  وشييهوات 

نمير ال فيل الصيغير مستمعدة ه فتراهم ينمرون إلى المفار بمل استحسان وإكمار كميا ي

إلى نبيح ه نال ترَّللا نولئك الِماب الي ين نشيربوا حيب الميرة وغفليوا عين شيعيرة اليوال  

والمرا  ننهيم مين ن يل الميرة يحميون ويواليون ه ومين ن لهيا يمغضيون ويعيادون ه فهي ا 

العب نو مدرب لفريْهم فهم يحمونح حمِيا   ِميا  هوربميا حمليو  عليى نعنياقهم ه وتنافسيوا 

د لييح وإكرامييح واالحتفييا  بييح ه وذاِ اآلخيير ليييس ميين فييريْهم فربمييا نبغضييو  فييي التييود

 وكرهو  نشد من اليهود والنصارَّللا !

تأمل حال هؤال  المنه مين وانمير حيال السيلع الصيالح الي ين كيانوا يُعلِميون نوالدهيم 

حِب الِيخين نبي بمر وعمر رضي هللا عنهما ه وتأمل حال نبنا  السلع الصالح الي ين 

 33ا يرمون  نازة بِر المرسي الممتدل بالحجارة كانو

نسأل هللا نن يمرم له   األم  نمر رشد يع  فيح نهل طاعتيح ه ويي ل فييح نهيل معصييتح ه 

 وهللا المستعان .

 (2/152[ الصارم المسلول ) 1]

 (2/390[ الصارم المسلول ) 2]

 (2/185[ الصارم المسلول ) 3]

 شيم  في اميمان وحسنح األلماني . [ نخر ح نحمد والحاكم وابن نبي4]

 [ نخر ح نحمد والنسائي والميهْي و ححح األلماني .5]
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 [ نخر ح نحمد والحاكم و ححح ووافْح ال همي .6]

 ( . 38[ نوالق عرَّللا اميمان ) ص 7]

 (129ه 15/128[ مجمول الفتاوَّللا ) 8]

 ( .392[ كتاب الروح ) ص 9]

 (387[ قاعدة في المحم  ) ص 10]

 ( .2/157لدرر السني  ) [ ا11]

 ( .1/57[ طمْات الحنابل  ) 12]

 ( .1/98[ الفتاوَّللا السعدي  ) 13]

 (22[ النجاة والفماِ ) ص 14]

 (232[ ال هد البن الممارِ ) ص 15]

 (1/12[ طمْات الحنابل  ) 16]

 (1/337[ ترتيب المدارِ للْاضي عياض ) 17]

 (2/14[ طمْات الحنابل  ) 18]

 ( /2/57ابل  ) [ طمْات الحن19]

 (214[ طمْات الِافعي  للسممي ) 20]

 [ ال   شرفت من ن لح هو النمي  لى هللا عليح وسلم21]

 (3/16[ الفروق ) 22]

 (3/14[ الفروق ) 23]

 ( 2/821[ سيرة ابن هِام ) 24]

 (3/238[  امج الرسائل ) 25]

 (256/ 2[  امج الرسائل ) 26]

 [ نخر ح نحمد ونبو داود .27]

 (1/205نحمام نهل ال م  )  [28]

 [ نخر ا  .29]

 (2/216[ تفسير ابن كثير ) 30]

 ( 601/ 10[ الفتاوَّللا ) 31]

 (52[ انمر منهاج الصواب ) ص 32]

 ( . 5/114[ السن  للخالل ) 33]

============ 

 #أح ام أهل الذمة باقية لم تنسخ

 محمد بن شاكر الِريع

الِرعي  مرعى خصما  وكْل مماحيا  ه ترعيا   لْد ن محت اليوم قضايا امسالم ونحمامح

السوائم من كل لون و نس ه ويِعر المير  بمثيير مين الضييق والضيجر ه والغضيب ه 

وذلك عندما ي الج في كثيير مميا يمتيب نو يسيتمج إليى كثيير مميا يْيال ه فيجيد الجهيل و 

المير   الجور والحيع في تناول األميور الِيرعي  ه لمين هي   الحالي  التيي يمياد يعيِيها

يوميا وذلك بفعل الدخال  والمت فلين على المالم في نمور امسالم ت داد نكثر ونكثير ه 

وي داد حرها ولهيمها الالفح ه عنيدما يْيج ذليك الخليط والتخلييط ه والحييع ه والجيور ه 
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والتحريييع ميين ر ييل مِييهور يِييار إليييح ميين بييين النيياس ه نوميين  ماعيي  مِييهورة لهييا 

 ر يدها عند الناس .

د يمييون الييدافج نحيانييا  لهيي   الرغميي  فييي تحصيييل منفعيي  شخصييي  ه نو حفاظييا  علييى وقيي

منصب زائل ه نو دفعا  لمضرة متوهم  ه وقد يمون الدافج نحيانيا  لي لك هيو الرغمي  فيي 

مج بعض األنمم  الحاكم  بغيير ميا نني ل هللا ه نو إنهيا  » مصالحح « عمل ما يسمونح 

من مثيل السيماح بيدخول » بعض المماسب « مونح نزم  معح ه نو الحصول على ما يس

 االنتخابات ه نو إ دار مجل  ه نو غير ذلك .

وبغيض النمير عيين مناقِيتنا لتلييك الرغميات ه ومييا إذا كانيت مْموليي  نو مرفوضي ه فييإن 

عليى » المسياومات « ال   ينمغي نن يميون واضيحا  للجمييج ننيح ال يممين نن تميون تليك

حماميييح ه وشيييرائعح ومناهجيييح والوابتيييح ه وإال فيييإن حسييياب امسيييالم ه وعليييى حسييياب ن

أل يحابها ه وسيوف تعي لهم » المساومات « الحرك  امسالمي  الناضج  لن تغفر ه   

ه وفي النهاي  سوف تلفمهم ه ولن يحصد المير  غيير ميا زرل نقيول الي   دعياني إليى 

العيدد  5ص 1415/ 30/2كتاب  ذلك ه هو ما قرنتح في  ريدة الحياة يوم األحد بتياريخ 

مين بيييان ن ييدرتح  ماعيي  إسييالمي  كمييرة ه لهييا ر يييدها ه ولهييا ريادتهييا فييي  11494

 مجال العمل امسالمي .

 وال يعنيني اآلن رغم كثرة ما تعرض لح بيان الجماع  غير موضعين :

الموضيييج األول : قيييول بييييان الجماعييي  : )إنهيييم ينتميييون إليييى نهيييل السييين  والجماعييي  ه 

ماعيي  ميين المسييلمين ه وإن عْيييدتهم ه وفمييرتهم ميين حيييث النْييا  ويعتمييرون ننفسييهم  

واأل ال  ال تِوبها شيائم  ه كميا إن منياهجهم واضيح  ه ومتميي ة مين حييث اعتمادهيا 

 على المتاب والسن  ه والفهم الصحيح ال   ن مج عليح نهل العلم الثْات ( .

  لنرَّللا مدَّللا  يوابح مين ونحن هنا ال يعنينا نن ننْب ورا  ه ا المالم في تراإ الجماع

خ ئح ه ويمفينيا هي ا امعيالن الي   يمثيل ن يال  قويميا  ه ينمغيي نن يْيوم علييح ن  عميل 

إسالمي ه وهو يمثل في الوقت نفسح مْياسيا  لميدَّللا قيرب العميل امسيالمي نو بعيد  عين 

 حْيْ  امسالم .

حيييب إن إعييالن مثييل هيي ا األ ييل ميين ن   ماعيي  تعمييل لإلسييالم ه البييد نن يلْييى التر

وامشادة ه ويستْمل بالسرور والسعادة من نولئك ال ين يهمهم نمر امسالم ويعيِون ليح 

ه وينمغي تِجيج ن حابح عليى التمسيك بيح وإعيانتهم علييح وان القيا  مين تِيجيعنا لتليك 

الجماع  على االلتي ام بهي ا األ يل ه الي   نعلنيو  ومسياعدتنا لهيم للمضيي فييح قيدما  ه 

 لثاني لنناقِح ان القا  من األ ل الم كور .ننتْل إلى الموضج ا

الِييريع  امسييالمي  نباحييت لغييير « الموضييج الثيياني : فْييد  ييا  فييي بيييان الجماعيي  نن 

المسييلمين حرييي  العْيييدة ه والعمييادة ه وإقاميي  الِييعائر ه وحرييي  األحييوال الِخصييي ه 

 » ..وعملت على حماي  ذلك إلى نبعد مدَّللا 

تيرَّللا نن المواطني  ه نو الجنسيي  التيي «  ماعتيح ننهيا  ويمضي الميان إلى نن يْول عين

تمنحهييا الدوليي  لرعاياهييا حلييت محييل مفهييوم نهييل ال ميي  ه ونن هيي   المواطنيي  نساسييها 

المِارك  المامل  ه والمساواة التام  في الحْيوق والوا ميات ه ميج بْيا  مسيأل  األحيوال 

مْتضيييى هييي   الِخصيييي  مييين زواج وطيييالق وموارييييث طمْيييا  لعْييييدة كيييل ميييواطن وب

نن » الجماعي  « المواطن  ه وحتى ال يحرم المجتمج من قدرات وكفيا ات نفيراد  تيرَّللا 
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للنصارَّللا الحق في نن يتولوا باستثنا  منصب رئيس الدول  كل المنا ب األخيرَّللا مين 

مستِييارين ه ومييديرين ه ووزرا  ه ويمثييل النصييارَّللا مييج المسييلمين فييي مصيير نسيييجا  

واحدا  تداخلت خيوطح وتآلفيت نلوانيح ه وتماسيمت عنا ير  ا تماعيا  والْافيا  وحضاريا  

ه وقد يتعجب المر  ويتسا ل هل من المممين نن يميون الي   كتيب تليك الفْيرة ه هيو » 

 نفسح ال   كتب الفْرة السابْ  التي نْلناها ؟ !

شي  عجيب حْا  لمن على ن  األحوال ننتْل اآلن إلى مناقِ  تلك الفْرة األخييرة عليى 

  ل ال   ذكرت الجماع  ننها متمسم  بح .ضو  األ

نوال  : هل نباحت الِريع  امسالمي  فعال  لغير المسلمين حري  االعتْاد .. إليى  خير ميا 

وهييو التعمييير اليي    اليير بيييان الجماعيي  » غييير المسييلمين « قييال الميييان ه مييج العلييم نن 

ه وعميدة األواليان استخدامح يِمل اليهود والنصارَّللا والمجوس والصابئين والِيوعيين 

 ه وعمدة األبْار ه وكل كافر نو مِرِ .

المتياب والسين  ه والفهيم الصيحيح ه الي   ن ميج علييح نهيل « فأين نجد تلك امباح  في 

؟ إن الِييريع  لييم تييمح قييط المفيير بيياهلل نو الِييرِ بييح ولييم تييمح قييط التعمييد » العلييم الثْييات 

منمرات والمعا ي ه وإنميا الخيالف قيد بالعمادات الماطل  الممتدع  ه ولم تمح قط فعل ال

وقج بين نهل العلم في شأن نهل المتاب : اليهيود والنصيارَّللا وميا سيواهما مين المفيار ه 

هل يعاملون معامل  نهل المتاب ه نم لييس إميامهم إال امسيالم نو السييع؟ ألدلي  عنيدهم 

الم } ال في ذلك المجال للحديث عنها هنيا وليم تميرههم الِيريع على اليدخول فيي امسي

وبين عدم امكيرا  » امباح  « فال ه وفرق كمير بين » امباح  « إكرا  في الدين { نما 

هييو اليي   يسييتو  فيييح األمييران : الفعييل نو التييرِ ه والمفيير والِييرِ » المميياح « ه فييإن 

 نكمر الممائر فميع يْال : إن الِريع  نباحت ذلك ؟ !

بيالمعنى اليوارد فيي ن يول الفْيح ه » باحي  ام« لمن لنْل : إن بيان الجماعي  ليم يْصيد 

على ترِ دينيح واليدخول فيي امسيالم ه بيل » غير المسلم « وإنما نراد فعال  عدم إكرا  

 تركت لح الخيار بين الدخول في امسالم نو المْا  على دينح .

الانيا  : لنفترض نن ن حاب الميان يأخ ون بْول نهيل العليم الي ين ييرون نن ذليك الحميم 

ر مختص بأهل المتاب ه ونن  ميج المفار يِملهم الخيار في الدخول في امسيالم نو غي

المْا  على دينهم ه لمن على ن  نحٍو  ا  ه ا الخيار سوا   نكان ألهل المتاب فْيط ه نو 

 لجميج المفار ؟

المتاب والسن  والفهم الصحيح ال   ن مج عليح نهل العلم الثْات نن ذليك « إن مْتضى 

« ه » نهيل ال مي  « فيلت ميوا بأحميام » نهل ال مي  « ن إال بأن يصمح هؤال  من ال يمو

نميا كتياب ربنيا المميير المتعيال ففييح قوليح : } » ويع وا الج ي  عن يد وهم  ياغرون 

قاتلوا ال ين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر ه وال يحرمون ميا حيرم هللا ورسيولح ه وال 

نوتوا المتاب حتى يع وا الج ي  عين ييد وهيم  ياغرون {  يدينون دين الحق من ال ين

 [ .29]التوب  : 

المؤيد من ربح ه وال   ال ين ق عين الهيوَّللا ففيهيا - لى هللا عليح وسلم-ونما سن  نمينا 

اغيي وا « المثيير نيي كر منهيا حييديث برييدة اليي   روا  امميام مسييلم فيي  ييحيحح وفييح : 

كفر بياهلل .... . اليم ادعهيم إليى امسيالم فيإن ن يابوِ  باسم هللا ه في سميل هللا ه قاتلوا من
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فاقميل ميينهم وكييع عيينهم ... فيإن هييم نبييوا فسييلهم الج ييي  ه فيإن هييم ن ييابوِ فاقمييل ميينهم 

 [1» ]وكع عنهم ه فإن هم نبوا فاستعن باهلل وقاتلهم .. 

يي  يمينان نن السيع ال يرفج عمن يرفج عنح من المفيار إال بمي ل الج » فالمتاب والسن  

 » .نهل ال م  « عن يد وهم  اغرون ه وذلك الت ام بأحمام 

ه فيار ج إلييح وانمير فيي » الفهم الصيحيح الي   ن ميج علييح نهيل العليم الثْيات « ونما 

نهل ال مي  «  ميج كتب نهل العلم الفْهي  بدون استثنا  لتجد اآليات واألحاديث ونحمام 

يْيييم فيهييا كييافر إقاميي  دائميي  إال إذا خضييج  الممنييي  عليهييا ولييتعلم نن دار امسييالم ه ال» 

ه وبمْتضى ه ا الخضول يأمن نهل ال م  على ننفسيهم ونهلييهم » نهل ال م  « ألحمام 

 ونموالهم .

إن المواطن  نو الجنسي  التي تمنحها الدول  لرعاياها « وعلى ه ا فْول بيان الجماع  : 

وال عليى السين  وال عليى الفهيم  ه ليم يعتميد عليى المتياب» حلت محل مفهوم نهل ال م  

 الصحيح ال   ن مج عليح نهل العلم الثْات ه بل  ا  مناقضا  لمل ذلك .

واألحمييام المرتم يي  بييح قييد » نهييل ال ميي  « إن مييا يْولييح الميييان هنييا يعنييى نن مصيي لح 

« انتهييى ه ونن بيييان الجماعيي  قييد اسييتخرج لييح شييهادة الوفيياة ه وكفنييح ودفنييح فييي الييياب 

لمنهييا شييهادة ميي ورة والييياب دنسيي  ه وسييتمْى األحمييام الِييرعي  » لجنسييي  المواطنيي  وا

 الابت  شامخ  رغم كل الميانات .

فيييا ن ييحاب الميييان : خمرونييا ميياذا تفعلييون بنصييوص كتيياب ربنييا وسيين  نمينييا وبعمييل 

الخلفيييا  الراشيييدين ونقيييوال األئمييي  وتصيييانيع العلميييا  التيييي تحيييدالت عييين نهيييل ال مييي  

ن بهي ا ؟ نتْوليون : إن بييانمم نسيخ تليك األحميام ؟ ! وهيل يمليك ونحمامهم ه ماذا تفعليو

 نحد من المسلمين نن ينسخ نحمام الِرل ه نو نن يمدلها ويغيرها حسب هوا  ؟ !

 وربما قد يعجب بعض الْرا  ه وقد يستغرقون في الضحك الِديد ويْولون :

نيين هي ا الجهياد الي   )ياعم : نين ننت اآلن ه وفيم تتملم ه وعن ني    ي  نو  غار ه و

تتحدإ عنح ه وهل نست يج نن نفرض ذلك على المفار ه ونحن الي ين فيي الحْيْي  نمياد 

 ندفج لهم الج ي  عن يد ونحن  اغرون( .

 وننا نقول لصاحب مثل ه ا المالم :

نوال  : نن ذلك ليس كالمي  ئت بح من عند نفسي ه وإنما هيو نصيوص الِيرل ونقيوال 

 ميعا  م المون بااللت ام ب لك وعدم الخروج عنح .نهل العلم ه ونحن  

الانيا  : نن المير  منيا قيد تمير بيح فتيرات ضيعع نو عجي  وسيوا  نكيان هي ا الضيعع نو 

العجي  خار يا  عيين إرادتيح فيمييون معي ورا  ه نو كيان ضييعفا  وعجي ا  ناتجييا  عين تْصييير 

نو الجهير بهيا نو و من وخور فال يمون مع ورا  ال يتممن معها من الصدل بملم  الحق 

العمل لها وإل ام اآلخرين بها ه لمن ليس المديل عن ذليك هيو التحرييع والتميديل ه فيإذا 

لييم يييتممن الميير  ميين قييول الحييق نو فعلييح فييال نقييل ميين الصييمت ه نمييا الن ييق بالماطييل 

 والدعوة إليح وت يينح للناس فمن من المسلمين يْملح ؟ !

الو يح الم ليوب ه فيال نقيل ييا نخيي مين نن نتيرِ  وإذا لم يست ج  يلنا الْيام ب لك عليى

لْل يال الْادم  المفياهيم  يحيح  غيير ممدلي  والثوابيت غيير محرفي  فلعيل هللا سيمحانح 

يحْق على نيديهم ما عج   يلنا عن تحْيْيح )وإن كيان لنيا نميل فيي هللا تعيالى نن يحْيق 

 نصر امسالم على يد ه ا الجيل( .
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وإن هي   المواطني  نساسيها المِيارك  الماملي  « يث يي كر : الالثا  : ونمضي مج الميان ح

وهي   هيي النتيجي  المن ْيي  طالميا تيم إلغيا  » والمساواة التام  في الحْيوق والوا ميات 

نحمام نهل ال م  وهي في نفس الوقت تمثل ال لب ال   طالما نلح المفار فيي الحصيول 

مسيلمين والمفيار ه فياسيمحان هللا ميا عليح ه وهو المساواة التامي  فيي دار امسيالم بيين ال

 نشد ظلم ه   المساواة التام  وما نكثر مرارتها !

لمننا نمضي ميج المييان ليفسير لنيا هي   المِيارك  الماملي  والمسياواة التامي  حتيى يميون 

وبمْتضييى هيي   المواطنيي  وحتييى ال « كالمييح هييو الِيياهد عليييح ه يْييول بيييان الجماعيي  : 

كفا ات نفراد  ه ترَّللا )الجماع ( نن للنصارَّللا الحق في نن يحرم المجتمج من قدرات و

يتولوا باستثنا  منصب رئيس الدولي  كيل المنا يب األخيرَّللا مين مستِيارين وميديرين 

 ووزرا  .

فيي فْيح تليك الجماعي  ن يال  شيرعيا  ه وقاعيدة تُفَيِرل عليهيا » المواطني  « لْد ن محت 

ولييم » وبمْتضييى هيي   المواطنيي «  األحمييام وتؤخيي  منهييا التفا يييل ه فهييا هييو ذا يْييول :

ينس الميان نن يضيع إلى ه ا األ ل ن ال   خر ليناقض بح األحمام الِرعي  نال وهيو 

 »وحتى ال يحرم المجتمج من قدرات وكفا ات نفراد  « قولح : 

وحتيى ال يحيرم المجتميج » ( )المواطني  « فهل تلك الحجج الماردة التيي قيدمها المييان : 

هييل تصييلح تلييك الحجييج ه لمعارضيي  األحمييام الِييرعي  » ت نفييراد  ميين قييدرات وكفييا ا

 الثابت  !!

وقد نمرت في هي   الفْيرة فو يدت نن كاتمهيا يتعاميل ميج العواطيع ولييس ميج ن يول 

« دون نن ييي كر » الابتيي  ير ييج إليهييا ه وذلييك ننييح قصيير تييولى المنا ييب علىالنصييارَّللا 

باتفياق نهيل العليم ه فميا » لمتياب نهل ا« وهم ال ين يِملهم مج النصارَّللا لفظ » اليهود 

التي استندتم إليها مخراج اليهود من تولي المنا يب ؟ » هي الْاعدة يا ن حاب الميان 

المتاب والسن  والفهم الصيحيح الي   ن ميج علييح نهيل « ! وما النصوص الِرعي  من 

  يميدو ليي التي تستندون إليها في التفرق  بين اليهود والنصيارَّللا ؟ ! الي » العلم الثْات 

نن الماتب نهمل ذكر اليهود رغم عدم و ود ندل  يستند إليها في ذلك ألنح مازال يعييش 

في ن وا  الحرب التي كانت بين المسلمين واليهود ه وربما كان يخِيى مين ردة الفعيل 

الِييعمي عنييد ذكيير اليهييود ه لميين نقييول لييك يييا نخييي : ال تخييَش شيييئا  ه فيياآلن قييد انتهييت 

م ه ولم يعد بين المسلمين واليهيود حيروب ه وبالتيالي فيال تخيَش مين الحرب وحل السال

« ضيال التأييد الِعمي وكن من ْيا  مج نفسك ه ونعلنهيا قيل حتيى يسيتْيم ليك من ْيك : 

وبمْتضى ه   المواطني  ه وحتيى ال يحيرم المجتميج مين قيدرات وكفيا ات نفيراد  تيرَّللا 

إلى  خر ما  ا  في الفْرة ه بيل .. » )الجماع ( نن للنصارَّللا واليهود الحق نن يتولوا ..

ونضع المْي  الماقي  من غير المسلمين وننا نقول أل حاب الميان : طالما ننميم نقيررتم 

نن المواطنيي  نو الجنسييي  حلييت محييل مفهييوم نهييل ال ميي  ه فلميياذا ال تْييرون للمييواطن 

ى المنا ب اليهود  ال   يتمتج بجنسي  إحدَّللا الدول العربي  وامسالمي  بالحق في تول

 الوزاري  واالستِاري  ؟ !

 إنح لِي  ممتج حْا  من و ه  نمر بيان الجماع  نن نرَّللا دول  مسلم  :

رئيسييها مسييلم ه ورئيييس وزرائهييا يهييود  ه والييوزرا  خليييط ميين المسييلمين واليهييود 

والنصيارَّللا ه وال بييأس نن يميون رئيييس مجلييس الِيورَّللا نصييرانيا  ه حتيى تمييون هنيياِ 
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وزيج المنا ب العليا ال سيما ونن لهم المِارك  المامل  والمسياواة عدال  ومساواة في ت

التام  في الحْوق والوا مات كما ذكر المييان فتميون رئاسي  الدولي  للمسيلمينه ورئاسي  

 الوزرا  لليهود ورئاس  مجلس الِورَّللا للنصارَّللا ! !

هيل العليم وعلى كٍل فنحن ن الممم بالمتاب والسن  نو الفهم الصيحيح الي   ن ميج علييح ن

 الثْات نو اختلفوا فيح ه وال   يميح للنصارَّللا  ميج المنا ب باستثنا  رئاس  الدول  .

نما نحن فنمرن إلى هللا تعالى من ذلك ه وال نْول بُملم نهل ال مي  وال باالعتيدا  علييهم ه 

ولمين ال ننيي لهم إال حيييث ننيي لتهم الِييريع  ه وال نع يي لهييم شيييئا  حييرمهم هللا ورسييولح 

 .منح 

ومسيياعدة منييا لمييم علييى االلتيي ام بييالحق ه نيي كر لمييم ميين النصييوص الِييرعي  والفهييم 

الصحيح ألهل العلم ميا يميين ب يالن ميا ذكرتميو  فيي الفْيرة السيابْ  ه وإن كيان المير  

ليس في حا   إلى ذكر تلك األدل  ه ألن ما ذكرتمو  فيي الفْيرة السيابْ  هيو مين الميالم 

كياف فيي بييان ب النيح ه بيل إن الر يل المسيلم العيامي  ال   يْيال عنيح : مجيرد حمايتيح

 احب الف رة السليم  التي لم تدنس بمثل ما  ا  في الميان إذا سمج ذليك الميالم الي   

ذكرتمو  ه فالبد نن يمجح ويرفضح ويستغربح ه وإذا لم تصيدقوني فيان لوا إليى الِيارل 

 المسلم ه وسلوا الناس وسوف تعرفون النتيج  .

تميارِ وتعيالى : } يييا نيهيا الي ين  منيوا ال تتخيي وا اليهيود والنصيارَّللا نوليييا  ه  يْيول هللا

 [51بعضهم نوليا  بعض ه ومن يتولهم منمم فإنح منهم .. { ]المائدة : 

ينهيى تميارِ وتعيالى عمياد  الميؤمنين عين ميواالة اليهيود « يْول ابن كثيير رحميح هللا : 

قياتلهم هللا ... اليم تهيدد وتوعيد مين يتعياطى والنصارَّللا ه ال ين هم نعدا  امسالم ونهليح 

نلييس مين الميواالة ألهيل المتياب اليهيود » ذلك فْال : } ومن يتولهم منمم فإنيح مينهم { 

والنصارَّللا ه  علهم وزرا  نو نعضا  فيي مجليس الِيورَّللا )مستِيارين( ه إذا كنيتم ال 

يفي  الراشيد توافْون على ذلك فلننمر إلى ذلك األالر اليوارد عين عمير بين الخ ياب الخل

عين عيياض األشيعر  نن « ال    عل هللا الحق على قلمح ولسيانح فيي فْيح تليك اآليي  : 

عمر رضي هللا عنح نمر نبا موسى األشعر  نن يرفج إليح ما نخي  وميا نع يى فيي ندييم 

واحد ه وكان ليح )ن  ألبيي موسيى( كاتيب نصيراني ه فرفيج إلييح ذليك ه فعجيب عمير ه 

 ننت قارئ لنا كتابا  في المسجد  ا  من الِام ؟ وقال : إن ه ا لحفيظ ه هل

 فْال : إنح ال يست يج ه فْال عمر ن نب هو ؟ قال : ال ه بل نصراني ه قال :

فانتهرني وضيرب فخي   ه اليم قيال : نخر يو  اليم قيرن } ييا نيهيا الي ين  منيوا ال تتخي وا 

إنما كان يمتب ه فْيال اليهود والنصارَّللا نوليا  ... { ه قال نبو موسى : وهللا ما توليتح و

عمر رضي هللا عنح : نما و دت في نهل امسيالم مين يمتيب ؟ ! ه ال تيدنهم إذ نقصياهم 

[ فيييانمروا كييييع 2» ]هللا ه وال تيييأتمنهم إذ خيييونهم هللا ه وال تعييي هم بعيييد نن نذلهيييم هللا 

رفض الخليف  الملهم اتخاذ كاتب نصراني ي لج على نمور المسلمين واحيتج عليى ذليك 

ييي  الميي كورة ه وننييتم ال تجعلونييح كاتمييا  فْييط ه بييل تجعلونييح رئيسييا  للييوزرا  ووزيييرا  باآل

 ومستِارا  ومديرا  وهلم  را .

ويمثييل النصييارَّللا مييج المسييلمين فييي مصيير « يْييول بيييان الجماعيي  فييي فْرتييح األخيييرة 

نسيييجا  ا تماعيييا  والْافيييا  وحضيياريا  واحييدا  تييداخلت خيوطييح وتآلفييت نلوانييح وتماسييمت 

ه وإني ألتعجب : هل ه ا كالم شرعي يعمير عين رؤيي   ماعي  إسيالمي  نم » ا ر  عن
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ننح موضول إنِا  مين النيول الي   يْيال فيي المجيامالت ه وهيل مين المممين نن تميون 

 هناِ مجامالت على حساب الدين ؟ ه الِي  الغريب والعجيب في  ن :

ألن ه ا المالم يعنى نن ذاتيي  نن النصارَّللا ننفسهم ال يْملون ه ا المالم وال يرتضونح ؛ 

النصارَّللا وذاتي  المسلمين قد ذابتا وتداخلتا معا  ه وكونتا نسيجا  واحدا  مما يعني ضييال 

الِخصييي  المسييتْل  نو التنييازل عنهييا ه وإذا كنييت ال تصييدقني فسييل ونظنييك تعلييم قمييل 

كيٍل  كثيرين غيرِ ماذا يفعل كمير النصارَّللا في بلدِ ضد امسالم والمسيلمين ه وعليى

ننا ال نمنعك الحق في نن تعمر عن نحاسيسك ونشواقك ننيت و ماعتيك تجيا  النصيارَّللا 

ه واب ل لهيم كيل ميا تسيت يج مين تنيازل نو ليين فيي الْيول ه لمين علييك نال تتعيدَّللا بهي   

األحاسيييس واألشييواق إطييار  ماعتييك إلييى المسييلمين كلهييم ه فمييا نظيين نن نحييدا  خولييك 

 الحديث باسم المسلمين في بلدِ .

الم نقول : وهب نن ال   ذكرتح ننيت  يحيح وهيو غيير  يحيح لمين نفتيرض ذليك ننيح 

كييان هييو الواقييج فعييال  ه فهييل و ييود االخييتالط وعييدم التميياي  بييين المسييلمين والنصييارَّللا 

ي كر على سميل المدح نم ي كر على سميل ال م وعلى سميل تنميح المسلمين على التمياي  

الِييروط « و التِييمح بهييم ؟ ! نلييم تسييمعوا عيين عيين المفييار واالبتعيياد عيين مِييابهتهم ن

العمري  التي اشترطها عمر بن الخ اب رضيي هللا عنيح عليى نهيل ال مي  ه والتيي فيهيا 

 منج تِمح نهل ال م  بالمسلمين والتي تحول دون حدوإ ذلك النسيج الم عوم .

فييح نشيد وهو يحي ر » نلم تسمعوا عن كتاب  نفح العالم الجليل شيخ امسالم ابن تيمي  

اقتضيا  الصيراط المسيتْيم « التح ير من ذلك النسيج الواحد ال   تدعونيح ه إنيح كتياب 

 فار عوا إليح فلعلح يردكم عن إدعا  ذلك النسيج.» مخالف  ن حاب الجحيم 

علييى كييل حييال إن لييم تمونييوا قييد سييمعتم بهيي ا وال بيي اِ ه فييال علينييا نن نسييمعمم بعييض 

ص علييى تميييي  المسييلمين عيين غيييرهم مييين نحاديييث الرسييول المصيي فى التييي تحيير

المافرين سوا  نكانوا مين نهيل المتياب ه نومين غييرهم ه و تحيول بيين المسيلم وحيدوإ 

 ذلك النسيج )الحضار  واال تماعي والثْافي( الموحد .

: منمرا  عليى المسيلمين ميا يْيج مينهم مين مِيابه   - لى هللا عليح وسلم-يْول الرسول 

والنصارَّللا ه ومنفرا  لهم مين ذليك وحاضيا  عليى تركيحه يْيول :  ومتابع  وموافْ  لليهود

لتتيمعُن َسيينَن ميين كييان قيملمم شييمرا  شييمرا  وذراعييا  ذراعييا  حتيى لييو دخلييوا ُ ْحيير ضييب « 

[ه قيال ابين حجير 3» ]تمعتموهم ه قلنا : يا رسول هللا اليهود والنصارَّللا ؟ قال : فمين ؟ 

» نميار ه والتْيدير : فمين هيم غيير نولئيك قولح : قال فمن : هيو اسيتفهام إ« رحمح هللا : 

[4] 

« [ قييال ابيين تيمييي  : 5» ]ميين تِييمح بْييوم فهييو ميينهم «  - ييلى هللا عليييح وسييلم-ويْييول 

وقيال  يلى هللا علييح وسيلم : » إسناد   يد ونقل نحوالح : ننح يْتضي تحريم التِمح بهم 

د السييالم ه بخييالف [ وال يَُمِمييل ر6» ]إذا سييلم عليييمم نهييل المتيياب فْولييوا وعليييمم « 

المسلم ال   يْال لح : وعليمم السالم ورحم  هللا ه نليس في هي   األحادييث منيجو للنسييج 

الثْييافي والحضييار  واال تميياعي الواحييد ه نال يِييعر المسييلم ميين مثييل هيي   التو يهييات 

حرص امسالم على إقام  حا   نفسي بين المسلم وغير ه يمنعح من االنج اب نحيو  ه 

 لفوارق بينح وبين غير  .وإذاب  ا
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وفي النهاي  نقول أل حاب المييان : ميا الغيرض ه ومين المسيتفيد ه ومين يرتضيي ذليك 

 الميان ؟

المحلييون نو غييرهم ه فأنييا نقيول لمييم » األسييياد « فيإن كيان الغييرض نن يرضيى عينمم 

 تصديْا  لْول ربي مادمتم ترفعون شعار امسالم ه وليو تنيازلتم عين نميور كثييرة ه فلين

يرضوا عنمم ه كما قيال تعيالى : } ولين ترضيي عنيك اليهيود وال النصيارَّللا حتيى تتميج 

[ نمييا إن كييان الغييرض هييو الييدفال عيين امسييالم ه فييإن ذلييك ال  120ملييتهم { ]المْييرة : 

 يممن نن يتم عمر العمث بأحمامح نو التنازل عنها .

لح والمييؤمنين ألن ن  ونمييا المسييتفيد ه فييال يسييتفيد ميين هيي ا الميييان إال نعييدا  هللا ورسييو

محاول  لتغيير نو تحوير في الوابت امسالم ومفاهيمح لن تصب إال في مصلحتهمه ولين 

تؤد  إال إلى ت ييع وعي الِعوب المسلم  ه وبالتالي رواج األباطيل بينهيا ه وسيهول  

 انْيادها لل واغيت .

ن ؛ ألنييح اليمميين ونمييا الرضييا ه فييإن هيي ا الميييان ال يرضييي هللا وال رسييولح وال المييؤمني

 الرضا بما فيح خروج على نحمام الِريع  .

ونخيرا  فلي ر ا  : هل نطمج في بيان  خير ييتم فييح الر يول إليى الحيق والر يول إليى 

الحق خير من التماد  فيي الماطيل ه وألن يميون المير  ذييال  فيي الحيق خيير ليح مين نن 

مسيلمون تحميون هللا ورسيولح يمون رنسيا  فيي الماطيل ه  ميل ذليك ه ال سييما ننميم إنياس 

وتودون خدم  دينمم ه وإن شا  هللا لن يخيب ظني فيمم ولعل ه ا الميان كان فر   لنيا 

لنْدم ه   األمور التي ربما تمون قد غابت عن بعضهم ه ال سييما ونن بعيض المنياوئين 

 ألحمام الِريع  ه يمثون مثل ه   األقوال في مْاالتهم ونحاديثهم .

 والهاد  إلى  راط مستْيم . وهللا الموفق

________________________ 

 . 1731(  حيح مسلم كتاب الجهاد والسير ح/1)

 . 13/196ه فتح المار   2/108( تفسير ابن كثير 2)

 . 7320ه ح/ 14( المخار  كتاب االعتصام بالسن  باب/3)

 . 13/201( فتح المار  4)

 ح إسناد  نحمد شاكر واأللماني .و ح 3/142ه مسند نحمد  4/314( نبو داود 5)

 . 6258ه ح/ 22( المخار  كتاب االستئ ان باب 6)

============= 

 #الموقف من الرأي اآلخر نظر  شرعية

 محمد بن شاكر الِريع

مج الحمل  العسمري  المتصاعدة التي ابتدنتها راعي  الصليب في العصر الحاضر عليى 

سب ما يخ ط ليح الصيليميون والصيهيونيون ـ بعض الدول امسالمي ه والتي ينتمر ـ ح

نن تعم دول العالم امسيالمي ـ عربيا  وعجميا  ـ بيدن يمثير الميالم وترتفيج األ يوات فيي 

ه حتيى ن يمح هي ا اللفيظ بمثابي  مصي لح «اآلخير»وسائل النِر المتعددة بالحديث عن 

ميا »مْيوالت: يُتداول بين الُمتَّابه وفي المناقِات والحيواراته وبيدنت تغي و نسيماعنا 

ينمغييي »و « ينمغييي نن ال تنفييي اآلخيير»و « العالقيي  بيياآلخر»و « الموقييع ميين اآلخيير

موقيع حضيار  »وال بيد نن يميون هنياِ « التعياون ميج اآلخير»ه «التسامح مج اآلخير
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االعتيراف »و « الْميول بالتعدديي  واالعتيراف بياآلخر»وم ليوب « وتعدد  من اآلخير

ونفمار  بعيدا  عن ضيغوط امكيرا  ومو يات النفيي  بحق اآلخر في التعمير عن و ود ه

اكتِياف العنا ير »و « إعادة االعتمار إلى اآلخر و ودا  ورنيا  ومِاعر»و « واملغا 

 «.والمفردات الداخلي  والخار ي  التي تضيِق الهوة مج اآلخر

 تلك عين  من العينات التيي باتيت تتيردد عليى نلسين  المثيير مين المفميرين العصيرانيين.

ن  المييافره وهيي ا المييالم مو ييح « غييير المسييلم»والمْصييود بيياآلخر فييي هيي ا المييالم 

للمسلمينه ومن ي العح يخيل إليح من النمرة األولى نن المسلمين  ماع  من المتخلفيين 

المتوحِين ال ين يعيِون حياة بعيدة عين معياني الرقيي والتميدن والحضيارةه وننهيم ال 

وانغالقييا ه وإمييا تجمييرا  وكمييرا ه الييم يييدلي كييل ميين هييؤال  ينمييرون إال ألنفسييهم إمييا  هييال  

المتيياب والمتحييدالين برنيييح فييي تعليييم المسييلمين كيييع يمونييون متحضييرين متْييدمين فييي 

ه «نفميييار اآلخييير»وميييوقفهم مييين « اآلخييير»وفيييي النميييرة إليييى « اآلخييير»تعيياملهم ميييج 

 وسأحاول بعون هللا نن نلْي الضو  على ه   الْضي  على النحو التالي:

 ؟«اآلخر»َمِن 

دون بييان « اآلخير»كثير من المواطن الم روح  للنْاش في ه ا الموضول ت كر كلم  

لغي   ال « اآلخير»ه ولفظ «غير امسالمي»المراد منهاه وفي بعضها يمين نن المراد هو 

دون نن يميون فيي ذليك داللي  « غيير»يحميل قيمي  دالليي  تتعيدَّللا نو تتجياوز معنيى لفيظ 

لموافْ ؛ فاآلخر قد يمون مناه وقد يمون من غيرنا. قال هللا ـ تعالى ـ: على المخالف  نو ا

ا يَْلَحُْيوا بِِهيْم{ ]الجمعي :  عنيى بي لك كيل الحيق »[ قيال ابين  ريير: 3}َو َخِريَن ِمْنُهْم لَمَّ

فيي إسيالمهم مين ن  األ نياس؛  - لى هللا عليح وسيلم-لحق بال ين كانوا  حموا النمي 

بأنيح مينهمه « اآلخير»(؛ فهنيا و يع 1«)مَّ بْولح: و خيرين مينهمألن هللا ـ ع  و ل ـ ع

قد يراد بح المخالعه كما يراد بح الموافيقه وعليى ذليك فيإن هي ا « اآلخر»مما يعني نن 

اللفييظ واسييج المعنييى يِييتمل علييى ننييوال متعييددة ميين الموافْيي  والمخالفيي  علييى تعييدد 

مسيياقا  واحييدا ؛ بحيييث يعييم  «اآلخيير»در اتهيياه وحينئيي  ال ينمغييي نن يسيياق الحييديث عيين 

الجميييج بحمييم واحييد نو موقييع واحييد. وقييد ظهييرت مواقييع كثيييرة قييدمت فيهييا نوراق 

بغيير تفرييق بيين ننواعيحه والسيلوِ « اآلخير»وبحوإ نغلمهيا ين ليق مين الحيديث عين 

الي   يو يع بأنييح علميي يسييتو ب التفصييل حتيى ال يمييون هنياِ تجيياوز فيي األحمييام 

 نوالمواقع.

 «:اآلخر»ننوال 

قييد يمييون كييافرا ه وقييد يمييون مسييلما ه والمييافر ننييوال: فمنييح المييافر الحربيييه « اآلخيير»

والمافر ال ميه والمافر المعاَهد. والمسلم ننوال: فمنيح المسيلم الي   هيو مين نهيل السين  

والجماع ه ومنح من هو من نهل المدع  والضالل . ونهل السن  تو د بينهم خالفات فيي 

ت االختالفه كما نن المدل منها الغليم  الممفِِرة ومنها دون ذلك؛ الفْح على تعدد در ا

َسيْوقا  واحيدا  فييح ظليم كمييره « اآلخير»وإزا  ه ا التماين الِديد؛ فإن َسيْوق الميالم عين 

وتجياوز للصييواب بيْييينه وهييو موقييج فييي نحييد األطييراف: إمييا امفييراطه وإمييا التفييريطه 

 يم.وقديما قالوا: ِكال طرفي قصد األمور ذم

 ن ول عام  في مسأل  اآلخر:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 782 

نيا  كيانه مين فئي  نقيرب الميوافْين « اآلخر»لمن هنا ن ول نو قواعد عام  ال ترتمط بـ 

 نو نبعد المخالفين ينمغي االلت ام والتْيد بها؛ فمن ذلك:

 ـ العدل: 1

 وهو قيم  علييا مين قييم امسيالمه وهيدف مين نهدافيح الرئيسي . قيال هللا ـ تعيالى ـ: }لََْيدْ 

ِْْسييِط{]الحديد:  نَْرَسييْلنَا ُرُسييلَنَا بِاْلمَيِِنَيياِت َونَنَ ْلنَييا َمعَُهييُم اْلِمتَيياَب َواْلِميييَ اَن ِليَُْييوَم النَّيياُس بِاْل

ِْْسيِط َوال يَْجيِرَمنَُّمْم 25 ِ ُشيَهدَاَ  بِاْل اِميَن لِلَّ [ه وقال ـ تعالى ـ: }َ  ا الَِّ يَن  َمنُيوا ُكونُيوا قَيوَّ

ْْييَوَّللا{ ]المائييدة:  َشيينَآُن قَييْومٍ  [؛ فالمسييلم م الييب 8َعلَييى ناَلَّ تَْعييِدلُوا اْعييِدلُوا ُهييَو نَْقييَرُب ِللتَّ

بالعدل مج الموافيق والمخيالع وليو كيان كيافرا ه وإن المسيلم ال ينمغيي نن يحمليح بغضيح 

ألقييوام ـ حتييى وإن كييان يمغضييهم فييي هللا ـ علييى تييرِ العييدل معهييمه وظلمهييمه بييل هييو 

ْْيَوَّللا{ ]المائيدة: م الَب ومأمور من  هللا ـ تعالى ـ بالعدل معهم بـ }اْعيِدلُوا ُهيَو نَْقيَرُب ِللتَّ

[ وهو نيضا  م الَب بالعدل مج نفسح ووالديح واألقيربين. قيال هللا ـ تعيالى ـ: }يَيا نَيَُّهيا 8

ِ َولَيْو َعلَيى نَنفُِسيمُ  ِْْسِط ُشَهدَاَ  لِلَّ اِميَن بِاْل ْم نَِو اْلَواِليدَْيِن َواألَْقيَربِيَن إن الَِّ يَن  َمنُوا ُكونُوا قَوَّ

َّمِعُيوا اْلَهيَوَّللا نَن تَْعيِدلُوا َوإن تَْليُووا نَْو تُْعِرُضيو ُ نَْولَيى بِِهَميا فَيال تَت ا فَياللَّ ِْير  ا يَُمْن َغنِيًّا نَْو فَ

ا{ ]النسييا :  َ َكيياَن بَِمييا تَْعَملُييوَن َخمِييير   ـ ـ: [ه قييال ابيين  رييير ـ ـ رحمييح هللا135فَييإنَّ هَّ

(. فالعدل عند المسيلم  يف  2«)ليمن من نخالقمم و فاتمم الْيام بالْسط؛ يعني العدل»

من الصفات وخلق من األخالقه وليس موقفا  من المواقعه وهو ما يعني ان ه    يف  

ن لي  الابت  ي مج امسالم بها المسلم في كل نحيانح؛ إذ العدل وا يب مين كيل نحيد عليى 

ومييين العيييدل نال نفيييرق بيييين المتميييااللينه ونن ال نسييياو  بيييين  كيييل نحيييد فيييي كيييل حيييال.

المختلفييين؛ فمسيياواة المسييلم بالمييافر ليييس عييدال ه ومسيياواة السييني بالمييدعي ليييس عييدال ه 

ك لك مساواة من خالع في األ ول بمن خالع في الفرول ليس عيدال ه كميا نن التفرقي  

ث يأخ  ه ا حميمه وذاِ حميم بين الناس على نساس االختالف في مسائل اال تهاد؛ بحي

مج نن الخالف في مسائل اال تهاد فليس ذلك نيضا  عدال ه كما ننيح لييس مين العيدل نْيل 

 ورة غير نمين  عن الواقيج سيوا  بال ييادة فييح وتضيخيمحه نو بيالتنْص منيح وتْليليحه 

سوا  نكان ذلك يصب في مصيلح  المنْيول عنيح نو ضيرر ؛ فميل تليك األحيوال ليسيت 

ه ويتفرل عنهيا  يور كثييرة  يدا ؛ والضيابط فيي ذليك نن العيدل هيو الوقيوف من العدل

(؛ إذ إنيح 3عند ما حدَّ  الِرل بال زيادة نو نْصه وليس بما يتصور امنسيان ننيح عيدل)

 قد يُتصور نمور كثيرة من العدله وهي ليست منح في شي .

 ـ األخ  بالماهر: 2

فييي الميياهر ليييس متوافْييا  مييج باطنييحه امنسييان نيييا  كييان؛ فميين الممميين نن يمييون عملييح 

وبياطن امنسيان ال يعلميح نحيد عليى الحْيْي  إال الي   يعليم السير ونخفيى. ونميا امنسييان 

فليس لح إلى علم حْيْ  المواطن سميله وإن كانت هناِ قرائن قد تدل بغلمي  المين عليى 

المياهر  الماطن؛ وعلى ذلك فإننا م الَمون بالحمم على الِيي  المنضيمط الواضيح وهيو

ال   يمهر مين امنسيانه وال نرتيب مواقفنيا عليى تصيوراتنا للمياطنه ونْيول: هيو نيتيح 

ك ا نو ك اه ونحو ذلك من المالمه وه   قاعدة معلوم ؛ فإن المنيافق ميج ننيح فيي اليدرِ 

األسفل من الناره لمن لما كان ظاهر  امسالمه وكان يخفي نفاقح في داخلح ـ وإن كانيت 

ترشد إلى شي  مما في داخلح ـ فإننا نعاملح بحسب ما يمهير منيحه وهي ا هناِ قرائن قد 

نيضا  نول من ننوال العدل نن تمون المواقع مؤسس  على األشييا  المياهرة الواضيح  
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وليييس علييى األشيييا  الماطنيي  الخفييي ؛ إذ لييو فُييتَِح بيياب نخيي  المواقييع بنييا   علييى األمييور 

فتها يْينا  ـ لفسيدت نميور النياس وسيفك بعضيهم الماطن  الخفي  ـ والتي ال سميل إلى معر

دما  بعضه واستحلوا األموال بنا   على ما يُتصيور لهيم فيي المياطنه وهي ا مين رحمي  

 هللا ـ تعالى ـ بالناس.

 ـ مر عي  المتاب والسن : 3

ملحْي  بيح  - يلى هللا علييح وسيلم-فمتاب ربنا ـ تعالى ـ تمفل هللا بحفمحه وسين  رسيولح 

ظ؛ ألنهييا ميين بيييان الييدين وتوضيييححه وهمييا المييأمور باالحتمييام إليهمييا فييي ذلييك الحفيي

الحتوائهما على الحق الصراحه وهميا الميأمور بيالرد إليهميا عنيد االخيتالف. قيال هللا ـ 

ِ َوالْ  ُسيوِل إن ُكنيتُْم تُْؤِمنُيوَن بِياللَّ ِ َوالرَّ يَيْوِم تعالى ـ: }فَإن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍ  فَُردُّو ُ إلَيى هَّ

[؛ فعلَّيق اميميان بياهلل والييوم اآلخير عليى 59اآلِخِر ذَِلَك َخْيرو َونَْحَسُن تَأِْويال { ]النسيا : 

الييرد إلييى هللا والرسييول عنييد االخييتالف والتنييازله وبييين نن ذلييك هييو الخييير واألحسيين 

الرسول  عاقم  ومآال ه وقد اتفق نهل العلم نن الرد إلى هللا هو الرد إلى كتابحه والرد إلى

 يلى هللا علييح -هوالر ول إليح في حياتح وإلى سينتح بعيد موتيح  - لى هللا عليح وسلم-

 .-وسلم

وه ا يدل على نن المتاب والسن  فيهما بيان كيل شيي  وتوضييح كيل مِيمله وحيل كيل 

(ه 4«)المتاب والسن  وافيان بجميج نمور اليدين»معضل. يْول ابن تيمي  ـ رحمح هللا ـ: 

ل عليهمييا فييي تناولنييا وعلييى ذلييك؛ فييإ ن المتيياب والسيين  همييا الليي ان يُرَ ييج إليهميياه ويُعييوَّ

 لج ئيات الحديث في موضول ه   الدراس .

 ـ التثمت من المنْول قمل اتخاذ المواقع: 4

المواقييع ال ينمغييي نن تُمنييى علييى الميين وال علييى التصييور نو التخيييله وإنمييا ينمغييي نن 

ا  للموقع الصحيح من نن يؤسَّيس عليى التثميت مميا تُمنى على واقج وحْيْ ؛ ل ا فال غن

ينْل والتأكد من  دقح و وابحه وه ا نمير ذو نهميي  كميرَّللاه وقيد نرشيدنا هللا ـ تميارِ 

وتعالى ـ إلى التثمت قمل امقدام بْولح ـ تعيالى ـ: }يَيا نَيَُّهيا الَّيِ يَن  َمنُيوا إن َ ياَ ُكْم فَاِسيقو 

يا بَِجَهالَيٍ  فَتُْصيمُِحوا َعلَيى َميا فَعَْليتُْم نَياِدِميَن{]الحجرات: بِنَمٍَأ فَتَمَيَّنُيوا نَن تُِصيي [ه 6مُوا قَْوم 

ه وقيال ابين  ريير ـ «فتثمتيوا»بْيرا ة الانيي  وهيي: « فتمينيوا»وقد قُرئ قولح ـ تعيالى ـ 

بالمييا ه يعنييي نمهلييوا حتييى تعرفييوا  ييحتح وال تعجلييوا بْمولييحه « فتمينييوا»رحمييح هللا ـ: 

(ه وقد بينت اآلي  ضرر عدم التثمت؛ إذ يجعيل امنسيان نادميا  5«)متوافتث»وك لك معنى 

 «.والت حين مندم»على ما فعل 

وعلى ما دلت عليح اآلي  السابْ  دلَّ قولح ـ تعالى ـ: }يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُوا إذَا َضيَرْبتُْم فِيي 

ِ فَتَمَيَّنُييوا{ ]النسييا :  إذا سييرتم مسيييرا  هلل فييي  هيياد »[ه يْييول ابيين  رييير: 94َسييمِيِل هَّ

نعدائممه فتأنوا في قتل َمْن نشمل علييمم نمير  فليم تعلميوا حْيْي  إسيالمح وال كفير ه وال 

تعجلييوا فتْتلييوا ميين التييمس عليييمم نميير ه وال تتْييدموا علييى قتييل نحييد إال علييى قتييل ميين 

-من سن  النميي (ه وقد كان التثمت قمل امقدام 6«)علمتمو  يْينا  حربا  لمم وهلل ولرسولح

كيان إذا  - يلى هللا علييح وسيلم-نن النميي »؛ فعين ننيس بين ماليك - لى هللا عليح وسيلم

غ ا بنا قوما  لم يمين يغي و بنيا حتيى يصيمح وينمير؛ فيإن سيمج نذانيا  كيع عينهم وإن ليم 

مين فعيل خاليد بين  - يلى هللا علييح وسيلم-(ه وقد تمرن النمي 7«)يسمج نذانا  نغار عليهم

« نسييلمنا»ولييم يحسيينوا نن يْولييوا: «  ييمأنا»ا نقييدم علييى قتييل اليي ين قييالوا: الوليييد عنييدم
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(ه قيال الخ يابي: 8«)اللهيم إنيي نبيرن إلييك مميا  ينج خاليد ابين الولييد ـ ميرتين»فْيال: 

 (.9«)ننمر عليح العجل  وترِ التثمت في نمرهم قمل نن يعلم المراد من قولهم  مأنا»

 ـ قمول الحق ممن  ا  بح: 5

يستمد قيمتح من قائلحه نو من المرف ال   قيل فيحه وإنما يستمد ذلك من كونيح الحق ال 

الحييق؛ فييالحق يحمييل قيميي  ذاتييي  مسييتْل  عيين ظييروف ال مييان والممييان واألشييخاص 

واألحواله وإذا كان الحق يُْمل ألنح حق؛ فل لك يُْمل الحق ممن  ا  بحه سوا  كان مين 

وضيعا ؛ فْيد يْيول الميافر نو المنيافق كلمي  الحيقه   ا  بح مسلما  نو كافرا ه نو شريفا  نو

كما قد يْول المؤمن كلم  الماطل؛ ل لك  ا  في و ي  معاذ بن  مل ـ رضي هللا عنح ـ 

التي سمْت وفاتح بعدما ح ر من زيغي  الحمييمه وبيين نن المنيافق قيد يْيول كلمي  الحيقه 

فخي  العليم ننَّيى »قيال:  ونن الِي ان قيد يلْيي كلمي  الضيالل  عليى لسيان الر يل الحمييم

 (.10«) ا ِ؛ فإن على الحق نورا  

وقد حِر لسليمان ـ عليح السالم ـ  نيود  مين الجين وامنيس وال ييره وكيان فييهم الي   

يْدر على إحضار عرش ملم  سمأ في طرف  عينه ومج ذلك فلم يُخمير بخمير ملمي  سيمأ 

إذا نوييت إليى فراشيك : »إال هدهده وقد قيال الِيي ان ألبيي هرييرة ـ رضيي هللا عنيح ـ

« فاقرن  ي  المرسي؛ فإنح لن ي ال عليك من هللا حيافظه وال يْربيك شيي ان حتيى تصيمح

ألبي هريرة لميا قيص علييح  - لى هللا عليح وسلم-ونبو هريرة ال يعرفحه فْال الرسول 

(ه فلم يمنج كونح شي انا  نن يُْر الحيق الي   11«)نما إنح قد  دقكه وهو ك وب»ذلك: 

حه لمن ال بيد مين االحتيراز فيي مثيل ذليك؛ حييث ال يْميل منيح إال الجي   الي   تمينيت قال

«  يدقك»عليى قوليح:  - يلى هللا علييح وسيلم-حْيْتحه ولعلح أل ل ذلك عَّْب الرسيول 

تعيديال  وتواليْيا  ليح يحميل السيامج «  يدقك»حتى ال يمون قوليح: « وهو ك وب»بملم : 

إن الحييق ال يُعييرف »ي ـ رضييي هللا عنييح ـ: علييى قمييول كييل مييا  ييا  بييحه وقييد قييال عليي

 (ه مما يعني تمي  الحق وتفرد  وقمولح ممن  ا  بح.12«)بالر ال

 الموقع من فمر المافر:

ه ولم يدن بيدين - لى هللا عليح وسلم-المافر هو كل إنسان لم يؤمن باهلل ورسولح محمد 

عمييدة األ يينام  امسييالم سييوا  كييان ميين نهييل المتيياب اليهييود والنصييارَّللاه نو كييان ميين

واألوالانه نو كان ـ في ظاهر  ـ ال يعمد شيئا ؛ فه   األ ناف  ميعها كفاره وعليى ذليك 

ت ابْييت ندليي  الِييرل ميين المتيياب والسيين ه ون مييج علييى ذلييك نهييل امسييالم علميياؤهم 

وعوامهمه بل المفار ننفسهم يعلمون نن من دين المسيلمين تمفيير كيل مين ليم ييؤمن بياهلل 

 ن ال إلح إال هللا ونن محمدا  رسول هللا.ورسولح ويِهد ن

والمافر قد يمون مْيما  بدار امسيالم إذا كيان ذمييا  نو دخيل إليهيا بعهيد نو نميانه كميا قيد 

يمون مْيما  بمالد المفر )دار الحربه نو دار العهد(ه والمالم هنيا مْصيور عليى الميافر 

 المْيم بيننا؛ فه ا هو المْدور عليح:

ـ وفق شيروطها المعلومي  ـ إقامي  الميافر بمليد المسيلمينه ميج بْائيح عليى قَمِلَت الِريع  

دينحه وه ا يعني نن الميافر المْييم بيدار امسيالم بسيمٍب مِيرولٍ ال يُجمير نو يُمير  عليى 

ترِ دينيح واليدخول فيي امسيالمه وهي ا يتنياول بالضيرورة نن الميافر غيير مجمير عليى 

ا  منها ما خيالع امسيالم نو وافْيحه وهي ا ترِ  رائح ونفمار  الِخصي  وتصوراتح سو

إلييى غييير ذلييك ميين « حرييي  وحييق التفمييير»نو « حرييي  االعتْيياد»يسييميح بعييض النيياس: 
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ألن هللا لييم يعييط نحييدا  الحييق فييي « حرييي »نو « حْييا  »المسييمياته ونحيين ال نسييمي ذلييك 

و ن« عيدم امكيرا »المفر نو الضالله ولم ييمح ذليك فيي شيريعتح قيطه وإنميا نسيمي هي ا 

فيي نن يضيل ويِيرد عين ال رييق « حريي »فال حق منسان في نن يمفير وال « الجمر»

[؛ فنحن ال نُميِر  256المستْيم. ولمن نْول كما قال ربنا: }ال إْكَرا َ فِي الِدِيِن{ ]المْرة: 

المافر على امسالم وإن كان ال حق لح في نن يمفره ويترتب عليى هي ا الفيرق الي   ليم 

المتيياب المعا ييرين تحديييدُ الموقييع ميين حمييم نِيير نو إذاعيي  المييافر  ينتمييح لييح كثييير ميين

آلرائح بين المسلمين؛ فيإذا كيان الميافر ال حيق ليح وال حريي  فيي نن يمفير ويضيل؛ فمين 

باب نْولى ال حق لح وال حري  في نِير كفير  وإذاعتيح بيين النياسه وعيدم إكراهيح عليى 

 لح في بالد المسلمين.امسالم والهدَّللا ال يع يح حق الدعوة إلى كفر  وضال

وما يتملم فيح المافر المْيم بدار امسالم إما نن يمون نمورا  دنيوي  بحت ه وإما نن يميون 

مسائل ديني  نو لها متعلق باليدين. فالمسيائل الدنيويي  المحتي  كالمسيائل المتعلْي  بيالخمرة 

األميوره فلييس الممتسم  في ال راع  ميثال  نو الصيناع  نو تخ ييط الميدنه ونشيما  هي   

بييين نيييدينا نصييوص معينيي  تمنعييح ميين المِييارك  فييي ذلييك نو ميين نِيير رنيييح فييي ذلييك 

والييدعوة إليييحه وميين الييم فييإن حريتييح فييي نِيير ذلييك النييول ميين الفميير والييدعوة إليييح يتمييج 

 السياس  الِرعي  ويرتمط بالمصلح  في كل عصر.

لدين فييرَّللا بعيض المعا يرين ونما المسائل الديني  نو المسائل المتعلْ  نو لها اتصال با

نن فيي منعييح ميين نِيير فميير  المخييالع لييدين امسييالم َحْجييرا  علييى الفميير وكمتييا  لحريييات 

الناسه ونن من حْح نن ينِر ما يرا ه وينمغي نن يَُممَّين مين ذليكه ونن تُفيتح ليح وسيائل 

خياف النِر المتعددة نبوابهاه وربما يُعلل ذلك بأن  احب الفمر الصحيح نو الْو  ال ي

نو يؤالر علييح  ياحب الفمير الماطيل والضيعيعه وقيد يضييع إليى ذليك قوليح بيأن بيالد 

الغرب نو الِرق المافر تمينح المسيلمين حريي  نِير نفميارهم امسيالمي  واليدعوة إليهيا 

وه ا قم  الرقي والتحضر نو التمدن الحْيْيه حيث ال حجر على نِر األفمار نييا  كيان 

 المثل.نوعهاه وينمغي نن نعاملهم ب

وه   كما نيرَّللا احتجا يات فمريي ه وهيي احتجا يات ُمْابلي  بميا هيو نقيوَّللا منهيا ونكثير 

من ْي ه وال يتعارض مج العْول السليم ه فإذا قلنا: إن شريع  امسيالم تِيهد بيالم الن 

على كل ما يخالفها ويناقضهاه ونن فيي مخالفتهيا ومناقضيتها الخسيران والميواره وننهيا 

نِر الدعوة المضادة لهيا بيين نتماعهيا فيي نرض تحممهيا وتسيي ر ل لك ال تسمح ألحد ب

عليهاه كان ه ا قوال  مْموال  معْوال ؛ إذ كيع يستجي  عاقل يريد نن يمنيي بنيا   نن يتيرِ 

 خرين يهدمون ما يمني وهو قادر عليى مينعهمه ويعليل ذليك بأنيح قيو  وننيح قيادر عليى 

 بنا  ما يهدمونه ه ا ليس بتصرف العْال .

ا النْ   الثاني  وهي سماحهم لغيرهم بالدعوة إلى نفمارهم ونِرها؛ فيإن هي ا ليح ميا ونم

يسوغح عندهمه وهم في ذلك متوافْون من ننفسهم وليسيوا مخيالفين لينممهم؛ فيإن الْيوم 

مر عيتهم العليا فيي ذليك هيى امنسيان نفسيحه ولييس لهيم مر يج خيارج امنسيان نفسيح؛ 

ُمغيرق فيي الفسياد الي   ال تْمليح الف يرة يتمتيج بالْيدر فالفمر الي   ينمير إلييح عليى ننيح 

نفسح من الحجي  التيى يتمتيج بهيا الفمير الي   ينمير إلييح عليى ننيح فمير  يالح؛ إذ الميل 

 ييادر عيين امنسييان  يياحب المر عييي  العليييا عنييدهم؛ حتييى و ييدنا لييديهم نفمييارا  فييي 

إليى واقيج مميارس نو منتهى الفساد ـ ربما ال تْملهيا بعيض الحيوانيات ـ تحوليت عنيدهم 
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قييوانين يحييتمم إليهييا النيياس؛ ففييي تلييك الييمالد تو ييد حرييي  اليي واج بييين المثلييين )ر ييل 

لر ييله وامييرنة المييرنة( بييل يو ييد عنييدهم زواج المحييارم حيييث يتيي وج الر ييل ابنتييحه 

 وهم ا.

وعلى ه ا نْول: لو ننهم سمحوا في بالدهم للمسلمين بنِير نفميارهم ودعيوتهم؛ فهيم ليم 

الْاعييدة التييى ين لْييون منهيياه وال يُْمييل شييرعا  نو عْييال  نن نمييافئهم علييى عييدم يخييالفوا 

 مخالفتهم ألنممتهم بمخالفتنا لِريعتنا.

 ندل  عدم  واز نِر ما يخالع الِريع :

وقد دل عدم  واز نِر نو إذاع   را  ونفمار المفار المخالفي  للِيرل ندلي  كثييرة؛ فمين 

ْيييَت الَّييِ يَن يَُخوُضييوَن فِييي  يَاتِنَييا فَييأَْعِرْض َعييْنُهْم َحتَّييى ذلييك قولييح ـ تعييالى ـ: }َوإذَا َرنَ 

[؛ فأمر هللا ـ تمارِ وتعالى ـ بيامعراض ـ ن  68يَُخوُضوا فِي َحِديٍث َغْيِرِ { ]األنعام: 

ب بآيييات هللا نو  الصييد وعييدم االسييتمال نو الجلييوس ـ عميين يخييوض نَّللا يسييته ُئ ويميي ِِ

في حديث  خر؛ ن  حتى يمتعدوا عن الخيوض فيي  ييات يخالفها ويناقضها حتى يأخ وا 

هللا؛ فالمسييلمون ممنوعييون ميين امقمييال نو الجلييوس إلييى المفييار واالسييتمال إليييهم حييال 

خوضهم فيي  ييات هللاه وإذا كيان المسيلمون ممنيوعين مين ذليكه فيال يجيوز نن يمياح نو 

ـ عيين طريييق  يسييمح للمفييار بييأن يْتحمييوا علييى المسييلمين بيييوتهم ومجالسييهم ونييواديهم

وسائل النِر الحديث  ـ ليسمعوهم باطلهم وكفرهم بآيات هللا وتم يمهم لها نو معارضيتهم 

ومخالفتهم لها؛ ألنح ال يْول عاقل إن المسلم ال يجوز ليح نن يي هب إليى المفيار ويجليس 

إليهم ويستمج لما يْولونه بينما يجوز نن يي هب المفيار إليى المسيلم ليسيمعو  ميا عنيدهم 

وض فيي  ييات هللاه وليو قيال قائيل: إن هي   اآليي  منعيت المسيلمين مين الجليوس من الخ

لسمال خوض المفاره ولم تأمر المسلمين بمنج المفار عن الخوض في الدينه قلنيا: هي   

اآلي  ممي ه والمسلمون في مم  لم تمن لهم قوة نو والي  نو سل ان يتممنون بح من دفيج 

ان كيل الي   يممين فعليح فيي هي   الحالي  هيو منيج المفار عين الخيوض فيي ديين هللاه وكي

المسييلمين ميين الجلييوس إلييى المفييار واالسييتمال إلييى خوضييهم فييي الييدينه وهيي ا قييد  ييا  

 األمر بح.

فلما انتْل المسلمون إليى المديني  و يارت لهيم قيوة ومنعي  ودار حصيين ه ليم يمين نحيد 

ه وإنمييا كييان يْييوم يسييت يج إظهييار الخييوض فييي  يييات هللاه نو دعييوة المسييلمين إلييى ذلييك

بِي  من ذلك المنافْونه وال يجلس إليهم نو يستمج إلييهم إال نمثيالهمه فني ل تحي ير هللا 

يا{ ]النسيا :  ِْيَن بِأَنَّ لَُهْم َع َاب ا نَِليم  ِِر اْلُمنَافِ ِِ َل 138لهم بْولح: }بَ [ه إليى قوليح: }َوقَيْد نَي َّ

ْْعُيدُوا َمعَُهيْم َحتَّيى  َعلَْيُمْم فِي اْلِمتَاِب نَْن إذَا َسِمْعتُمْ  ِ يُْمفَيُر بَِهيا َويُْسيتَْهَ نُ بَِهيا فَيال تَ  يَياِت هَّ

ِْيَن َواْلَمييافِِريَن فِييي َ َهيينََّم  َ َ يياِمُج اْلُمنَييافِ ييثْلُُهْم إنَّ هَّ يَُخوُضييوا فِييي َحييِديٍث َغْيييِرِ  إنَُّمييْم إذ ا ِمِ

عيين الجلييوس واالسييتمال إلييى [ه وفييي هيي   اآلييي  ز يير شييديد 140َ ِميع ييا{ ]النسييا : 

يثْلُُهْم{. فليم يمين نحيد فيي المديني   الخائضين؛ وذلك حيث يْول هللا ـ تعالى ـ: }إنَُّميْم إذ ا ِمِ

وخا يي  بعييد انتصييار المسييلمين فييي بييدره يسييت يج نن يجهيير بييالخوض فييي  يييات هللاه 

ا واقتصيير ذلييك علييى المنييافْين نو اليهييود فييي مجالسييهم الخا يي  التييي ال ي لييج عليهيي

غيرهمه ول لك كان الْر ن إذا ن ل يخمر عن نقوالهم ونفعالهم؛ إذ ينمر بعضهم ليمعض 

ب لك؟ وهي ا  - لى هللا عليح وسلم-ويْول: هل سمج خمركم نو ر كم نحده فأخمر محمدا  

من قلي  علمهيم وفْههيم؛ ألن هللا ـ عي  و يل ـ هيو الي   يخمير . والمْصيود ننهيم كيانوا 
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 ـ تعالى ـ ممينا  ذلك: }َوإذَا َما نُنِ لَْت ُسيوَرةو نََّميَر بَْعُضيُهْم يسرون وال يجهرونه قال هللا

ُ قُلُييوبَُهم بِييأَنَُّهْم قَييْومو الَّ يَْفَُْهييوَن{  ييْن نََحييٍد الُييمَّ انَصييَرفُوا َ ييَرَف هَّ إلَييى بَْعييٍض َهييْل يَييَراُكم ِمِ

 -هللا عليح وسيلم لى -إذا حضروا الرسول »[. قال الْرطمي: المنافْون: 127]التوب : 

وهو يتلو قر نا  نن ل فيح فضيحتهم نو فضيح  نحد منهم  عل ينمر بعضيهم إليى بعيض 

نمر الرعب عليى  هي  التْريير يْيول: هيل ييراكم مين نحيد إذا تملميتم بهي اه فينْليح إليى 

؟ وذلييك  هييل ميينهم بنموتييح عليييح السييالمه ونن هللا ي لعييح - ييلى هللا عليييح وسييلم-محمييد 

 (.13«)غيمح على ما يِا  من

وإذا كانييت وسيييل  نِيير األقييوال فييي اليي من الغييابر هييي الجلييوس إلييى  يياحب الْييول 

واالستمال منح؛ فإن الوسيائل قيد تعيددت اآلن وتنوعيته وإذا كيان المسيلمون ممنيوعين 

من الجلوس واالستمال لمن يخوض في دين هللا؛ فإن المنج ليس قا يرا  عليى الوسييل ه 

 ال للماطله فيعم ذلك كل وسيل  تؤد  الغرض نفسح.وإنما هو المنج من االستم

ومن األدل  على ذلك نن يْال: إن هللا ـ تعالى ـ ما نن ل كتمح وال نرسيل رسيلح إال للنهيي 

َ َواْ تَنِمُوا ال َّياُغوَت{  ُسوال  نَِن اْعمُدُوا هَّ ٍ  رَّ عن الِرِ كما قال: }َولََْْد بَعَثْنَا فِي ُكِلِ نُمَّ

ييُت اْلِجيينَّ َوامنييَس إالَّ  [36]النحييل:  ْْ و يييات كثيييرة فييي ذلييكه وقييال ـ تعييالى ـ: }َوَمييا َخلَ

[؛ فهيي ا نعمييم مْصييد ميين مْا ييد بعثييات الرسييل علييى تعييدد 56ِليَْعمُييدُوِن{ ]اليي اريات: 

األزمان؛ فميع يْال إنح تماح الدعوة إلى ميا ينياقض ذليكه وننيح يحيق لميل نحيد التعميير 

نُميرت نن نقاتيل : »- يلى هللا علييح وسيلم-مين ذليك قوليح عن ذلك ونِر  بين الناس؟ و

-(. فيإذا كيان رسيول هللا 14..«)الناس حتيى يِيهدوا نن ال إليح إال هللا وننيي رسيول هللا 

مأمورا  بْتال الناس من ن ل توحيد هللا تعالى؛ فميع يْال: ينمغيي  - لى هللا عليح وسلم

و مناقضيي  ميا هييو معلييوم ميين دييين نن تع يى للمييافر الحرييي  ليييدعو إليى كفيير  وشييركح ن

 امسالم؟

وقد عمل الصحاب  ـ رضي هللا عنهم ـ وَمْن بعيدَهم مين نهيل العليم بميا دل علييح المتياب 

وال نُرِغِيب »(ه التيي تؤخي  عليى نهيل ال مي : 15والسن ؛ فْد  ا  في الِروط العمري )

شيرح هي   الفْيرة مين ه قيال ابين الْييم ـ رحميح هللا ـ فيي «في دينناه وال ندعو إليح نحيدا  

(؛ فميين ـ رحميح هللا 16«)ه ا من نْولى األشيا  نن ينتْض العهد بح»الِروط العمري : 

ـ نن العهد ينتْض ب لك؛ وانتْاض العهيد يحيل دميح وماليح. وذكير فيي الفيرول نن العهيد 

فيتن »(ه وكي لك األمير ليو 17«)ذكير هللا نو كتابيح نو دينيح نو رسيولح بسيو »ينتْض بيـ 

(ه وبعض نهل العلم يْول: ينمغي على اممام نن يِترط علييهم نن 18«)عن دينحمسلما  

من فعل ما تْدم ذكير  ينيتْض عهيد ه وإن ليم يِيترط ذليك فيي العْيد فيال ينيتْض عهيد  

ه وسب امسيالمه - لى هللا عليح وسلم-ب لكه ويعللون ذلك بأن من دينهم سب الرسول 

متفْيون عليى مينعهم مين إظهيار ال عين فيي  لمنهم يمنعون من إظهار ذليك؛ فأهيل العليم

ديننا واالنتْاص لحه والخالف بينهم هل يُعَدُّ ذلك مينهم نْضيا  للعهيد حتيى ليو ليم يِيترط 

(؛ فْيييد دليييت اآلييييات 19علييييهم فيييي ن يييل العْيييده نم ال يميييون ناقضيييا  إال باالشيييتراط)

بنِر نقوالهم واألحاديث ومْا د الدين وكالم نهل العلم على عدم  واز السماح للمفار 

نو نفمارهم المناقض  لإلسالمه فال ينمغي نن يسمح لهم ب لكه وال تجيوز معياونتهم فييح؛ 

ألن التعاون المِرول هو التعاون على المر والتْيوَّللا ولييس عليى اماليم والعيدوان. قيال 

َْْوَّللا َوال تَعَياَونُوا َعلَيى امالْي ِم واْلعُْدَواِن{]المائيدة: هللا ـ تعالى ـ: }َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلمِِرِ َوالتَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 788 

[ه وقد دلت النصوص نن من عاون نو ساعد في ذلك فلح من  رمهم نصيب. قيال هللا 2

ِْيَاَميِ  َوِميْن نَْوَزاِر الَّيِ يَن يُِضيلُّونَُهم بِغَْييِر ِعْليمٍ   ـ تعالى ـ: }ِليَْحِملُوا نَْوَزاَرُهْم َكاِملَ   يَيْوَم اْل

[ه ولمين هي ا ال يمنيج مين مناقِي  الميافرين ودعيوتهم 25نحيل: ناَل َساَ  َما يَيِ ُروَن{ ]ال

إلى امسالم ومجادلتهم بالتي هي نحسنه وسمال ما عنيدهم مين شيمهات نو اعتراضيات 

تصيرفهم عيين اليدينه والجييواب عنهياه وال مييانج ميين نن تُعْيد  لسييات لي لك بييين الييدعاة 

حْائْح وم ايا ه لمين هي ا المسلمين وبين المدعوين المفار لعرض امسالم عليهم وبيان 

ال يسييتل م السييماح لهييم بنِيير نفمييارهم المخالفيي  لإلسييالم والييدعوة إليهييا بوسييائل النِيير 

المعلوم ؛ إذ ال ارتماط بيين دعيوتهم إليى امسيالم وبيين السيماح لهيم بعيرض ميا عنيدهم 

 على الناس.

 الموقع من فمر المسلم المخالع:

الِخص الي   يُحَميم ليح بامسيالم شيرعا ه ولييس عندما نتملم عن المسلم فإنما نتملم عن 

عمن هو موليود ألبيوين مسيلمينه نو مين كيان مسيمى باسيم مين نسيما  المسيلمين؛ ألنيح 

يو د في وقتنا الحاضر نناس لهيم نسيما  إسيالمي  لمينهم اعتنْيوا  را   ونفميارا  خر يت 

مييين  بهيييم مييين حمييييرة امسيييالم؛ فالِيييخص الييي   ال ييييرَّللا امسيييالم ناسيييخا  لميييا سيييمْح

الرسيياالته ويييرَّللا نن المسييلمين واليهييود والنصييارَّللا كلهييم مؤمنييون وننهييم نييا ون فييي 

اآلخرةه ونن االختالف بيينهم كياالختالف بيين المي اهب الفْهيي ه وكي لك الي   ييرَّللا نن 

امسالم  الح فْط لحياة المداوةه وننح قد اسيتنفد نغراضيحه وننيح ليم يعيد  يالحا  للحيياة 

نن الحييدود الِييرعي  عْوبييات غييير مناسييم  للعصيير  المعا ييرةه وكيي لك اليي   يييرَّللا

الحديثه وننح ينمغي استمدالهاه وك لك ال   يرَّللا ننح ينمغي المساواة بين ال كر واألنثيى 

في قسم  الميراإه وك لك ال   ييرَّللا نن الِياب نو الفتياة إذا بلغيا سين الرشيد فيإن لميل 

ج وال حرج عليح نو ليوم خارج إطار ال وا«  نسي »منهما نن يْيم ما شا  من عالقات 

فييي ذلييكه ونحييو هيي ا المييالم؛ فييإن كييل هييؤال  قييد خر ييوا ميين حميييرة امسييالم باتفيياق 

العلما ؛ ألنهم ننمروا معلوما  من الدين بالضرورةه وإن كانت لهم نسما  إسالمي ه وإن 

تَْمفُيُروَن كانوا ما زالوا يؤمنون بمعض ما  ا  بيح الِيرل: }نَفَتُْؤِمنُيوَن بِيمَْعِض اْلِمتَياِب وَ 

ِْيَاَميِ  يُيَردُّوَن إلَي ى بِمَْعٍض فََما َ َ اُ  َمن يَْفعَُل ذَِلَك ِمنُمْم إالَّ ِخْ  و فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َويَْوَم اْل

ا تَْعملُون{ ]المْرة:  ُ بِغَافٍِل َعمَّ [. ونحن هنيا ال نيتملم عين هيؤال ؛ 85نََشِدِ اْلعَ َاِب َوَما هَّ

خلون فييي الصيينع اليي   تْييدم المييالم عنييحه وإن كييان هييؤال  ميين حيييث ألن هييؤال  يييد

الحْيْيي  ال يمييون لهييم و ييود فييي دار امسييالم؛ ألن المرتييد ال يَُْيير علييى ردتييح؛ فإمييا نن 

يتوب وير ج وإما نن يُْتله وإنما يُتصور و يود هيؤال : إميا فيي بيالد المفيره وإميا فيي 

فيي اليمالد التيي تلتي م شيرل هللا فيإن هيؤال   بالد المسلمين التي ال تلت م شرل هللاه ونما

يسرون ذلك المالم ويخفونحه وال يموحون بح إال ألمثالهم؛ فهم في هي   الحالي  منيافْون. 

والمراد بحديثنا فيي هي   الفْيرة المسيلم المحميوم ليح بامسيالم شيرعا ه وهنيا نيضيا  نْسيم 

 الفمر إلى نوعين:

 

 لدينه ونول متعلق بمسائل الدنيا المحت :نول في مسائل الدين نو متعلق بمسائل ا

 الفمر الدنيو :
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ال تلي م الِييريع  المسيلمين باتمييال نميط واحييد فييي الفمير الييدنيو  وال تحجير عليييهم فييي 

ذلكه وال تمنعهم من نِر ما لديهم مين األفميار النافعي  المفييدة التيى تنفيج المسيلمين فيي 

لييك وعْييد المناقِييات نو النييدوات حييياتهم الييدنياه وال بييأس ميين تحيياور المسييلمين فييي ذ

والمؤتمرات التي يعرض فيها كيلو ميا عنيد ه ولييس مين اليالزم نن يتفيق المسيلمون فيي 

ه ا النيول مين الفميره وال ييالم نحيد عليى الخيالف فيي هي ا الميابه ولييس فيي منيج هي ا 

النول حج  شرعي  يُستند إليهاه كما ننح لييس فيي منعيح فائيدة دنيويي ه ويجيوز نِير هي ا 

لنول من الفمر بوسائل النِر المتعددةه لمن ينمغي نن يمون ذليك مين ن يل تْيديم شيي  ا

مفيد نافج نو الو ول إلى شي  مفيد نافجه ونن يتملم امنسيان فيميا يحسين مين األميوره 

ونن ال يمون الحديث نو النِر هو الغاي ؛ إنميا الغايي  تحْييق مصيلح  حْيْيي  مين ورا  

 ذلك الخ أ في ه ا النول من الفمر.ذلكه وال يضر المسلم بعد 

 الفْح في الدين:

النول الثاني من الفمر هو الفْح في الدينه وهو ليس فمرا  بيالمعنى المتيداول بيين النياس 

ن  تمييوين  را  قائميي  علييى التأمييل فييي الواقييج ميين خييالل الخمييرات الممتسييم  وإعمييال »

الميراد مين نصيوص الِيرل ـ  ه وإنميا الفْيح هيو: فهيم«العْل ان القا  من تلك الخميرات

سييوا  نكانييت النصييوص تتعلييق بمسييائل األ ييول نو بمسييائل الفييرول ـ وتْييديم اآلرا  

والحلييول لمييا يجييدُّ ميين نشيييا  ونمييور اسييتنادا  إلييى النصييوص الِييرعي  والفْييح فيهيياه 

ر ومممين الحيدوإه وقيد وقيج فعيال ه  والخالف في فهم النصيوص الِيرعي  نمير متصيوَّ

 ولح ننول:

 ف في مسائل األ ول )العْيدة(:ـ خال 1

والعْيدة هي كل ما يجب على المسلم اعتْاد  يْينيا  مين غيير شيك نو ارتيياب وال يجيوز 

وهيي ـ بحميد « نهيل السين  والجماعي »لح مخالفتحه والعْيدة التي تتمتج ب لك هي عْيدة 

  هللا ـ مدونيي  مسيي ورةه محييددة مضييموط ه ومييا خييالع هيي   العْيييدة فهييو المدعيي  كمدعيي

الخييوارج والمعت ليي  والمر ئيي  والِيييع  والجهمييي  والييروافض )وهاتييان األخيرتييان قييد 

تملم نهل العلم في تمفيرهما(ه وقد نهى نهل العليم قيديما  وحيديثا  عين الجليوس إليى نهيل 

المييدل واالسييتمال لمييا هييم عليييح )وإن قلييَت: نرد عليييهم؛ فْييد تييدخل عليييك شييمهتهم وال 

 تحيرا  مض ربا (.تست يج ردها فتصمح بعدها م

[: 68قال في فتح الْدير في قول هللا ـ تعالى ـ: }َوإذَا َرنَْيَت الَِّ يَن يَُخوُضوَن{ ]األنعيام: 

وفي هي   اآليي  موعمي  عميمي  لمين يتسيمح بمجالسي  الممتدعي  الي ين يحرفيون كيالم »

هللاه ويتالعمييون بمتابييح وسيين  رسييولحه ويييردون ذلييك إلييى نهييوائهم المضييل  وبييدعهم 

الفاسييييدة؛ فإنييييح إذا لييييم ينميييير عليييييهم ويغييييير مييييا هييييم فيييييحه فأقييييل األحييييوال نن يتييييرِ 

 («.20مجالستهم)

وإذا كان الدعاة إلى المدل ـ كما قرر نهل العلم مين السيلع واألئمي  ـ ال تْميل شيهادتهمه 

وال يصلى خلفهمه وال يؤخ  عنهم العلمه وال يناكحون عْوبي  لهيم حتيى ينتهيوا عِميا هيم 

حييق »نو « حرييي  الفميير»يييع يجييوز نِيير بييدعهم والسييماح بيي لك بيي عم (؛ فم21فيييح)

ه ومثييل هيي   العمييارات «إطييالق روح امبييدال»نو « إشيياع  الْافيي  التعييدد»نو « التعمييير

التييى ال يترتييب عليهييا غييير إفسيياح ال ريييق نمييام الييدعوات الضييال  والمنحرفيي  عيين 
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والتصيورات لتنيتج فيي الصراط المستْيم لتغي و العْيول والنفيوسه وتيؤالر فيي األفميار 

ل عليح في تحْيق هدف.  النهاي  مجتمعا  متناقضا  متعارضا ه ال ير ى منح نفج وال يعوَّ

فالدعوة إلى الضالل ال تجوز ويتحمل اليداعي وزر ذليكه وكي لك المِعيين عليى ذليك نو 

مين دعيا إليى ضيالل  كيان علييح : »- لى هللا عليح وسلم-المساعد فيحه وقد قال رسول 

 (.22«)الم مثل  الام من تمعح ال ينْص ذلك من  الامهم شيئا  من ام

وقييد منييج نهييل العلييم قييديما  وحييديثا  ميين نِيير األقييوال المضييل ه وقييالوا بحييرق نو إتييالف 

هيي   المتييب »المتييب المِييتمل  علييى تلييك العلييوم الماطليي . قييال ابيين الْيييم ـ رحمييح هللا ـ: 

اه وهي نْولى ب لك من إتيالف  الت المِتمل  على الم ب والمدع  يجب إتالفها وإعدامه

اللهو والمعازفه نو إتالف  ني  الخمر؛ فإن ضررها نعمم من ضرر ه  ه وال ضيمان 

قيال ن يحابنا: وال يجيوز بييج كتيب المفير؛ ألنيح لييس فيهيا »(. وقال النوو : 23«)فيها

مين منفع  مماح ه بل يجب إتالفها... وهم ا كتيب التنجييم والِيعوذة والفلسيف ه وغيرهيا 

العلييوم الماطليي  المحرميي ؛ فميعهييا باطييل؛ ألنييح ليييس فيهييا منفعييح مماحيي  وهللا ـ تعييالى ـ 

(. وقد ظهر في عصيرنا الحاضير عيدد مين المحيوإ التيي تيدعو إليى مي هب 24«)نعلم

المر ئ  وتنتصر ليحه فأفتيت اللجني  الدائمي  للمحيوإ العلميي  فيي السيعودي  بعيدم  يواز 

 نِر ه   المتب نو طماعتها.

األدل  على عدم  واز نِر نفمار المدل والضالالت المثرة الماالرة مين النصيوص  ومن

الِرعي  التي تُل م المسلمين باألمر بالمعروف والنهي عن المنمر؛ فمييع يميون هنياِ 

و « حريي  النِير»تْيد والت ام بتلك النصوص مج الْول بجواز نِير الميدل تحيت زعيم 

 ونحو ذلك المالم؟« حق التعمير»

بعيدما تيال قوليح ـ تعيالى ـ: }ُهيَو  - لى هللا عليح وسلم-األدل  نيضا  قول الرسول ومن 

{ ] ل  ييابَِهاتو َِ ْحَمَميياتو ُهيينَّ نُمُّ اْلِمتَيياِب َونَُخييُر ُمتَ الَّييِ   نَنييَ َل َعلَْيييَك اْلِمتَيياَب ِمْنييحُ  يَيياتو مُّ

ى هللا إذا رنيييييتم اليييي ين يتمعييييون مييييا تِييييابح منييييح؛ فأولئييييك اليييي ين سييييم[: »7عمييييران: 

قييد نمرنييا بالحيي ر ميينهم؛  - ييلى هللا عليييح وسييلم-(؛ فييإذا كييان الرسييول 25«)فاحيي روهم

 ؟- لى هللا عليح وسلم-فميع يُعَ ْون الحق في التعمير نو نِر ما ح َّر منح الرسول 

وينمغي نن نِير هنا إلى نن المسلم قد يْج في مسأل  نو مسيألتين نو نحيو ذليكه فيخيالع 

ن  والجماع ه وال يعد ب لك ممتدعا ؛ ألنح لم يؤسس نقوالح تلك عليى ب لك م هب نهل الس

ن ول نهل المدله ولم يتخ  المدع  لح منهجا ه وإنما وقج فيها مين قمييل الخ يأ؛ فيال يعيد 

ميتيدعا  إال ميين يؤسييس نقوالييح عليى ن ييول نهييل المييدل. لميين هي ا الموقييع إنمييا هييو ميين 

دل فال يتغيره بل يجب رد  وعيدم نِير  نييا  الِخص الْائل. نما الموقع من الْول الممت

كان الموقع من قائلحه وقد يمدو لمعضيهم هنيا نن يْيول: لمياذا ال تُتيرِ لهيم حريي  نِير 

نفمارهم و رائهم على النياسه اليم يُيرد عليهيا ويُميين ميا فيهيا مين خ يأه وال شيك نن هي ا 

ره ونن نِير هي ا المالم يرِوِ ح بعضيهمه وينميرون إلييح عليى ننيح مين قمييل حريي  الفمي

المالم نْولى من  علح ينمت في السر والخفيا ه لمين هي ا الْيول معياَرض بميا كيان علييح 

سلفنا الصالح؛ إذ الفتياوَّللا المِيهورة عينهم بهجير ن يحاب الميدل وعيدم الجليوس إلييهم 

واالستمال لهم. اليم إن هي ا العميل لييس فييح فائيدة سيوَّللا التِيويش عليى بعيض الي ين ليم 

ئقه إضياف  إليى إضياع  الوقيته ولهي ا ال نيرَّللا  يواب ميا تْيوم بيح ترسخ عندهم الحْا

بعض وسائل النِر وامعالم مين عميل المنياظرات والمْيابالت بيين مين يحمليون العليم 
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الِرعيه وبين من يناقضون ذليك ويتمسيمون بياألقوال المخالفي  ليح؛ إذ ال فائيدة تر يى 

ر يج عين مْاالتيح الفاسيدةه  من ورا  ذلك؛ فلم نر نن نحيدا  عليى كثيرة هي   المنياظرات

وكل ما هنالك ننح تممن من إسمال باطلح لعدد كمير من النياسه اليم إنيح قيد يتيأالر بماطليح 

بعض ن حاب العْول الضعيف ه ولسنا نمانج من إ را  هي   المنياظرة ونمثالهيا؛ ولمين 

ليس عن طريق النِر في وسائل امعالم لما يترتيب عليى ذليك مين المفاسيد التيي ت ييد 

المصالح المتوقع . نما إذا لم يمن هناِ طريق فعيال لليرد عليى تليك األباطييل غيير  عن

ذلك؛ فهل يجوز نن نِارِ في اليرد عليى نهيل الماطيله ومنياظرتهم فيي تليك الوسيائل؟ 

 وال   يمهر نن  واب ذلك مرتمط بالمصلح  حسمما تْرر في فْح السياس  الِرعي .

 فْهي(:ـ خالف في مسائل الفرول )الخالف ال 2

وهو نوعان: خالف تنول وخالف تضاد. والمراد بخالف التنول: هو خالف فيي نميور 

متعددة كلها مِروع  فيختار هي ا نوعيا ه ويختيار ذليك نوعيا   خيره وال حيرج فيي ذليك. 

ويلحييق بييالخالف فييي ذلييك االختيييارات المتعييددة المتعلْيي  بييأمور الييدنياه وهيي ا النييول ال 

ين الناسه وليس من شيروٍط فيي هي ا غيير عيدم المغيي عليى يُحمر نِر  والدعوة إليح ب

 اآلخرين. والمراد بخالف التضاد: هو التناقض بين األقواله وهو نيضا نوعان:

فخييالف تضيياد ضييعَُع فيييح نحييد الْييولين ضييعفا  كميييرا  لمخالفتييح اليينص نو ام مييال نو  -

كييان سييميلح هيي ا نحييو ه ومثييل هيي ا الْييول يُيينَْض؛ فلييو حمييم بييح حيياكم نُْييض حممييح. ومييا 

السييميل فييال يجييوز نِيير  والييدعوة إليييح واالسييتدالل لييح مميين يييرَّللا  ييوابحه وإن  ييازت 

فييإن األئميي  األربعيي  »حمايتييح لميييان خ ئييح وبعييد  عيين الصييواب. يْييول شيييخ االسييالم: 

متفْيون عليى ننييح إنميا يُينْض حمييم الحياكم إذا خيالع كتابييا  نو سين  نو إ ماعيا  نو معنييى 

 (.26«)ذلك

تضاد لم يضعع فيح قول مين األقيوال بحييث يُيَردُّ؛ ومسيائل هي ا النيول يعمير وخالف  -

عنها نهل العلم بمسائل اال تهاد؛ فه ا النيول مين الخيالف ال يمنيج نِير  واليدعوة إلييحه 

وميين رنَّللا  ييواب شييي  ميين األقييوال فلييح نِيير ذلييك والييدعوة إليييحه وعلييى ذلييك  ييرَّللا 

ـ إلى يومنا ه اه يختلفون في كثير من هي ا  الحال من  نيام الصحاب  ـ رضوان هللا عليهم

ل بعضييهم بعضييا  نو يفسييق  النييول ميين المسييائل وال يحجيير بعضييهم علييى بعييض نو يمييدِِ

بعضهم بعضا ؛ مج الحفاظ عليى األخيوة والمحمي  واأللفي . وهمي ا يتميين ننيح لييس عنيدنا 

فيي الِيريع  مِمل  تتعلق بحري  الفمر نو حق التعمير؛ فمل ما يسوغ الْول بح نوالعمل 

فال منج وال حرج من نِر  والدعوة إليحه ولمن كثيرا  من الْوم يريدون منا تحيت زعيم 

نن نميييح مييا ال يميياح ونن « إشيياع  الْافيي  التعييدد»نو « حييق التعمييير»نو « حرييي  الفميير»

 نتجاوز ما ال يجوز تجاوز .

نمير علييح نم وقد سئل شيخ امسالم عمن يْلد بعض العلما  في مسيائل اال تهياد؛ فهيل ي

الحميد هلل: مسيائل اال تهياد مين عميل »يُهَجر؟ وكي لك مين يعميل بأحيد الْيولين فا ياب: 

فيها بْيول بعيض العلميا  ليم ينمير علييحه وليم يهجيره ومين عميل بأحيد الْيولين ليم ينمير 

عليحه وإذا كان في المسأل  قوالن: فإن كان امنسان يمهر لح ر حان نحد الْولين عمل 

 (.27«)عض العلما  ال ين يعتمد عليهم في بيان نر ح الْولين. وهللا نعلمبحه وإال قلد ب

وينمغي نن يُعلم نن التْلييد هنيا رخصي ه وال يجيوز لمسيتعملها نن ييدعو إليى ميا تضيمنح 

وينافح عنح ويستدل لحه إنميا يْيوم بي لك مين كيان لدييح عليم باألدلي ؛ نميا مين لييس عنيد  
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نِر؛ ألنح ليس من نهل ذلكه ولو تْيد الناس بي لك لْيل غير التْليد فإنح ال ينمغي لح نن ي

كثييير ميين المييالم الييد  يُنِيير؛ ألنييح ليييس ميين نهييل العلييم. قييال ابيين تيمييي  ـ رحمييح هللا ـ: 

ومسائل اال تهاد ال يسوغ فيها امنمار إال بميان الحج  ال امنمار المجرد المستند إليى »

مسيائل اال تهياد ال »(ه وقيال: 28«)محض التْليد؛ فإن ه ا فعيل نهيل الجهيل واألهيوا 

يجوز لمن تمسك فيها بأحد الْولين نن ينمر على اآلخر بغير حجي  ودلييل؛ فهي ا خيالف 

 («.29إ مال المسلمين)

ز  شييرك  »وسييئل ـ رحمييح هللا ـ عميين ولييي نمييرا  ميين نمييور المسييلمين وم همييح ال يجييِوِ

اس ميين ذلييك وال ميين ليييس لييح منييج النيي»فهييل يجييوز لييح منييج النيياس؟ فأ يياب: « األبييدان

نمائر  مما يسوغ فيح اال تهاد وليس معح نيص مين كتياب وال سين  وال إ مياله وال ميا 

 (.30«)هو في معنى ذلك

وينمغي هنا التفريق بين مسائل الخالف ومسيائل اال تهياد؛ إذ بعيض النياس يسيتخدمون 

هيياد؛ اللفمييين علييى ننهمييا مترادفييان؛ ومسييائل الخييالف نوسييج نو نعييم ميين مسييائل اال ت

فمسائل الخيالف تِيمل المسيائل التيي اختليع فيهيا المسيلمون سيوا  نكيان هي ا الخيالف 

سائغا  نو غير سائغه ونميا مسيائل اال تهياد فإنميا تتنياول نو تِيمل المسيائل التيي يسيوغ 

 فيها االختالف.

  داب النِر:

العميل وفي الدعوة إلى مسائل اال تهاد نو نِرها ينمغي مراعاة نمور كثيرة حتى يمون 

 نافعا  مفيدا  من غير نن يترتب عليح ضرر؛ فمن ذلك:

ـ عدم المغي نو االست ال  عليى المخيالعه واتهاميح فيي نيتيحه والمحيث ليح عين زالت نو 

عيوب خار   عن ن اق الموضول. ومنح نن تمون المر عي  والمحا جي  لمتياب هللا ـ 

فيإذا وقيع األمير عنيد حيد ولييس لفيالن؛  - يلى هللا علييح وسيلم-تعالى ـ وسين  رسيولح 

المحا ج  بالر ال فينمغي نن ينتهي الحديث عنيد ذليك. ومين ذليك العليم؛ فيال ييتملم فيي 

شي  إال إذا علمح  حيحا  من مصادر  الصحيح ه وليس لمجرد كلم  يْرؤهيا مين هنيا 

وكلميي  ميين هنيياِه الييم ينصييب نفسييح للييدعوة والمجادليي . وميين ذلييك عييدم إهييدار مييا عنييد 

خير والفضل من ن ل الخالف في ه   المسائله ومن ذليك عيدم التفسييق اآلخرين من ال

نو التمييديج؛ ألن هيي   المسييائل ليسييت ميين مسييائلح. وميين ذلييك نن يمييون الحييرص علييى 

االتفاق ال على تأكيد الخالفه ومن ذليك نن تمْيى األخيوة والميودة والتنا يح والتعياون 

 على الخير حتى مج استمرار الخالف.

ينمغي النمر إليهاه وهيي ميا إذا كيان الِيخص قيد  ميج بيين األميرين:  لمن هناِ مسأل 

بييين فسيياد فييي بعييض مسييائل االعتْيياد نو األقييوال الفْهييي  الِيياذةه وبييين  ييودة رن  فييي 

بعض المسائل األخرَّللا؛ فهل يسمح لح بحري  النِير فيي المجيال الي   ن ياد فييح؟ وهي   

ق لِميح لها من بعض الو و  علما   الحديث من قمل فيما يخيص  يواز المسأل  قد ت رَّ

التحييديث عيين نهييل المييدل؛ فييمعض نهييل العلييم رنَّللا نن مجييال الرواييي  هييو علييى األمانيي  

والصدق والضمطه فإذا كان الر ل نمينيا   يادقا  ضياب ا  فيال حيرج مين التحيديث عنيحه 

 وعليح بدعتح.
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يل لييح ورنَّللا  خييرون نن يتييرِ حديثييح لييئال يمييون فييي التحييديث عنييح إشييهار ألميير  وتعييد

وت كي . وفصَّل  خرون وقالوا: إن كان ميا يروييح ييدعم بدعتيح ويؤييدها فيال يْميله وإال 

 فال مانج من التحديث عنح بِرط الصدق والضمط.

ح  ح ليد َّ نن هي   المسيائل تعيد مين مسيائل السياسي  الِيرعي  التيي ال يتير َّ وال   يتر َّ

صلح  الِرعي  في كل عصر؛ فإن فيها قولو واحدو على طول ال منه وإنما هو تابج للم

كان يو د من بين المسلمين سليمي العْيد  مين يغنيي عميا عنيد  مين  يودة فمير ورن ؛ 

فال نرَّللا تممينح من النِر ومخاطم  الناسه وإن كان ال يو د مين يغنيي عنيحه فيال ميانج 

 من النِر لح في ه ا الماب فْطه والمسأل  من قمل ومن بعد مسأل  ا تهادي .

________________________________________ 

 .82/62( تفسير ابن  رير 1)

 .5/123( تفسير ابن  رير 2)

 ه )طمع  ننصار السن  بالْاهرة(.3/2( انمر منهاج السن  البن تيمي  3)

 .812ـ  3/712ه وانمر الموافْات للِاطمي 91/671( مجمول الفتاوَّللا 4)

 .62/321( تفسير ابن  رير رحمح هللا 5)

 .5/122المصدر السابق ( 6)

ه واللفيظ 585( نخر ح المخار  كتاب األذانه باب ما يحْن باألذان من الدما ه رقم 7)

 .1/882لحه ومسلم 

 فتح المار (. 3/391( نخر ح المخار  )8)

 فتح المار . 8/85( ذكر  ابن حجر 9)

( وقال:  حيح على شرط مسيلمه وسيمت 4/315( نخر ح الحاكم في المستدرِ )10)

 .4/202عنح ال هميه ونخر ح نبو داود 

 ( نخر ح المخار ه باب فضل سورة المْرة.11)

 .1/043( تفسير الْرطمي 12)

 .8/992( تفسير الْرطمي 13)

 ( متفق عليح.14)

( العمرييي : نسييم  إلييى الخليفيي  الراشييد عميير بيين الخ يياب ـ رضييي هللا عنييح ـ اليي   15)

فييار اليي ين يْيمييون بييدار امسييالم بعييد وردت عنييح تلييك الِييروطه ونهييل ال ميي  هييم الم

 الت امهم بأحمام نهل ال م .

 .3/4521( نحمام نهل ال م  16)

 .6/752( الفرول 17)

 .1/582ه وانمر منار السميل 1/932( التنميح 18)

ه نحمام نهل ال مي ه البين 4/572( انمر في تفصيل ذلك نحمام الْرننه للجصاص 19)

 .3/7531الْيم 

 .2/821 ( فتح الْدير20)

 .82/702( انمر مجمول الفتاوَّللا 21)

 .4/0602( اخر ح مسلمه باب من سن سن  حسن  22)

 .235( ال رق الحممي ه صه 23)
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 (.91042( المجمول شرح المه ب )24)

 .4/3502ومسلم  4/5561( نخر ح المخار  25)

 (.72/403( مجمول الفتاوَّللا )26)

 (.2/702( مجمول الفتاوَّللا )27)

 (.53/212تاوَّللا )( مجمول الف28)

 (.53/232( مجمول الفتاوَّللا )29)

 (.03/08( مجمول الفتاوَّللا )30)

 م2004هـ * نوفممر/ديسممر 1425* شوال 206الميان السن  التاسع  عِرة * العدد 

============= 

 #الشروط العمرية في معاملة الذميين

 د. نحمد بن سعد الغامد …المجيب 

 عضو هيئ  التدريس بجامع  نم الْرَّللا

 الفهرس / الجهاد ومعامل  المفار/مسائل متفرق  في الجهاد ومعامل  المفار…التصنيع 

 هـ18/01/1426…التاريخ 

 السؤال

 السالم عليمم.

نريد نن نسأل عن طريْ  معامل  غير المسلمين فيي الدولي  امسيالمي ه قيرنت شييئا  عين 

فييس ال ييرق مييج الِييروط العمرييي  بييأال يركييب غييير المسييلمين الخيييل نو السييير فييي ن

المسلمين ويمون لهم مالبس خا ي  يعرفيون بهيا. فهيل يجيب ت مييق هي   الِيروط فيي 

 يلى -مثل ه   الِروط مج نن النميي  -رضي هللا عنح -ه ا الوقت؟ ولماذا فرض عمر

 لم يفعل ذلك؟. -هللا عليح وسلم

 الجواب

 الحمد هلل وحد ه والصالة والسالم على رسول هللاه وبعد:

 م ورحم  هللا وبركاتح.وعليمم السال

 الجواب من عدة نو ح:

 نوال : الِروط العمري  الم كورة ليس لها نسانيد  حيح .

الانيا : معامل  غير المسلمينه نالمت التاريخ نن غير المسلمين فيي المجتميج المسيلم كانيت 

حْييوقهم الدينييي  والدنيوييي  محفوظيي  ولييم يجمييروا علييى مييا يخييالع دييينهمه ولهيي ا نييرَّللا 

 ط كانوا يعيِون في المجتمج المسلم وال زالوا إلى اليوم.األقما

 الالثا : إل ام غير المسلمين ب يهم وعدم التِمح بالمسلمين ه ا من مصلحتهم لعدة نمور:

 للمحافم  على هويتهم. -1

ليعرفييوا ألنهييم قييد يْييج ميينهم مخالفييات لييدينناه فيييمن ننهييم مسييلمون فيعيياقمون لميين  -2

 مماهرهم تحميهم من ذلك.

رابعا : كثير مين المجتمعيات غيير المسيلم  تمنيج المسيلمين مين زيهيم كميا هيو الحا يل 

 اليومه فأيهما نفضل؟.
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خامسا : كثير مما في الِروط العمري  لم يعمل بها ن ال في تاريخ المسلمينه مميا ييدل 

على عدم  حتها نو ننهيا كانيت لفتيرة زمنيي ه ولميل فتيرة ميا يناسيمها مين االعتميارات. 

 نعلم. وهللا

=========== 

 #ح م المشاركة في الحرا العراقية

 د.حاكم عميسان الم ير …المجيب 

 عضو هيئ  التدريس بملي  الِريع والدراسات امسالمي  بجامع  المويت

 الفهرس / الجهاد ومعامل  المفار/مسائل متفرق  في الجهاد ومعامل  المفار…التصنيع 

 هـ17/1/1424…التاريخ 

 السؤال

الِيييخ: د. حيياكم الم ييير  )عضييو هيئيي  التييدريس بملييي  الِييريع  والدراسييات  فضيييل 

 امسالمي  بجامع  المويت( وفْح هللا.

 السالم عليمم ورحم  هللا وبركاتح تحي  طيم  وبعد..

فتوَّللا بجواز المِارك  فيي الحيرب عليى العيراقه ونن ذليك مين  -مؤخرا  –فْد  درت 

ق فئيي  باغييي ه ونن الحييرب هييي علييى الحيي ب الجهيياد فييي سييميل هللاه بييدعوَّللا نن العييرا

الحاكم؛ ال على العراق وشعمحه وبدعوَّللا نن إعان  نمريما  يائ ة قياسيا  عليى االسيتعان  

م ونن من يرفض المِارك  فيها مغرر بح و اهل بأحمام الِيريع ...إلخ 1990بها سن  

حيرب؟ والسؤال هو ما مدَّللا  ح  ه   الفتيوَّللا شيرعا ؟ وميا حميم المِيارك  فيي هي   ال

َِ نن الموقع الحمومي الرسمي هو نن المويت ليست طرفا  في ه   الحربه ولين  علما 

تِارِ فيهاه وننها ملت م  بْرار الجامع  العربي  ومنمم  المؤتمر امسيالمي اليرافض 

للحييرب؛ إال ننهييا ال تسييت يج المنييج ميين اسييتخدام نراضيييهاه ونن قواتهييا وقييوات درل 

نفسييهاه نفتونييا مييأ ورين مييج التفصيييل فْييد نشييمل علينييا الج يييرة إنمييا هييي للييدفال عيين 

 األمر.

 مْدمح: مجموع  من طلم  كلي  الِريع  والدارسات امسالمي  بجامع  المويت

 الجواب

هيي   الفتييوَّللا الميي كورة ظيياهرة الييم النه ومصييادم  للنصييوص الْر نييي  واألحاديييث 

لفي  للْواعيد الِيرعي ه النمويي  وام ميال المعليوم مين اليدين بالضيرورة الْ عيي ه ومخا

 واأل ول المر عي  للفتوَّللاه وذلك من و و :

األول: إن إعانيي  غييير المسييلمين فييي حييربهم علييى المسييلمين يحييرم بام مييال الْ عييي؛ 

لْولح تعالى في شأن منا رة غير المسيلمين "بعضيهم نولييا  بعيض ومين يتيولهم مينمم 

ظياهر  بأنيح كيافر مين  ملي  ( )هو على 10/138فإنح منهم" قال ابن ح م في المحلى )

المفيياره وهيي ا حييق ال يختلييع فيييح االنييان ميين المسييلمين( واحييتج الْرطمييي فييي تفسييير  

( به   اآلي  على ردة من نعانهمه وقد عدها الِيخ محمد بن عمد الوهاب من 60/717)

( ونْل الِيخ ابن باز ام مال على ذليك 10/92نواقض امسالم كما في الدرر السني  )

(:" ن ميج علميا  امسيالم عليى نن مين ظياهر المفيار عليى 15/774الفتياوَّللا ) فْال فيي

 المسلمينه وساعدهم بأ  نول من ننوال المساعدة فهو كافر مثلهم"ه واحتج به   اآلي .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 796 

الثاني: إن قياس إعانتهم في حربهم للمسلمين على االستعان  بهم قيياس فاسيد االعتميار؛ 

ا نصييوص ق عييي  علييى قضييي  خالفييي  بييين إذ هييو قييياس قضييي  إ ماعييي  وردت فيهيي

الفْهييا ه تعارضييت فيهييا األدليي  وهييو قضييي  االسييتعان  بهييم لييدفج عييدو مِييترِ نو لييدفج 

 عدوان مسلم ظالم  ائل على المسلمين.

 ييازت للضييرورة ردا علييى العييدوانه وتْييدِر  1990الثالييث: نن االسييتعان  بهييم سيين  

وانهم عليى العيراق لْوليح تعيالى: "وال الضرورة بْدرها فال يْاس عليها إعانتهم في عد

"وال  - لى هللا عليح وسيلم –تعتدوا" وقولح: "وال تعاونوا على امالم والعدوان" وقولح 

 تخن من خانك".

الرابج: إنح ال يُعرف في تاريخ المسلمين كلحه وال في علمائهم من نفتيى بجيواز إعيانتهم 

م سلع؛ اللهم إال ما كان عن نصيير على المسلمينه وليس لهؤال  ال ين يجي ون إعانته

هـ بدعوَّللا رفيج المليم عين نهلهيا 656ال وسي ال   شجج التتار على دخول بغداد سن  

 فْتل التتار مليوني مسلم!!

الخامس: إن الفصل بين النمام الحاكم في العراق وشعمحه والْول بأن العدوان هو على 

مين فيك االرتمياط بيين الِيعب الح ب ال على العيراق وشيعمحه تضيليل واضيح. إذ ال يم

والدول  والنمامه ال واقعيا ه وال سياسيا ه وال قانونيا ه فأ  عدوان خيار ي عليى حمومي  

دول  ما هو عدوان بالضيرورة عليى شيعمها ونرضيحه وهي ا ميا ال خيالف فييح بيين دول 

 ي العالمه وله ا ال يفرق ميثاق األمم المتحدة والْانون الدولي فيي حميم العيدوان الخيار

على اليدول بيين العيدوان عليى األنممي  والعيدوان عليى الِيعوب واألوطيانه السيتحال  

الفصل واقعيا ه إذ الحرب ال تْتصر عنيد وقوعهيا عليى النميام فْيط؛ بيل تِيمل األرض 

والِيعب ويْييج الضييرر والييدمار عليهمييا قمييل نن يْيج علييى النمييامه فميين ن يياز االعتييدا  

رة  االعتدا  على الِيعب العراقيي المسيلمه الي   األمريمي على العراق فْد ن از ضرو

سيض ر نن يدافج عن نرضح ونفسح ومالحه وعرضحه وإن لم يدافج عن النمام كما ننيح 

لن يمون في مأمن من الْصع والتدمير حتى وإن لم يْاتله وقد ال يميون النميام الميديل 

ير بلييد مسييلم نحسيين حيياال  ميين األول كمييا حصييل فييي نفغانسييتانه وال يمميين إباحيي  تييدم

 وتدمير شعمح في حرب كارالي ه وباستخدام األسلح  بدعوَّللا نن نمامح غير إسالمي.

السييادس: إن علمييا  األميي  منيي  سييْوط الخالفيي  إلييى اليييوم وهييم يعيِييون فييي دول نكثيير 

حموماتها غير إسالمي  ومج ذليك ليم يختلفيوا عليى و يوب دفيج عيدوان االسيتعمار عين 

ون معح بصرف النمر عن الحموميات وشيرعيتها مراعياة بالد المسلمينه وتحريم التعا

للمصالح المليي  لْلمي  امسيالمي  كميا  يا  فيي فتيوَّللا العالمي  المحيدإ الْاضيي )نحميد 

( في حمم التعياون ميج امنجليي  والفرنسييين فيي 126شاكر( في رسالتح )كلم  حق ص

ن التعياون قيل عدوانهم على مصر وبلدان المسلمين حيث قال: )نما التعاون بأ  نول مي

نو كثر فهو الردة الجامح  والمفر الصراح ال يْمل فيح اعت ار وال ينفج معح تأول سيوا  

كان من نفراد نو  ماعات نو حمومات نو زعميا  كلهيم فيي المفير سيوا ه إال مين  هيل 

 ونخ أه الم استدرِ فتاب(.

مي  إال ومعلوم حال نكثر الحموميات فيي عصير الِييخ نحميد شياكر وننهيا ليم تمين إسيال

باالسم كما هو حيال الحمومي  المصيري  إبيان العيدوان الثالاليي عليى مصير الي   ن ميج 
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العلما   ن اِ على ضرورة  د  عين مصير وشيعمهاه بْ يج النمير عين طميعي  النميام 

 الحاكم.

السييابج: إن قاعييدة سييد اليي رائج تْضييي بضييرورة رفييض مثييل هيي   الحييرب وتحييريم 

فيي األ يل إذ تمريرهيا يْضيي إليى فيتح المياب  المِارك  فيهيا عليى فيرض ننهيا  يائ ة

على مصراعيح نمام عودة االستعمار الغربي من  دييد وتيدخل دولي  فيي شيؤون العيالم 

امسالمي تارة بدعوَّللا الحيلول  دون انتِار األسلح  المحمورةه وتيارة بيدعوَّللا حمايي  

يمْراطييي  حْيوق امنسييانه وتيارة بييدعوَّللا تغييير األنمميي  الدكتاتوريي ه وإقاميي  ننممي  د

عميليي ه وتييارة بييدعوَّللا ممافحيي  امرهيياب ومييا ميين دوليي  عربييي  وإسييالمي  إال ويمميين 

تو يييح كييل هيي   االتهامييات إليهييا نو بعضييها ليصييمح العييالم العربييي وامسييالمي مسييرحا  

 للحروب االستعماري  من  ديد.

الثامن: إن قاعيدة دفيج المفاسيد ودفيج الضيرر األكمير باأل يغر تْضيي بو يوب رفيض 

إذ ال سيميل إليى مْارني  الضيرر الحيالي  -على فرض  وازها في األ يل-الحرب  ه  

الواقج على الِعب العراقي بالضرر ال   سيْج عليح بعيد شين الحيرب التيي قيد تْضيي 

إلييى دمييار شييامل ييي هب ضييحيتح  الف األبرييييا  فييي الييداخل ميين األطفييال والِييييوخ 

وقد ال يسْط بعدها النميامه وقيد  والنسا ه وقد يؤد  إلى تخلع العراق عْود من ال من

ال يميييون النميييام الميييديل نحسييين حييياال  نو ال تْيييوم حمومييي  قيييادرة عليييى تحْييييق األمييين 

واالستْرار كما حدإ في نفغانستان ويحصل فيها اآلن مج نن من حق الِيعب العراقيي 

شيرعا  و مييج الِييعوب امسيالمي  تغيييير مثيل هيي   األنممي  االسييتمدادي  وليو بييالْوة إذا 

 ست اعت.ا

التاسيييج: إنيييح عليييى فيييرض عيييدم و يييود نصيييوص تحيييرم امعانييي  عليييى هييي   الحيييرب 

والمِارك  فيهاه فإن السياس  الِيرعي  تْضيي برفضيهاه إذ نن دول العيالم التيي وقفيت 

مج المويت ضد العدوان العراقي الت اما  منها بالميثاق الدولي الي   يمنيج االعتيدا  بيين 

تييدا  علييى العييراق الت امييا  بيينفس الميثيياق. فالسياسيي  الييدول هييي التييي تييرفض اليييوم االع

الِييرعي  تْتضييي منييا االلتيي ام بهيي ا الموقييع وكمييا ال يْمييل العييالم ادعييا  العييراق بييأن 

عدوانييح كييان بْصييد تغيييير الحمييم فييي المويييت ال الحتاللهييا بحجيي  نن هيي ا تييدخل فييي 

يْميل العيالم ادعيا   الِؤون الداخلي  لدول  المويته وهو خرق للميثاق الدولي. كي لك ليم

نمريمييا وتمرييير عييدوانها علييى العييراقه وقييد  ييرح األمييين العييام لْلمييم المتحييدة بعييدم 

قانونييي  هيي   الحييربه وميين الخ ييأ الفييادح والع ييل فييي الييرن  تأييييد مثييل هيي ا العييدوان 

وترسيخ عدوان اليدول الممييرة عليى اليدول الصيغيرةه حتيى ليو ليم تمين دوال  إسيالمي ه 

"وال يجيرمنمم شينئان قيوم عليى نال تعيدلوا اعيدلوا هيو نقيرب للتْيوَّللا"  وقد قيال تعيالى:

فالملم محرم م لْا  ميج المسيلم وغيير المسيلم والصيديق والعيدوه والعيدل وا يب م لْيا  

مج المسلم وغير المسلم ومج الصديق والعدو فال يممن قمول العدوان على بليد نو ظلميح 

 ألنح عدو لنا.

اغي  خا   في الْتال بين طائفتين من المسيلمين فيجيب عليى العاشر: إن نحمام الفئ  الم

المسيلمين قتيال ال ائفي  الماغيي  منهمييا حتيى تفيي  إليى نميير هللا نميا الحيرب التيي تِيينها 

نمريما على العراقه فهيو قتيال بيين دول مسييحي  وبليد إسيالمي محا يره فيإن ليم يمين 

هنياِ مين يجيوز إعانتيح  شعب العراق هو ال رف المسلم ال   يجب نصر ه وإال فليس
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فييي هيي   الحييربه وال يمميين تن يييل نحمييام الفئيي  الماغييي  علييى مثييل هيي   الييدول غييير 

امسالمي ه وقد ن معت اليدول العربيي  وامسيالمي  عليى رفيض الحيرب عليى العيراقه 

كمييا  ييرحت المويييت ننهييا ليسييت طرفييا  فيهييا وليين تِييارِ فييي عملياتهيياه فييال يمميينه 

يتها وعدها  هادا  في سميل هللا بدعوَّللا ننهيا مين ن يل اليدفال والحال ه   إدعا  مِروع

عن المويته ومن باب دفج الفئ  الماغي  إذ العالم كلح يعلم نن سممها الماهر ن ل نسلح  

 العراق ال من ن ل نن يفي  العراق إلى نمر هللا كما  ا  في الفتوَّللا الم كورة.

الحيرب هيي مين بياب الجهياد فيي ونخ ر من ذليك امدعيا  بيأن إعاني  نمريميا فيي هي   

سميل هللاه وه ا من الْول على هللا بال علم ومين محيادِة هللا ورسيولحه ومضيادة حممهميا 

وو ع ميا ن ميج المسيلمون عليى ننيح ردة وكفير بأنيح  هياد وطاعي  هيو اسيتحالل لميا 

 حرم هللا ورسولح بالنصوص الْ عي .

ميام العراقيي فْيطه فمييع إذا وه ا كلح على فرض نن الهدف من الحرب هو إسيْاط الن

كييان لهييا نهييداف نشييد خ ييرا  ونبعييد نالييرا  علييى العييالم امسييالمي كلييح كمييا  ييرح بيي لك 

المسييؤولون األمريميييون ننفسييهم كمييا  ييا  فييي إعييالن الييرئيس األمريمييي بييأن الحييرب 

سييتمون  ييليمي  وهييو مييا نكدتييح الوقييائج واأليييام كمييا فييي نفغانسييتان بيياألمسه والعييراق 

إيييران وسييوريا والمملميي  إلييخ.. وهييو مييا اعتييرف بييح وزييير الخار ييي   اليييومه وغييدا  

األمريمي ال   نعلن ننح سييتم إعيادة تغييير خري ي  المن ْي  بِيمل  ي ر  بميا يضيمن 

 نمن إسرائيل وتفوقها العسمر  ويؤمن ألمريما السي رة على المن ْ .

ا مين رفضيوا فمل ما سمق ذكر  كيان فيي بييان عيدم  يح  تليك الفتيوَّللا وب النهياه ونمي

المِارك  في الحرب على العراق فهم مأ ورون إذ يحيرم عليى المسيلم نن يِيارِ فيي 

عمل محرم وليس لح نن ي يج نحدا  في معصيي  هللا ورسيولح كميا فيي الحيديث الصيحيح 

)إنما ال اع  بالمعروف(ه و )ال طاع  لمخلوق فيي معصيي  الخيالق(ه فحصير الِيارل 

  في نمير منمير وال فيميا فييح شيمه ه كميا فيي الحيديث ال اع  فْط بالمعروفه فال طاع

الصيحيح )ميين تييرِ الِييمهات اسيتمرن لدينييح وعرضييح وميين وقيج فييي الِييمهات وقييج فييي 

الحرام(ه وقد امتنج نكثر الصحاب  من الْتال مج الخليف  الراشد علي بن نبي طالب ألنيح 

اعي  ميج بيعيتهم ليح لميا قتال شمه ه والفتن  بين المسلمين فاعت لو  ولم يروا لح علييهم ط

علمو  من نن ال اع  إنما هي بالمعروف وله ا ع رهمه الم غم هم عليى ذليك بعيد ذليك 

وقد قال تعالى: "وتعانوا على المر والتْوَّللا وال تعاونوا عليى اماليم والعيدوان" وال شيك 

بأن الحرب التي تِنها نمريما على العيراق ليسيت مين المير والتْيوَّللا بيل هيي مين اماليم 

ان باعتراف العالم ومنمماتح الدولي  وعلى نحسن نحوالها فهي من الفتن والِيمح والعدو

التيي يجيب الميع عنهياه وعييدم الخيوض فيهيا فْيد  ييا  فيي الحيديث الصيحيح "ال ييي ال 

المسييلم فييي فسييح  ميين دينييح مييا لييم يصييب دمييا  حرامييا "ه و ييا  نيضييا : "ا تنمييوا السييمج 

حرم هللا إال بيالحق"ه ومعليوم نن هي   الحيرب الموبْات: الِرِ باهلله وقتل النفس التي 

سييي هب ضييحيتها  الف األبريييا  ميين المسييلمين الضييعفا  فييي العييراق كمييا  ييرَّللا فييي 

نفغانستان وسيمو  بإالمهم كل من شارِ فيها نو حث عليها وليو بملمي  كميا فيي الحيديث 

ِ "من نعان على قتل مسلم ولو بِ ر كلم  فْد يئس من رحمي  هللا" فمييع بمين يِيار

فيي حيرب عدوانيي  قيد يي هب فيهيا العيراق كليح؟! فيحيرم المِيارك  فيهيا بيأ  نيول ميين 

ننوال امعان  في العدوان على الِعب العراقي المسلم كما قال ابن  ريير ال مير  فيي 
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تفسير قوليح تعيالى: "ال يتخي  المؤمنيون الميافرين نولييا  مين دون الميؤمنين ومين يفعيل 

ل: )المعنيى ال تتخي وهم ننصيارا  تواليونهم عليى ديينهمه ذلك فليس من هللا في شي "ه قا

وتماهرونهم على المسلمينه وتدلونهم على عوراتهمه فإنح من يفعل ذليك فلييس مين هللا 

بارتييداد  عيين دينييح ودخولييح فييي المفيير إال نن تتْييوا ميينهم تْيياة بييأن تمونييوا فييي سييل انهم 

تضييمروا لهييم العييداوة وال لتخييالفوهم علييى ننفسييمم فتمهييرون لهييم الوالييي  بألسيينتمم و

تعينوهم على مسلم بفعيل(ه ونميا المِيارك  فيي قيوات درل الج ييرة لحمايي  نمين دولي  

المويت من ن  عدوان قد يْج عليها نالنا  ه   الحرب  ائ ة شرعا  وكي ا المِيارك  فيي 

و يلى هللا  –لجان امغاال  منْاذ الال ئين من الِعب العراقي وهللا تعالى نعليم ونحميم 

 .-لى نمينا محمده و لح وسلمع

============= 

 #استقدام عمال لير مسلمين

 د. خالد بن محمد الما د…المجيب 

 عضو هيئ  التدريس بجامع  اممام محمد بن سعود امسالمي 

 الفهرس / الجهاد ومعامل  المفار/مسائل متفرق  في الجهاد ومعامل  المفار…التصنيع 

 22/7/1422…التاريخ 

 السؤال

ناِ شخص يريد استْدام عمال للم رع  من دول  نيمال ه ال ين في غربها فيهم إسالم ه

ولميين عملهييم رد  ه واليي ين فييي شييرقها نصييارَّللا وعملهييم  يييد حسييب كييالم اليي ين 

يتعاملون معهمه فما رنيمم باستخدام ن  ال يرفينه وميا الحميم الِيرعي فيي ذليك ؟ وهللا 

 يحفممم ويرعاكم .

 الجواب

م المسيلمين وليو كيانوا نقيل مهيارة ه . سيوا  مين نيميال نو غيرهياه وذليك الوا ب استْدا

 لمصالح كثيرة فمنها :

 . عدم إدخال المفار في   يرة العرب.1

. تْوييي  المسييلمين ألن فييي اسييتْدام هيي ا العامييل إعاليي  ألسييرتح ورفييج لمسييتوا  الييديني 2

لتيي يسيتفيدها والميال بخل   المسلمين فيي بيالد امسيالمه ومسيتوا  المياد  بالمهيارات ا

 ال   يمسمح.

============= 

 # مواد  ال افر هل تحرم مطلقاً؟

 العالم / عمد الرحمن بن نا ر المراِ…المجيب 

 عضو هيئ  التدريس بجامع  اممام محمد بن سعود امسالمي 

 الفهرس / الجهاد ومعامل  المفار/مسائل متفرق  في الجهاد ومعامل  المفار…التصنيع 

 هـ22/8/1424…ريخ التا

 السؤال

"ال تجد قوما يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسيولح وليو كيانوا  بيا هم 

نو نبنييا هم نو إخييوانهم نو عِيييرتهم..." فهييل تعنييي هيي   اآلييي  نننييا يجييب نالَّ نميين ن  

عيادون عاطف  ألقاربنا من غير المسلمينه حتى ولو كان عنيدهم اهتميام بامسيالمه وال ي
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إيماننا؟ نم نن هناِ فرقا  بين العاطف  الف ري  والعاطفي  بسيمب اميميان؟ هيل يميون مين 

الجييائ  للمسييلم نن يميير  كفيير نقاربييحه ومييج ذلييك يمْييى لديييح نييول ميين العاطفيي  الف رييي  

 نحوهم؟ هل مثل ه   العاطف  تخرج المسلم من المل ؟ نر و توضيح األمر.

 الجواب

من مِن هللا عليح بامسالم واميمان والتوحييد نن ييمغض الِيرِ الحمد هلله الوا ب على 

ونهلييحه فييإن كييانوا محيياربين فعليييح نن يعيياديهم بمييل مييا يسييت يجه وإن كييانوا مسييالمين 

للمسلمين فيجب بغضهم على كفرهم ومعاداتهم لمفرهمه ولمن من غير نن ينالوا بيأذَّللا؛ 

ربه وبيرهم إن كيانوا مين الواليدينه بل ال مانج من امحسان إليهم و لتهم إن كانوا نقا

كما قال تعالى: "نن اشمر لي ولواليديك إليي المصيير وإن  اهيداِ عليى نن تِيرِ بيي 

ما ليس لك بح علم فال ت عهما و احمهما في الدنيا معروفيا  واتميج سيميل مين ننياب إليي 

مين  [ه وبغيض الميافرين ال يمنيج15الم إلي مر عمم فأنمئمم بما كنيتم تعمليون" ]لْميان: 

لميا نني ر  - يلى هللا علييح وسيلم –ندا  الحْوقه حيق الْرابي ه وحيق الجيواره كميا قيال 

(ه وقييال 204عِيييرتح وتمييرن ميينهم قييال: "إن لمييم رحمييا  عنييد  سييأبلها بماللهييا" مسييلم )

سييمحانح وتعييالى: "ال ينهيياكم هللا عيين اليي ين لييم يْيياتلوكم فييي الييدين ولييم يخر ييوكم ميين 

[ه وقوليييح 8إلييييهم إن هللا يحييب المْسييي ين" ]الممتحنييي : دييياركم نن تميييروهم وتْسييي وا 

سيييمحانح وتعيييالى: "ال تجيييد قوميييا  يؤمنيييون بييياهلل والييييوم اآلخييير ييييوادون مييين حييياد هللا 

[ الميراد مين يييواد الميافرين وال يمغضيهم اليمغض اميميياني 22ورسيولح..." ]المجادلي : 

 يميون مسيلما  وإن ادعيى وال يمرن منهم ومن دينهم ومعموداتهم الماطل  فه ا هيو الي   ال

اميمييانه وهييؤال  هييم اليي ين قييال هللا فيييهم: "ال تجييد قومييا  يؤمنييون بيياهلل واليييوم اآلخيير 

يييوادون ميين حيياد هللا ورسييولح ولييو كييانوا  بييا هم نو نبنييا هم نو إخييوانهم نو عِيييرتهم" 

)سمق تخريجهيا( فيالمؤمنون الصيادقون يمغضيون الميافرين وإن كيانوا نقيرب األقيارب 

مه وعلى ه ا فيجتميج فيي قليب الميؤمن المحمي  الف ريي  ال ميعيي  واليمغض اليدينيه إليه

يحب نبا طالب لْرابتح ولنصرتح لح وهو يمغضيح  - لى هللا عليح وسلم–وقد كان النمي 

لمفيير ه ولهيي ا كييان حريصييا  علييى هدايتييح ولميين هللا سييمحانح وتعييالى بحممتييح لييم يوفْييح 

نهل ل لك قال تعالى: "إنك ال تهد  مين نحمميت ولمين لإليمان؛ ألنح تعالى نعلم بمن هو 

[ه فليك نيهيا السيائل نن تصيل 56هللا يهد  من يِيا  وهيو نعليم بالمهتيدين" ]الْصيص: 

نقاربييك ونن تميير بالوالييدينه ونن تحسيين إلييى  يرانييك وإن كييانوا كفييارا ه مييا دامييوا ال 

لمين فالوا ييب يجيياهرون بعييداوة امسييالم والمسييلمينه ونمييا ميين نعليين محاربتييح للمسيي

محاربتح و هاد  حتى يدخل في امسالم نو يع ي الج ي  كما قال تعالى: "قياتلوا الي ين 

ال يؤمنييون بيياهلل وال بيياليوم اآلخيير وال يحرمييون مييا حييرم هللا ورسييولح وال يييدينون دييين 

[ 29الحق من ال ين نوتوا المتاب حتى يع وا الج ي  عن ييد وهيم  ياغرون" ]التوبي :

 وهللا نعلم.

=========== 

 #الجهاد والدعو 

 د. رشيد بن حسن األلمعي…المجيب 

 عضو هيئ  التدريس بجامع  الملك خالد
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 هـ16/1/1424…التاريخ 

 السؤال

 السالم عليمم ورحم  هللا وبركاتح.

وضييول عالقيي  الجهيياد والْتييال فييي سييميل هللا بالييدعوة؟ فضيييل  الِيييخ: سييؤالي عيين م

يْيول فييح: "نميرت نن  – لى هللا عليح وسلم  –والمساط  فْد سمعت بحديث عن النمي 

نقاتل الناس حتى يِهدوا نن ال إلح إال هللا ونن محمدا  رسول هللا فإن فعليوا فْيد عصيموا 

فهييل هنيياِ  – عليييح وسييلم  ييلى هللا –منييي دمييا هم ..." إلييى  خيير الحييديث نو كمييا قييال 

يِن قَيْد  تعارض بين ما  ا  في الحديث وبين قول الحق تمارِ وتعالى: "ال إِْكَرا َ فِي اليدِِ

ِ فََْيِد اْستَْمَسيَك بِياْلعُْرَوةِ اْليُوالْ  ْشدُ ِمَن اْلغَِيِ فََمْن يَْمفُْر بِال َّاُغوِت َويُْؤِمْن بِياللَّ َْى ال تَمَيََّن الرُّ

ُ َسِميجو َعِليمو"ه نر و امفيادة ألن هنياِ مين نعيدا  المسيلمين مين يتِيدق اْنِفَصاَم لَ  َها َوهَّ

بأن الدعوة إلى امسالم تمون بالسيعه ال نن السيع يلجأ إليح فْط إذا ما استعملح العيدو 

 نوال في إي ا  الدعاةه شمرا .

 الجواب

 من واال ه نما بعد:الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى  لح و حمح و

نخيي المييريم: ن يييب علييى سيؤالك هيي ا فييي نْيياطه ونسيأل هللا نن يلهمنييي الصييوابه ومييا 

 توفيْي إال باهلل.

نوال : الجهاد شعيرة مين شيعائر امسيالم ونحيد ممانييح العميامه واعتْياد نن امسيالم حيق 

ع يْتضي منا نن ال نخجل نو نستمين إذا عورضت بعيض شيعائر  وشيرائعح مين مخيال

كائنا  ما كيان ذليك المخيالعه وإذا كانيت األمي  تمير بمرحلي  ضيعع وتمعيي  فيإن هي ا ال 

 يعني نن نخضج الوابت ديننا للتغيير ونتخلى عن اميمان بها.

الانيا : من المتْيرر فيي شيريعتنا ننيح ال إكيرا  فيي اليدينه وشيواهد هي ا قائمي  عليى ميدَّللا 

ئيييع ميين اليهييود والنصيييارَّللاه التيياريخ امسييالميه فْييد عييياش فييي حمييى امسييالم طوا

 ولم يمرهوا على تغيير دينهم. – لى هللا عليح وسلم  –و اوروا النمي 

الالثا : من نراد نن ينتمي إلى امسالم فعليح نن يعيرف قميل انتمائيح ننيح سييملع بتمياليعه 

ويلت م بحمم ه ا العهد والعْد بأمور إذا خالفها عرض نفسح للعْيابه وهي ا مين األميور 

حتى في االتفاقات واألنمم  المعْودة بين الناسه في نمور الدنيا وال ينمر ذليك المسلم  

إال ممابر نو معانده فلو نن شخصا  طلب منحح الجنسي  من دول  ما من اليدول؛ ومنحهيا 

فإنيح بْيدر مييا يحميى بم اييا تلييك الجنسيي  البييد ونن يتحميل تمعيات ويلتيي م بْيوانين تلييك 

يْييال بييأن لييح م لييق العنييان والحرييي  فييي نن يفعييل مييا الدوليي ه وميين خييالع عوقييبه وال 

 يِا .

رابعا : مفهوم الجهاد نوسج من مفهوم الْتاله ونحن ليم نيؤمر نن نميدن النياس فيي  هادنيا 

معهم بالْتاله بل هناِ نمور ومراحل تؤخي  تماعيا  وال يلجيأ إليى الْتيال إال عنيد الحا ي  

 إلى ذلك.

د ينمغيي نن ال يغفيل نال وهيو: نن يميون  هيادا  فيي خامسا : هناِ قيد مهم  يدا  فيي الجهيا

 سميل هللاه فمتى خرج عن ه ا الْيد لم يمن  هادا  يؤ ر عليح طالمح.

دون شيك  -سادسا : من المسلم نن الْوانين المِري  التي تحمم نحوال الناس اليوم تحول 

عيوَّللا حريي  بين الناس وبين رسال  امسالم في  فائها ونْائهاه ومهميا زعميوا مين د -
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الييرن ه وحْييوق امنسييانه فييإن الواقييج يِييهد بييأن تلييك الْييوانين تحييول بييين النيياس وبييين 

 معرف  امسالم على حْيْتحه ولو ترِ الناس وامسالم لدخلوا في دين هللا نفوا ا .

 سابعا : ليعلم نن الجهاد نوعان:

إلى إذن إميامه  (  هاد دفال عن النفس والمال ونحوهما مما ورده وه ا ال يحتاج فيح1)

 وعلى كل من ل مح فعلح.

(  هاد ال لب ال   يتضمن ال هاب إلى العدو لْتالحه فهي ا ال يوكيل إليى كيل نحيد نن 2)

يفعلييح كيفمييا اتفييقه بييل البييد لييح ميين ضييوابطه واسييتعداد وإذن اممييام وغييير ذلييك ميين 

ح كثيير الِروط التي البد من توافرهاه وه ا النول مين الجهياد يغفيل عين معرفي  نحمامي

من المتحمسين للعمل امسالمي والبد للمنصع نن يرا ج نحمام ه ا النيول مين الجهياد 

في ممانح من كتب العلمه ويتلْى الفتوَّللا فيح عن العلما  المتفْهين في نحمامحه ومين ليم 

يفعل ذلك  نى بفعلح على امسالم ونهلح ما ال تحميد عْميا ه وهللا المسيتعانه و يلى هللا 

 نا محمد وعلى  لح و حمح وسلم .وسلم على نمي

============== 

 #ح م قتال العراقيين لألمري ان

 ن.د. سعود بن عمدهللا الفنيسان…المجيب 

 عميد كلي  الِريع  بجامع  اممام محمد بن سعود امسالمي  سابْا  

 الفهرس / الجهاد ومعامل  المفار/مسائل متفرق  في الجهاد ومعامل  المفار…التصنيع 

 هـ28/1/1424…اريخ الت

 السؤال

ما حمم قتال العراقيين للمفيرة الغي اة؟ وهيل يِيترط فيي كيون الجهياد شيرعيا  نن يميون 

تحييت راييي  إسييالمي ؟ نو نن يييأذن فيييح الحيياكم؟ نر ييو التفصيييل فييي الْييوله و يي اكم هللا 

 خيرا.

 الجواب

 من المعلوم نن الجهاد ماٍض إلى يوم الْيام  وهو نوعان:

د دفجه فجهاد ال لب نن يغ و المسلمون بالد المفاره لتملييغهم امسيالم  هاد طلب و ها

ودعوتهم إليح فمن دخل فييح بنعمي  هللا دخيله ومين امتنيج عين اليدخول عيرض علييح نن 

يدفج الج ي  إن كان مين نهيل المتياب )اليهيود والنصيارَّللا( وليح ميا لنيا وعلييح ميا علينيا 

حمايتيح وحْين دمح.هي ا كليح إذا كانيت  والج ي  إنما شيرعت فيي مثيل هي   الحيال مْابيل

الدول  المسلم  قوي  مهاب  الجانب قادرة على مثل ه ا الجهاده وهو الي   يسيمى بجهياد 

ال لبه نميا إذا كانيت األمي  امسيالمي  ضيعيف  نميام العيدو فيل مهيا الصيمر والمصيابرة 

 –مييي فييي وعييدم التعييرض والمسيياكن  للعييدو والمييافر المتغلييبه وقييد اختفييى الجهيياد ال ل

من  زمن طوييل لتخليع المسيلمين وتفيوق عيدوهم علييهم فيي وسيائل امعيداد  -سميل هللا

وفي العُدده وليم يميق نميام المسيلمين فيي مْاتلي  األعيدا  غيير  هياد اليدفج والمدافعي  إذا 

 هياد  -اعتد  عليهمه وهي ا النيول مين الجهياد ال يِيترط ليح ميا يِيترط للنيول اآلخيره 

-عيدو بليدا  مين بيالد المسيلمين و يب عليى نهيل تليك اليمالد المغي وة فإذا دهم ال -ال لب

مْاتل  المفار المعتدين كيل بحسيمحه وال  -و وبا  عينيا  عن كل مملع ر ال  كان نو امرنة

يِييترط حينئيي  إذن الييوالي )الحيياكم( نو الوالييدين نو اليي وجه بييل يخييرج الجميييج حيياملين 
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ا  في ذلكه ونيضا   هاد الدفج ال يِيترط فييح السالح في و ح العدوه وإن لم يأذن األولي

اتحاد الراي  بأن تمون إسالمي ه بيل ليو قياتلوا تحيت رايي  ح بيي  كْوميي  نو بعثيي   ياز 

لهم ذلكه وإن نممن نن يتحد المسلمون العراقيون تحيت رايي  إسيالمي  واحيدةه وينسيْوا 

ن فيال شيي  علييهم إن مج الرايات الح بي  األخرَّللا في المييدان لميان حسينا ه وإن ليم يمي

(ه ومسيلم 2118شا  هللاه وسيمعثون على نياتهم كما  ا  في الحديث. انمير المخيار  )

(ه ولعلييح ميين الواضييح المييين نن األحيي اب املحادييي  التييي تحمييم بعييض الييدول 2884)

كييالعراق مييثال  تهييتم بتمثييير سييواد العضييوي  للحيي ب نكثيير ميين اهتمامهييا بت ميييق مييواد 

داخلون في الح ب ليسيوا كلهيم كفيارا ه وال ملحيدينه إذ اليدافج لعيدد دستور الح به وال

من الناس نن يدخلوا في الح به ال رغم  فيح وإنميا ل ليب العييش واالرتي اق وتسيهيل 

مهماتهم الحياتي  والوظيفي  والتي احتمرت كلهياه نو معممهيا لمين ينتسيب إليى الحي ب 

 ميج نعضا  حي ب المعيث والصيحيح  ال غيره وعلى ه ا ال ينمغي نن يعمم المفر على

عامي   -سيميل هللا –من نقوال نهل العلم ننح ال يِترط إذن اممام الحياكم فيي الجهياد فيي 

وفي  هاد الدفج خا   لمن دهم المفيار بيالد ؛ لْوليح تعيالى: "نُِذَن ِللَّيِ يَن يَُْياتَلُوَن بِيأَنَُّهْم 

َ َعلَى نَْصِرِهْم لََْي ِدير الَّيِ يَن نُْخِرُ يوا ِميْن ِديَياِرِهْم بِغَْييِر َحيِقٍ إاِلَّ نَْن يَُْولُيوا ُظِلُموا َوإِنَّ هَّ

َمْت َ يَواِمُج َوبِيَيجو َوَ يلََواتو َوَمَسياِ دُ  ِ النَّاَس بَْعَضيُهْم بِيمَْعٍض لَُهيدِِ ُ َولَْوال دَْفُج هَّ َربُّنَا هَّ

ِ َكثِييرا  َولَيَْنُصيرَ  " ]الحيج:يُْ َكُر فِيَهيا اْسيُم هَّ َ لََْيِو ٌّ َعِ يي و ُ َميْن يَْنُصيُر ُ إِنَّ هَّ [ه 40نَّ هَّ

وذكر الِيخ عمد الرحمن بن حسن نحد نئم  الدعوة في نجده فيي رد  عليى مين اشيترط 

و ود امميام نو إذنيح للجهياد فيي سيميل هللا فْيال: بيأ  كتياب نم بأيي  حجي  نن الجهياد ال 

ريي  فيي اليدين والعيدول عين سيميل الميؤمنين. واألدلي  يجب إال مج إمام متمج ه ا من الف

على إب ال ه ا الْول نشهر من نن ت كر... وال يمون اممام إماما  إال بالجهاده ال ننيح ال 

 ُِ يمون  هادا  إال باممامه وقص  نبي بصير ال تماد تخفى عليى الملييد لميا  يا  مهيا را 

نن يرد  إلييهم بالِيرط الي   كيان  - لى هللا عليح وسلم –ف لمت قريش من رسول هللا 

فانفلييت ميينهم حييين قتييل المِييركين الليي ين نتيييا فييي طلمييحه  - ييلح الحديمييي  –بييينهم فييي 

ور ج إليى السياحل واسيتْل بحيرب قيريش يتعيرض لْيافلتهم إذا نقمليت مين الِيام فْيال 

: لما سمج خمر  "ويل نمح مسعر حرب لو كيان معيح - لى هللا عليح وسلم –رسول هللا 

 (.2734ر " المخار  )غي

وانضم معح بعض المسلمين ال ين خر يوا مين ممي  وليم يصيلوا إليى المديني  مخافي  نن 

نخ يأتم فيي قتيال  - لى هللا عليح وسلم –يردهم كما رد نبا بصيره فهل قال رسول هللا 

ما نعميم مضيرة الجهيل عليى نهليح... وإذا  –سمحان هللا  –قريش ألنمم لستم مج إمام؟! 

بميا تْيدر  –سيميل هللا  –طائف  مجتمع  لهيا منعي  و يب عليهيا نن تجاهيد فيي  كان هناِ

 .99-5/97عليح ال يسْط عنها فرضح بحال وال عند  ميج ال وائع. الدرر السني  

والوا يييب المتعيييين عليييى  مييييج العيييراقيين داخيييل العيييراق نو خار يييح محاربييي  العيييدو 

- يلى هللا علييح وسيلم –الرسيول األمريمي وحلفائح كل حسب است اعتح؛ تحْيْا  لْول 

(ه 2504(ه ونبيو داود )3096"قاتلوا المِركين بأنفسمم ونموالمم ونلسنتمم" النسيائي )

(ه وعليهم بالصمر والمصابرة واال تمال وتوحيد الصيع والحي ر كيل 12246ونحمد )

الح ر من الخالف والني ال فيي  مهيات الْتيال "وال تنيازعوا فتفِيلوا وتي هب ريحميم" 

[ه وعلييى المسييلمين عاميي  نن ينا ييروا إخييوانهم المسييلمين فييي العييراقه 46فييال: ]األن
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فيرفعوا من معنوياتهم وال يخ لوهم في ساعات هم نحوج ما يمونون إليهاه وال نقل مين 

نن ينا روهم في الدعا  بالْنوت في الصلوات لعل هللا نن ينصرهم ويرد كييد األعيدا  

 في نحورهم  مين.

============== 

 اجبنا تجاه االعتداه على العراق#و

 العالم / د. عمد هللا بن عمد الرحمن بن  مرين…المجيب 

 عضو امفتا  سابْا  

 الفهرس / الجهاد ومعامل  المفار/مسائل متفرق  في الجهاد ومعامل  المفار…التصنيع 

 هـ14/1/1424…التاريخ 

 السؤال

 بسم هللا الرحمن الرحيم

المحييدق بإخواننييا المسييلمين فييي العييراقه حيييث تح بييت تعلمييون حفممييم هللاه الخ يير 

نحيي اب الصييليبه وتجمعييت قييوَّللا المفييره مسييتهدف  إخواننييا فييي العييراق تحييت ذرائييج 

مختلف ه يساندها في ذلك نولياؤهم من المنافْينه فما وا منا تجيا  إخواننيا المسيلمين فيي 

 العراق؟ وفْمم هللا لمل خير ونفج بمم المسلمين.

 الجواب

 لسالم ورحم  هللا وبركاتح. وبعد..عليمم ا

 فإن الوا ب

نوال : على المسلمين تصحيح امسيالمه وتحْييق ميا ييدينون بيح مين التوحييد وامخيالص 

ه واالبتعييياد عييين المفيييره والِيييرِه والميييدله والمعا ييييه -سيييمحانح وتعيييالى –ليييربهم 

َ ويخي ل مين عياداهمه قيال هللا تعيالى -هللا تعيالى –والمحرماته حتى ينصرهم  : "إِنَّ هَّ

اٍن َكفُوٍر" ]الحج: َ ال يُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ  [.38يُدَافُِج َعِن الَِّ يَن  َمنُوا إِنَّ هَّ

 يلى هللا  –والانيا : عليهم نن ي لموا النصر من هللاه وينصروا دينحه وكتابحه وسن  نمييح 

َ ه حتى يتحْق لهم النصر ال   وعيدهم بيح ربهيم فيي قوليح: "إِ -عليح وسلم ْن تَْنُصيُروا هَّ

ِ"7يَْنُصْرُكْم َويُثَمِِْت نَْقدَاَمُمْم" ]محمد: من اآلي   [ه وقولح: "َوَما النَّْصُر إال ِمْن ِعْنِد هَّ

ُ َمعَُميييْم" ]محميييد: مييين 126] ل عميييران: مييين اآليييي  [ه وقوليييح: "َونَْنيييتُُم األْعلَيييْوَن َوهَّ

[ه 139إِْن ُكْنييتُْم ُمييْؤِمنِيَن" ] ل عمييران: ميين اآلييي  [ه وقولييح: "َونَْنييتُُم األْعلَييْونَ 35اآلييي 

وقولييح تعييالى: "إِنَّييا لَنَْنُصييُر ُرُسييلَنَا َوالَّييِ يَن  َمنُييوا فِييي اْلَحيَيياةِ الييدُّْنيَا َويَييْوَم يَُْييوُم اأْلَْشييَهادُ" 

 [.51]غافر:

قييال والالثييا : العلييم بييأن اليي نوب سييمب الخيي النه ولتسييليط األعييدا  علييى المييؤمنينه كمييا 

[ه وقيال 30تعالى: "َوَما نََ ابَُمْم ِميْن ُمِصييمٍَ  فَمَِميا َكَسيمَْت نَْييِديُمْم" ]الِيورَّللا: مين اآليي 

ا نََ ابَتُْمْم ُمِصيمَ و قَْد نََ ْمتُْم ِمثْلَْيَها قُْلتُْم نَنَّى َه َا قُْل ُهَو ِمْن ِعْنِد نَْنفُِسمُ   ْم"تعالى: "نََولَمَّ

وفيي الحيديث الْدسيي: "إذا عصياني مين يعرفنيي سيل ت [ه 165] ل عمران: من اآلي 

إذا خفييت المعصيي  ليم  - لى هللا عليح وسلم –عليح من ال يعرفني"ه وفي الحديث قال 

 تضر إال  احمهاه وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العام ".

ونْول رابعا : ال شيك نن المفيار بعضيهم نولييا  بعيضه وننهيم يتميالمون عليى المسيلمين 

لْضا  على امسالمه الي   ظهير نهليح األوليون واسيتولوا عليى نغليب بْيال ويحاولون ا
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األرضه فيجب على المسلمين في كل المالد امسالمي ه نن يْوميوا هلل مثنيىه وفيرادَّللاه 

ونن يصييدوا بْييدر اسييت اعتهم هييؤال  المفيياره وميين سيياندهم ميين المنييافْين حتييى تنْ ييج 

م نن يْيوم معهيم عليى المسيلمينه وال نطماعهم وير عوا على ندبارهمه وال يجيوز لمسيل

يممنهم من االحتالل والتملك لمْع  من بالد امسيالمه فْيد نفياهم الخلفيا  الراشيدون عين 

بالد امسالمه ولم يتركوا لهم فيها مغي  قن ياره فمين ممينهم نو شيجعهم نو نعيانهم عليى 

علييى هييدم حييرب المسييلمين نو احييتالل بييالد المسييلمينه كييالعراقه نو غيرهييا فْييد نعييان 

و ييلى هللا علييى  -امسييالم وتْريييب المفيياره وميين يتييولهم ميينمم فإنييح ميينهمه وهللا نعلييمه 

 .-محمد و لح و حمح وسلم

============ 

 #جهاد الطله وجهاد الدفف

 ن.د. سعود بن عمدهللا الفنيسان…المجيب 

 عميد كلي  الِريع  بجامع  اممام محمد بن سعود امسالمي  سابْا  

 لفهرس / الجهاد ومعامل  المفار/مسائل متفرق  في الجهاد ومعامل  المفارا…التصنيع 

 26/5/1423…التاريخ 

 السؤال

المؤمنين بالمع وعيدم اليرد عليى المفيار فيي نذاهيم للميؤمنين  -سمحانح وتعالى-نمر هللا 

نو العميادة المفروضي   -إن  يحت التسيمي  ليح بالجهياد-في العهد المميه وكيان الجهياد 

المْييام هييي عمييادة الصييمر ال الييدفجه مييج نن المسييلم لييو قاتييل ودافييج لنييال األ يير فييي هيي ا 

 العميمه لمن للمصلح  العليا كان ه ا الحمم.

السؤال: هل  حيح نسخ ه ا الحمم نم ال؟ وما المروف التي يِرل من خاللهيا للمسيلم 

يي ؟ وهيل مين األسيماب الماد -ال   ال يو د فيح ركن يأو  إلييح المسيلم-في ه ا العصر 

األمر في ت ميق ه ا األمر خاضج لال تهاد الفرد  نم البد مين نن يميون  ماعييا ؟ وميا 

الِروط التي يجب توافرها حتى نل م الميؤمن فيي هي ا العصير بالصيمر؟ ميا العالميات 

التي يعرف بها انْضا  ه ا الحمم نو بمو مها يحمم بيأن اليدفج هيو األمثيل؟ وهيل بحميم 

بما يحدإ في ن  ق ر إسالمي يمون ه ا الحميم عاميا   -ح المسلمونومن-تأالر العالم كلح 

نم ننح يختلع باختالف الملدان واألزمان والْضايا؟ وإن كان بامممان ذكر نو يح الِيمح 

 بين العهد المميه وه ا العصره وذكر نو ح االختالف.

 و  اكم هللا خيرا  

 الجواب

اٍق لييم ينسيخه وإنمييا هييو حسييب حييال حميم الجهيياد بنوعيييح:  هيياد ال ليب و هيياد الييدفج بيي

األم  من الْوة والضععه فإذا كانت األم  قوي  في عددها وُعددها فهي م المي  باألخي  

بنصوص الْتل والْتال وغ و المِركين والْعود لهيم فيي كيل مر يد؛ ليؤمنيوا بياهلل نو 

يييدفعوا الج ييي  عيين يييد وهييم  يياغرونه وإن كانييت األميي  ضييعيف  مستضييعف  كحييال 

ين اليوم فالوا ب األخ  بآيات الصمر والمصابرة وعيدم محارشي  المفيار وإاليارة المسلم

:"وال تسموا ال ين يدعون من دون هللا فيسموا هللا عدوا  بغير عليم" -تعالى–حميتهمه قال 

[ه وفي ه ا العصر ال   ال يماد يو د فييح للمسيلم ركين ييركن إلييح فعلييح 108]األنعام:

ائر دينييحه والصييمر علييى األذَّللا فيييحه ال سيييما إذا كييان فييردا  اللجييو  إلييى هللا وندا  شييع
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وخصييمح  ماعيي ه نو دوليي ه نو قوبييل رنيييح بفتييوَّللا شييرعي  مسييتندة إلييى المتيياب والسيين  

 و ب عليح قمولها.

وتْدير  هاد الدفج وتحديد  وإعالنح يخضج لال تهاد الجماعي من نهيل العليم الِيرعي 

لمير  بنفسيح نو مالييح نو عرضيح  ياز لييح نن إال إذا اعتيد  علييى ا -فيي كيل بلييد بحسيمح–

يدفج ذلك عنح ما است اله واألفضل نن يستِير قمل ذلك من هو نعلم منح ونكثير خميرة 

 وتجرب .

وليس هناِ عالمات ينتفي بها  هاد الدفج بل هيو بياٍق إليى ييوم الْيامي  ميا داميت األمي  

نهل العليم والفمير  ضعيف  مستضعف ه واختيار ن  نول من نوعي الجهاد يخضج لتْرير

 والِوك  في كل بلد من بالد المسلمين وكل نهل بلد ندرَّللا بِؤونهم من غيرهم.

ومن نو ح الِمح بين المسلمين اليوم والمسلمين فيي العهيد المميي: الضيعع وقلي  العيدد 

والعُييدده وتمالييب األعييدا  علييى المسييلمين ميين اليهييود ونذنييابهمه والمِييركين وإخييوانهم 

العهييد الممييي –اعهمه وميين نو ييح االخييتالف بييين الحاضيير والماضييي والمنييافْين ونتميي

بين ظهراني المسلمين فيي ممي ه يني ل  - لى هللا عليح وسلم–: و ود الرسول -خا  

عليح الوحي ويصحح لهيم نخ يا هم ويسيدد  را هيمه وكيانوا ال يتجياوزون عِير  ييات 

الواحد منا الْير ن كيامال  نو  من الْر ن يتلونها حتى يعملوا بهاه نما نحن اليوم فْد يحفظ

يختمح نكثر من مرةه ولمنح ال يماد يعرف شيئا  من حاللح وحرامحه وكانوا عربا  خلصيا  

على  فات حميدة من الصدق والِجاع  والمرم والِهام  والر ولي ه نميا نحين فعليى 

 .-إال ما شا  هللا–خالف ذلك 

============ 

 شرع الجهاد؟! # ىذا كان ال ىكراه في الدين، فِلمَ 

 سامي بن عمد الع ي  الما د…المجيب 

 عضو هيئ  التدريس بجامع  اممام محمد بن سعود امسالمي 

 الفهرس / الجهاد ومعامل  المفار/مسائل متفرق  في الجهاد ومعامل  المفار…التصنيع 

 هـ13/2/1425…التاريخ 

 السؤال

اليدين" وبيين حيديث رسيول هللا  كيع نجمج بين قيول هللا سيمحانح وتعيالى "ال إكيرا  فيي

 ييلى هللا عليييح وسييلم " نمييرت نن نقاتييل النيياس حتييى يْولييوا ال إلييح إال هللا" )المخييار  

 ( والحديث اآلخر : "نخر وا اليهود من   يرة العرب"4/196

 وه ا الحديث األخير يحتج بح غير المسلمين على عداوة امسالم لْلديان األخرَّللا.

 دعا ؟فميع تجيمون على ه ا اال

 الجواب

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللاه نما بعد:

فمن الحْائق التي تمافرت األدل  الِرعي  على تْريرها: ننح ال يمر  نحدو عليى اعتنياق 

امسالمه بل الوا ب نن تْام الحج  حتى يتمين الرشد من الغيي. فمين شيا  بعيدُ نن يسيلم 

َر  علييى امسييالمه وال يُْتييل إن اسييتحِب المفيير علييى فليسييلمه وميين نبييى إال المفيير فييال يُْميي

 اميمان.

 ومن ن رح األدل  على ذلك:
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[ ن  ال يُميير  نحييدو علييى الييدخول فييي 256قولييح تعييالى: "ال إكييرا  فييي الييدين" ]المْييرة:

 امسالم.

وقولُح تعالى: "ولو شا  ربك آلمن َمن في األرض كلهم  ميعا  نفأنت تُمِر  النياس حتيى 

 [.99منين" ]يونس:يمونوا مؤ

[ه ومثلح قوليح تعيالى: "ميا 20وقولح: "فإن تولوا فإنما عليك المالغ" سورة ] ل عمران:

 [ه وكلتا اآليتين مدنيتان.99على الرسول إال المالغ" سورة ]المائدة:

ويتسا ل بعضهم: إذا كان األمر ك لكه فِلَم ُشرل الجهاد؟ وكيع تفسرون قتال الرسيول 

 للمِركين؟ -رضي هللا عنهم–م و حابتح  لى هللا عليح وسل

 والجواب: نن الجهاد ُشرل لغاياٍت ليس منها إكرا ُ الناس على اعتناق امسالم.

َل ما شرل دفاعيا  عين المستضيعفين الميؤمنين الي ين يُضي هدون فيي ديينهم  فْد ُشِرل نوَّ

ليدفج(ه ويؤذَون في ننفسهم ونموالهمه ويُخر يون مين دييارهمه )وهيو ميا يسيمى بجهياد ا

فْيييال تعيييالى: "نُذن للييي ين يُْييياتَلون بيييأنهم ُظِلميييوا وإن هللا عليييى نصيييرهم لْيييديره الييي ين 

 [40 – 39نخر وا من ديارهم بغير حق إال نن يْولوا ربنا هللا.." ]الحج:

قال غير واحد من السلع: ه   نول  ي  ن لت في الجهاده الم ن ل قوليح تعيالى: "وقياتلوا 

لونمم وال تعتيييدوا إن هللا ال يحيييب المعتيييدينه واقتليييوهم حييييث فيييي سيييميل هللا الييي ين يْيييات

 [191-190الْفتموهم ونخر وهم من حيث نخر وكم..اآلي " سورة ]المْرة: 

وُشرَل سندا  لنِر الدعوة حتيى تمليغ رسيالتها إليى النياس كافي   "وهي ا مين  هياد ال ليب 

 ال   يأتي في مرحل  الْوة وظهور الِوك .

دعيوةو سلمي ...باللسيان والمييانه فميا  يحمها السيالُح لميي يُمير   إن الدعوة فيي حْيْتهيا

 الناس على الدخول في دين هللاه وإنما  حمها ليدفج كلَّ من يْع في طريْها ويناوئها.

وما نكثر تلك الْوَّللا المتنفِِج  بالماطل التي تْع في و يح دعيوة امسيالمه وتصيد النياس 

 عن دين هللا!

 إذا هي وقفْت في و هح وحالت بينح وبين الناس؟وما عسى امسالم نن يفعل 

 هل سيتركها لتحجَب عن الناس دعوة الحقه وتمنَعهم اتِماَعها إذا اختاروها ؟

وإنها لفتن : نن يُصد الناس عن سمال كلم  الحقه ويُسلموا حري  اختيار اليدينه ونْعِميْم 

  نكمييير مييين الْتيييل" [ "والفتنيي191بهييا مييين فتنييي ؟! "والفتنييي  نشييد مييين الْتيييل" ]المْيييرة:

 [.217]المْرة:

َر للنياس حريي َ  إنح ليس المَّ  خيار لإلسالم نمام ه   الْوَّللا إال نن يجاهدها وييدكَّها؛ ليْيِرِ

الييدعوة بعييد نن كييانوا محييرومين منهييا تحييت سيي وة ال غيياة ورهميي  العتيياةه يسييتعمدونهم 

 ويمارسون الو اي  على عْولهم؟!

ال تميييون فتنييي و ويميييون اليييدين هلل" سيييورة ولييي ا قيييال  يييل  الليييح: "وقييياتلوهم حتيييى 

 [.193]المْرة:

وقال النمي  لى هللا عليح وسلم في كتابح لهرقل الروم: "نما بعد؛ فيإني ندعيوِ بدعايي  

امسيييالمه نسيييلم تسيييلمه ونسيييلم يؤتيييك هللا ن يييرِ ميييرتينه وإن تولييييت فيييإن علييييك إاليييم 

عل عليح إاليم األريسييين (ه وإنما  1773(ه ومسلم )7األريسيين" متفق عليح المخار  )

 ـ وهم رعايا  ـ ؛ ألنهم يأتمرون بأمر  وينْادون بانْياد .
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فال بد إذا  نن تنداح لدعوة امسالم ه   الموانُج وتن اَح نمامح كل العْماُت؛ ليسمج النياس 

دعييوة امسييالم كمييا هييي فييي  ييفائها وموافْتهييا للف ييرةه ال كمييا كييانوا يسييمعونها ميين 

ه   ب األباطيل المختلْ . فيإذا بلغيتهم كميا هيي فيي حْيْتهيا فهيم وميا اختياروا نعدائها مِوَّ

 ألنفسهم.

وُشرل الجهاد )في نعمم ما ُشرل(: ليفتح المالد ويح م ميا نُصيب فيهيا مين ال واغييت 

الماغييي ه ومييا تْنِِنييح ميين اليينمم المسييتمدة الجييائرة؛ ليْيييم ممانهييا نميياَم امسييالم ) هيياد 

 ال لب(.

هياد يت ليب قيوة  وقيدرة ه وال يتحْيق إال ميج ظهيور شيوك  المسيلمين وه ا النول مين الج

 وتحْق وحدتهم وتممينهم في األرض.

نما مج حال الضعع والتفرق ـ كميا هيو حيال األمي  الييوم ـ فيال يجيب علييهم إال النيول 

األول من الجهاد: وهو  هاد الدفج ـ ن  دفيج المعتيدين عليى بيالد المسيلمين ومْدسياتهم 

ه كميييا يجيييب علييييهم فيييي هييي   الحيييال نن يأخييي وا بأسيييماب الْيييوة والمنعييي ه ونميييوالهم ـ 

واالعتصييام ونميي  الفرقيي ؛ فييال يمميين نن تْييوم لدوليي  امسييالم قائميي  مييا لييم تميين لهييا قييوةو 

 تحميها وتناضل عنها.

إن شييريع  امسييالم يجييب نن تحمييم نر ييا  األرضه حتييى ال يُملييم فييي كنفهييا مسييلم وال 

إنميا ني ل ليْيوم النياس بالْسيط "لْيد نرسيلنا رسيلنا بالمينيات كافره وال عجيب! فالمتياب 

[ه بييد نن 25ونن لنا معهم المتاب والمي ان ليْوم الناس بالْسط..."اآلي  سورة ]الحدييد:

امسالم إنما ضمن للميافر هي ا بِيرطحه وشيرُطح: نن يحتيرَم شيعائَر امسيالم وعْائيدَ ه 

 ونن يخضَج لنمامح وشريعتِح.

د واألقاليم لحمم امسالم يعني ـ في نول ما يعنييح ـ إقامي َ العيدل "ليْيوم إن إرضاخ المال

الناس بالْسط" ال   ال قيام لح إال بتحميم شريع  هللا في نرضيحه ال مكيرا  المفياِر عليى 

الدخول فيحه فلهم نن يمْوا عليى ديينهمه ونن يمارسيوا شيعائرهم فيي بييوتهمه لميْن يْابيل 

 بييد ونن يلت مييو ه وهييو: نن يخضييعوا لحمييم امسييالم فييي هيي ا الحييقَّ وا ييبو عليييهم ال

مخييال تهم للمجتمييجه وفييي شييؤونح االقتصييادي  واال تماعييي  واألخالقييي ه ونن يحترمييوا 

 نمَمح ويسالمو ه فال يْاوموا دعوتح وال يفتنوا نهلح.

ولو كان الجهاد مرغام المفار على الدخول فيي امسيالم لميا نمير النميي  يلى هللا علييح 

لم بالمع عنهم إذا اختاروا الج ي ه َولََما نهى عن قتل النسا  والصيميان فيي الغي وه وس

وحين رنَّللا مرة  اميرنة مْتولي   فيي إحيدَّللا غ واتيح قيال: "ميا كيان لهي   نن تُْاتِيل" نحميد 

 (ه فأشار إلى عل  الْتله وهي المْاتلَ .5959)

م لََمييا نهييى خلفيياؤ  ولييو كييان الجهيياد أل ييل إرغييام المِييركين علييى الييدخول فييي امسييال

 الراشدون عن قتل الرهمان إذا اعت لوا الناسه ولم يعينوا على الْتال بتدبير نو رن ٍ.

ويدل لي لك داللي  ظياهرة حيديث برييدة بين حصييب : "إذا لْييت عيدوِ مين المِيركين 

فييادعهم إلييى الييالإ خصيياله فييأيتهِن مييا ن ييابوِ فاقمييل ميينهمه وُكييِع عيينهم: ادعهييم إلييى 

ن ييابوِ فاقمييل ميينهم وكييع عنهم...فييإن هييم نبييوا فسييلهم الج ييي َه فييإن هييم  امسييالمه فييإن

ن ابوِ فاقمل منهم وكع عنهمه فإن هم نبوا فاستعن باهلل وقاتلهم..."الحديث روا  مسيلم 

(1731.) 
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وه ا الحديث عام في كل مِرِه من العيرب وغييرهمه وإنميا ليم يأخي  النميي  يلى هللا 

رب ألن  يي  الج يي  إنميا ن ليت فيي السين  التاسيع  عليح وسلم الج يي  مين مِيركي العي

 حين لم يمق في الحجاز عربي مِرِ محارب.

والج ي  التي تؤخ  من المافر ال مي ليست ضريم َ رفضح اليدخول فيي امسيالمه وإنميا 

هي مْابل حْن دمح وحماي  المسيلمين ليح مميا يحميون منيح ننفسيهم ونهلييهم؛ ولي ا كتيب 

 عنح ـ لصلوبا بن نس ونا حينما دخيل الفيرات ونوغيل فيهيا : خالد بن الوليد ـ رضي هللا

"إني قد عاهدتمم على الج ي  والمنع ه فلك ال م  والمنعي . وميا منعنياكم )ن  حمينياكم( 

 فلنا الج ي ه وإال فال".

وه ا نبو عميدة رضي هللا عنح لما نحس العجَ  عن حماي  بعض نهل ال مي  فيي بالدهيم 

ك المالد يأمرهم نن يردوا عليهم ما ُ مي منهم مين الج يي ه وكتيب كتب إلى والتح في تل

إليهم نن يْولوا لهم: "إنما رددنا عليمم نموالمم؛ ألنح قد بلغنيا ميا  ميج لنيا مين الجميوله 

وإنمم قد اشترطتم علينا نن نمنعممه وإنيا ال نْيدر عليى ذليكه وقيد رددنيا إلييمم ميا نخي نا 

 الْاضي نبو يوسع في كتاب الخراج. منممه ونحن لمم على الِرط" نخر ح

إن الغاي  العمميى مين تِيريج الجهياد هيي نن تميون كلمي  هللا هيي العليياه كميا  يا  فيي 

الحييديث الصييحيح ننييح لمييا سييئل النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم عيين الر ييل يْاتييل للمغيينمه 

قاتيل  والر ل يْاتل لل كره والر ل يْاتل ليُيرَّللا ممانيحه فمين فيي سيميل هللا؟ فْيال: "مين

(ه ومسييلم 123لتمييون كلميي ُ هللا هييي العليييا فهييو فييي سييميل هللا" متِفييقو عليييح المخييار  )

(1904.) 

وه   الغاي  العممى )نن تمون كلم  هللا هي العليا( تحْْها غايات الجهاد وبواعثيح التيي 

 تْدم ذكرها  نفا ه وهي:

 حماي  الدعوة وضمان تمليغها للناس. -1

النمم الماغي  ودفجِ كل َمْن يْع في طرييق اليدعوة ويمنيج  سحق ال واغيت وتح يم -2

 بلوغها إلى الناس.

 إقام  نمام امسالم في األرض ليحتمم الناس إلى شريعتح... -3

 وكلو من ه   الغايات الثالإ تعمل في إعال  كلم  هللا.

دعيي على نن تِريج الجهاد لتميون كلمي  هللا هيي العلييا لييس مْتضيا  نن يُسيلم كيلُّ مين 

إليحه بل مْتضا  نن يمون نماُم امسالم هو المهيمَن والحاكَم عليى حيياة النياسه نميا هيم 

فيما يعتْيدون فلهيم الحريي  الم لْي  نن يعتْيدوا ميا شيا واه ودولي  امسيالم تحمييهم مميا 

 تحمي منح نبنا ها مْابل دفج الج ي .

اعيث الجهياد فيي سيميل هللا [ه وبيان بو256وبعد تْرير نن "ال إكرا  في الدين" ]المْرة:

وغاياتحه ال بد من ام اب  عما يَُمِن ننح معيارض لهي   الحْيْي  نو ناسيخو لهيا مين األدلي  

 الِرعي .

ييي كرون ميين ذلييك قولييح تعييالى: "فييإذا انسييلخ األشييهر الحييرم فيياقتلوا المِييركين حيييث 

 .[5و دتموهم وخ وهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مر د.."اآلي  سورة ]التوب :

فْد ظن بعضهم ننها ناسخ و آلي  "ال إكرا  فيي اليدين"ه إذ مْتضيى عمومهيا نن كيل مين 

 بلغتح الدعوة من المفار فإنح ال يْمل منح إال امسالمه وإال مضى فيح السيع.
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والجواب: نن ه   اآلي  وإن كانت من  خر ما ن ل ـ حيث ن لت في السين  التاسيع  مين 

ْضيي بنسيخ ميا تْيدمها مين اآليياته ومنهيا قوليح تعيالى: الهجرة ـ لمن تأخر ن ولهيا ال ي

 "ال إكرا  في الدين".

واآلييي  وإن وردت بلفييظ العمييوم؛ لمنهييا ميين العييام المخصييوصه إذ خِصصييت عمومهييا 

 ياتو ونحادييث نخيرَّللا ـ سييأتي ذكرهيا ـه فمْيي عمومهيا مخصو يا  بمِيركي العيرب 

م ونمثيوا نيميانهم. وخيرج مين ال ين حاربوا النمي  يلى هللا علييح وسيلم ونْضيوا عهيده

هيي ا العمييوم َميين عييداهم مميين لييم ينْضييوا عهييدهم ولييم يميياهروا علييى المسييلمين نحييدا ه 

 وك لك نهل المتاب والمجوس وعمدة األوالان من غير العرب.

 ويدل ل لك ما يلي:

[ "برا ة من هللا ورسولح إلى الي ين عاهيدتم 1:6نوال : نن هللا قال في نول سورة ]برا ة:

لمِييركين فسيييحوا فييي األرض نربعيي  نشييهر.."ه فأمهييل هييؤال  المِييركين نربعيي  ميين ا

نشهره ونمر بْتلهم إذا انسلخْت ه   األشيهر األربعي  وليم يتوبيواه اليم اسيتنثى مينهم "إال 

ال ين عاهدتم من المِركين الم لم ينْصوكم شيئا  ولم يماهروا علييمم نحيدا  فيأتموا إلييهم 

 .[4عهدهم إلى مدتهم" ]التوب :

فييدل هيي ا علييى نن قولييح تعييالى: "فييإذا انسييلخ األشييهر الحييرم فيياقتلوا المِييركين حيييث 

[ اآلي  ليست على عمومهاه وإنميا هيي مين العيام المخصيوصه 5و دتموهم.." ]المْرة:

فهي مخصو   بمِركي العرب المحاربين لرسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلمه والي ين 

 نمثوا نيمانهم...

 :ويُِِعر به ا دليالن

األول: قولح تعالى ـ في  در سورة التوب ه بعد  ي  السييع بمضيج  ييات ـ "نال تْياتلون 

ة.."اآلي  ]التوب :  [.13قوما  نمثوا نيمانهم وهِموا بإخراج الرسول وهم بدنوكم نول مرَّ

( : )وتميييين نن الميييراد باآليييي  : اقتليييوا 2/456قيييال ابييين العربيييي فيييي نحميييام الْييير ن ) 

 اربونمم( نهـ.المِركين ال ين يح

الثاني: قولح تعالى ـ بعد  ي  السيع بآي  ـ : "كيع يميون للمِيركين عهيد عنيد هللا وعنيد 

رسييولح إال اليي ين عاهييدتم عنييد المسييجد الحييرام فمييا اسييتْاموا لمييم فاسييتْيموا لهييم" اآلييي  

 [.7]التوب :

خل فيي والمْصود به   اآلي : هم بعض بني بمر من كنان  ممن نقام على عهد ه وليم ييد

نْض ما كان بين رسول هللا  لى هللا عليح وسلم وبين قيريش ييوم الحديميي  مين العهيده 

حين نْضتح قريش بمعونتهيا لحلفائهيا مين بنيي اليديل عليى حلفيا  النميي  يلى هللا علييح 

 (.10/82وسلم من خ اع . )ينمر : تفسير ال مر  

بياليوم اآلخير وال يحرميون ميا حيرم الانيا : قولح تعالى "قاتلوا ال ين ال يؤمنيون بياهلل وال 

هللا ورسولح وال يدينون دين الحق من الي ين نوتيوا المتياب حتيى يع يوا الج يي  عين ييد 

 [.29وهم  اغرون" ]التوب :

وهي  ي  الج ي ه ن لت عيام تميوِه حيين ليم يميق عربيي مِيرِ محيارب فيي الحجيازه 

ج المسييلمين ويييدل ولييم يميين  ييلى هللا عليييح وسييلم ليغيي و النصييارَّللا عييام تمييوِ بجمييي

 (.19/20الحجاز وفيح من يحاربح )ينمر مجمول الفتاوَّللا البن تيمي  
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صي   وقد نالمتت اآلي  ألهل المتاب حق المْا  على دينهم بِرط دفج الج يي ه فهيي مخِصِ

لعميييييوم قوليييييح تعيييييالى: "فيييييإذا انسيييييلخ األشيييييهر الحيييييرم فييييياقتلوا المِيييييركين حييييييث 

 [.5و دتموهم"..اآلي  ]التوب :

ديث بريييدة بيين حصيييب "إذا لْيييت عييدوِ ميين المِييركين فييادعهم إلييى الييالإ الالثييا : حيي

خصاله فأيتهِن ما ن ابوِ فاقمل منهمه وُكيِع عينهم: ادعهيم إليى امسيالمه فيإن ن يابوِ 

فاقمل منهم وكع عنهم...فإن هم نبوا فسلهم الج ي َه فإن هيم ن يابوِ فاقميل مينهم وكيع 

 .."الحديث وقد تْدم قريما  )سمق تخريجح(.عنهمه فإن هم نبوا فاستعن باهلل وقاتلهم.

والحديث يدل على نن المِركين ـ سوا  من عميدة األواليان مين العيرب نو مين غييرهمه 

كما يْتضيح عموم اللفظ ـ إذا نبوا الدخول في امسالم واختاروا دفيج الج يي  فإنيح يجيب 

 .قمولها منهم والمع عنهمه وال يجوز قتلهمه وال إكراههم على امسالم

فعميوم هيي ا الحييديث يييدل علييى نن المْصييود بييـ )المِييركين( فييي مييا يسييمى بآييي  السيييع 

"فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا المِيركين حييث و يدتموهم.." هيم المِيركون الي ين 

 كانوا يحاربون النمي  لى هللا عليح وسلمه وينْضون عهدهم.

ال هللا ه وننيي رسيول هللاه فيإذا نما حديث: "نمرت نن نقاتل الناس حتيى يِيهدوا نال إليح إ

فعليوا ذليك عصيموا منيي دميا هم ونميوالهم إال بحْهياه وحسيابهم عليى هللا" فهيو حيديث 

 (وغيرهما.20( ومسلم )25 حيح ـ وال شك ـ روا  المخار  )

ولمييين الحيييديث لييييس عليييى عموميييحه ولييييس المْصيييود بيييـ)الناس(  مييييج المفييياره مييين 

 لعام المخصوص.المِركين ونهل المتابه بل هو من ا

وكيييع يُعمييل بعمومييح؟ وقييد قييال هللا: "قيياتلوا اليي ين ال يؤمنييون بيياهلل وال بيياليوم اآلخيير 

...حتييى يُع ييوا الج ييي  ..."اآلييي ه وقييال  ييلى هللا عليييح وسييلم: "إذا لْيييت عييدوِ ميين 

المِيييركين فيييادعهم إليييى اليييالإ خصييياله فيييأيتهِن ميييا ن يييابوِ فاقميييل مييينهمه وُكيييِع 

 تخريجح(.عنهم..."الحديث )سمق 

وقد حمى شييخ امسيالم ابين تيميي  ـ رحميح هللا ـ لمين قيالوا بيأن الج يي  تؤخي  مين كيل 

كافره ال من نهل المتاب خا ي ه  وابيا  لهيم عين االسيتدالل بعميوم هي ا الحيديثه فْيال 

(: )مييراد  قتييال المحيياربين اليي ين نذن هللا فييي قتييالهمه لييم يييرد 19/20)مجميول الفتيياوَّللا 

  ين نمر هللا بوفا  عهدهم( نهـ.قتال المعاهدين ال

(ه فْال ـ ميج بعيض االختصيار ـ: 1/97ون اب عنح ابن حجر بعدة ن وب  )فتح المار  

)الجييواب ميين نو ييح, نحييدها : دعييوَّللا النسييخ بييأن يمييون امذن بأخيي  الج ييي  والمعاهييدة 

 متأخرا عن ه   األحاديث , بدليل ننح متيأخر عين قوليح تعيالى "فياقتلوا المِيركين"ه ...

الالثها : نن يمون من العام ال   نريد بح الخاص , فيمون المراد بالناس في قولح " نقاتل 

الناس " ن  : المِركين من غير نهل المتاب , ويدل عليح رواي  النسائي بلفظ " نمرت 

نن نقاتل المِركين " ... رابعها : نن يمون المراد بما ذكر من الِهادة وغيرها التعمييَر 

م  هللا وإذعان المخالفين, فيحصيل فيي بعيٍض بالْتيل وفيي بعيٍض بالج يي  عن إعال  كل

 وفي بعٍض بالمعاهدة...( نهـ.

( واليدارمي 1691ونما حديث: "نخر وا اليهود والنصارَّللا من   يرة العرب" نحمد )

( بلفظ "نخر وا اليهود الحجاز من   يرة العرب..." فيال ييدل عليى نن الميافر 2498)
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ي امسييالمه بييل غاييي  مييا يييدل عليييح نال يييؤذن لمييافٍر نن يسييتوطن يييرغم علييى الييدخول فيي

   يرة العرب.

نما بْاؤ  فيهيا مين غيير قصيد لالسيتي ان؛ كيأن يْييم فيهيا أل يل العميله نو للتجيارةه نو 

 للخدم ه فليس في الحديث ما يدل على النهي عن شي  من ذلك.

م مما فتحح المسلمون فيال وه ا الحمم خاص بج يرة العربه نما غيرها من بالد امسال

يُخرج نهلها منهيا إن بْيوا عليى المفيره بيل لهيم نن يسيتوطنوها عليى نن ييدفعوا الج يي  

 مْابل حماي  المسلمين لهم.

عليييى نن بعيييض نهيييل العليييم ييييرَّللا نن الحيييديث وإن ورد فييييح األمييير بيييإخراج اليهيييود 

و الحجيياز والنصييارَّللا ميين   يييرة العييربه إال نن المييراد بعييض الج يييرة ال كلهيياه وهيي

خا   ه بدليل نن عمر رضي هللا عنح نخرج يهود خيمير وفيدِ وليم يخيرج نهيل تيميا ه 

( عنييد شييرح 213 -10/212وهييي ميين   يييرة العييربه قييال النييوو  فييي شييرح مسييلم )

حديث إ ال  عمر لليهود مين خيميره وفييح: "فيأ الهم عمير إليى تيميا  ونريحيا " قيال: 

 عليييح وسييلم بييإخراج اليهييود والنصييارَّللا ميين )وفييي هيي ا دليييل نن مييراد النمييي  ييلى هللا

  يييرة العييرب إخييرا هم ميين بعضييهاه وهييو الحجيياز خا يي  ؛ألن تيمييا  ميين   يييرة 

 العرب لمنها ليست من الحجاز وهللا نعلم( نهـ .

( : )ونخ  به ا الحديث مالك هوالِيافعي وغيرهميا مين العلميا  ه 94-11/93وقال في )

عرب هوقالوا : ال يجوز تممينهم من سمناها هولمين فأو موا إخراج المفار من   يرة ال

الِييافعي خييص هيي ا الحمييم بييمعض   يييرة العربهوهييو الحجيياز هوهييو عنييد  : مميي  

هوالمدين  هواليمام  ونعمالها دون اليمن وغير  مما هو من   يرة العربه بيدليل  خير 

 مِهور في كتمح وكتب ن حابح( اهـ .

ـ بعد نن ذكر رواي  عن امميام نحميد فيي  244-13/242وقال ابن قدام  في "المغني" 

 )  يرة العرب المدين  وما واالها( ـ :

)يعنييي نن الممنييول ميين سييمنى المفييار بييح: المدينيي ُ ومييا واالهييا ـ وهييو مميي ه واليماميي ه 

وخيمره والينمجه وفدِه ومخاليفهاه وميا واالهيا ـ وهي ا قيول الِيافعي ... فميأن   ييرة 

رييد بهيا الحجيازه وإنميا سيمي حجيازا  ألنيح حجي  بيين تهامي  العرب في تلك األحاديث ن

ونجييده وال يمنعييون نيضييا ميين نطييراف الحجيياز كتيمييا  وفييدِ ونحوهمييا؛ ألن عميير لييم 

 يمنعهم من ذلك( نهـ .

( : )لمن ال   يمنج المِيركون مين سيمنا  منهيا الحجياز  6/198وقال ابن حجر )الفتح 

الهاه ال فيما سوَّللا ذلك مما ي ليق علييح اسيم خا  ه وهو مم  والمدين  واليمام  وما وا

  يرة العرب؛ التفاق الجميج على نن اليمن ال يمنعون منها همج ننها من  مل    ييرة 

 العرب هه ا م هب الجمهور( نهـ .

والمْصيييود نن منيييج اليهيييود والنصيييارَّللا مييين اسيييتي ان   ييييرة العيييرب إنميييا هيييو مييين 

 سالم.خصائص الج يرةه انفردت بح دون سائر ديار ام

فيي ؛  إن امسييالم بأدلتييح الصييريح  يعليين ب ييالن الييديانات األخييرَّللا كلهييا؛ ألنهييا إمييا محرَّ

 كاليهودي  والنصراني ه وإما والني  شركي  كالمجوسي  والهندوسي  ووو...إلخ.

غير ننح ـ مج ذليك ـ نو يب علينيا العيدل معهيمه ورغَّمنيا فيي المير إلييهم ترغيميا  لهيم فيي 

نيياه ولييم يخر ونييا ميين ديارنيياه كمييا قييال تعييالى: "ال ينهيياكم هللا عيين امسيالم مييا لييم يْاتلو
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ال ين لم يْاتلوكم في الدين ولم يخر وكم من ديياركم نن تميروهم وتْسي وا إلييهم إن هللا 

 [8يحب المْس ين" سورة ]الممتحن :

 ونمر المسلَم بمصاحم  والديح في الدنيا معروفيا  وليو كانيا مِيرَكينه اعترافيا  بجميلهمياه

 وممافأة لمعروفهما.

ونمر بأال نُجادل نهل المتاب ) اليهود والنصارَّللا( إال بالتي هي نحسن إال الي ين ظلميوا 

ميينهمه فْييال تعييالى: "وال تجييادلوا نهييل المتيياب إال بييالتي هييي نحسيين إال اليي ين ظلمييوا 

 [46منهم.." سورة ]العنمموت:

اسييتْاموا لنيياه ونعمييَم النمييي  ونمرنييا بإيفييا  العْييود والعهييود معهييمه ونن نسييتْيم لهييم مييا

 يييلى هللا علييييح وسيييلم قتيييل المعاهيييد مييينهم فْيييال: "مييين قتيييل معاهيييدا  ليييم ييييرح رائحييي  

 [.3166الجن .."نخر ح المخار  )

فْت ودخلها الِيرِ وافتيرا  المي ب  لْد نب ل امسالم اليهودي  والنصراني ؛ ألنها قد ُحِرِ

 هللا عما يْولون علوا  كميرا  ـ. على هللا إلى غير ذلك من عمائم األمور ـ تعالى

ومييج ذلييك فْييد نالنييى علييى نتماعهييا األولييين اليي ين  ييدقوا ننميييا هم ونا ييروهمه ولييم 

يْتلييوهمه ولييم يحرفييوا الملييم عيين مواضييعحه ووعييدهم مييا وعييد المسييلمين ـ نتمييال محمييد 

  لى هللا عليح وسلم ـ فأعد لهم  نات ومغفرة  ون را  عميما .

مل  محمد  يلى هللا علييح وسيلم حتيى ييؤمن باألنمييا  والرسيل  وال يصح إسالم نحد من

ق بمتييمهم )غييير المحرفيي (ه فْييال تعييالى: "يييا نيهييا اليي ين  منييوا  منييوا بيياهلل  كلهييم ويصييدِِ

ورسولح والمتاب ال   ن ل على رسولح والمتاب ال   نني ل مين قميله ومين يمفير بياهلل 

 [146بعيدا " سورة ]النسا :  ومالئمتح وكتمح ورسلح واليوم اآلخر فْد ضل ضالال  

كما نالنى الْير ن كثييرا  عليى موسيى وعيسيى عليهميا السيالمه وبيرن ميريم الصيديْ  مميا 

 رماها بح المفترون من اليهود.

وممييا اسييتفاض فييي الْيير ن والسيين : نن دعييوة الرسييل واحييدة وإن اختلفييت شييرائعهم 

ن قملك من رسول إال نيوحي التفصيلي ه ودعوتهم هي توحيد هللا سمحانح: "وما نرسلنا م

 [.26إليح ننح ال إلح إال ننا فاعمدون" سورة ]األنميا :

وقال  لى هللا عليح وسيلم : "األنمييا  إخيوة مين عيالِته نمهياتهم شيتىه وديينهم واحيد" 

 ( .4362روا  مسلم)

ونوالد العالت: هم امخوة من األب من نمهاٍت شيتىه فياألب رمي  للتوحييده واألمهيات 

 ائج )الفرول(.رم  للِر

فالدعوة التي  يا  بهيا محميد  يلى هللا علييح وسيلم ليم تخيرج عين ن يل دعيوة األنمييا  

والمرسلين قملحه وهي: توحييد هللا سيمحانحه وإخيالص العميادة ليح وحيد . وال يضيير فيي 

ه ا نن تختلع شرائعهم؛ كتفا يل العمادات من  الة و يام وحيجه ونحميام األطعمي  

 امالته ونحو ذلك.وال بائح وسائر المع

 وهللا نعلمه و لى هللا على نمينا محمد وعلى  لح و حمح وسلم.

========== 

 #الح مة من الجهاد

 ن.د. سعود بن عمدهللا الفنيسان…المجيب 

 عميد كلي  الِريع  بجامع  اممام محمد بن سعود امسالمي  سابْا  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 814 

 في الجهاد ومعامل  المفار الفهرس / الجهاد ومعامل  المفار/مسائل متفرق …التصنيع 

 هـ28/5/1424…التاريخ 

 السؤال

هل الحمم  من ورا   هياد ال ليب كيان فْيط منيج ال غياة والحميام مين نن يسيمج النياس 

رسال  امسالم؟ نم ننح يجيب نن تحميم كيل بيالد األرض بالِيريع  امسيالمي ؟ حييث إن 

. نر يو -ع  و يل– ه ويجب نن يساس نهلها بحممح وشرعح-سمحانح–األرض ملك هلل 

 التفصيل باألدل .

 الجواب

الجهاد في سميل هللا نعم من معنى الْتال نو الحربه فهو يِمل  هياد الينفسه والهيوَّللاه 

واألميير بييالمعروف والنهييي عيين المنمييره ومْاوميي  الملييمه ونِيير الييدعوة إلييى هللا بمييل 

)الْتيال( بيالنفس  مجاالتهاه ولمن لما كان الجهاد فيي سيميل هللا قيد ورد فيي الْير ن بلفيظ

والمال في مواضج كثيرة ظن بعيض النياس نن الجهياد مْصيور عليى الْتياله وإن كيان 

َ لََمَج اْلُمْحِسنِيَن"-تعالى–نشمل منح قال   : "َوالَِّ يَن َ اَهدُوا فِينَا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسمُلَنَا َوإِنَّ هَّ

[ 52َ اِهيْدُهْم بِيِح ِ َهيادا  َكمِييرا " ]الفرقيان: [وقولح:" فَال تُِ جِ اْلَمافِِريَن وَ 69]العنمموت: 

وهاتييان اآليتييان ن لتييا بمميي  قمييل امذن بالْتيياله ممييا يؤكييد الجهيياد فييي سييميل هللا بمعنييا  

العامه وعام  اآليات الْر ني  في الجهاد تحدد نسماب الحرب )الْتيال( هيي: دفيج المليمه 

من اليوطن بغيير حيقه وكفالي  حريي   ونصرة المملومه ومنج الفتن  في الدين وامخراج

ه وبهي ا فيالحرب فيي امسيالم –في غير   يرة العرب  –العمادة ألهل المتاب وغيرهم 

عالمي  المن ل إنساني  الهدفه لتمون كلم  هللا هي العلياه ليس فيها من ل لعيدوان عليى 

لْييد  نحييده وال م مييج فييي التوسييج لحييدود الدوليي  نو زيييادة الرواتهييا علييى حسيياب الغيييره

 ييا ت ممييادئ امسييالم عالمييي  كونييي  لتحرييير الضييمير والفميير ميين ترسييمات الوالنيييات 

ْشيدُ  يِن قَيْد تَمَييََّن الرُّ بأنواعها ونشمالهاه فربط االعتْاد بالفهم واالقتنيال "ال إِْكيَرا َ فِيي اليدِِ

 ِمَن اْلغَِيِ"

الحيوار "َوقَيالُوا لَيْن [ه وربط اميمان بالدليل والمرهان عند إرادة الجيدال و256]المْرة:

يَييْدُخَل اْلَجنَّيي َ إاِلَّ َمييْن َكيياَن ُهييودا  نَْو نََصيياَرَّللا تِْلييَك نََمييانِيُُّهْم قُييْل َهيياتُوا بُْرَهييانَُمْم إِْن ُكْنييتُْم 

ُ" 111َ ييياِدقِيَن" ]المْيييرة:  َ َويُعَلُِِمُميييُم هَّ ُيييوا هَّ [ه وربيييط العليييم العمليييي بيييالتْوَّللا "َواتَّْ

 - يلى هللا علييح وسيلم–ولم تمين الغي وات وال السيرايا فيي عهيد النميي  [282]المْرة: 

وخلفائح الراشدين إال ت ميْا  عمليا  لمعنى الجهاد الخاص )الْتيال نو الجهياد( بعيد تيوافر 

األسيييماب الِيييرعي  للحريييي  المِيييار إليهيييا نعيييال . فغييي وة بيييدر المميييرَّللا الميييادئ فيهيييا 

و ييادروا نمييوالهم واضيي روهم إلييى  المِييركونه حيييث اضيي هدوا المسييلمين فييي مميي 

نن يْييتص ميين مِييركي  – ييلى هللا عليييح وسييلم  –الخييروج ميين نوطييانهمه فييأراد النمييي 

مم  باعتراض قافل  لهم قادم  من الِامه فخروج المسلمين لم يمن لغرض الْتال وإنميا 

لالسييتيال  علييى عييير قييريش ميين بيياب المْا يي  نو المعامليي  بالمثييله قييد نراد المؤمنييون 

ئا  ونراد هللا شيئا   خر "َكَميا نَْخَرَ يَك َربُّيَك ِميْن بَْيتِيَك بِياْلَحِقِ َوإِنَّ فَِريْيا  ِميَن اْلُميْؤِمنِيَن شي

 [ ن : كارهون للمعرك ؛ ألنهم على غير استعداد.5لََماِرُهوَن" ]األنفال: 

دره نما غ وة نحد فمانت هجوما  من مِركي ممي  عليى المديني  انتْاميا  لهي يمتهم فيي بي

في الخروج في نول األمر مميا  عليح  - لى هللا عليح وسلم –ومج ه ا تردد رسول هللا 
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يستِير ن حابحه الم نخ  رن  األكثري  منهم اليداعين إليى الْتياله نميا غي وة المريسييج 

فييإن سييممها مييا بلغييح عيين يهييود بنييي المصيي لق ننهييم يجمعييون لحييرب المسييلمين  موعييا  

غي وة األحي اب وبنيي قريمي  فواضيح نمرهيا إذ إن يهيود كميرة من قمائل العيربه نميا 

فيي الواليْي   – يلى هللا علييح وسيلم–بني قريمي  نْضيوا العهيد الي   نبرميو  ميج النميي 

 –الِهيرة في التاريخه فتحالفوا مج المِركينه وفيي غي وة الحديميي  تجليى حيب النميي 

ل يواف بالمييته لمين ورغمتح في الصيلحه وإنميا نراد العميرة وا – لى هللا عليح وسلم 

مِركي مم  منعو  ونْضوا العهد الي   بيينهم وبينيحه فخيرج إلييهم بْرابي  عِيرة  الف 

من المؤمنينه وعسمر قرب مم  فجا   بعض و ها  قريش كالعماس بن عمد الم ليبه 

ونبييي سييفيان بيين حييرب فأسييلموا وعييادوا إلييى مميي  بأمييان إلييى نهلهيياه ودخييل النمييي 

 ها  قريش كما هو م هب الِافعي وروايي  ألحميده فميان والمؤمنون مم  بصلح مج و

الفييتح الممييين لإلسييالم والمسييلمينه نمييا معركيي  حنييين فسييممها نن قميليي  هييوازن والْيييع 

وبعض الْمائل تجه وا لحرب المسلمين والهجوم على المصلين في ممي ه فخيرج إلييهم 

استسييلموا  وميين معييح ميين المسييلمين وحا ييروهم حتييى – ييلى هللا عليييح وسييلم–النمييي 

وقتل من قتله ونسلم عدد كميره نما غ وة مؤت  وتموِ فسممها نن زعيم الروم قتيل نحيد 

اليي   قييام بتمليغييح رسييال  الييدعوة إلييى امسييالمه  - ييلى هللا عليييح وسييلم –رسييل النمييي 

والعيرف الجيار  بييين اليدول والِيعوب نن الرسييل ال تْتيله وكانيت دوليي  اليروم  نيي اِ 

جاورة على قتال نهل المدين ه فجمعوا بْيادة )هرقل( نكثر مين تحرض قمائل العرب الم

مئتييي نلييع مْاتييله فْيياتلهم المسييلمون فمييان مييا كييان ممييا قييدر  هللاه ومييج هيي ا كلييح فييإن 

امسييالم يمنييج ويحييرم )المماغتيي ( التييي تعتمرهييا كييل دول العييالم اليييوم ممييدن ميين ممييادئ 

و  بييالحرب فييال يؤخيي  العييدو الحييربه ففييرض علييى المسييلمين نن ينيي روا عييدوهم ويعلنيي

َ ال -تعيالى–على غرة قيال  يا تََخيافَنَّ ِميْن قَيْوٍم ِخيَانَي   فَاْنمِيْ  إِلَيْيِهْم َعلَيى َسيَواٍ  إِنَّ هَّ : "َوإِمَّ

 يُِحبُّ اْلَخائِنِيَن"

[يجوز للمسلمين في حياالت خا ي  نن يميتيوا عيدوهم فيعياملوا المِيركين 58]األنفال: 

عيياملتهم للمسييلمين "َوإِْن َعيياقَْمتُْم فَعَيياقِمُوا بِِمثْييِل َمييا ُعييوقِْمتُْم بِييِح َولَييئِْن عنييد الْتييال بمثييل م

ابِِريَن" ]النحل:  [. قال ابن الْييم فيي )زاد المعياد( :"لميا قيدم 126َ مَْرتُْم لَُهَو َخْيرو ِللصَّ

هيم  ار المفار معيح الالالي  نقسيام: قسيم  يالحهم ووادع – لى هللا عليح وسلم  –النمي 

على نن ال يحاربوا ...ه وقسم حاربو  ونصيموا ليح العيداوةه وقسيم تياركو  فليم يحياربو  

ولييم يصييالحو ه وهييؤال  الالاليي  نقسييام ميينهم ميين كييان يحييب ظهييور الرسييول وانتصييار ه 

 –وهؤال  نسلموا بعد ذلك"ه ومنهم من كان يحب ظهور عدو  عليح وه يم  المسيلمين 

ا مييج المحيياربين لييحه وميينهم ميين دخييل معييح فييي وهييؤال   لييت حييالهم بعييد ذلييك فانضييمو

كيل  – لى هللا علييح وسيلم  –الماهر وهو مج عدو  في الماطن وهم المنافْونه فعامل 

 طائف  من ه   ال وائع بما يناسب حالها مما نمر  هللا بح.

(  يي  مين 41والناظر المتأمل في سورة )برا ة( وهي مين  خير السيور ني وال  يجيد نن )

تحدالت عين المفيار المفاوضيين فأو ميت لهيم الوفيا  بعهيودهم إليى ميدتهمه نول السورة 

وقتال من نْض عهد  منهمه كما بينت و يوب قتيال المفيار الي ين يتربصيون بيالمؤمنين 

الدوائر نو يساعدون غيرهم على قتال المسيلمينه ونهيت  ييات نخيرَّللا عين قتيال المفيار 

ُ َعيِن الَّيِ يَن -تعيالى–قيال  ال ين لم يماشروا قتال المسلمين نو إعان  علييهم :"ال يَْنَهياُكُم هَّ
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 َ ِْْسيُ وا إِلَيْيِهْم إِنَّ هَّ وُهْم َوتُ يِن َولَْم يُْخِرُ وُكْم ِمْن ِديَياِرُكْم نَْن تَمَيرُّ  يُِحيبُّ لَْم يَُْاتِلُوُكْم فِي الدِِ

ُ َعِن الَِّ يَن قَاتَلُوكُ  ِْْسِ يَن إِنََّما يَْنَهاُكُم هَّ يِن َونَْخَرُ وُكْم ِميْن ِديَياِرُكْم َوَظياَهُروا اْلُم ْم فِي الدِِ

[ وبْيي  9-8َعلَى إِْخَراِ ُمْم نَْن تََولَّيْوُهْم َوَميْن يَتَيَولَُّهْم فَأُولَئِيَك ُهيُم المَّياِلُموَن" ]الممتحني : 

 يييات سييورة )بييرا ة( تحييدالت عيين المنييافْين فأو مييت معيياملتهم علييى حسييب مييا يمهيير 

ربوا المسلمين نو ظاهروا عليهم حوربواه وإن سمتوا وسالموا كيع عينهم منهمه فإن حا

 وعوملوا معامل  المسلمين.

ونرَّللا نن عاميي   يييات الْتييال ليييس ميين بيياب ) هيياد الييدفج(ه نمييا ) هيياد ال لييب( فيمييون 

:"َولَيْو َشياَ  َربُّيَك -تعالى–بعرض الدعوة على المفار باللين والحمم  وعدم امكرا  قال 

 ْن فِي األْْرِض ُكلُُّهْم َ ِميعا  نَفَأَْنَت تُْمِر ُ النَّاَس َحتَّى يَُمونُوا ُمْؤِمنِيَن"آَلَمَن مَ 

: "يا نيها الرسول بَلِِْغ َميا نُْنيِ َل إِلَْييَك ِميْن َربِِيَك َوإِْن لَيْم تَْفعَيْل -تعالى–[وقال 99]يونس: 

ُ يَْعِصييُمَك ِمييَن النَّيي : )اْدلُ إِلَييى -تعييالى–[ وقييال 67اِس" ]المائييدة: فََمييا بَلَّْغييَت ِرَسييالَتَحُ َوهَّ

َميْن َسمِيِل َربَِِك بِاْلِحْمَمِ  َواْلَمْوِعَمِ  اْلَحَسنَِ  َوَ اِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي نَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهيَو نَْعلَيُم بِ 

لميدعوون رسيال  هللا فليم [ فيإذا رد ا125َضلَّ َعْن َسمِيِلِح َوُهَو نَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن" ]النحيل: 

يْملوهييا ولييم يْملييوا الييدخول تحييت نمييان المسييلمين بييدفج الج ييي ه وقيياموا بإعييداد العييدة 

لمْاتل  المسيلمين بالممياهرة علييهم و يب عليى المسيلمين قتيالهم حينئيٍ  وال يسيمى هي ا 

 قتال طلب؛ ألن ال لب بدن بالجهاد بالدعوة وانتهى بالْتاله الم إن الجهياد العسيمر  فيي

الوقت الحاضر ال يو د بالمعنى المراد بجهاد ال لبه وإنما هو  هاد اليدفج ال غيير إذا 

اعتد  عليى دولي  مين دول امسيالم شيرل ألهلهيا نن يجاهيدوا المعتيد  بالسيالح دفاعيا  

عن دينهم ونموالهم ونعراضهمه ويتصور بعض المسلمين خ أ يدعو إلى  هياد المفيار 

 بامسالمه وه ا خ أ يتعين تصحيحح. بالسالح قمل دعوتهم وتعريفهم

============== 

 #معاملة لير المسلمين

 د. الِريع حم ة بن حسين الفعر…المجيب 

 عضو هيئ  التدريس بجامع  نم الْرَّللا

 الفهرس / الجهاد ومعامل  المفار/مسائل متفرق  في الجهاد ومعامل  المفار…التصنيع 

 9/1/1423…التاريخ 

 السؤال

يو د بها العديد من غير المسلمين ومن  نسيات عديدة وطميع  العميل نعمل في شرك  

تحتم علينا االحتماِ اليومي معهمه فهل هناِ من حرج في ممادلتهم التحاياه ونحيانيا  قيد 

يدخل نحدهم علييك فيي ممتميك ويهيم بالسيالم علييك فتْيع للسيالم علييحه نو يسيألك عين 

يهد هللا ِْ  عليى بغضيهم فييحه والِيق اآلخير مين السيؤال حالك فتسألح عن حالحه مج نننا نُ

)يو د نيضا  بالِرك  بعيض الرافضي ه وقيد عياب عليِي بعيض امخيوان عنيدما كنيا فيي 

مجلس ودخل نحدهم فْام الجميج للسالم عليح إال ننا بغضا  لح وكرهيا لمعتْيد , فهيل هي ا 

 التصرف  حيح للتعامل مج هؤال  ؟

 الجواب

غير المسلمه ويجب العيدل معيحه وعيدم ظلميحه وسيؤال ال حرج على المسلم في معامل  

هؤال  المفار عن نحوالهم وممادلتهم التحي ه التيي يلْونهيا ال حيرج فييح نيضيا ه فْيد الميت 
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في كل يوم عين  –رضي هللا عنح  –كان يسأل المام  بن نالال  –عليح السالم  –نن النمي 

مسيجده انمير ميا روا  حالح وكيان عليى الِيرِ عنيدما نسير  المسيلمون ورب يو  فيي ال

و ييل   -رضييي هللا عنييح–( ميين حييديث نبييي هريييرة 1764( ومسييلم )462المخييار  )

الْريب المافر والجار المافر مِروع ه بل وتع يتهم في وفاة نقاربهم ولمين ييدعى لهيم 

بما يناسب حالهمه فال يْال لميِتهم غفر هللا لحه وال رفج هللا در تح في الجن  ولمن يْيال: 

 خييرا  ونحيو . والمنهيي عنيح إنميا هيو ميواالتهم المْتضيي  لمحميتهم الْلميي ه عوضمم هللا

والرضا بما هم عليح من المفره ونحو ه وهللا سمحانح وتعالى يْول في كتابيح الميريم" ال 

ينهيياكم هللا عيين اليي ين لييم يْيياتلوكم فييي الييدين ولييم يخر ييوكم ميين دييياركم نن تمييروهم 

سيي ينه إنمييا ينهيياكم هللا عيين اليي ين قيياتلوكم فييي الييدين وتْسيي وا إليييهم إن هللا يحييب المْ

ونخر ييوكم ميين دييياركم وظيياهروا علييى إخييرا مم نن تولِييوهم وميين يتييولهم فأولئييك هييم 

 [.9-8المالمون "]الممتحن :

[ه "وإذا قلييتم 8ويْييول تعييالى: " وال يجييرمنمم شيينئان قييوٍم علييى نال تعييدلوا "]المائييدة:

حب علييى نهييل المييدل والضييالالت فييإنهم يعيياملون [ وهيي ا ينسيي152فاعييدلوا " ]األنعييام:

بالعدل وال يملمون مج بغيض ميا هيم علييح مين االبتيدال والضيالل. ولينعلم نن المعاملي  

الحسن  التي ال يترتب عليها انتْاص مين اليدينه وال رضيا بيالمفر والضيالل سيميل مين 

إليى سيميل ربيك  سمل الدعوة إليى هللا وهيي داخلي  فيميا نمير هللا تميارِ وتعيالى بيح "ادل

[ "وقييل لعميياد  يْولييوا التييي هييي نحسيين" 125بالحمميي  والموعميي  الحسيين "]النحل:

[ ونو ى هللا موسيى وهيارون عنيدما 83[ "وقولوا للناس حسنا" ]المْرة:53]امسرا :

[ وبياهلل 44بعثهما إلى فرعون بْولح " فْيوال ليح قيوال  لينيا  لعليح يتي كر نو يخِيى" ]طيح:

 التوفيق .

============ 

 #أهل الذمة

 ن.د. سعود بن عمدهللا الفنيسان…المجيب 

 عميد كلي  الِريع  بجامع  اممام محمد بن سعود امسالمي  سابْا  

 الفهرس / الجهاد ومعامل  المفار/مسائل متفرق  في الجهاد ومعامل  المفار…التصنيع 

 هـ22/4/1424…التاريخ 

 السؤال

 –علييح الصيالة والسيالم  -لييهم حيديث الرسيول من هم نهل ال م ؟ وهل ين مق اليوم ع

"ميين  ذَّللا ذميييا  فأنييا خصيييمح يييوم الْياميي "؟ وهييل يجييوز الْيييام بمها ميي  السييفارات 

والمصالح األ نمي  للدول المافرة فيي بيالد المسيلمينه وميا رن  فضييلتمم فيي األحيداإ 

 التي شهدتها الرياض مؤخرا ؟

 الجواب

هيل عهيده ونهيل الحيرب هيم الي ين نعلين وليي نمير المفار عموما  إما نهل حيرب وإميا ن

المسييلمين )اممييام( الحييرب بيننييا وبييينهم بالسييالحه نمييا الحييرب التييي تْييوم بييين دولتييين 

مسلمتين فال يسمى المْاتلون من ال رفين نهل حربه وال يأخ ون نحمامهمه ألن )نهيل 

 لهييم اميمييان الحييرب( خيياص بالمفيياره نمييا غيييرهم فمسييلمون وإن تْيياتلوا فْييد نالمييت هللا

واألخوة بْولح: "َوإِْن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُيوا فَأَْ يِلُحوا بَْينَُهَميا فَيإِْن بَغَيْت إِْحيدَاُهَما 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 818 

ِ فَييإِْن فَيياَ ْت فَأَْ ييِلُحوا بَْينَُهَمييا  َعلَييى اأْلُْخييَرَّللا فََْيياتِلُوا الَّتِييي تَْمِغييي َحتَّييى تَِفيييَ  إِلَييى نَْمييِر هَّ

ِْْسييِ يَن إِنََّمييا اْلُمْؤِمنُييوَن إِْخييَوةو فَأَْ ييِلُحوا بَييْيَن نََخييَوْيُممْ بِ  َ يُِحييبُّ اْلُم  اْلعَييْدِل َونَْقِسييُ وا إِنَّ هَّ

َ لَعَلَُّمْم تُْرَحُموَن" ]الحجرات: ُوا هَّ  [ه ونما نهل العهد من المفار فثالال  ن ناف.10َواتَّْ

 

 ييي : وهييم نهييل المتيياب ميين اليهييود والنصييارَّللاه ( نهييل ال ميي  مميين تؤخيي  ميينهم الج1)

وهييؤال  تجيير  عليييهم نحمييام امسييالمه غييير ننهييم ال يجييوز نن يْيمييوا إقاميي  دائميي  فييي 

  يييرة العييرب لحييديث: "ال يجتمييج دينييان فييي   يييرة العييرب" روا  مالييك فييي الموطييأ 

 ( وغير .1697)

يْاف الحرب لميدة محيددة ( نهل هدن : وهم من بيننا وبينهم حرب فاتفْنا معهم على إ2)

معلوم ه ويْال لهم )نهيل الصيلح( وال يجيوز نن يعْيد الصيلح نو الهدني  إليى األبيده ألن 

فييي هيي ا تع يييل أل ييل الجهيياده وإنمييا نهييادنهم إذا كنييا ضييعفا ه فييإذا تْوينييا نعليين لهييم 

 الجهاد.

( نهيييل نميييان: وهيييم الييي ين يْيييدمون مييين المفيييار ليييمالد المسيييلمينه كر يييال األعميييال 3)

ال ائييرين ون ييحاب المهيين والحييرفه ونهييل األمييان ونهييل الهدنيي  ميين المِييركين ال و

تؤخييي  مييينهم الج يييي  وإنميييا يْيييرون حسيييب الِيييروط التيييي بيننيييا وبيييينهمه و مييييج هييي   

األ ناف الثالال  من نهل ال مي  والهدني  واألميان كلهيم نهيل عهيد وذمي  يِيملهم حيديث 

اهدا  لم ييرح رائحي  الجني  وإن ريحهيا "من قتل مع – لى هللا عليح وسلم  –رسول هللا 

( من حديث عمد هللا بن عميرو 3166تو د من مسيرة نربعين عاما " نخر ح المخار  )

"ذمي  المسيلمين  -رضيي هللا عنيح  –ه وحديث علي بن نبيي طاليب -رضي هللا عنهما –

ُِ يسعى بها ندناهم فمن نخفر مسلما  فعليح لعن  هللا والمالئمي  والنياس ن  معيين ال واحدةو

" روا  المخار  ُِ ُِ وال عدلو  يُْمل منح  رفو

 (.1370(ه ومسلم )3179)

وهيي ا ين مييق علييى بالدنييا ]المملميي  العربييي  السييعودي [ ومييا يِييمهها ميين بييالد المسييلمين 

ال ين لم تمن الحرب معلن  بينهم وبين المفاره ونما المالد التي نعلنت فيهيا الحيرب بيين 

ين مج اليهود والِيِان مج الروس فيال تن ميق علييهم هي   المسلمين والمفار كالفلس يني

األحاديث ونحوهاه ألن المفار مج الفلس ينيين والِيِان نهل حيرب وليسيوا نهيل عهيد 

ونميانه ومها ميي  السيفارات والمصييالح األ نميي  خييارج بيالد المسييلمين ممين لهييم معنييا 

نميا مين بيينهم وبيين  عهد وذمي  حيرام ال يجيوزه كميا ال تجيوز مهيا متهم داخيل بالدنياه

 المفار حرب قائم  فيجوز لهم ذلك.

نما التفجيرات التي شهدتها الرياض نخيرا  فهي  ريم  نمرا  وحادإ بِج نزهْيت فييح 

نرواح مسلم  وغير مسلم  بغير حقه واختصارا  للوقت فإني ننصيحك وغييرِ بْيرا ة 

لمِيايخه والمنِيور ( مين العلميا  وا47الميان الصادر به ا الخصوص من الموقج من )

في بييان حيول حيوادإ التفجييرات ه ففييح غنيي  وكفايي  لمين كيان يرييد الحيقه وفيق هللا 

 الجميج إلى كل خير.

=============== 

 #الح مة من فرض الج ية

 د. نحمد بن عمد الرحمن الْاضي…المجيب 
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 نستاذ العْيدة بجامع  الْصيم

 ائل متفرق  في الجهاد ومعامل  المفارالفهرس / الجهاد ومعامل  المفار/مس…التصنيع 

 هـ22/01/1427…التاريخ 

 السؤال

 ما الحمم  من فرض الج ي  على غير المسلمين؟

 الجواب

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللاه وبعد:

ففرض الج ي  على غير المسلمين من نهل ال م ه مْصود  األعمم كون الدين كلح هلله 

لعلياه باستسالم غير المسلمينه وإذعانهم ألحمام المل . وقيد يْتيرن وكون كلم  هللا هي ا

بهي ا الهييدف نهيداف نخييرَّللا ميين مْتضيى عْييد ال مي ه مثييل: المييع عينهم والحماييي  لهييمه 

وه ا العْد ينْل غير المسلم من  يع المحياربينه الي ين تسيتماح دمياؤهم ونميوالهم فيي 

بحفيظ  -بأ معهاه ال الحياكم فْيط-  كل شرع ه إلى بر األمانه حيث تتمفل األم  المسلم

حْوقهم المدني ه وال ود عنهمه وافتماِ نسيرهمه وإطعام  ائعهمه وكسيوة عياريهمه فيي 

حال العج . فهو عْد كسائر العْوده يتضمن حْوقا ه وتترتب عليح وا مياته وهيو بهي   

َّللا النتيجيي  لييون ميين نلييوان التسييامحه مْارنيي  بمييا يفعلييح المنتصييرون فييي األمييم األخيير

 بالمنه مينه من إبادةه وتهجيره واسترقاق.

إن عْد ال م  ال يحميل المسيلمين عليى نمي  ميواطنيهمه وق يج امحسيان إلييهمه كيال! بيل 

 ييا ت النصييوص بو ييوب العييدل فييي معيياملتهمه والترغيييب فييي امحسييان إليييهمه وميين 

 ور ذلك: حسن  يوارهمه وعييادة مريضيهمه وتِيميت عاطسيهمه والْييام لجنيائ همه 

 ييواز الصييدق  والوقييع علييى فْييرائهمه بييل والو ييي  لهييمه وميينحهم حرييي  التنْييله و

 والتمسبه واالتجار داخل دار امسالمه وكل ذلك معروف في الِريع .

وميين الييمه فييإن عْييد ال ميي  ال ينيياقض مييدلول قولييح تعييالى: "ال ينهيياكم هللا عيين اليي ين لييم 

وتْسي وا إليييهم إن هللا يحييب  يْياتلوكم فييي اليدين ولييم يخر ييوكم مين دييياركم نن تمييروهم

 [. وهللا نعلم. و لى هللا على نمينا محمد و لح و حمح وسلم.8المْس ين" ]الممتحن :

================= 

 #كيف تُقدَّر الج ية؟!

 د. نحمد بن عمد الرحمن الْاضي…المجيب 

 نستاذ العْيدة بجامع  الْصيم

 متفرق  في الجهاد ومعامل  المفارالفهرس / الجهاد ومعامل  المفار/مسائل …التصنيع 

 هـ26/03/1428…التاريخ 

 السؤال

هل كانت الج ي  مملغا  الابتا  يدفعيح غيير المسيلمينه نم كانيت نسيم  مئويي  مين اليدخل نو 

 المدخرات؟

 وإذا كانت ه   النسم  من مدخراتهم فهل كانت مثل ال كاة؟ وكم كانت ه   النسم ؟

نهيل المتياب فيي دولي  امسيالم )نهيل ال مي (ه ولييس  علما  بأن كالمي عن المْيميين مين

 مْابل مرور بضائعهم عمر حدود الدول  امسالمي . %10عن التجار ال ين يدفعون 

 الجواب
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 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللاه وبعد:

فإن )الج ي ( ما يؤخ  من نهل ال م  لْا  إقامتهم في دار امسالمه إذا نبيوا اليدخول فيي 

ييين امسييالمه  منييين علييى ننفسييهمه ونمييوالهمه ونعراضييهمه وسييائر حْييوقهم الدينييي ه د

 والمدني .

وتْدير الج ي  ير ج إلى ا تهاد اممامه ويختليع تمعيا  الخيتالف األحيواله واألمصيار. 

 وهي تجب على األفراد بمْدار ال يتفاوت بتفاوت األشخاص.

للتجيارةه وتنْليوا بيح مين بليد إليى بليد نما الميدخرات فيال يجيب فيهيا شيي  إال ميا نعيدو  

داخل دار امسالمه ففيح العِره ويسمى عند الفْها  )العِور(. وال   يي  عليى  يميه 

وال اميرنةه وال عميده وال فْيير يعجي  عنهيا. وقييد تسيْط فيي بعيض األحيوال العتمييارات 

 طارئ ه وتفا يل نحمام الج ي  ممسوط في كتب الفْحه وكتب األحمام السل اني .

والج ي  ليست كال كاةه ال حْيْ  ه وال حمما ه بل هي شريع  مستْل ه فال كاة من باذلهيا 

عميادة وقربي  إليى هللاه وطهييرة للمياله ونفيج للفْيرا  ونمثييالهم. والج يي  ممهير معييال  

 كلم  هللاه وإظهار الصغار على من خالع نمر ه وتنمب طريْحه ون ر على كفر .

ِ َوال بِياْليَْوِم وحممتها منصو   في كتاب هللا . قال تعيالى: "قَياتِلُوا الَّيِ يَن ال يُْؤِمنُيوَن بِياللَّ

ُ َوَرُسولُحُ َوال يَِدينُوَن ِديَن اْلَحيِقِ ِميَن الَّيِ يَن نُوتُيوا اْلِمتَياَب  َم هَّ ُموَن َما َحرَّ اآْلِخِر َوال يَُحِرِ

 [.29َن" ]التوب :َحتَّى يُْعُ وا اْلِجْ يَ َ َعْن يٍَد َوُهْم َ اِغُرو

ومعلوم نن )الج يي ( تابعي  للوضيج العيام لْلمي ؛ قيوة  وضيعفا ه وتلتحيق بمياب السياسيي  

الِييرعي . والمحييث فيهييا اآلن بحييث نميير  بحييت. نسييأل هللا نن يعيي  دينييح.ه ونن يعلييي 

 كلمتح. وهللا الموفق.

============ 

 # لياا الموضوعية في تيار مجاملة اآلخر

 ييورة اآلخيير فييي فلسييف  التربييي  »األولييى والثانييي  ميين بحييث  اطلعييت علييى الحلْيي 

ه ومييج تْييدير  للجهيد المميي ول فييي هيي ا المحيث إال نن الميي  ملحوظييات علييى «امسيالمي 

ذلك الجهد نذكرها على سميل العميوم وام مياله اليم نذكير نمثلي  ونمياذج تفصييلي  عليى 

 تلك الملحوظات.

اعيات نحداإ الحاد  عِر من سيمتممر غلب على المحث ردود األفعاله واستحوذت تد

فيي « والممالغي »على تفمير الماتب وتْريراتحه فسلك مسلك التمريير والتسيامح المفيرط 

ه فغابيت الموضيوعي  العلميي  فيي تييار التسيويغ والمجاملي  لآلخيره «بياآلخر»االحتفا  

الماحيث ـ مين واستولت االنتْائي  في تْرير النتائج وما خالع تلك النتائج ـ التي قررهيا 

 نصوص شرعي  فتؤول نو تخصص!

في ه ا المحث: غياب اللغ  الِرعي  في كثير من التْرييراته « المفْودات»ومن  مل  

 واستعمال األلفاظ الموهم  المجمل  ـ حِمال  و و  ـ كالتعايش وحري  الرن ...

 ومن الملحوظات التفصيلي  على تلك الحلْتين ما يلي:

عيائم ال ينضيمطه فهيو بمعنيى « اآلخير»ولفظ « ورة اآلخر... »*  ا  عنوان المحث 

بميا نسيما  هللا تعيالى فيي مثيل قوليح سيمحانح: « اآلخير»غيره نال يسج الماحث نن يسيمي 

(. فياآلخر هيو الميافره وهللا 2}هو ال   خلْمم فمنمم كافر ومينمم ميؤمن{ )التغيابن:  يي 

 دون اآلخر! سمحانح نعلم ونحمم ونرحم حيث نطلق عليح اسم المافر
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* سيياق الماحييث ـ فييي عنييوان المْاليي  ـ قولييح تعييالى: }ليسييوا سييوا { دون نن يييتم اآلييي  

المريم ه وكان على الماحث نال يجعيل مين  ييات الْير ن عنياوين  يحفي  مثييرةه فتمتير 

اآلي  دون استممالهاه ما يؤد  إلى سو  فهمه ال سيما ونن الماحث قد طالب بالنمر إليى 

 سياق اآليات.

* نشيار الماحيث إليى اهتمييام وزارة التربيي  فيي فرنسيا بصييورة العيرب والمسيلمين ميين 

خالل اختيار نصوص من قصص نلع ليل  وليل  واأليام ل ح حسين. فيْيال: هيل يممين 

فهم امسالم وحْيْ  المسلمين من خالل كتاب سمر ونساطيره نو من خيالل طيح حسيين 

ليى طريْي  الغيرب  ملي  وتفصييال ؟ وهيل ال   نشرب حب األوروبيين فنادَّللا بالسير ع

؟ وقيد بليغ بهيا المييد إليى إعيداد «نييام»فرنسا به ا الغما  نو الجهل حين تْرر نساطير و

فتوَّللا تجعل الجهاد ضد الفرنسيين من باب إلْا  النفس إليى التهلمي ه وضيرورة الرضيا 

 (.1بحمم الفرنسيين في الج ائر ـ زمن االستعمار ـ)

ْيام لجنازة المافر بِيي  مين االنتْائيي ه وكيأن الماتيب ليم يمتيع * تحدإ الماتب عن ال

به ا الْيام الدؤوب للغرب من قمل حمومات المسلمينه فأراد لِعوب المسلمين نن تْوم 

 لجيع المفار.

كييان ميين المهييم نن تعييرض هيي   المسييأل  بموضييوعي ه ونن نحيي ر ميين األحادييي  فييي 

ازة المسلم فضال  عن الميافره كميا نن الميراد التْريره فهناِ خالف في مسأل  الْيام لجن

بأهييل األرض هاهنييا نهييل ال ميي  كمييا  ييا  فييي الصييحيحينه و ييا  تعليييل الْيييام بعييدة 

ه وروايي  ألحميد «إنميا قمنيا للمالئمي »روايات لم يي كرها الماحيثه منهيا روايي  للحياكم 

ييا لليي   يْييمض النفييوس» ييا »ه ورواييي  ابيين حيييان «إنمييا تْومييون إعمام  هلل اليي   إعمام 

 (.2«)يْمض األرواح

 * قرر الماحث المرام  امنساني  بنا  على قولح تعالى: }ولْد كِرمنا بني  دم..{ اآلي .

وكان عليح نن يْرر ما  ا  في قولح تعالى: }ولْد خلْنا امنسان فيي نحسين تْيويم * اليم 

 (.6ـ4ي  رددنا  نسفل سافلين * إال ال ين  منوا وعملوا الصالحات{ )سورة التين  

فإذا انحرف امنسيان وكفير بياهلل تعيالىه انيتمس إليى نحيط اليدركاته بيل تصيمح المهيائم 

 نرفج منح.

* تحدإ الماتب عن حري  اختيار المافر وعدم امكيرا ه وكيان علييح نن يجميج نطيراف 

نميرت نن نقاتيل النياس حتيى يِيهدوا نن ال إليح إال هللا »المسأل  فيورد ـ ميثال  ـ قوليح ]: 

 الحديث نخر ح المخار  ومسلم.«. محمد ا رسول هللا.ونن 

وفيي هي ا « ال يجوز إ مار نسيير نو كتيابي..»* لم يمن الماتب دقيْ ا في نْلح حيث قال: 

« واتفْييوا نن ميين نسيير بالغ ييا ميينهم فإنييح ال يجميير علييى مفارقيي  دينييح»يْييول ابيين حيي م: 

وليم يْيل نسيير نو كتيابي.  وبالر ول إلى كتاب ابن حي مه نلحيظ ننيح قيال: نسيير كتيابِيه

اه فْيد  يا  الينص  وال يخفى تفاوت المعنيينه كما نن كما نن ما نْلح الماحث كيان ممتيور 

واتفْيوا نن مين نسير بالغ يا مينهم فإنيح ال يجمير عليى مفارقي  »بتمامح عليى النحيو اآلتيي: 

 . 120هم ا قال ابن ح م في مراتب ام مال ص« دينح نعني إن كان كاتمي ا

متحْق عنيد اليهيود والنصيارَّللاه « التوحيد الملي»ماتب في لمس وتلميس فمن نن وقج ال

ونطلق ه ا الحمم دون نن يفِصل نو يفِرق بين اليهود الي ين اتمعيوا موسيى علييح السيالم 

والنصارَّللا ال ين اتمعوا المسيح عليح السالم فهؤال  مسلمونه ونما اليهيود الْيائلون بيأن 
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ا ابن هللاه وك ا النصا رَّللا الْائلون بالتثليث فهؤال  كفار اتفاق اه كما حما  ابن حي م ع ير 

ا واختلفيوا فيي تسيميتهم مِيركين»قائال :  « واتفْوا على تسمي  اليهيود والنصيارَّللا كفيار 

 . 119مراتب ام مال ص

* احييتج الماتييب بخ يياب رسييول هللا ] إلييى هرقييل عميييم الييرومه فييي تسييويغ مخاطميي  

ن علييى الماتييب نن يييتم الحييديث ويييورد نييص الخ يياب الملييوِ بألْييابهم المعروفيي ه وكييا

سالم على من اتمج الهدَّللاه نما بعد فإني ندعوِ بدعاي  »لهرقل حيث قال المص فى ]: 

« امسييالمه نسييلم تسييلم يؤتييك هللا ن ييرِ مييرتينه فييإن توليييت فييإن عليييك إالييم األريسيييين

  التيألع ـ كميا نخر ح المخار ه فالمْام مْام دعوة وه ا اللْيب ـ عمييم اليروم لمصيلح

 . 38/1حرر  الحافظ ابن حجر في الفتح 

فيييح عييدول عيين ذكيير  بالملييك نو « عميييم الييروم»قولييح »وقييد قييال الحييافظ ابيين حجيير: 

وفيي حيديث دحيي  نن ابين نخيي قيصير ننمير «... اممرةه ألنيح معي ول بحميم امسيالم..

ا كونح لم يْل ملك الرومه فتح المار    . 38/1نيض 

فسير التدافج باالنتخاب ال ميعيه ويمدو نن الماتيب يتيوارَّللا مين تْريير * نورد الماتب ت

الصرال بين الحق والماطله و هاد نعدا  هللا تعالىه مج نن  يي  المْيرة }وليوال دفيج هللا 

(ه  ا ت بعد قص  طالوت و الوته 251الناس بعضهم بمعض لفسدت األرض{ ) ي  

هللا فائيدة الجهياد فْيال: }وليوال دفيج هللا وانتصار الميؤمنين وقتيل داود  يالوته اليم بييِن 

ه كميا نن  يي  الحيج }وليوال دفيج 90الناس..{ اآلي ه كما حرر  السعد  فيي تفسيير  ص

(ه نميير اآليي  السيابْ ه فييدفج هللا 40هللا الناس بعضهم بمعض لهدمت  يوامج..{)  يي  

 بالمجاهدين في سميلح ضرر المافرين.

عليى نن المليدان التيي حصيلت فيهيا ال مأنيني  بعميادة  ودِل ذليك»يْول العالم  السعد : 

هللاه وعميييرت مسيييا دهاه ونقيميييت فيهيييا شيييعائر اليييدين كلهييياه مييين فضيييائل المجاهيييدين 

 وبركتهم.

فييإن قلييت: نييرَّللا اآلن مسييا د المسييلمين عييامرة لييم تخييرب فييي ديييار المفيياره ن يييب بييأن 

فتراعيي الحموميات  واب ه ا السؤال داخل فيي عميوم هي   اآليي  وفيرد مين نفرادهيا.. 

مصالح ذلك الِعب الديني  والدنيوي ه وتخِى إن لم تفعل ذلك نن يختيل نمامهياه وتفْيد 

اه تفسير السعد  ص« بعض نركانها..  . 489ن.هـ ملخص 

* زعم الماتب نن نهل ال م  لهم ما لنا وعليهم ميا علينياه وإنميا يميون ذليك ألهيل الْملي  

 يلى  يالتنا واسيتْمل قملتنيا ونكيل ذبيحتنيا فهيو  من»من نهل امسالم كما في قولح ]: 

نخر ييح المخييار ه نفتجعييل ـ يييا دكتييور نحمييد ـ « المسييلمه ولييح مييا لنييا عليييح مييا علينييا

 المسلمين كالمجرمين!

* نْل الماتيب مْولي  مين قيال: إن اليوال  والميرا  منوطيان بحيالتي السيلم والحيربه إذ ا 

و التناحر في حيال الحيرب. وهي   مغال ي  األ ل التعايش في حال السلمه واالستثنا  ه

ممِييوف ؛ فييالوال  والمييرا  نوالييق عييرَّللا اميمييانه ون ييل الييوال  الحييبه ون ييل المييرا  

ا نو  الييمغضه والحييب والييمغض نميير ف يير  ال انفميياِ عنييحه فمييل إنسييان سييوا  كييان بيير 

ا لديح ه   الغري ة الف ري  من مِاعر الحب والمغضه وهؤال  ال ين يسعون إلى  فا ر 

استئصيييال مِييياعر المراهيييي  تجيييا  الميييافرين )اآلخييير( ال يخيييالفون الثوابيييت الِيييرعي  

ن يل كيل فعيل »فحسبه بل يصادمون ال ميع  المِري . يْول شيخ امسالم ابن تيميي : 
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 يامج « وحرك  في العالم من الحب وامرادةه كما نن المغض والمراه  ن ل كيل تيرِ

 . 193/2الرسائل 

ا ن ن معتنْييي امسييالم فييي ظييل السييالم بعييد  ييلح الحديمييي  سييتون * نْييل الماحييث مْييرر 

ضعف ا مْارن  بمن نسلم من قمله وغاب عن الماحث نن ه ا الصلح إنميا  يا  بعيد  هياد 

مستمر وغ وات متتابع  وسرايا متوالي ه وهللا تعالى هيو الحمييم فيي تْيدير  وتِيريعحه 

امهم في السيعي نحيو الغيرب مين وها هم المثير بني  لدتنا قد بِحت حنا رهم وكلِت نقد

ا عن امسالم. ا ونفور   ن ل المناشدة بالسالم العالميه فما زاد المفار إال عتو 

* تملِع الماحث في تأويل قولح تعالى: }ولتجدِن نقربهم مودة لل ين  منوا ال ين قالوا إنِا 

قييال  نصييارَّللا..{ فاآلييي  التييي تليهييا تمييين ننهييم قييوم ميين نصييارَّللا  منييوا بمحمييد ]ه حيييث

سمحانح: }وإذا سمعوا ما نن ل إلى الرسول تيرَّللا نعيينهم تفييض مين اليدمج مميا عرفيوا 

 (.83من الحق يْولون ربنا  منا فاكتمنا مج الِاهدين{ )المائدة: 

فْيد ييأتي نفعيل التفضييل عليى « نشيد»و« نقيرب»وال مو ب للِيغب واالحتجياج بلفيظ 

 غير بابح كما  ا  في التن يل ولغ  العرب.

نن الماحث ـ سامحح هللا ـ شرق بآي  في كتياب هللا تعيالى تعمير مْصيود ه فأشيار  * يمدو

إلى رقمها الم تملع في تأويلهاه نما اآليي  فْوليح تعيالى: }ميا ييود الي ين كفيروا مين نهيل 

(ه وقييد 105المتيياب وال المِييركين نن ينييِ ل عليييمم ميين خييير ميين ربمييم{ )المْييرة:  ييي  

التأويييل المتعسييعه فييادعى بييال بيِنيي  نن هيي ا ميين  امت ييى ـ الييدكتور الدغِييي ـ مركييب

ه ميييج نن اآليييي   يييا ت باسيييم المو يييول المفييييد «اليييمعض»وإرادة « الميييل»إطيييالق 

 (.3للعموم)

* بالغ الماتب في حْيوق اآلخير.. وغفيل عين الِيروط العمريي  وميا فيهيا مين األحميامه 

ن  الحهم ـ ومنها: نن عمر بن الخ اب رضي هللا عنح اشترط على نصارَّللا الِام حي

نال يحدالوا في مدينتهم كنيسي ه وال يجيددوا ميا خيربه وال يمهيروا شيرك اه ونن ييوقروا 

المسلمينه وال يتِيمهوا بالمسيلمين فيي شيي  مين لماسيهمه وال يتْليدوا سييف اه وال يميعيوا 

الخموره ونن يجِ وا مْادم رؤوسهمه وال يمهروا  ليم ا.. فإن خالفوا شيئ ا مما شرطو  

 لهمه وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من نهل المعاندة والِْاق.فال ذم  

وشهرة ه   الِروط تغني عن إسينادهاه فيإن األئمي  »قال ابن الْيم ـ عن ه   الِروط: 

تلْوها بالْموله واحتجوا بهاه ولم ي ل ذكر الِروط العمري  على نلسينتهم وفيي كتيمهمه 

 . 4/2حمام نهل ال م  ن« وقد ننف ها بعد  الخلفا ه وعملوا بمو مها

ا إن علينيييا نن نأخييي  هييي ا اليييدين بْيييوة واعتييي ازه ومييين ذليييك نن نيييمغض المفيييار  ونخيييير 

والمنافْين ونتمرن منهم كما  يا  فيي النصيوص المحممي ه وهي ا ال يتعيارض ميج العيدل 

والْسط إليهمه بل يتفق معحه كما يجب نن نتأسى برسول هللا ] فننمر فيح بعلم وشيموله 

على  انب كونح نمي الرحم  نو التسامحه كما ال يمتفي بمونح نمي الملحمي ه فال يْتصر 

 بل إن المتعين نن نِتغل باتمال هديح في الحب والمغضه والوال  والمرا .

وإن يراعييى فييي نالنييا  ت ميييق الييوال  والمييرا  نحييوال المسييلمين ميين قييوة وتممييينه نو 

دا  هللا تعالىه وفيي حيال الضيعع ضعع وعج ه ففي الْوة لهم نن يمادروا بالجهاد ألع

لهم نن يأخ وا بآيات الصيمر والصيفح والعفيو كميا حيرر ذليك  ميج مين المحْْيين كيابن 

 . 413/2تيمي  في الصارم المسلول 
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ا ألوليائك حرب ا على نعدائك وباهلل التوفيق.  اللهم ا علنا سلم 

 المرا ج:

بي  )من إ دار دارة المليك (. انمر تفصيل ذلك في الرحالت إلى شمح الج يرة العر1)

 . 249/1عمدالع ي ( 

 . 180/3(. انمر ه   الروايات كما ساقها الحافظ ابن حجر في الفتح 2)

 . 55/2(. انمر الجواب الصحيح البن تيمي  3)

===============  

 وفي فتاو  الشب ة اإلسالمية 

 الشروط العمرية التي تخص أهل الذمة# …

 2001-04-07/  1422 محرم 13…تاريخ الفتوَّللا : 

 السؤال

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 لد  نسئل  عن العهد العمر :

 . ما نصح؟1

 . ما مصادر ؟2

 . هل هناِ نص واحد نم نصوص؟3

 . حالح عند نهل الرواي  و الدراي ؟4

 . هل يُلفظ ب "العُهدةَ العُمري َ" نم "العهد العمر "؟5

 الفتوَّللا

 سول هللا وعلى  لح و حمح نما بعد:الحمد هلل والصالة والسالم على ر

فْد ذكر اممام ابن الْيم الِروط العمري  في كتابح نحمام نهل ال م ه وع اهيا لعيدد مين 

 المصادر ونضفنا نحن مصادر نخر:

نولها مسند اممام نحمده فْد روَّللا ابنيح عميد هللا فيي زوائيد  عليى المسينده فْيال: حيدالني 

و اليمان ونبو المغيرة قاال: نخمرنا إسماعيل بين نبو شرحميل الحمصي حدالني )عمي( نب

عياش قال: حدالنا غير واحٍد من نهل العلم قالوا: كتيب نهيل الج ييرة إليى عميد اليرحمن 

بن غنم: "إنا حين قدمت بالدنا طلمنا إليك األمان ألنفسيناه ونهيل ملتنيا عليى ننيا شيرطنا 

ولهييا ديييرا ه وال قالِييي  )بنييا  لييك علييى ننفسيينا: نال نحييدإ فييي مييدينتنا كنيسيي ه وال فيمييا ح

كالييدير(ه وال  ييومع  راهييبه وال نجييدد مييا خييرب ميين كنائسييناه وال مييا كييان منهييا فييي 

خ ييط المسييلمينه ونال نمنييج كنائسيينا ميين المسييلمين نن ين لوهييا فييي الليييل والنهيياره ونن 

تم نوسج نبوابها للمارة وابين السيميله وال نيؤو  فيهيا وال فيي منازلنيا  اسوسيا ه ونال نمي

غِا للمسلمينه ونال نضيرب بنواقيسينا إال ضيربا  خفيفيا  فيي  يوف كنائسيناه وال نمهير 

عليهييا  ييليما ه وال نرفييج ن ييواتنا فييي الصييالة وال الْييرا ة فييي كنائسيينا فيمييا يحضيير  

 -المسييلمونه ونال نخيييرج  يييليما وال كتابييا  فيييي سيييوق المسييلمينه ونال نخيييرج باعواليييا  

وال شييعانين )عيييد  -مسييلمون يييوم األضييحى والف ييروالميياعوإ يجتمعييون كمييا يخييرج ال

للنصيييارَّللا(ه وال نرفيييج ن يييواتنا ميييج موتانييياه وال نمهييير النييييران معهيييم فيييي نسيييواق 

ييب  المسييلمينه ونال نجيياورهم بالخنييازيره وال نميييج الخمييوره وال نمهيير شييركا ه وال نرِغِ

يييح سييهام فييي ديننيياه وال نييدعو إليييح نحييدا ه وال نتخيي  شيييئا  ميين الرقيييق اليي    ييرت عل
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المسلمينه ونال نمنج نحدا  من نقربائنيا نراد اليدخول فيي امسيالمه ونن نلي م زينيا حيثميا 

كناه ونال نتِمح بالمسلمين في لمس قلنسوة وال عمامي ه وال نعليينه وال فيرق شيعره وال 

في مراكمهمه وال نتملم بمالمهمه وال نمتني بمناهمه ونن نج َّ مْادم رؤوسيناه وال نفيرق 

ناه ونِيييدُّ ال نيييانير عليييى نوسييياطناه وال نييينْش خواتمنيييا بالعربيييي ه وال نركيييب نوا يييي

السروجه وال نتخ  شيئا من السالح وال نحملحه وال نتْلد السيوفه ونن نيوقر المسيلمين 

فييي مجالسييهمه ونرشييدهم ال ريييقه ونْييوم لهييم عيين المجييالس إن نرادوا الجلييوسه وال 

نيا الْير نه وال يِيارِ نحيد منيا فيي تجيارة إال ن لج عليهم في مجالسهمه وال نعليم نوالد

نن يمون إلى المسلم نمر التجارةه ونن نضيع كل مسلم عابر سميل الالال  نياٍمه ون عمح 

من نوسط ما نجد. َضِمنَّا لك ذلك على ننفسنا وذرارينيا ونزوا نيا ومسياكينناه وإن نحين 

ليحه فيال ذمي  لنياه وقيد حيل ليك غيِرنا نو خالفنا عِما شرطنا على ننفسناه وقملنا األمان ع

 منا ما يحل ألهل المعاندة والِْاق.

فمتييب بيي لك عمييد الييرحمن بيين غيينم إلييى عميير بيين الخ يياب رضييي هللا عنييحه فمتييب إليييح 

عمر: نن نمض لهم ما سألواه ونلحق فيهم حرفين نشترطهما عليهم مج ما شرطوا عليى 

 عمدا  فْد خلج عهد . ننفسهم: نال يِتروا من سمايانا شيئا ه ومن ضرب مسلما  

فأنفي  عميد اليرحمن بين غينم ذليكه ونقير مين نقيام مين اليروم فيي ميدائن الِيام عليى هي ا 

 الِرط".

وروَّللا ه   الِروط الخالِل في كتياب نحميام نهيل المليل مين طرييق عميد هللا بين امميام 

 نحمد.

قيال: ( عن عمد الرحمن بين غينم 9/202الانيها: نخرج الميهْي في سننح )السنن الممرَّللا 

 كتمت لعمر بن الخ اب رضي هللا عنح حين  الح نهل الِام:

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ه ا كتياب لعميد هللا عمير نميير الميؤمنين مين نصيارَّللا مديني  كي ا وكي اه إنميم لميا قيدمتم 

علينا سألناكم األمان ألنفسنا وذرارينا ونموالنا ونهل ملتناه وشرطنا لمم على ننفسينا نال 

ناه وال فيما حولها ديرا  وال قالِي  وال كنيس  وال  ومع  راهب.. في كر نحدإ في مدينت

 نحو رواي  عمد هللا بن اممام نحمد.

الالثها: روَّللا سفيان الثيور  عين مسيروق بين عميد اليرحمن بين عتمي ه قيال: كتيب عمير 

رضي هللا عنح حين  الح نصارَّللا الِام كتابا  وشرط عليهم فيح... في كر نحيو ميا ذكير 

 عمد هللا بن اممام نحمده مج خالف يسير في نلفاظح. في رواي 

وكل رواي  من روايات ه ا األالير ال تخليو مين مْيال فيي إسينادهاه إال نن األئمي  تلْوهيا 

بييالْموله وذكروهييا فييي كتييمهمه واحتجييوا بهيياه ولييم ييي ل ذكيير الِييروط العمرييي  علييى 

هيا )نحميام نهيل ال مي  البين نلسنتهم وفي كتمهمه وقد ننف ها بعد  الخلفا ه وعمليوا بمو م

 (.1164-3/1163الْيم 

وقال اممام ابن تيمي : "في شروط عمر بن الخ اب رضي هللا عنح التي شيرطها عليى 

نهل ال م  لما قدم الِيامه وشيارطهم بمحضير المهيا رين واألنصيار رضيي هللا عينهمه 

: "عليمم بسينتيه وعليح العمل عند نئم  المسلمينه لْول رسول هللا  لى هللا عليح وسلم

وسيين  الخلفييا  الراشييدين ميين بعييد ه تمسييموا بهيياه وعضييوا عليهييا بالنوا يي ه وإييياكم 

 ومحدالات األموره فإن كل محدال  بدع ه وكل بدع  ضالل ".

This file was downloaded from QuranicThought.com



 826 

وقولح  لى هللا عليح وسلم: "اقتدوا بالل ين من بعد ه نبي بمير وعمير" ألن هي ا  يار 

ح وسيلمه الي ين ال يجتمعيون عليى ضياللٍ  إ ماعا  من ن حاب رسول هللا  يلى هللا عليي

 على ما نْلو  وفهمو  من كتاب هللاه وسن  نميح  لى هللا عليح وسلم".

 .28/651مجمول الفتاوَّللا 

نما تسمي  ه   الِروط بالعهدة العمري  نو العهد العمر  فال حيرج فيي ذليك ه فميل مين 

 اللفمين مستْيم لغ  ه والنسم  إليح  حيح  .

 وهللا نعلم.

 مرك  الفتوَّللا…مفتي: ال

============== 

 #الج ية وأقسام ال فار فيها .

 1999-06-01/  1420 فر  16…تاريخ الفتوَّللا : 

 السؤال

 هل تؤخ  الج ي  من عموم المفار نم هي على نهل المتاب فْط من اليهود والنصارَّللا؟

 الفتوَّللا

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى  لح و حمح نما بعد:

 فاعلم نن المفار ينْسمون بالنسم  إلى الج ي  إلى الالال  نقسام:

نهل كتاب وهم: اليهود والنصارَّللاه فهؤال  يْاتلون حتى يسلمواه نو يع يوا الج يي   -1

 عن يد وهم  اغرونه ويْرون على دينهم إذا ب لوها.

قسم لهيم شيمه  كتياب وهيم: المجيوسه فحممهيم حميم نهيل المتياب فيي قميول الج يي   -2

ميينهم وإقييرارهم بهيياه لْولييح  ييلى هللا عليييح وسييلم فييي المجييوس: "سيينوا بهييم سيين  نهييل 

المتاب" روا  مالك وابن نبي شيم . وال يعلم خالف في هي ين الْسيمين بيين نهيل العليمه 

 إال ما حمي عن الحسن المصر  من نن الج ي  ال تؤخ  من نهل المتاب العرب.

ه  كتيابه وهيم عميدة األواليان وسيائر المفياره وقسم الالث وهم: من ال كتاب لهيم وال شيم

 فال يْمل منهم سوَّللا امسالم. وه ا هو م هب الِافعي ه وظاهر م هب الحنابل .

وذهب نبو حنيفي  إليى نن الج يي  تْميل مين  مييج المفيار إال عميدة األواليان مين العيربه 

 ورو  ذلك عن مالك ونحمد.

 مييج المفياره ومينهم المِيركون  وذهب مالك في الرا ح عنح إلى نن الج ي  تْميل مين

وعمدة األوالان م لْا : عربا  ـ ولو كانوا من قريش ـ فأحرَّللا إذا كانوا غير عيرب. وإليى 

هيي ا ذهييب األوزاعيييه ونْييل عيين مالييك نن الج ييي  تْمييل ميين  ميييج المفييار إال مِييركي 

 قريش.

ل والييرا ح نن الج ييي  تؤخيي  ميين نهييل المتيياب وميين المجييوس فْييطه لعمييوم األدليي  بْتييا

المِركينه وُخيِص نهيل المتياب بْوليح تعيالى: )قياتلوا الي ين ال يؤمنيون بياهلل وال بياليوم 

اآلخر وال يحرمون ما حرم هللا ورسولح وال يدينون دين الحيق مين الي ين نوتيوا المتياب 

[ والمجيوس بْيول النميي  يلى 29حتى يع وا الج ي  عن يد وهم  اغرون( ]التوب : 

م سين  نهيل المتياب" فمين عيداهم يمْيى عليى مْتضيى العميوم. هللا عليح وسلم: "سنوا بهي

وروَّللا المخار  نن عمر لم يْمل الج ي  من المجوس حتى شهد عمد الرحمن بن عيوف 

نن رسيييول هللا  يييلى هللا علييييح وسيييلم نخييي ها مييين مجيييوس هجييير. وهييي ا ييييدل عليييى نن 
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سيائر الصحاب  توقفوا في نخ  الج ي  من المجوس حتى عرفوا المخصص لهم من بين 

المفاره فيدل على ننهم لم يأخ وها من غيرهم. وقول النمي  لى هللا عليح وسلم: "سنوا 

بهم سن  نهل المتاب" يدل على اختصاص نهيل المتياب بمي ل الج يي ه إذ ليو كيان عاميا  

 في  ميج المفار لم يختص نهل المتاب بإضافتها إليهم.

 وهللا نعلم.

 مرك  الفتوَّللا…المفتي: 

=============== 

 الشروط العمرية التي تخص أهل الذمة# …

 2001-04-07/  1422محرم  13…تاريخ الفتوَّللا : 

 السؤال

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السادة المحترمين

 السالم عليمم

 لد  نسئل  عن العهد العمر :

 . ما نصح؟1

 . ما مصادر ؟2

 . هل هناِ نص واحد نم نصوص؟3

 . حالح عند نهل الرواي  و الدراي ؟4

 . هل يُلفظ ب "العُهدةَ العُمري َ" نم "العهد العمر "؟5

 الفتوَّللا

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى  لح و حمح نما بعد:

فْد ذكر اممام ابن الْيم الِروط العمري  في كتابح نحمام نهل ال م ه وع اهيا لعيدد مين 

 المصادر ونضفنا نحن بعضها:

فْد روَّللا ابنيح عميد هللا فيي زوائيد  عليى المسينده فْيال: حيدالني  نولها مسند اممام نحمده

نبو شرحميل الحمصي حدالني )عمي( نبو اليمان ونبو المغيرة قاال: نخمرنا إسماعيل بين 

عياش قال: حدالنا غير واحٍد من نهل العلم قالوا: كتيب نهيل الج ييرة إليى عميد اليرحمن 

ن ألنفسناه ونهل ملتنا على ننا شرطنا ليك بن غنم: إنا حين قدمت بالدنا طلمنا إليك األما

علييى ننفسيينا: نن ال نحييدإ فييي مييدينتنا كنيسيي ه وال فيمييا حولهييا ديييرا ه وال قالِييي  )بنييا  

كالييدير(ه وال  ييومع  راهييبه وال نجييدد مييا خييرب ميين كنائسييناه وال مييا كييان منهييا فييي 

والنهياره ونن  خ ط المسلمينه ونن ال نمنج كنائسنا من المسلمين نن ين لوهيا فيي اللييل

نوسج نبوابها للمارة وابين السيميله وال نيؤو  فيهيا وال فيي منازلنيا  اسوسيا ه ونال نميتم 

غِا للمسلمينه ونن ال نضرب بنواقيسنا إال ضربا  خفيفا  في  وف كنائسيناه وال نمهير 

عليهييا  ييليما ه وال نرفييج ن ييواتنا فييي الصييالة وال الْييرا ة فييي كنائسيينا فيمييا يحضيير  

 -ه ونن ال نخرج  ليما وال كتابيا  فيي سيوق المسيلمينه ونن ال نخيرج باعواليا  المسلمون

وال شييعانين )عيييد  -والميياعوإ يجتمعييون كمييا يخييرج المسييلمون يييوم األضييحى والف يير

للنصيييارَّللا(ه وال نرفيييج ن يييواتنا ميييج موتانييياه وال نمهييير النييييران معهيييم فيييي نسيييواق 

ييب المسييلمينه ونال نجيياورهم بالخنييازيره وال نميييج الخميي وره وال نمهيير شييركا ه وال نرِغِ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 828 

فييي ديننيياه وال نييدعو إليييح نحييدا ه وال نتخيي  شيييئا  ميين الرقيييق اليي    ييرت عليييح سييهام 

المسلمينه ونال نمنج نحدا  من نقربائنيا نراد اليدخول فيي امسيالمه ونن نلي م زينيا حيثميا 

ق شيعره وال كناه ونال نتِمح بالمسلمين في لمس قلنسوة وال عمامي ه وال نعليينه وال فير

في مراكمهمه وال نتملم بمالمهمه وال نمتني بمناهمه ونن نج َّ مْادم رؤوسيناه وال نفيرق 

نوا ييييناه ونِيييدُّ ال نيييانير عليييى نوسييياطناه وال نييينْش خواتمنيييا بالعربيييي ه وال نركيييب 

السروجه وال نتخ  شيئا من السالح وال نحملحه وال نتْلد السيوفه ونن نيوقر المسيلمين 

ه ونرشييدهم ال ريييقه ونْييوم لهييم عيين المجييالس إن نرادوا الجلييوسه وال فييي مجالسييهم

ن لج عليهم في مجالسهمه وال نعليم نوالدنيا الْير نه وال يِيارِ نحيد منيا فيي تجيارة إال 

نن يمون إلى المسلم نمر التجارةه ونن نضيع كل مسلم عابر سميل الالال  نياٍمه ون عمح 

نفسنا وذرارينيا ونزوا نيا ومسياكينناه وإن نحين من نوسط ما نجد. َضِمنَّا لك ذلك على ن

غيِرنا نو خالفنا عِما شرطنا على ننفسناه وقملنا األمان عليحه فيال ذمي  لنياه وقيد حيل ليك 

 منا ما يحل ألهل المعاندة والِْاق.

فمتييب بيي لك عمييد الييرحمن بيين غيينم إلييى عميير بيين الخ يياب رضييي هللا عنييحه فمتييب إليييح 

ونلحيق فييهم حيرفين نشيترطهما علييهم ميج ميا شيرطوا  عمر: نن نمضي لهم ميا سيألواه

 على ننفسهم: نال يِتروا من سمايانا شيئا ه ومن ضرب مسلما  عمدا  فْد خلج عهد .

فأنفي  عميد اليرحمن بين غينم ذليكه ونقير مين نقيام مين اليروم فيي ميدائن الِيام عليى هي ا 

 الِرط.

ق عميد هللا بين امميام وروَّللا ه   الِروط الخالِل في كتياب نحميام نهيل المليل مين طريي

 نحمد.

( عن عمد الرحمن بين غينم قيال: 9/202الانيها: نخرج الميهْي في سننح )السنن الممرَّللا 

 كتمت لعمر بن الخ اب رضي هللا عنح حين  الح نهل الِام:

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ه ا كتياب لعميد هللا عمير نميير الميؤمنين مين نصيارَّللا مديني  كي ا وكي اه إنميم لميا قيدمتم 

علينا سألناكم األمان ألنفسنا وذرارينا ونموالنا ونهل ملتناه وشرطنا لمم على ننفسينا نن 

ال نحدإ فيي ميدينتناه وال فيميا حولهيا دييرا  وال قالِيي  وال كنيسي  وال  يومع  راهيب.. 

 ف كر نحو رواي  عمد هللا بن اممام نحمد.

مي ه قيال: كتيب عمير الالثها: روَّللا سفيان الثيور  عين مسيروق بين عميد اليرحمن بين عت

رضي هللا عنح حين  الح نصارَّللا الِام كتابا  وشرط عليهم فيح... في كر نحيو ميا ذكير 

 في رواي  عمد هللا بن اممام نحمده مج خالف يسير في نلفاظح.

وكل رواي  من روايات ه ا األالير ال تخليو مين مْيال فيي إسينادهاه إال نن األئمي  تلْوهيا 

واحتجييوا بهيياه ولييم ييي ل ذكيير الِييروط العمرييي  علييى بييالْموله وذكروهييا فييي كتييمهمه 

نلسنتهم وفي كتمهمه وقد ننف ها بعد  الخلفا ه وعمليوا بمو مهيا )نحميام نهيل ال مي  البين 

 (.1164-3/1163الْيم 

وقال اممام ابن تيمي : "في شروط عمر بن الخ اب رضي هللا عنح التي شيرطها عليى 

ر المهيا رين واألنصيار رضيي هللا عينهمه نهل ال م  لما قدم الِيامه وشيارطهم بمحضي

وعليح العمل عند نئم  المسلمينه لْول رسول هللا  لى هللا عليح وسلم: "عليمم بسينتيه 
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وسيين  الخلفييا  الراشييدين ميين بعييد ه تمسييموا بهيياه وعضييوا عليهييا بالنوا يي ه وإييياكم 

 ومحدالات األموره فإن كل محدال  بدع ه وكل بدع  ضالل ".

ليح وسلم: "اقتدوا بالل ين من بعد ه نبي بمير وعمير" ألن هي ا  يار وقولح  لى هللا ع

إ ماعا  من ن حاب رسول هللا  يلى هللا علييح وسيلمه الي ين ال يجتمعيون عليى ضياللٍ  

 على ما نْلو  وفهمو  من كتاب هللاه وسن  نميح  لى هللا عليح وسلم".

 .28/651مجمول الفتاوَّللا 

ري  نو العهد العمر  فال حيرج فيي ذليك ه فميل مين نما تسمي  ه   الِروط بالعهدة العم

 اللفمين مستْيم لغ  ه والنسم  إليح  حيح  .

 وهللا نعلم.

 مرك  الفتوَّللا…المفتي: 

=============== 

 ال تناقض بين الشروط العمرية والعهد  العمرية# …

 2001-05-09/  1422 فر  15…تاريخ الفتوَّللا : 

 السؤال

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ادة المحترمونالس

 السالم عليمم و رحم  هللا و بركاتح

. و ن مييتم  9507لْييد سييألتمم فيمييا مضييى عيين )العهييد العُميير ( و رقييم السييؤال كييان 

 .7497مِمورين على سؤالي بالجواب رقم 

في نهاي  األسمول طالعت موقعمم المحترمه و فو ئت ب كر ل)الواليْ  العمري  فيي فيتح 

 . http://www.islamweb.net/Article.asp?Article=256بيت المْدس( ه 

سؤالي ه   المرةه هل هناِ تماين بين ما ن متم على سؤالي مِمورين و ما م كور فيي 

 موقعمم المريم نم ال؟ وكيع ينمغي النمر إلى ه   الواليْ  روائيا  و فْهيا ؟

 مج بالغ امحترام و التْدير و السالم

 الفتوَّللا

 على رسول هللا وعلى  لح و حمح نما بعد: الحمد هلل والصالة والسالم

فنسأل هللا نن يوفْنا وإياِ ل اعتحه واعلم نن ال   تمادر إلى نذهاننا ونحن نْيرن سيؤالك 

نن مرادِ هو الِروط العمري ه والتي نوسعها اممام ابن الْيم بحثيا   9507األول برقم 

تميادر إليى نفهامنيا مين سيؤالكه في كتابح )نحمام نهل ال م ( فمانت إ ابتنا بنا   على ميا 

ولعل ذلك يوضح لك سمب ما ظننتح تماينا  بين ما ن مناِ بح ه وبين ما نِر فيي موقعنيا. 

نما العهدة العمريي ه وهيي: عهيد عمير رضيي هللا عنيح ألهيل بييت المْيدسه فْيد ذكرهيا 

 اممام ال مر  في تاريخح من غير إسناده فْال: وعن عد  بن سهل قال الم ذكرها.

ا فْهيا : فالعمدة في بيان نحمام نهل ال م  على ما ذكرنا  من الِروط العمريي ه وهيي نم

نن األئمي  تلْوهيا  -رحميح هللا-التي بنى عليها ابن الْيم كتابحه كما سمق  نفا ه وفيها ذكير 

بييالْموله وذكروهييا فييي كتييمهمه واحتجييوا بهيياه ولييم ييي ل ذكيير الِييروط العمرييي  علييى 

قد ننف ها بعد  الخلفيا ه وعمليوا بمو مهياه ونْيل امميام ابين تيميي  نلسنتهم وفي كتمهمه و

إ مال الصحاب  على العمل بمو مهاه نما العهدة العمريي  فمانيت مجملي  فيي شيروطهاه 
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مما  علها محل قمول عند بعض من لم ترق لح الِروط العمري ه ونخ  يضيعع سيندها 

ِْهيياه وال يخفييى نن هيي ا مغفييال  ام مييال الْييائم علييى األخيي  بهيياه وعمييل الخلفيي ا  علييى َوْف

المسلك مسلك مجانب للصيوابه فمييع يسيوغ ل اليب الحيق نن يضيرب بإ ميال مميرم 

في نول الْرون الم كاةه وسين  ماضيي  عيرض الحيائط. هي ا ومميا ينمغيي التنميح ليح ننيح 

ليس في العهدة العمري  ألهل المْدس ما ينْاض الِيروط العمريي ه وكيل ميا فيي األمير 

 الثاني  مفصلَّ ه واألولى ُمجملَ  بعض الِي . وهللا نعلم.هو نن 

 مرك  الفتوَّللا…المفتي: 

=========== 

 # دفاع عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاا

 2006-05-09/  1427ربيج الثاني  10…تاريخ الفتوَّللا : 

 السؤال

لد  بعض االستفسارات حول ما ينسب إلى نمير المؤمنين نبي حفص عمير رضيي هللا 

 الى عنح ه نر و ام اب  عليها للضرورة الْصوَّللا :تع

ما حْيْ  إلغائح رضي هللا عنح لسهم من نسهم ال كاة ) المؤلف  قليوبهم ( علميا  نن  -نوال  

 ه ا السهم  ا  بآي  في كتاب هللا الع ي  ن  هو تِريج من هللا ؟

 يدب و يول  ما حْيْ  ننح رضي هللا عنح ع يل حيد السيرق  عنيدما  يا ت فتيرة -الانيا  

علما  ننح في حياة رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم كيان المسيلمون يعيِيون فيي شيمع 

ومج ذلك ح ر هللا ورسولح باآليات واألحاديث الصحيح  من التعد  على حدود  ونمير 

 بإقامتها ؟

 ما حْيْ  تع يلح رضي هللا عنح لحد الردة ؟ -الالثا  

ومييا نْلييح ابيين الْيييم رحمهمييا هللا عيين العهييدة هييل مييا ورد فييي كتيياب ابيين كثييير  -رابعييا  

 العمري  هو ن ح النصوص ؟

نخيييرا  هييل يمييون عمييل عميير بيي لك مييردودا عليييح وهييو مجتهييد ولمنييح ال يليي م نحييدا وال 

 يحتج بح عند نحد من بعد  باعتمار  مخالفا  لنصوص  ريح  ؟

 الفتوَّللا

 نما بعد:الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى  لح و حمحه 

فييإن عميير رضييي هللا تعييالى عنييح كييان علييى در يي  كميييرة ميين العلييم والفهييم والفضييل 

واالستْام  على ال اعي ه ورا يج كتيب الحيديث والسيير فهيي طافحي  بي كر ميآالر عمير 

وعلمح وحر ح على اتمال الحقه فْد نخرج المخار  ومسلم عين ابين عمير رضيي هللا 

عليح وسلم يْول : بينا ننيا نيائم نتييت بْيدح ليمن عنهما قال : سمعت رسول هللا  لى هللا 

فِربت منح حتى إني ألرَّللا الر  يخرج مين نظفيار  اليم نع ييت فضيلي عمير قيالوا : 

فما نولتح يا رسول هللا ؟ قال : العلم ه وقيد نخيرج ال مرانيي فيي المعجيم المميير بإسيناد  

ميات تسيع   عن ابن مسعود رضي هللا عنيح قيال : إنيي ألحسيب عمير قيد رفيج معيح ييوم

نعِار العلم ه وإني ألحسب علم عمر لو وضج في كف  الميي ان وعليم مين بعيد  لير ح 

عليح علم عمر ه وقد  ا  الوحي بموافْتيح فيي كثيير مين ا تهاداتيح كميا سيمق ذكير  فيي 

 . 62984الفتوَّللا رقم : 
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واعلم ننح ال اعتمار عند السلع لْول ن  مجتهد عند مخالفتح لينص  يريح  يحيح مين 

الييوحيه فْييد قييال ابيين الْيييم فييي الصييواعق المرسييل  : وقييد كييان السييلع يِييتد  نصييوص

عليهم معارض  النصوص بأرا  الر ال وال يْرون المعارض على ذلك وكان عميد هللا 

بيين عميياس يحييتج فييي مسييأل  متعيي  الحييج بسيين  رسييول هللا  ييلى هللا عليييح وسييلم ونميير  

ا الحج ولم يتمتعيا فلميا نكثيروا علييح ه أل حابح بها فيْولون لح : إن نبا بمر وعمر نفرد

قال : يوشك نن تن ل عليمم حجارة من السما  نقول لمم قال رسول هللا ه وتْوليون قيال 

نبو بمر وعمر ه ولْد سئل عمد هللا بن عمر عن متع  الحج فأمر بها فْييل ليح : إن نبياِ 

: نفرسول هللا  يلى هللا نهى عنها فْال : إن نبي لم يرد ما تْولون فلما نكثروا عليح قال 

 عليح وسلم نحق نن تتمعوا نم عمر .

ونما المسائل الم كورة فْد تملم فيها العلما  فلم ي كروا نن نحدا من الصحاب  خ أ فيهيا 

عمر وال اتهمح بمخالف  اليوحيه وقيد ذكير شييخ امسيالم ابين تيميي  نن عمير رضيي هللا 

كياة لعيدم الحا ي  لتيأليفهم نميرا النتِيار عنح إنما ليم يير إع يا  المؤلفي  قليوبهم مين ال 

امسييالم وقوتييح ه قييال فييي مجمييول الفتيياوَّللا : ومييا شييرعح النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم 

شرعا معلْا بسمب إنما يمون مِروعا عند و يود السيمب كإع يا  المؤلفي  قليوبهم فإنيح 

نن الابت بالمتاب والسن  ه وبعض الناس ظن نن ه ا نسخ لميا رو  عين عمير ننيح ذكير 

هللا نغنى عن التأليع ه فمن شا  فليؤمن ه ومن شا  فليمفر ه وهي ا المين غليط ه ولمين 

عمر استغنى في زمنح عن إع ا  المؤلف  قلوبهم فترِ ذلك لعدم الحا   إلييح ال لنسيخح 

 كما لو فرض ننح عودم في بعض األوقات ابن السميل ه والغارم ونحو ذلك . نهـ .

العلما  من قديمه وقد رنَّللا بعضهم سيْوط المؤلفي  قليوبهم مين وه   المسأل  اختلع فيها 

المصارف ورنَّللا بعضهم خالف ذليك ورنَّللا بعضيهم عيدم إع يائهم زمين قيوة امسيالم 

لعدم الحا   لتأليفهمه فإن احتيج ل لك نع وا من ال كاة وقد بين نقوالهم فيها ابين قدامي  

شيأن المؤلفي  : ونحميامهم كلهيا في المغني ه والْرطمي في التفسيره فْال ابن قدام  فيي 

باقييي  وبهيي ا قييال الحسيين وال هيير  ونبييو  عفيير محمييد بيين علييي وقييال الِييعمي ومالييك 

والِافعي ون حاب الرن  : انْ يج سيهم المؤلفي  بعيد رسيول هللا  يلى هللا علييح وسيلم 

وقد نع  هللا تعالى امسالم ونغنا  عن نن يتيألع علييح ر يال ه فيال يع يى مِيرِ تألفيا 

ه قالوا : وقد رو  ه ا عين عمير ه ولنيا كتياب هللا وسين  رسيولح ه فيإن هللا تعيالى بحال 

سمى المؤلف  في األ ناف ال ين سمى الصدق  لهم ه والنمي  لى هللا عليح وسلم قيال : 

إن هللا تعالى حمم فيها فج نها الماني  ن ي ا  ه وكيان يع يي المؤلفي  كثييرا ه فيي نخميار 

ميات . وال يجيوز تيرِ كتياب هللا وسين  رسيولح إال بنسيخ  مِهورة , لم ي ل ك لك حتى

والنسخ ال يثمت باالحتمال الم إن النسخ إنما يمون فيي حيياة النميي  يلى هللا علييح وسيلم 

ألن النسييخ إنمييا يمييون بيينص وال يمييون اليينص بعييد مييوت النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم 

ي الْر ن نسخ كي لك وال وانْراض زمن الوحي الم إن الْر ن ال ينسخ إال بْر ن وليس ف

في السن  ه فمييع يتيرِ المتياب والسين  بمجيرد اآلرا  واليتحمم ه نو بْيول  يحابي نو 

غير  على ننهم ال يرون قول الصحابي حج  يترِ لها قياس فميع يتركيون بيح المتياب 

والسن  قال ال هر  ال نعلم شييئا نسيخ حميم المؤلفي  عليى نن ميا ذكيرو  مين المعنيى ال 

وبين المتياب والسين  ه فيإن الغنيى عينهم ال يو يب رفيج حممهيم وإنميا يمنيج  خالف بينح

ع يييتهم حييال الغنييى عيينهم فمتييى دعييت الحا يي  إلييى إع ييائهم نع ييوا فميي لك  ميييج 
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األ ناف إذا عدم منهم  نع في بعض ال مان سْط حممح في ذلك ال من خا   فيإذا 

 و د عاد حممح ه ك ا هنا .

اخلتيع العلميا  فيي بْيائهم ) يعنيي المؤلفي  قليوبهم ( فْيال وقال الْرطمي في التفسير : و

عمر والحسين والِيعمي وغييرهم : انْ يج هي ا الصينع بعي  امسيالم وظهيور  ه وهي ا 

مِهور عين مي هب ماليك ون يحاب اليرن  ه قيال بعيض علميا  الحنفيي  : لميا نعي  هللا 

هم ن معيين فيي امسالم ونهلح وق ج دابر المافرين ا تمعيت الصيحاب  رضيوان هللا عليي

خالف  نبي بمر رضي هللا عنح على سْوط سهمهم وقال  ماع  من العلما  : هيم بياقون 

ألن اممام ربما احتاج نن يستألع على امسالم وإنما ق عهم عمر لميا رنَّللا مين إعي از 

الدين قال ييونس سيألت ال هير  عينهم فْيال : ال نعليم نسيخا فيي ذليك ه قيال نبيو  عفير 

الحمم فييهم الابيت فيإن كيان نحيد يحتياج إليى تألفيح ويخياف نن تلحيق  النحاس : فعلى ه ا

المسلمين منح  ف  نو ير ى نن يحسن إسالمح بعد دفج إليح ه قال الْاضي عمد الوهياب : 

إن احتيج إليهم فيي بعيض األوقيات نع يوا مين الصيدق  ه وقيال الْاضيي ابين العربيي : 

ج إليييهم نع ييوا سييهمهم كمييا كييان اليي   عنييد  ننييح إن قييو  امسييالم زالييوا ه وإن احتييي

رسول هللا  لى هللا عليح وسلم يع يهم ه فإن في الصحيح : بدن امسالم غريما وسييعود 

 غريما كما بدن .

وفي الموسوع  الفْهي  : اختلع الفْها  فيي  ينع المؤلفي  قليوبهم : فالمعتميد عنيد كيل 

ق ليم يسيْط ه وفيي قيول عنيد من المالمي  والِافعي  والحنابل  نن سهم المؤلف  قليوبهم بيا

كيل مين المالمييي  والِيافعي  ورواييي  عنيد الحنابلي  : نن سييهمهم انْ يج لعيي  امسيالم فييال 

يع ون اآلن ه لمن إن احتيج الستئالفهم فيي بعيض األوقيات نع يوا ه قيال ابين قدامي  : 

ال لعل معنى قول نحمد : انْ ج سهمهم ن  ال يحتاج إليهم في الغاليب نو نراد نن األئمي  

يع ونهم اليوم شيئا فأما إن احتيج إلى إع ائهم  از اليدفج إلييهم فيال يجيوز اليدفج إلييهم 

إال مج الحا   ه وقال الحنفي  : انعْد ام ميال عليى سيْوط سيهمهم مين ال كياة لميا ورد 

نن األقرل بن حيابس وعييني  بين حصين  يا ا ي لميان مين نبيي بمير نرضيا فمتيب لهميا 

المتياب فم قيح وقيال : هي ا شيي  كيان رسيول هللا  يلى هللا ب لك فمرا على عمر فرنَّللا 

عليييح وسييلم يع يممييو  ليتييألفمم واآلن قييد نعيي  هللا امسييالم واغنييى عيينمم فييإن المييتم علييى 

امسالم وإال فميننيا وبيينمم السييع فر عيا إليى نبيي بمير فْياال ميا نيدر  الخليفي  ننيت نم 

 لصحاب  ذلك .عمر ؟ فْال هو إن شا  ه ووافْح ولم ينمر نحد من ا

قيييال ابييين قدامييي  : المؤلفييي  قليييوبهم ضيييربان : كفيييار ومسيييلمون ه وهيييم  ميعيييا السيييادة 

ـ  1الم اعون في قومهم وعِائرهم ه الم ذكر المسلمين منهم فجعلهم نربعي  نضيرب : 

ـ قوم لهم شيرف  2سادة م اعون في قومهم نسلموا ونيتهم ضعيف  فيع ون تثميتا لهم ه 

ـ  يينع يييراد  3لترغيييب نمييرائهم ميين المفييار ليسييلموا ه ورياسيي  نسييلموا ويع ييون 

ـ  ينع  4بتأليفهم نن يجاهدوا من يليهم من المفيار ويحميوا مين يلييهم مين المسيلمين ه 

يراد بإع ائهم من ال كاة نن يجميوا ال كياة ممين ال يع يهيا ه اليم ذكير ابين قدامي  المفيار 

ـ ميين  2إليى امسييالم ه ـ مين ير ييى إسييالمح فيع يى لتميييل نفسييح  1فجعلهيم ضييربين : 

 يخِى شر  وير ى بع يتح كع شر  وكع غير  معح . نهـ .

ونما حمم المرتد فإن عمر كان يرَّللا ننح يستتاب الالال  نيام فإن ليم يتيب قتيله فْيد نخيرج 

اممام مالك في الموطأ : نن ر ال قدم على نمير المؤمنين عمر بن الخ ياب رضيي هللا 
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سألح عن الناس ؟ فأخمر  نن ر ال كفر بعيد إسيالمح عنح من قمل نبي موسى األشعر  ف

قيييال ميييا فعليييتم بيييح ؟ قيييال : قربنيييا  فضيييربنا عنْيييح ه قيييال عمييير : نفيييال حمسيييتمو  الالاليييا 

ونطعمتمو  كل يوم رغيفا واستتمتمو  لعلح يتوب ويرا ج نمر هللا تعيالى اليم قيال عمير : 

ن نبي شيم  في مصينفح اللهم إني لم نحضر ولم  مر ولم نرض إذ بلغني ه كما نخر ح اب

ه وقييد نْييل الميهْييي فييي السيينن عمييل عثمييان وعلييي فييي خالفتهمييا باسييتتاب  المرتييد الالالييا 

 وقتلح بعد ذلك إن لم يتب .

ومن األدل  على قتل مين ر يج عين امسيالم سيوا  كيان ر يال نو اميرنة وليم يتيب قوليح 

  لى هللا عليح وسلم : ومن بدل دينح فاقتلو  . روا  المخار  .

ن األدليي  علييى عييدم قتييل ميين تيياب ميين المرتييدين عمييل النمييي  ييلى هللا عليييح وسييلم وميي

و حابتح فلم يْتل  لى هللا عليح وسلم وال نبو بمر من ر عوا لإلسيالم بعيد ردتهيم بيل 

قملوا منهم توبتهم . وللم يد من التفصيل في الموضول يممن الر ول إليى الفتيوَّللا رقيم 

 7497العهدة العمري  الفتاوَّللا التاليي  نرقامهيا : ه ورا ج في مسأل  السرق  و 13987:

 . 25069ه  45881ه 

 وهللا نعلم .

 مرك  الفتوَّللا…المفتي: 

============== 

 #حقوق المنتصر : بين الشروط العمرية وضرباد بوش االستباقية

3/2/2007 

هناِ مواطن في التاريخ امسالمي نو الفْح امسالمي يْيع نمامهيا بعيض نهيل امسيالم 

ليوم موقع الحائر المتردد ه فمنهم من يسلم مؤمنا  عليى مضيض ه ومينهم ينسياح منهيا ا

بييي عم ننِهيييا مواقيييع اقتضيييتها ظيييروف المرحلييي  واألعيييراف السيييائدة فيييي تليييك الحْمييي  

 والوا ب اليوم التعامل بِمل مختلع تمعا  لمروفنا الراهن  .

األخ ييا  التييي وقييج فيهييا  وفرقيي  الالثيي  تتنميير ن ييال  لتلييك المييواطن وتعتمرهييا ُ يي  ا  ميين

المسييلمون معتمييرين ذلييك خ ييوة فييي طريييق ام ييالح السياسييي واال تميياعي والييديني 

وهو االعتراف بأخ ا  السابْين على يد الالحْين تمهييدا  لتْميل نوضيال  دييدة وننمياط 

  ديدة ال تتعارض مج الواقج المعا ر .

ألمثلي  الحيي  المِيهورة : قضيايا ه ا كالم ربما ال يصل إلى المعض إال بالمثال ه فمين ا

مثل الوال  والمرا  ه عدم التِمح بالمفار ه  هاد ال لب والغ و ه الرق وقضيايا الرقييق 

 وغيرها كثير .

ونحب هنا بيان وتجلي  ه ا األمير مين خيالل ميوقفين متمياينين مضيمونا  ونهيدافا  لمنهميا 

 متِاكلين من حيث الممدن .

ميير عنييد كثييير ميين المالميييين المسييتغربين نْ يي  عييار نمييا الموقييع األول فهييو مييا يعت

وموقع مخجل : نال وهو ما كان يفرضح المسلمون ـ حيين يحمميون بليدا  مين المليدان ـ 

على نهل المتاب من ممارسات ه ومن نشهرها الِروط العمري  التي فرضيها الفياروق 

مسيالمي  ه رضي هللا عنها على نهل المتياب ممين رضيي بالمْيا  تحيت رعايي  الدولي  ا

 لْد فرض عليهم عمر نمورا  قد يْع المعض نمامها موقفا  مترددا  .
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ألِن الْافيي  الحرييي  الفردييي  التييي نِييرتها نمريمييا وزرعتهييا فييي عْييول النيياس  علهييم 

 يعتمرون مثل ه ا التصرف نوعا  من الملم والتدخل في شؤون الغير الخا   بهم .

ح سيمب ربميا يغييب عين تفميير المثييرين وه   النمرة نمرة خاطئي  ه وتصيورمغلوط لي

 منِا .

 إنح النصر .

 األم  لم تعرف النصر واالنتصار والْوة من  قرون ولم ت ق لح طعما .

األم  لم تم ل )كأم ( من اليدما  واألميوال واألرواح فيي سيميل تحْييق النصير .. نصير 

 .. الْوة والسي رة ..ال مجرد الدفال عن نرض محتل  نو طرد مستعمر غا ب

 لْد بعث هللا نميح  لى هللا عليح وسلم بالرسال  والهدَّللا للعالم ن مج .

وإن من نعمم ما نرسل بح  يلى هللا علييح وسيلم تحْييق عموديي  امنسيان هلل واسيتْاللح 

 في عمادتح وفمر  وشخصيتح إال عن هللا تعالى .

 علييح وه ا هدف عميم  ليل كانت تْع نمامح عْميات ضيخم  .. مميث النميي  يلى هللا

وسلم الالالا  وعِرين سن  فْط ليؤسيس نواتيح ودولتيح الصيغيرة فيي مسياحتها الْويي  فيي 

 ممدئها ودينها وتمسك ر الها ..

الم رحيل عين اليدنيا تاركيا  المسيؤولي  بأييد  ر يال عمميا بي لوا فيي سيميل المضيي فيي 

الرسيييال  الغيييالي واليييرخيص حتيييى خضيييعت لهيييم اليييدنيا فمسيييروا األكاسيييرة وقصيييروا 

 ا رة ..الْي

 كما مهج  بُ لت ؟ وكم دينارا  نُنفق ؟ وكم وقتا  ُ رف ؟

كم حميب فارق حميمح ؟ وزوج فيارق زو تيح ونوالد  ؟ ونب ونم ماتيا وليم تْير نعينهميا 

 برؤي  فل ة الممد ؟

 كم ب ل المسلمون لت أ خيولهم نمارق الفرس والروم ؟

المنتصير الي   بي ل وتعيب إذا تخيلت معي كل هي   التضيحيات وذليك المي ل تعيرف نِن 

و هد ال يجوز مصادرة حْح في نن يفرض شيروطح عليى مين وقيع فيي و هيح ونراد  

على الدني  ونن يصد  عن الحق ويحجب نور الِمس عن الدنيا : شمس الهيدَّللا والنيور 

. 

فمعد كل ه ا كان من الوا يب عليى األمي  نن تحيافظ عليى مماسيب بُي ل فيي تحْيْهيا دم 

يُحصى .. فما هي مماسب األم  التي يجب عليهيا نن تحيافظ عليهيا غاٍل ووقت ومال ال 

 ؟

 هل خرج الصحاب  لجمي األموال وسمي النسا  واعتال  العروش ؟

كال : لْد خر وا من ديارهم ونبنائهم ليملغوا ديين هللا ويحمميوا بيح نرض هللا ه هي   هيي 

 رسالتهم ..

ْيْ  النور ال    يا  بيح محميد  يلى فلما دخل الناس في دين هللا .. وبدن الناس يرون ح

هللا عليح وسلم كان من الوا ب على من وال  هللا األمير نن يمنيج ن  ممياهر تيؤد  إليى 

 تضييج شي  مما كسمح وحصلح األوائل ..

هييل يجييوز نن يُتييرِ نهييل المتيياب يجيياهرون بمعا يييهم ومميياهر دييينهم ونن يختل ييوا 

سيلمين فيي بيئيتهم فتميدن بياالنحالل ويميدن بالمسلمين فال يُعرفون حتى ت وب شخصي  الم
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النيي وح الفميير  والثْييافي واال تميياعي تجييا  دييين اليهييود والنصييارَّللا ومميياهر حييياتهم 

 المليئ  بالترف والتفلت الخلْي حتى على مستوَّللا األحمار والرهمان ؟

وهل يجوز بعد كل ه ا الم ل تممين اليهيود والنصيارَّللا مين المنا يب العلييا المحترمي  

 ل  ؟في الدو

وهل يجيوز نن يُتيرِ لهيم ممياهر العليو فيي األرض مين خيالل نميوالهم بركيوب نفخير 

 المراكب فيمون ذلك فتن  لضعاف الْلوب ممن هو حديث عهد بامسالم ؟

 إن ما فرضح عمر رضي هللا عنح كان حْا  ممتسما  مؤيدا  بأمور :

 نِولها : الحق ال ميعي ال   يْر بح العرف الحربي للمنتصر .

إذا غامر شخص ما ودخل حربيا  يهيدر فيهيا دم خصيمح فعلييح نن يخضيج عنيد ه يمتيح ف

 للمنتصر وشروطح . ه ا عرف قديم حديث ال يعارضح نحد ..

الانيها : نن ه ا حْيْ  ما بعث هللا بح النمي  لى هللا عليح وسلم ال   نمير نن يتميي  نهيل 

مييا اسييتثنا  الِييرل فمانييت  امسييالم عيين نهييل المفيير فييي لماسييهم وعيياداتهم ودييينهم إال

 الِروط العمري  نول من الت ميق المنمم المفصل له ا التِريج .

الالثهييا : نن هيي   الْيييود قليليي  بالنسييم  لمجمييل حييياة الفييرد المتييابي ومعيِييتح ه وقليليي  فييي 

مْابل ما يحصل عليح من دعم وحماي  وعدال  ال يحلم بها فيي دولي  النصيارَّللا واليهيود 

المتياب يومهيا المْيا  تحيت الحميم امسيالمي عليى الهجيرة إليى بيالد  ه وله ا فضل نهيل

 النصارَّللا ألنهم يعلمون نن عدال  المسلمين ال يجدونها في ن  نرض ليسوا فيها .

.. 

إن ما يعتمل في نفوس كثير من المسلمين اليوم من ه   الفرائض والِعائر التيي يدنيدن 

 ي لحال ال ل والهوان ال   تعيِح األم  ..المفار ونذنابهم على اللم  بها هو ناتج طميع

 وألن األم  إلى اآلن لم ت ق طعم النصر والتممين ..

حتى إن بعض فْهائنا بدن يختصر متون الفْح بح ف نحمام اليرق والرقييق ألنيح ب عميح 

في عصر انعدم فيح الرق والرقيق لتوقع عجل  الجهاد .. فمياهلل علييك ييا نيهيا الفْييح إن 

 هاد بمعنا  الحْيْي نفيِعِ  عليك نن تترِ في نفوسنا بعض نالر  ؟!لم يمن الم  

وإذا قارنا ما يفعلح األمريمان في األرض اليوم مين خيالل تجميرهم وفرضيهم الو ياي  

 على األرض ونهلها سنصل إلى سمب ه ا كلح ..

األمريمان الييوم يجميون مماسيب  هيادهم ) إن  يح التعميير( فيي سيميل تحْييق النصير 

 ن ..والتمم

عملت السياس  األمريمي  والعسمري  األمريميي  والميال األمريميي وامعيالم األمريميي 

وكيل المؤسسييات األمريمييي  عليى تحْيييق هيي ا التفيوق فييي كييل المجياالت حتييى ن ييمحوا 

 سادة الدنيا ..

إن هؤال  الناس يعتمرون الديموقراطيي  والحريي  األمريميي  الم لْي  هيي نعميم إنجياز 

 .وممسب حْْو  .

ويعلمون ننح ال يو د من يهدد ه ا المنج  ويسعى الستئصالح من  ي ور  إال المِيرول 

 امسالمي ه الدين امسالمي بصمغتح السلفي  ..
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له ا ترَّللا نن نمريميا مهميا زرعيت مين عميال  ووكيال  يحمميون اليمالد بالحدييد والنيار 

م قييرار مييا دام ويخضييعون المسييلمين لحمييم ال يياغوت إال ننهييم ال ي مئنييون وال يْيير لهيي

 يو د هنا وهناِ حلْات العلم ودروس التوحيد وفْح السن  ..

ال يهييدن ألمريمييا بييال مييا دامييت تييرَّللا معيياول هييدم الحلييم األمريمييي تسييتعرض قِوتهييا 

الحضاري  الديني  من المحيط إلى المحيط مهما بلغ هيؤال  مين الضيعع والْلي  إال ننِهيم 

الجييوش وتهلييك الحيرإ والنسييل فييي  فيي نميير نمريميا خ يير حْيْيي يسييتحق نن تجيييش

 سميل استئصالح وردم المواقج التي تهيي لح الحياة ..

إن العيالم بأسيير  يْير ألمريمييا كيل العنجهييي  والتمييدد والتيدمير التييي تفعليح تحييت عنييوان 

 حماي  المنج  الحضار  ..

قيوف وإذا كان هناِ من يختلع معها من المفار ونذنابهم فإنح ليس منهم من يست يج الو

 في و هها بل بعضهم ن مح ذيال  لها مج ننح خامس خمس  كمار في مجلس األمن .

 خمس  يملمون الفيتو فهل استخدمح نحد كما نمريما ؟

 لماذا ؟

إنح من ق الْوة واالنتصار ال   يْرون ألمريما بح .. ولهي ا نع وهيا هي ا الحيق فيي نن 

نج هيا اليديموقراطي .. تحيت تضرب وبمل قوة في كل ممان تِعر ننح يتميرد ويهيدد م

 شعار الضرب  االستماقي  ..

 وه ا الحق العرفي نقر لها بح كل المِر على و ح األرض ..

إال الل  واحدة  ابرة مراب   تؤمن بأِن ما تعيِيح نمريميا هيو وهيم االنتصيار ه وحْييق 

 بح نن يُسمى بالحلم األمريمي ..نضغاإ نحالم ..

 بعد .. ألن الموعود بح هم الغربا  .. نِما النصر الحْيْي فهو لم يأت

 ال ائف  المنصورة والفرق  النا ي  التي وعدها هللا النصر والعاقم  والتممين ..

 ليس ب ائراتها وعتادها ..

وإنما بدينها وقيمها واستْالليتها وانفرادها وع تها بيالحق الي   تملميح وال تسيتحي منيح 

 عا  ..وال تخجل نن تعلنح : نِن الع ة هلل  مي

 ونِن األرض هلل يورالها من يِا  من عماد  ..

الليي  تييرَّللا ننييح باميمييان ـ وبييح وحييد  ـ يتحْييق النصيير لهيي   األميي  التييي لييم وليين تُعييدم 

 المجاهدين والعلما  المراب ين على الحق حتى يأتي وعد هللا ..

ي غميد  الل  ال تتردد نن تْول للمافر الماغي : بيننا وبينيك نصيل يميرق ه إن كيان اآلن في

 لمصلح  شرعي  فإننا ال نتنمر لح وال نتمِرؤ منح وال ننتفي عنح ..

 وإنِما بيننا وبينح موعد ال نخلفح نحن وال هو ..

موعد وعدنا هللا إيِا  وهللا منج  وعد  ال محالي  إن نحين بي لنا اليثمن : }إن تنصيروا هللا 

 .. ينصركم{ ومن ن دق من هللا قيال  ..ومن ن دق من هللا حديثا  

=============== 

 #النصر على نصار  مصر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

علييى خلفييي  امعتييدا ات علييى المنييائس فييي االسييمندري  و قملهييا فييي ننحييا  مختلفيي  فييي 

مصره و إذ ال نؤيد ه   األحداإ بالضرورة حيث ننها الت ال غامضي  ال يممين للمير  
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تحياول الحصيول عليى مماسيب سياسيي  ان يِمل حمما  عليها فلعل ورا ها نييد  خفيي  

في نرض المناني  ورا  قنيال المحافمي  عليى حريي  األدييانه و لمننيي نرَّللا ل اميا  عليى 

كيييل مسيييلم بالمْابيييل نن يعيييي العالقييي  الِيييرعي  التيييي يفتيييرض نن تميييون بينيييح و بيييين 

 النصراني ال مي .

ال مي  مين فمن المسائل التي  ارت شائم  فيي الفمير امسيالمي المعا ير مسيأل  نهيل 

ال ين كفروا و يعيِون بين ظهراني المسلمينه فتجيد كثيير مين ا يحاب النييات ال يمي  

و نحيانييا  السيييئ  يمهييرون الجانييب المتسييامح ميين نحمييام معامليي  المييافرينه و يغضييون 

ال رف على نحمام نخرَّللا وا م  كالج ي  و الصغار و غيرها ه غرضهم من ذلك نفيي 

ن ديننا الحنيع بامضياف  اليى نهيداف اخيرَّللا تتعليق ا   ف  عنصري  كما يصفونها ع

بأالوضييال السياسييي  المعا ييرة سييمتها الهجييوم علييى امسييالم نعايِييها  ميعييا  علييى 

إختالف مِاربنا تدفج بالمعض اليى المسيارع  فيي نفيي ن  قيول عليى ننيح شيمه  إسيا ة 

 دون تملي نو تمحيص.

بو حفص السيياف المصير   ي ا  و لْد وقعت مؤخرا  على رسال  قديم  قام بتجميعها ا

هللا خيييرا  ه كانييت معينييي فييي إنِييا  هيي ا الموضييوله فهييي تحيييي  انييب كمييير ميين هيي   

األحمام الِرعي  الهام ه و يتمين من خاللها ان الجانيب المتسيامح هيو سيم  بيارزة مين 

المعامل  في ه ا الدين و لمنها بالتأكيد ليست الجانب الوحييده و نن هنياِ نحميام اخيرَّللا 

جييب ان تْيييد تصييرفاتنا و نمرتنييا إزا  المفييار _ و نهييل المتيياب ميينهم خصو ييا  _ قييد ي

 غفلنا عنها عمدا  او سهوا  .

و كان من  را  ذلك نن تجيرن النصيارَّللا فيي بيالد المسيلمين عليى المسيلمين بيل وعليى 

امسالمه و إن الناظر إلى نوضال النصارَّللا اليوم ليرَّللا خ را  محدقا  إن ليم يسيتيْظ ليح 

 لمون عصع بما تمْى من الدين.المس

لْد تجر وا على خ ع نخواتنا المسلمات بْوة الِرط  و عين النميامه وامتيدت نييديهم 

ونلسنتهم إلى المسلمين وامسيالم بميل سيو ه واستِيرَّللا بنيا  المنيائس فيي دار االسيالم 

تمنييى كييالْالل ال كمجييرد دور للعمييادةه نمييا علييى النييت فحييدإ و ال حييرجه لْييد نظهيير 

ارَّللا العرب و األقماط منهم خصو ا  إ ترا   على هي ا اليدين ليم يسيمْهم إلييح نحيد النص

على حد علمييه و كِيفوا مين خيالل ميواقعهم السيافل  و ميأ وريهم عليى الميالتوِ عين 

و ههييم الحاقيييد اليي   يتْيييون إظهيييار  فييي الحيييياة العامييي ه فأخيي وا ينفثيييون سيييمومهم و 

تعميرات و يستهترون بأحميام هي ا اليدينه يسخرون من نمينا بأبِج األو اف و نقسى ال

كل ه ا يفعلونح و هم يدركون ننح على بصر و سيمج مين المسيلمين و ال ييأبهون كيونهم 

 منييين ميين تحديييد شخصييياتهم نو محميييين بْييوات دوليي  ال يياغوته إلييى غييير ذلييك ميين 

الت ورات الخ يرة التيي  يارت تواكيب تصيرفات النصيارَّللا العيرب و تِيير إليى نن 

 كم  ما ورا هاه في ظل مناخ دولي مِجج و مؤاتي.ورا  األ

 . ن ل العالق  قتال1

معروف نن عالق  المسلمين بالمفار من ال ين نوتوا المتياب هيي عالقي  قتيال مين حييث 

 الممدن و األ ل ه قال تعالى:

} قاتلوا ال ين ال يؤمنون باهلل وال بياليوم اآلخير وال يحرميون ميا حيرم هللا ورسيولح وال 

 ن دين الحق من ال ين نوتوا المتاب حتى يع وا الج ي  عن يد وهم  اغرون {يدينو
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 قال ابن كثير :

وقولييح: }حتييى يُْعُ ييوا اْْلِجْ يَيي َ {ن  إن لييم يسييلموا }َعيين يَييٍد { ن  عيين قهيير لهييم وغلميي  

}َوُهْم َ اِغُروَن { ن  ذليليون حْييرون مهيانون فلهي ا ال يجيوز إعي از نهيل ال مي  وال 

المسلمين بل هم نذال   يغرة نشيْيا  كميا  يا  فيي  يحيح مسيلم عين نبيي رفعهم على 

 هريرة رضي هللا عنح نن النمي  لى هللا عليح وسلم قال:

ال تمييدؤوا اليهييود والنصييارَّللا بالسييالم وإذا لْيييتم نحييدهم فييي طريييق فاضيي رو  إلييى »

 «نضيْح

ر حالهم اليوم فيي فانمر قول ابن كثير عليح رحم  هللا : هم نذال   غرة نشْيا ه الم ننم

مصر مثال  لتدرِ نن الوضج  ار بالعمسه و  ار المسلمين فيي نرضيهم هيم األذال  

 الصغرة األشْيا !.

 قال الْاضي نبو يعلى

وفى ه ا دالل  على نن هؤال  النصيارَّللا الي ين يتوليون نعميال السيل انه ويمهير مينهم 

ه ونن دميا هم مماحي ه الملم واالسيتعال  عليى المسيلمينه ونخي  الضيرائبه ال ذمي  لهيم

 ألن هللا تعالى و فهم بإع ا  الج ي  على و ح الصغار وال ل.

وه ا ال   استنم ح الْاضي و غيير  مين ن يح االسيتنماطه فيإن ِه سيمحانح وتعيالى ميد 

الْتال إلى غاي : وهى إع ا  الج ي  ميج الصيغاره فيإذا كانيت حالي  النصيراني وغيير  

الصغار فال عصم  لدميح وال ماليحه وليسيت ليح ذمي ه وقيد من نهل الج ي  منافي  لل ل و

 ار ملموسا  لمل ذ  بصيرة انح قد حل للمسلمين منهم اليوم ما يحيل مين نهيل الِيْاق 

 والمعاندة.

 . الِروط العمري :2

ميين ال رييييع ان اولئيييك الميييرو ين للتسييامح و التوا يييل و المحمييي  ميييج النصيييارَّللا ال 

و بغض ما هم عليهم من المفير و إعالنهيم بي لك ...و يمتفون بتجاهل المرا ة من المفار 

غييير هيي ا ممييا هييو معلييوم ميين الييدين بالضييرورة بييل تجييدهم يسييتدلون و يستِييهدون فييي 

معرض كالمهم ذاِ بالعهدة العمري ه رغم ان ه   العهدة هي ن ال  سند علما  السيلع 

و التيي  يار  و الخلع على السوا  في نحمام اهل ال م  و المعاهدين المسيموت عنهياه

مجرد امشارة اليها في اق ار إسالمي  معين  كمصر مثال  من المحرمات الخ يرة التي 

ستؤد  الى فتن  عميا  و تهديد لْلمن الْومي و نِير للعنصيري  و تِيويح لليدين ...إليى 

  خر امتهامات المعروف  و المحفوظ .

ه لمييا تضييمنتح ميين إن هيي   الِييروط يصييلح كييل واحييد منهييا ألن يمييون موضييوعا  وحييد 

نحمام هام  و تفصيلي   ارت اليوم مهمل  منسي  و هللا المستعانه سأوردها في عجال  

 و على الْار   نن يْارن بين ه   الِروط و حال النصارَّللا في ديارنا اليوم:

 ذكر سفيان الثور ه عن مسروقه عن عمد الرحمن بن غنم قال:

لح نصارَّللا الِام وشرط عليهم فييح نال كتمت لعمر بن الخ اب رضى هللا عنح حين  ا

يحدالوا في مدينتهم وال فيما حولهيا دييرا  وال كنيسي  وال قاليي  وال  يومع  راهيبه وال 

يجيييددوا ميييا خيييربه وال يمنعيييوا كنائسيييهم نن ين لهيييا نحيييد مييين المسيييلمين اليييالإ لييييال 

م الْير نه ي عمونهمه وال يُْؤوا  اسوسا ه وال يمتموا غِا  للمسيلمينه وال يعلميوا نوالدهي

 وال يمهروا شركا ه وال يمنعوا ذو  قراباتهم من امسالم إن نرادو .
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 ونن يوقروا المسلمينه ونن يْوموا لهم من مجالسهم إذا نرادوا الجلوس.

وال يتِمهوا بالمسلمين في شي  من لماسهم وال يتمنيْوا بمنياهمه وال يركميوا سير ا ه وال 

نن يج وا مْيادم رؤوسيهمه ونن يل ميوا زيهيم حيثميا يتْلدوا سيفا ه وال يميعوا الخموره و

كانواه ونن يِدوا ال نانير على نوسياطهمه وال يمهيروا  يليما  وال شييئا  مين كتيمهم فيي 

شي  من طرق المسلمينه وال يجياوروا المسيلمين بموتياهمه وال يضيربوا بالنياقوس إال 

  من حضرة المسيلمينه ضربا  خفيا ه وال يرفعوا ن واتهم بالْرا ة في كنائسهم في شي

وال يخر وا شعانينه وال يرفعوا ن واتهم مج موتاهمه وال يمهروا النييران معهيمه وال 

 يِتروا من الرقيق ما  رت فيح سهام المسلمين.

فإن خالفوا شيئا  مميا شيرطو  فيال ذمي  لهيمه وقيد حيل للمسيلمين مينهم ميا يحيل مين نهيل 

 المعاندة والِْاق.

مري  التي ارتضاها الفاروق رضيي هللا عنيح ه وشيهرة هي   فه   بعض من الِروط الع

يوا  الِروط تغني عن إسنادهاه فإن األئم  تلْوهيا بيالْموله وذكروهيا فيي كتيمهمه واحتجُّ

بهيياه ولييم ييي ل ذكيير الِييروط العمرييي  علييى نلسيينتهم وفييي كتييمهمه وقييد ننفيي ها بعييد ذلييك 

 الخلفا ه وعملوا بمو مها.

 بن نبي خالده عن الِعمي:قال ابن الممارِ عن إسماعيل 

نن عليا  رضي ِه عنح قال ألهيل نجيران: إن عمير كيان رشييد األميره ولين نغيير شييئا  

 ينعح عميير!ه وقييال الِييعمي: قييال علييِي حييين قيدم الموفيي : مييا  ئييت ألحييل عْييدة شييدِها 

 عمر!

  او األمر ال   يؤكد ما ذهمنا إليح من نن تلك الِروط لم تمن  ني  نو متعلْ  بحال معيني

حمم توقيفيه بل هي ت ميق  حيح ألحمام نهل ال م  في الدين امسالمي كمل و طيول 

الدهره و ن  تنازل عنها نو تحريع لها يعد نسفا  لجانب مهيم و نساسيي مين نحميام هي ا 

 الدين

 . حمم بنا  المنائس في ديار امسالم:3

لمون فيي امسيالمه مثيل و سأقتصر على تميان حمم المنائس في المالد التي ننِأها المسي

 بغداد والْاهرةه ألنها المعني  به ا الموضول.

إن هيي   الييمالد  ييافي  للمسييلمينه إذا نراد اممييام نن يْيير نهييل ال ميي  فيهييا بميي ل الج ييي  

 ازه فلو نقرهم اممام عليى نن يحيدالوا فيهيا بيعي  نو كنيسي ه نو يمهيروا فيهيا خميرا  نو 

شرط ذلك وعْد عليح ال مي  كيان العْيد والِيرط فاسيدا ه  خن يرا  نو ناقوسا  لم يج ه ِوإن

 وهو اتفاق من األم  ال يعلم بينهم فيح ن ال.

 قال اممام نحمد

حدالنا معتمر بن سليمان التْيمي عن نبييح عين حينش عين عمرمي  قيال: ُسيئل ابين عمياس 

 عن نمصار العرب نو دار العرب هيل للعجيم نن يحيدالوا فيهيا شييئا ؟ه فْيال: نيميا مصيرٍ 

مصرتح العرب فلييس للعجيم نن يمنيوا فييح بيعي ه وال يضيربوا فييح ناقوسيا ه وال يِيربوا 

 فيح خمرا ه وال يتخ وا فيح خن يرا .

و سيئل شييخ امسيالم ابين تيمييي  رحميح هللا عين المنيائس التييي بالْياهرة وكيان فيميا قالييح 

ن  وابيح النصارَّللا على عهد  نن ه   المنائس نقيرهم عليهيا عمير بين الخ ياب فميان مي

 رحمح هللا:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 840 

ونما قولهم: إن ه   المنائس قائم  من عهد نمير المؤمنين عمر بين الخ ياب رضيي هللا 

عنييحه وإن الخلفييا  الراشييدين نقييروهم عليهيياه فهيي ا نيضييا  ميين الميي به فييإن ميين العلييم 

المتييواتر نن الْيياهرة بنيييت بعييد عميير بيين الخ يياب رضييي هللا عنييح: بييأكثر ميين الالالمائيي  

 سن .

و الحمم الِيرعي فيي بيالد امسيالم التيي ننِيأها المسيلمونه و التيي مين ضيمنها فه ا ه

الْاهرة كما تمينهو مج ذلك فإن حال األقماط في ه   المدين  لمما يِيب منيح الوليدانه و 

كنائسهم و  لمانهم ظاهرة مستِري  في كل ركين منهياه و ال تجيد مين يصيدهمه بيل ال 

مين سيماح  هي ا اليدين و تعاطفيح و تفهميح لْلدييان  تجد إال من يدافج عن ذليك و يعتمير 

 األخرَّللا....إلى  خر ما يفترون.

 فإن قيل: فما حمم ه   المنائس التي في المالد التي مَصرها المسلمون؟

 هي على نوعين

 نحدهما : نن تْحدَإ المنائس بعد تمصير المسلمين لمصر فه   تُ ال اتفاقا .

ن األرضه الييم يمصيير المسييلمون حولهييا المصييره والانيهمييا: نن تمييون مو ييودة بفييالة ميي

 فه   ال تُ اله وِه نعلم.

 وقال شيخ امسالم رحمح هللا:

... فما فتحح المسلمون عنوة فْد ملمهم هللا إيا  كما ملميوا ميا اسيتولوا علييح مين النفيوس 

واألمييوال والمنْييول والعْيياره ويييدخل فييي العْييار معابييد المفييار ومسيياكنهم ونسييواقهم 

رعهم وسييييائر منييييافج األرضه كمييييا يييييدخل فييييي المنْييييول سييييائر ننواعييييح ميييين وميييي ا

 الحيوانهوالمتال والنْد.

وليس لمعابد المفار خا   تْتضي خرو ها عن ملك المسلمينه فيإن ميا يْيال فيهيا مين 

األقواله ويفعل فيها من العماداته إميا نن يميون مميدال  نو محيدالا  ليم يِيرعح ِه قيطه نو 

 هى عنح بعد ما شرعح.يمون ِه قد ن

وقد نو ب ِه على نهل دينح  هياد نهيل المفير حتيى يميون اليدين كليح لِله وتميون كلمي  

ِه هي العلياه وير عوا عن دينهم الماطل إلى الهدَّللا ودين الحق ال   بعث ِه بيح خياتم 

 المرسلين  لوات هللا وسالمح عليحه ويع وا الج ي  عن يد وهم  اغرون.

ا اسييتولى رسييول ِه  ييلى هللا عليييح وسييلم علييى نرض ميين حاربييح ميين نهييل ولهيي ا لميي

المتيياب وغيييرهمه كمنييي قينْييال والنضييير وقريميي ه كانييت معابييدهم ممييا اسييتولى عليييح 

 المسلمونه ودخلت في قولح سمحانح: }ونوْرالَُمْم نَرَضُهْم َوِديَاَرُهْم ونْموالَُهْم {...

الْاهرة والموفي  والمصيرة وواسيط وبغيداد وملخص الجواب: نن كل كنيس  في مصر و

ونحوهييا ميين األمصييار التييي مصييرها المسييلمون بييأرض العنييوة فإنييح يجييب إزالتهييا إمييا 

بالهييدم نو غييير  بحيييث ال يمْييى لهييم معمييد فييي مصرمصيير  المسييلمون بييأرض العنييوةه 

ن سوا  كانت تلك المعابد قديم  قمل الفتح نو محدال ه ألن الْيديم منهيا يجيوز نخي   ويميو

وا ما  عند المفسدةه وقد نهيى النميي  يلى هللا علييح وسيلم نن تجتميج قملتيان بيأرض فيال 

يجوز للمسلمين نن يممنوا نن يمون بمدائن امسيالم قملتيان إال لضيرورة كالعهيد الْيديمه 

ال سيييما وهيي   المنييائس التييي بهيي   األمصييار محداليي   ييرَّللا بناؤهييا بعييد الفييتحه و يمهيير 

 والمحدإ يهدم باتفاق األئم .حدوالها بدالئل متعددةه 
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ونما المنائس التي بالصعيد وبير الِيام ونحوهيا مين نرض العنيوة فميا كيان منهيا محيدالا  

و ب هدمحه وإذا اشتمح المحدإ بالْديم و ب هدمهما  ميعيا  ألن هيدم المحيدإ وا يب 

 وهدم الْديم  ائ ه وما ال يتم الوا ب إال بح فهو وا ب.

 يجوز هدمح ويجوز إقرار  بأيديهم. وما كان منها قديما  فإنح

فينمر اممام في المصلح : فان كانوا قد قلوا والمنائس كثيرة نخ  منهم نكثرهاه وكي لك 

ما كان على المسلمين فيح مضرة فإنح يؤخ ا نيضا ه وما احتاج المسلمون إلى نخ   نخي  

 نيضا .

ليى نخي ها وال مصيلح  فييح ونما إذا كانوا كثيرين في قري  ولهم كنيس  قديم  ال حا ي  إ

 فال   ينمغي تركها.

كما ترِ النمي  لى هللا عليح وسلم وخلفاؤ  لهيم مين المنيائس ميا كيانوا محتيا ين إلييحه 

 الم نخ  منهم.

ونما ما كان لهم بصلح قميل الفيتح مثيل ميا فيي داخيل مديني  دمِيق ونحوهياه فيال يجيوز 

فسيهم كميا فعيل المسيلمون بجيامج نخ   ما داموا موفين بالعهيد إال بمعاوضي  نو طييب نن

 دمِق لما بنو .

 و بعد...

إن ه ا هو ما  ا ت بح النصوص واآلالاره و هو مْتضى ن ول الِرل وقواعد : فيإن 

إحداإ ه   المنائس و إبراز الصيلمان و االحتفياالت الصياخم  بأعييادهم المفريي  يعتمير 

ره فهي ا شيعار فسيق و إحداإ لِعار المفره وهو نغلظ من إحداإ الخميارات والميواخي

 تلك شعار كفره و الثاني نغلظ و نشد.

و من ييرَّللا حيال النصيارَّللا الييوم فيي مصير و هيم قيد نقياموا اليدنيا و ليم يْعيدوها حتيى 

لحم  كتاب  ه   الس ور على ما نسمو  عيدوانا ه و تحيرِ رنس المفير العيالمي نمريميا 

ال  عميا نرسيو  مين إظهيار بالِجب و امداني  تأيييدا  لهيمه و ممياهراتهم الصياخم ه فضي

لمفرياتهم و عدوانهم اللفمي على ه ا الدين يدرِ  يدا  حجم الِْ  و بعيد الخيالف بيين 

 حالهم ه ا و الحال ال   يفترض شرعا  نن يمونوا عليح في ديار امسالم.

 يْول ابوحفص سياف المصر  حفمح هللا:

 ونخيرا ..

شرف وغير : من لهؤال  النصارَّللا فْد نْول كما قال  لى هللا عليح وسلم لمعب بن األ

  ذو هللا ورسولح..

 من لهم فْد فتنوا المؤمنين عن دينهم وانتهموا نعراضهم

 من لهم فْد خ فوا نخواتمم واخوانمم

 من لهم فْد رفعوا قالل المفر على نرضمم

 من لهم فْد نلموا عليمم عدوكم

 ممن لهم فْد تفننوا في تنصير إخوانمم ونخواتمم ونبنا ك

 من لهم فْد بس وا إليمم نيديهم ونلسنتهم بالسو  وودوا لو تمفرون

 من لهم فالفتن  نشد من الْتل

 ماذا تنتمرون؟

 نندونسيا نخرَّللا؟ تنتهك فيها األعراض وتسفك فيها الدما ؟

This file was downloaded from QuranicThought.com



 842 

ووهللا إن مييا حييدإ ميين الت يياول علييى شييرل هللا مييرارا  لهييو نشييد فييي نفييس المييؤمن ميين 

 الْتل..

قد بين لمم ربمم سميل كيع بيأس المفيار: )فْاتيل فيي سيميل هللا ال تمليع نيها المؤمنون.. 

إال نفسك وحرض المؤمنين عسى هللا نن يميع بيأس الي ين كفيروا وهللا نشيد بأسيا  ونشيد 

 تنميال ( .

ومج ذلك فهناِ كثير من ال ين في قلوبهم ميرض وزييغ ميا زاليوا حييارَّللا يمحثيون عين 

 .ال ريق .. لم يرِو غليلهم الْر ن. 

علميييا  إننيييي ليييم نخاطيييب بموضيييوعي هييي ا نولئيييك المنيييافْين الييي ين يواليييون النصيييارَّللا 

–ويييوادونهم ويسييارعون فيييهمه وال نولئييك ال نادقيي  اليي ين يْييدمون مصييلح  الييوطن 

علييى مصييلح  الِييرل ويجعلييون راب يي  الييوطن فييوق راب يي  الييدينه فلهييؤال   -زعمييوا

 ونولئك خ اب يليق بأمثالهم.

عن الحق ال ين يستْون الِرل مين معينيح: المتياب والسين  بفهيم  وإنما نخاطب الماحثين

سييلع األميي ه اليي ين يتجييردون هلل فييي طلييب الحييق ميين كييل هييوَّللا وعصييمي  وتْليييده فييإذا 

نبصروا نور األدل  الساطج سارعوا إليح يمتغون مرضياة هللا وإن غضيب نهيل األرض 

 قاطم .

 فهل ننت منهم؟

 لى سوا  السميلو هللا من ورا  الْصد و هو الهاد  إ

============== 

 #) ح م المشاركة في أعياد ال فار  

 عنا ر الموضول :

 . حث الِريع  على االتمال ونم  التِمح بالمفار1

 . ارتماط األعياد بالعْائد2

 . ندل  و وب مخالف  اليهود والنصارَّللا في نعيادهم3

 . حمم المِارك  في نعياد المفار4

 ل ال م . الِروط العمري  على نه5

 . حدوإ المِابه  للمفار ومِاركتهم نعيادهم6

 حمم المِارك  في نعياد المفار:

ميين نعمييم المييدل والضييالالت مِييابه  المفييار ميين اليهييود والنصييارَّللاه وميين نعممهييا 

مِابه  المفار ومِاركتهم في نعيادهم قوال  وفعيال . وفيي هي   الخ مي  بييان مفصيل لميا 

ال وتصييرفات فييي نيييام عيييد المفييار؛ ألنهييا دليييل يجييب علييى المسييلمين تجنمييح ميين نعميي

المِييابه  والمِييارك ه والتييي تييورإ التعييارف والتييآلع وتلغييي حْيْيي  الييوال  للمسييلمين 

 والمرا  من المفرة والمِركين.

 حث الِريع  على االتمال ونم  التِمح بالمفار:

ميين سيييئات إن الحمييد هلل نحمييد  ونسييتعينح ونسييتغفر ه ونعييوذ بيياهلل ميين شييرور ننفسيينا و

نعمالناه من يهد  هللا فال مضل لحه ومن يضلل هللا فال هاد  لح, ونشهد نن ال إليح إال هللا 

َ َحيقَّ  ُيوا هَّ وحد  ال شريك لحه ونشهد نن محميدا  عميد  ورسيولح. يَيا نَيَُّهيا الَّيِ يَن  َمنُيوا اتَّْ

ُيوا َربَُّميُم الَّيِ   102ميران:تَُْاتِِح َوال تَُموتُنَّ إاِلَّ َونَْنيتُْم ُمْسيِلُموَن ] ل ع [. يَيا نَيَُّهيا النَّياُس اتَّْ
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 َ ُيوا هَّ َخلََُْمْم ِمْن نَْفيٍس َواِحيدَةٍ َوَخلَيَق ِمْنَهيا َزْوَ َهيا َوبَيثَّ ِمْنُهَميا ِرَ ياال  َكثِييرا  َونَِسيا   َواتَّْ

َ َكاَن َعلَْيُممْ  ُيوا 1َرقِيما  ]النسا : الَِّ   تََساَ لُوَن بِِح َواأْلَْرَحاَم إِنَّ هَّ [. يَا نَيَُّها الَِّ يَن  َمنُوا اتَّْ

َ َوَرُسي َ َوقُولُوا قَْوال  َسِديدا  * يُْصِلْح لَُمْم نَْعَميالَُمْم َويَْغِفيْر لَُميْم ذُنُيوبَُمْم َوَميْن يُِ يجِ هَّ ولَحُ هَّ

ن الحديث كتياب هللاه وخيير [. نما بعد: فإن نحس71-70فََْْد فَاَز فَْوزا  َعِميما  ]األح اب:

الهد  هيد  محميد  يلى هللا علييح وسيلمه وشير األميور محيدالاتهاه وكيل محداليٍ  بدعي ه 

وكل بدعٍ  ضالل ه وكل ضاللٍ  في النار. ومن نعميم الميدل والضيالالت التيي هيي فيي 

النار مِابه  المفار من اليهود والنصارَّللا وغيرهمه ومن مْا د شريع  امسالم تميي  

لمسلم عن كل ما يخال ها مين شيعائر نهيل المفيره لتمْيى هي   الِخصيي  نْيي  شخصي  ا

متمي ة عن غيرها من شخصيات نهل األرضه ومن مْصود ه ا الدين إعيال  امسيالم 

وع لح عن شوائب الِرِه وإظهار مي اتح وتفرداتح عن سائر المليل واألدييانه ولي لك 

تعياد عين مِيابه  المفيار فيي كيل كان من نخص خصائص ه ا الي ين اتميال السين  واالب

 غيرة وكميرةه ول لك فإنك تجد ربنا ع  و ل قد تمليم بهي   اآلييات الدالي  عليى تمييي  

َِ ِمييَن اْلَحييِقِ  ييا َ يياَ  َّمِييْج نَْهييَواَ ُهْم َعمَّ المليي  امسييالمي  ونهلهييا عيين سييائر الملييل: َوال تَت

[. فِييريعتمم غييير 48َوِمْنَها ييا  ]المائييدة: [ ويْييول: ِلُمييِلٍ َ عَْلنَييا ِمييْنُمْم ِشييْرَع   48]المائيدة:

شيييريعتهمه ومنهيييا مم غيييير منييياهجهم: ال نَْعمُيييدُ َميييا تَْعمُيييدُوَن * لَُميييْم ِديييينُُمْم َوِليييَي ِدييييِن 

[ ودينمم غير دينهمه و ا ت ه   المل  الحنيفي  ناسخ  لسائر الملل مين 6-5]المافرون:

هلل ديين هللا الْيويمه وكيان مهيمنيا  عليى قملهاه مستعلي  عليهاه و ار هي ا امسيالم بحميد 

الدين كلح من قمل. ول لك تجد رسول هللا  لى هللا عليح وسلم قد بيين بْوليح: )مين تِيمح 

بْوم فهو مينهم( وهي   قاعيدة نساسيي  مين قواعيد هي ا اليدين فيي تحيريم التِيمح بيالمفرةه 

سيورة الفاتحي ه  وقال في نكثر من مناسم : )خالفوا المِيركين( وننيت تْيرن فيي الصيالة

ِْيَم * ِ يَراَط الَّيِ يَن نَْنعَْميَت َعلَيْيِهْم َغْييِر  يَراَط اْلُمْسيتَ وفيها قول هللا ع  و يل: اْهيِدنَا الِصِ

يييالِِيَن ]الفاتحييي : [ ال اليهيييود وال النصيييارَّللاه بيييل اهيييدنا 7-6اْلَمْغُضيييوِب َعلَيييْيِهْم َوال الضَّ

سيميل النصيارَّللا. اهيدنا الصيراط  ل ريق الحق وسميلح ال   ليس مثل سيميل اليهيود وال

المستْيمه  راطا  مستْيما  ال يِابح سميل اليهود وال النصارَّللا وال سائر المفاره ولي لك 

نجييد فييي شييريعتنا األميير بمخالفيي  المفييرة فييي كثييير ميين األمييور منهييا: تعجيييل امف يياره 

ور وتييأخير السييحوره والصييالة بالنعييال خصو ييا  إذا كييان الممييان مناسييما ه وتو يييح قميي

المسييلمين إلييى المعميي  بخييالف قمييور المفيياره وكثييير  ييدا  ميين األمييور التييي نُمرنييا فيهييا 

بمخالف  المفار وعدم مِيابهتهمه حتيى  ييام ييوم عاشيورا  نصيوم يوميا  قيملهم نو يوميا  

بعدهم تحْيْا  له   المخالفي ه ونحين نحيق بموسيى مينهم وهيو ييوم نجيى هللا فييح موسيىه 

ه حتييى نن اليهييود تضييايْوا نشييد المضييايْ  فْييالوا: مييا تييرِ ولميين تمعنييا  فييي المخالفيي 

  احممم شيئا  إال خالفنا فيح.

 ارتماط األعياد بالعْائد:

ومن األمور الخ يرة التي نُمرنا بمخالفتهم فيهيا: قضيايا األعيياده والعييد اسيم لميا يعيود 

كه فسيمي عييدا ه ويتمرره وقد يمون عيدا  سنويا ه نو شهريا ه نو نسموعيا ه نو نكثر من ذل

ونحن المسلمون لنا الالال  نعياد فْطه عيدان سنويان وعييد نسيموعيه عييد الف ير وعييد 

األضيحى فيي السين ه والجمعي  عييد األسيموله وليييس لنيا نعيياد نخيرَّللا غيير هي   المتيي ه 

والعيييد يييرتمط بالعْيييدة ارتماطييا  واليْييا ه وليييس هييو مناسييم  فييرح وعييادات فْييطه واليي   
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مسييأل  عييادات فْييط فهييم ننيياس مييا فْهييوا دييين هللاه ال عنييدنا وال عنييد  يمنييون نن األعييياد

غيرناه األعياد مرتم   بالدين. فانمر مثال  عيد الف ر يعْب  يوما ه وفييح زكياة الف ير 

و ييالة العيييد نهييم شييعائر ذلييك اليييومه وعيييد األضييحى بامضيياف  للصييالة هنيياِ نحيير 

ه واأليام التي بعيد  مين نييام التِيريق نييام األضحي  تْربا  إلى هللاه وهو نعمم نيام السن 

نكييل وشييربه وتأمييل كيييع نن الِييارل نميير بييالف ر فييي هيي ين اليييومين وحييرم الصيييام 

يومي العيد. فالمسأل  إذا  مرتم   بالدين وليست مسأل  عاداته وعند المفرة مين اليهيود 

ْييدتهمه والنصارَّللا نعيادهم نيضا  مرتم   بيدينهم ويْوميون فيهيا ب ْيوس مين  يميم ع

 وليست قضي  عادات وتْاليد.

 ندل  و وب مخالف  اليهود والنصارَّللا في نعيادهم:

ومن األدل  الدال  على و وب مخالف  اليهود والنصارَّللا فيي نعييادهم وعيدم مِياركتهم 

وَر (( ]الفرقان: َهدُوَن ال ُّ ِْ [ فهيي  يف  72فيها المت ه قول هللا ع  و ل: )) َوالَِّ يَن ال يَ

وا ِكَرامييا  مهمي  مين  يف وا بِياللَّْغِو َميرُّ وَر َوإِذَا َمييرُّ يَهدُوَن الي ُّ ِْ ات المييؤمنين: َوالَّيِ يَن ال يَ

ِِيعانين عنيد النصيارَّللاه عييد يْيمونيح 72]الفرقان: [. قال محمد بن سيرين : هيو عييد ال

يوم األحد السابق لعيد الفصله ويحتفلون فيح بحمل السععه وي عميون نن ذليك ذكيرَّللا 

مْييدس . فييانمر إلييى ارتميياط العيييد عنييدهم بْضييي  دينييي  وليسييت قضييي  لييدخول بيييت ال

عادات وتْاليد. وقال مجاهد : ال ور نعياد المِركين. وك ا قال الربييج بين ننيس. وقيال 

عمرم  : لعيبو كيان لهيم فيي الجاهليي  مؤقيت بأوقيات معيني . وعين الضيحاِ قيال: عييد 

مالئون نهل الِرِ عليى شيركهمه المِركين. وقال بعضهم: ال يِهدون ال ور ن : ال ي

وَر ]الفرقيان: يَهدُوَن الي ُّ ِْ [ نيص  يريح 72وال يخال ونهم. فإذا  ه   اآليي : َوالَّيِ يَن ال يَ

يَهدُوَن  ِْ في عدم  يواز مِيارك  المفيار فيي نعييادهمه وإذا كيان هللا قيد قيال: َوالَّيِ يَن ال يَ

ارك  والممارسي  معهيم [ مجرد الِهود والحضيور ال يجيوزه فمييع بالمِي72]الفرقان:

ألحوال ذليك الييوم وذليك العييد! وانمير كييع سيما  هللا زورا ه وهي ا مين ندلي  التحيريم: 

وَر ]الفرقان: َهدُوَن ال ُّ ِْ [ فسماها زورا ه وروَّللا نبيو داود عين ننيس قيال: 72َوالَِّ يَن ال يَ

ام الجاهليي  )قدم رسول هللا  لى هللا عليح وسلم المديني  ه وألهيل المديني  يوميان مين نيي

يلعمون فيهما فْال: ما ه ان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهميا فيي الجاهليي ه فْيال رسيول 

هللا  لى هللا عليح وسلم: إن هللا قد نبدلمم بهما خيرا  منهميا ييوم األضيحى وييوم الف ير( 

إسييناد   ييحيح علييى شييرط مسييلم . وامبييدال يْتضييي تييرِ الممييدله فمييدلهم هللا بهيي ين 

يومين  خرين هما الف ر واألضحىه وهي ا يْتضيي تيرِ األييام السيابْ ه وعين اليومين 

الابت بن الضحاِ رضي هللا عنح قال: )ن ر ر ل على عهد النمي  لى هللا علييح وسيلم 

فْال النمي  لى هللا عليح وسلم: هيل كيان  -موضج قريب من مم  -نن ينحر إبال  بموان  

لوا: اله قيال: فهيل كيان فيهيا عييد مين نعييادهم؟ فيهما والن مين نواليان الجاهليي  يعميد؟ قيا

قالوا: اله قال رسول هللا  لى هللا عليح وسلم: نوف بن رِ( بعيد نن تأكيد بأنيح لييس فيي 

هيي ا الموضييج ممييان لعيييد للمفييار وال واليين ميين نوالييانهمه وإسييناد   ييحيح علييى شييرط 

ممان العييد ميج  الِيخين ون لح فيهما. فإذا كان  لى هللا عليح وسلم نهى عن ال بح في

ننح قد ال يمون في ذلك الوقت عيده لمين مجيرد نن هي ا المميان يجتمعيون فييح يوميا  مين 

األيام ال يجوز ال بح فييح؛ لعيدم إحييا  تليك المْعي ؛ ألن المِيركين يعييدون فيهياه فمييع 

بمن وافْهم في نفس العيد؟ وكيع بمن فعل معهم بعض األعمال التي تفعل في عييدهم؟ 
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ديث يتمين نن رسول هللا  لى هللا عليح وسلم كان حريصا  نشد الحيرص عليى وبه ا الح

طمييس نعييياد المفييرة وإزالتهيياه ودرسييها وعييدم إحيائهييا المتيي ه واقتالعهييا ميين  يي ورها. 

والعيد نيها امخوة! عندنا وعند غيرناه ميج ميا فييح مين  يالة نو ذكير نو نسيكه يجتميج 

س واللعبه فإذا  ليس العيد قضي  فرح وتوسيج معح عادات مثل التوسج في ال عام واللما

باللماس والمأكل والهدايا فْيطه وإنميا هيو ميرتمط بالعْييدة وباليدين وبالملي . ومين األدلي  

نيضا  ننح  يلى هللا علييح وسيلم لميا دخيل نبيو بمير علييح ييوم العييد و يد عنيد   اريتيان 

نبا بمر فإن لمل قيوم عييدا   تغنيان في بيت رسول هللاه فنهرهما نبو بمر فْال: )دعهما يا

وإن ه ا عيدنا( عيدنا نحن مختص بناه ولمل قوم عيد مختص بهم. ه ا دليل  خير عليى 

تمي  المسلمين بأعيادهم وعدم مِارك  المفرةه وبالمناسم  نقيول: احيتج بعيض التيافهين 

السفها  بجواز األغاني والمعيازف المو يودة والمنتِيرة بهي ا الحيديثه مين الي   كيان 

غنييي؟  اريتييان  ييغيرتانه هييل ورد فييي الحييديث نن معهمييا معييازف؟ كيياله إذا  هييو ي

بالصييوت لمنتييين  ييغيرتينه كييالم طيييب وإال مييا وافْييح رسييول هللاه كييالم طيييب لمنتييين 

 غيرتين بدون معازفه هل يدل عليى هي   األغياني المو يودة اآلن؟ اللهيم ال تؤاخي نا 

 نضيل عين الجمعي  مين كيان قملنياه فميان بما فعل السفها  منيا. وكي لك حيديث: )فيإن هللا

لليهود يوم السمته وكان للنصارَّللا ييوم األحيده فجيا  هللا بنيا فهيدانا لييوم الجمعي ( روا  

 مسلم . ول لك نهى  لى هللا عليح وسلم عن إفراد  بالصوم لما فيح من معنى العيد.

 حمم المِارك  في نعياد المفار:

ج واألديانه والمِارك  في نعياد المفرة تتيراوح بيين األعياد من نهم ما تتمي  بح الِرائ

المعصي  والمفره قد تمون معصي ه وقد تميون كفيرا ه وفيهيا مين المخياطر نميورو كثييرةو 

 دا ه وقد ذكر شيخ امسالم رحمح هللا في كتابح العميم اقتضيا  الصيراط المسيتْيم بحثيا  

ه واشيتمى فييح شييخ امسيالم في ه ا الموضوله ال نظن ننح يو د في مميان  خير لغيير 

رحمييح هللا ميين حييال المسييلمين المجيياورين للمفييار فييي بالدهييم. بييالد المسييلمين واسييع ه 

فمنها ما هو في الْلبه مثل   يرة العرب ه ومنها ما هو في األطرافه مثل حال بيالد 

األندلس المال ْ  للنصارَّللا ومن  زمن كان امسيالم يهييمن عليى تليك اليدياره فاشيتمى 

امسالم رحمح هللا من تغير حال المسلمين المال ْين لمالد المفار من تليك اليمالده شيخ 

قيل علمهيم وإيميانهم  -معنيى كالميح-فْال: لْد  ار من حال المسلمين فيها نمرا  عجيميا  

فصاروا يِاركون المفرة في نعيادهمه حتى  ارت مِاركتهم ألعياد المفار نبهيى فيي 

لمينه لما يفعلونيح فيي نعيياد المفيار مين الهيدايا والخيروج ننفسهم ونعمم من نعياد المس

واال تمال والنفْات والمسوة لْلوالد. وإذا علمنا نيها امخيوة ننهيم يِياركون النصيارَّللا 

فييي نكييل الميييض واللحييم واللييمن والخييروج فييي الخميييس إلييى تمخييير المخييوره ويأخيي ون 

عليون ذليك كميا ذكير شييخ معهم ذبائح ي فونها بناقوس  يغيره وكثيير مين المسيلمين يف

امسييالم فييي ذلييك اليي منه حتييى ننييح كييان فييي يييوم الخميييس تمْييى األسييواق مملييو ة ميين 

ن وات ه   النواقيس الصغيرةه وكالم المنجمينه وتمال فيها  ور الحيات والعْيارب 

التي يلصْونها في بيوتهم؛ ل عمهم واعتْادهم ننها تمنج السيمومه وتمنيج العيينه وكيانوا 

وابهم ومراكمهم ودوابهيم بيال ين األحمير نو الخليوط مِيابه  للنصيارَّللا لميا يصمغون نب

يفعلونحه ويحملون نوراق ال يتونه ويمِفون ر وسيهم العتْيادهم بيأن ميريم تمير فيوق 

 ر وسهم فتن ل عليهم بالمرك .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 846 

 الِروط العمري  على نهل ال م :

توَّللا التييي شييرطها إذا تأملنييا فييي شييروط نهييل ال ميي  التييي تمنييج الو ييول إلييى هيي ا المسيي

عليهم عمر رضي هللا عنحه تعلمون عمم  ه ا الدينه فيإن عمير رضيي هللا عنيح شيرط 

على نهل ال م  توقير المسلمينه والْيام لهم من مجالسهم إذا نراد المسلمون نن يجلسيوا 

فيهاه وال يتِمهون بهم في شيي ه ال فيي اللمياس وال غيير ه وال يفرقيون ر وسيهم؛ ألن 

النميي  يلى هللا علييح وسيلمه وامسيدال مين عيادات اليهيود والنصيارَّللاه  الفرق من سن 

فأل مهم بإسيدال شيعورهم وعيدم فرقهياه وال يتمنيون بمنيى المسيلمين وال يتْليدون سييفا  

وال سييالحا ه وال ينِْييون خييواتيمهم بالعربييي ه ونن يِييدوا ال نييانير علييى وسيي هم حتييى 

كنائسييهم وال كتميا ه وال تمنيى كنييائس  يتميي وا عين المسيلمينه وال يمهييرون  يليما  عليى

 ديدةه وبالنسم  للمنائس الْديم  فيي اليمالد التيي فتحهيا المسيلمونه فيال يمهير الصيليب 

فييوق المنيسيي ه وال تمييال كتييمهم وننييا يلهمه وال يضييربون بنواقيسييهم فييي المنييائس إال 

ه وال ضييربا  خفيفييا  ال يسييمج ميين خييارج المنيسيي ه وال يرفعييون ن ييواتهم فييي  ييلواتهم

يميعون خمرا ه وال يجاورون مسلما  بخنازيره وال يخر ون في باعوإه وهي ا عييد مين 

نعيييادهمه يخر ييون فيجتمعييون فيييحه فييإذا تأملنييا هيي   السيينن التييي شييرطها عليييهم نمييير 

المؤمنينه كيع يو د فيها من الصغار عليهم وإذاللهمه وكمت دينهم وشعائرهم حتيى ال 

ا  لهي   الملي  ونهلهيا عين تْالييد المفير وشيعائرهمه نسيأل هللا تمهر نميام المسيلمينه تميي 

سييمحانح وتعييالى نن يجعلنييا وإييياكم مميين يمييي ون هيي ا الييدينه ويحييافمون علييى نْائييحه 

 و لى هللا على نمينا محمد. نقول قولي ه ا ونستغفر هللا لي ولمم.

 حدوإ المِابه  للمفار ومِاركتهم نعيادهم:

 هو ال شريك لحه لم يمن لح  احم ه ولم يتخ  وليدا ه ليم يليد وليم الحمد هلل ال   ال إلح إال

يولد ولم يمن لح كفوا  نحده ونشهد نن محمدا  عمد  ورسولح  يلى هللا علييح وسيلم وعليى 

سييائر إخوانييح ميين األنميييا ه و ييحابتح ميين تمعييح بإحسييان إلييى يييوم الييدين. نيهييا امخييوة! 

ْلد اليهود والنصارَّللاه بيالم التوكييد والنيون: نخمرنا رسولنا  لى هللا عليح وسلم نننا سن

)لتتيمعن سينن مين كيان قييملمم حي و الْي ة بالْي ةه حتيى لييو دخليوا  حير ضيب لييدخلتمو ه 

وحتى لو نن نحدهم نمح نمح عالنيي ه لميان فيي نمتيي مين يفعيل ذليك( وكيالم رسيول هللا 

وم واقيج وحي يوحىه فهو ال ين ق عن الهوَّللاه وما نخمرنا بح قد حصله فأنت ترَّللا اليي

بالد المسيلمين مين  هي  مِياركتهم للمفيار فيي نعييادهم نميرا  مؤلميا  وواقعيا  سييئا ه هي   

المِيابه  التييي تهنييي فيهييا النصييراني بعيييد رنس السين  مييثال ه نو تِيياركح فيييحه فييإن هيي ا 

إقرار ضمني منك وليو غيير  يريح عليى عْيدتيح ودينيح ومنهجيح. إقيرار غيير  يريح 

إنهم سيغتم ون سرورا  عندما يرون المسلمين يِياركونهم فيي منك على ه ا األمره بل 

نعيادهمه وإن المِرِ ليتمنى نن موحدا  يِاركح في عيد ه لمي يحس بأنيح ال فيرق بيين 

األديانه ونن المل سوا ه وال يحس بخ ئيح هيو. ومين المْا يد مين ورا  عيدم مِيابه  

ال نِيياركهم؟ ألنهييا خ ييأه المفييار تحسيسييهم بغييربتهم وتحسيسييهم بخ ييئهمه ونننييا لميياذا 

شرِه فعندما تِاركهم وتهنئهم كأنك تْول لهم: ليس عليمم ضير في هي ا اليدينه فينحن 

نفرح معممه ونسر كما تسرونه وكم في هي ا مين إماتي  لِيعائر امسيالم! وكيم فيي هي ا 

من إقيرار ألهيل الماطيل عليى بياطلهم إقيرارا  ال يرضيا  هللا! ويتربيى نطفالنيا الييوم مني  

 -نيام رنس السن  واحتفياالت عييد المييالد كميا يْوليون-غر على التِوق له   األيام الص
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لما يأتيهم مين الهيدايا والحلوييات فيي هي   األييام فيي كثيير مين بليدان المسيلمينه فصيار 

 األطفال من الصغر يتو هون قلميا  له   األيام.

 المِابه  والمِارك  تسمب التآلع:

والنصارَّللا بمِاركتهم في نعييادهم تجير إليى المِيارك  فيي واعلموا نن مِابه  اليهود 

نمور نخرَّللا تسمب نوعا  من التآلع معهمه نال ترَّللا نن ن حاب المهن  الواحدة! النجيار 

يميل إلى نجار مثليحه و ياحب سييارة األ يرة يمييل إليى مثيليح؛ الشيتراكهم فيي  ينع  

رة ويييرَّللا نمامييح واحييدةه وهييي قضييي  دنيوييي ه بييل إن اليي   يسييير فييي الِييارل فييي سيييا

سيارة مماالل  لسيارتح التي يركمها تماما ه يِعر بنول من التْارب لصاحب ه   السيارة 

شا  نم نبىه هي   ال ميعي  ركمهيا هللا فيي الينفسه فيإذا شياركناهم فيي نعييادهم؛ فيإن هي ا 

مِابه  لهم تو يب تْاربيا  وتآلفيا  شيئنا نم نبينيا. كييع نِيعر بعيدائنا لليهيود والنصيارَّللاه 

يع نِعر نن دينهم شرِه وكيع نتميرن مين شيركهم ونعلين نن هي ا ال يرضيا  هللا اليم وك

 نِاركهم في نعيادهم؟! ال يممن نن يجتمعا.

 محرمات في نيام نعياد المفار:

واح روا من طاع  كثيير مين النسيا  فيي مثيل هي   األييام الالتيي ييردن الي هاب للتفسيح 

محرميي  تخصيييص نيييام معينيي  ل مخييات والسييفر فييي مثييل هيي   األيييام. وميين األشيييا  ال

معين ه كما يفعل اليهود والنصيارَّللا؛ مثيل نكيل رز بياللمن فيي نييام معيني  فيي السين ه نو 

المسيس  وربما تمون هي المسموس ه نو العدس نو الميض المصموغ كما يفعليونه بييض 

 ملييون بييألوان مختلفيي ه يفعلونييح فييي عيييد ميين نعيييادهمه مثييل عيييد الربيييج عنييدهم ونعييياد

نخرَّللاه يصمغون الميض بألوان مختلف  ويوزعونح عليى األطفياله نو االغتسيال بغسيال  

ورق  ال يتون كما يعتْدونيحه نو التع ييل فيي نييام عييدهمه تع ييل الصينائج والتجيارات 

والوظائعه فإنها من نكمير المحرميات لميا فيي ذليك مين مِياركتهم فيي عييدهمه ويْيول 

لوا ب نن تجعل نيام عيدهم عنيدنا كسيائر نييام السين  شيخ امسالم رحمح هللا مضيفا : وا

دون ق يجه طمسيا  لهيي ا اليدين المحيرفه وال يعييين المسيلم عليى التِييمح بهيمه وال تجيياب 

دعييوتهم إلييى والئمهييم فييي تلييك األعييياده وقييال شيييخ امسييالم : وال تْمييل هييداياهم التييي 

ُمييْم ِدييينُُمْم َوِلييَي ِديييِن يهييدوننا إياهييا بمناسييم  عيييدهمه تْييول: ال.  سييع ال نقمييل منييك: لَ 

[. وك لك ال يجوز بيعهم ما يستعينون بح عليى شيعائر نعييادهم مثيل اليديك 6]المافرون:

الروميييه وإذا علمييت نن المِييتر  واحيييد ميينهم نو يريييد نن يعيييينهمه لميين بيييج اليييديك 

مين الرومي في سائر نيام السن  ال بأس بحه وبيعح لمسلم بال ريْي  العاديي  ال بيأس بيحه ل

بيعح لمافر تعلم ننت ننح سوف يستعين بيح عليى إظهيار شيعائر دينيح ألن مين تْالييد  فيي 

نعيييادهم طييمخ الييديك الرومييي فييال يجييوزه وال يجييوز تييأ يرهم الصيياالت وال الفنييادق 

مقامي  احتفياالتهمه ألن فيي ذليك رفعيا  ليدينهم وإظهيارا  ألعييادهمه وهللا ييأبى ذليكه ومييا 

ين من ديسممره وييوم خمسي  وعِيرين مين الِيهر نفسيح فييح يفعلونح ليل  خمس  وعِر

من المنمرات ما هللا بح عليمه وفي الساع  العاشرة ليال  نكثر مين تسيعين فيي المائي  مين 

الِيييعب األوروبيييي واألمريميييي يمونيييون سيييمارَّللا فيييي هييي ا الييييومه ويعمليييون اليييوالئم 

 ينه وبعضيهم يمثيل ويخصصون لها األكالت المعين ه ويلمسون اليابا  مثل اليياب المهير

دور بابييا نويييل كمييا يْولييونه اليي   يسييمونح سيينتا كلييوزه شيييخ بلحييي  بيضييا  يييوزل 

الحلويييات علييى األطفيياله والميييت اليي   ليييس نمامييح شييجرة عيييد ميييالد عنييدهم هييو بيييت 
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بؤس وتعاس ه حتى نن فْرا هم يتْاسمون ه   الِجرةه وي ينونها بياألنواره ويجعليون 

ى األطفييال علييى شييمل عميياز بابييا نويييله وطمعييا  بعييض نطفييال الحلويييات التييي تْييدم إليي

المسلمين يِترون ذلك ويأكلون منحه نو على شمل دمى مثل بابيا نوييل نو غيير . وقميل 

السييياع  الثانيييي  عِيييرة لييييال  بدقيْييي  ت فيييأ األنيييوار فيييي رنس السييين ه وترتميييب ننيييوال 

احش. ويْولييون: ونلْييى الفييواحشه يودعييون السيين  التييي نع يياهم هللا إياهييا بييأنوال الفييو

كثير من الِماب المخمرين ننفسيهم فيي النيافورة الممييرة المِيهورة فيي مييدان ال يرف 

اآلخير فييي مديني  لنييدن ه يِيربون الخميير ويلْيون ننفسييهم فيي النييوافير ابتها يا  فييي تلييك 

الليل  به ا اللعب. وما يحدإ من المسلمين مين المِيارك  سييأالمون علييح عنيد هللا إن ليم 

هللا لهمه ويتوبيوا إليى هللا مين هي اه مثيل إرسيال ب اقيات المعاييدة لهيم المخصصي   يغفر

لتلك األعياده نو تهنئتهم مثلميا يْوليون: هميي النيورين ونحيو ذليكه نو ميير  كرسيميس 

ونحييو ذلييكه وال يجييوز تمييادل الهييدايا بهيي   المناسييماته وبعييض المسييلمين يتعمييد زيييارة 

المنمييرات والفييواحش بيتييا  بيتييا ه وبعييض المسييلمين المفييار فييي بيييوتهم مييج مييا فيهييا ميين 

يسافرون إلى بالد نخرَّللا لحضيور هي   المناسيماته وبعيض المسيلمين يِيترون الهيدايا 

ألوالدهييم فييي هيي   المناسييماته حتييى ننهييم شييابهوا المفييرة فييي إع ييا  الِييراب األحميير 

وسيائدهمه لل فل الصغير ليجمج فيح الحلوييات والهيدايا واللعيبه ويضيعونها لهيم تحيت 

كما يفعل النصارَّللا. وتوقيد الِيمول فيي هي   المناسيماته وتجليب األشيجار حتيى وهيي 

ا  ناعي . وبالمناسيم  حتيى تعلميوا نن الْضيي  متعلْي  باليدينه وليسيت قضيي  عيادات 

وتْاليد ونفراح فْطه ي عمون نن ه   الِجرة هي التي وليد عيسيى تحتهياه فهيي شيجرة 

ضعونها وي ينون بها مْدمات بييوتهم ونبوابهيا. وبعيض خير وبرك ه فل لك يجلمونها وي

المسلمين من الس ج المس ا  يْوليون: لمياذا تْيميون اليدنيا وتْعيدونهاه هيم يهنئوننيا فيي 

نعيادناه نفال نهنئهم فيي نعييادهم؟ نفيال نْابيل امحسيان بامحسيان؟ نْيول: إذا كنيت ننيت 

فالحمد هلله لمن إذا كنت تعلم ننهم  تعلم ننك على الحقه وهم هنئوِ بعيدِ اعترافا  منهم

على الماطل فميع تهنئهم بعيدهم؟ كالمك يْيال عنيدما يميون اليدينان سيوا ه النصيراني  

مثل امسالم كلها  حيح ه عند ذليك تهنيئهم ويهنئونيك! لمين إذا كنيت تعليم نن هللا قيال: 

َ الَاِلييُث الاَلالَييٍ  ]ا َ ُهييَو 73لمائييدة:لََْييْد َكفَييَر الَّييِ يَن قَييالُوا إِنَّ هَّ [.. لََْييْد َكفَييَر الَّييِ يَن قَييالُوا إِنَّ هَّ

[. كفييروا وخر ييوا عيين المليي  وعييادوا الييدين ونهلييحه الييم 72اْلَمِسيييُح اْبييُن َمييْريََم ]المائييدة:

تهنئهم بأعيادهم!! وك لك نيها امخوة فإنما يجب نن نسيعى بالتوا يي بيالحق والصيمره 

ئول  إسهاما   ييدا  فيي هي ا األميره نسيأل هللا نن يوفيق والحمد هلل إن لمعض الجهات المس

هؤال  المسئولين المخلصين إلى إقام  شعائر الدينه وكميت شيعائر نهيل المفير وال ييغ. 

 اللهم إنا نسألك نن تْيمنا على المل 

الحنيفي  من غير اعو ياجه اللهيم ا علنيا ممين يخافيك ويتْييك ظياهرا  وباطنيا ه اللهيم إنيا 

نا الحيق حْيا  وترزقنيا اتماعيحه ونن ترينيا الماطيل بياطال  وترزقنيا ا تنابيحه نسألك نن تري

اللهم إنيا نسيألك الهيدَّللا والتْيى والعفياف والغنيىه واللهيم إنيا نسيألك نن تجعلنيا مين نهيل 

التوحيد نحيا   ونمواتاه اللهيم انصير إخواننيا المجاهيدين فيي نفغانسيتان فيي هي ا الِيتا ه 

ييا رب العيالمينه اللهيم انصير إخواننيا مين نهيل السين  فيي  اللهم كن لهم معينيا  ونا يرا  

لمنان و فلس ين ه اللهم اكمت اليهود والعينهمه اللهيم نخي هم ودميرهم. اللهيم إنهيم عياالوا 

في بالد المسلمين فأظهروا فيها الفساده اللهم  ب عليهم سوط ع ابه اللهيم نرنيا فييهم 
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رة الموحيدين مين هي ا اليدين قريمي ه يوما  كيوم فرعون وعاد والميوده اللهيم وا عيل نصي

اللهم لوال الْتنا بك ما دعوناِه اللهم ال تخيب ر ا نا فيك يا رب العالمينه اللهم انصير 

امسالم نصرا  مؤزرا ه ونعل كلمتح على سيائر المليل وندييان المفير المنحرفي ه وقوميوا 

 إلى  التمم يرحممم هللا

============ 

   شرعية# الموقف من الرأي اآلخر نظر

 امسالمالمصدر : مفمرة 

[align=right مييج الحمليي  العسييمري  المتصيياعدة التييي ابتييدنتها راعييي  الصييليب فييي]

العصيير الحاضيير علييى بعييض الييدول امسييالمي ه والتييي ينتميير ـ حسييب مييا يخ ييط لييح 

ييا ـ بييدن يمثيير  الصييليميون والصييهيونيون ـ نن تعييم دول العييالم امسييالمي ـ عرب ييا وعجم 

رتفج األ وات في وسائل النِير المتعيددة بالحيديث عين 'اآلخير' حتيى ن يمح المالم وت

هيي ا اللفييظ بمثابيي  مصيي لح يتييداول بييين المتييابه وفييي المناقِييات والحييواراته وبييدنت 

تغ و نسماعنا مْوالت: 'ما الموقع مين اآلخير' و'العالقي  بياآلخر' و'ينمغيي مين اآلخير' 

ر' و'االعتييراف بحييق اآلخيير فييي التعمييير وم لييوب 'الْمييول بالتعددييي  واالعتييراف بيياآلخ

عيين و ييود ه ونفمييار  بعيييد ا عيين ضييغوط امكييرا  ومو ييات النفييي واملغييا ' و'إعييادة 

االعتمار إليى اآلخير و يود ا ورني يا ومِياعر' و'اكتِياف العنا ير والمفيردات الداخليي  

 والخار ي  التي تضيِق الهوة مج اآلخر'.

د عليى نلسين  المثيير مين المفميرين العصيرانيينه تلك عين  من العينات التي باتيت تتيرد

والمْصود باآلخر في ه ا المالم 'غير المسلم' ن  المافره وه ا المالم مو ح للمسيلمينه 

ومييين ي العيييح يخييييل إلييييح مييين النميييرة األوليييى نن المسيييلمين  ماعييي  مييين المتخلفيييين 

رة, وننهيم ال المتوحِين ال ين يعيِون حياة بعييدة عين معياني الرقيي والتميدن والحضيا

اه الييم يييدلي كييل ميين هييؤال   ا وكميير  ينمييرون إال ألنفسييهم إمييا  هييال  وانغالق يياه وإمييا تجميير 

المتيياب والمتحييدالين برنيييح فييي تعليييم المسييلمين كيييع يمونييون متحضييرين متْييدمين فييي 

تعياملهم مييج 'اآلخيير' وفييي النميرة إلييى 'اآلخيير' ومييوقفهم مين 'نفمييار اآلخيير'ه وسييأحاول 

 ْي الضو  على ه   الْضي  على النحو التالي:بعون هللا نن نل

 َمْن 'اآلخر'؟

كثير من المواطن الم روح  للنْاش في هي ا الموضيول تي كر كلمي  'اآلخير' دون بييان 

المييراد منهيياه وفييي بعضييها يمييين نن المييراد هييو 'غييير امسييالمي', ولفييظ 'اآلخيير' لغيي   ال 

دون نن يمون فيي ذليك داللي  عليى يحمل قيم  داللي  تتعدَّللا نو تتجاوز معنى لفظ 'غير' 

المخالفيي  نو الموافْيي ؛ فيياآلخر قييد يمييون منيياه وقييد يمييون ميين غيرنييا. قييال هللا تعييالى: 

يا يَْلَحُْيوا بِِهيْم{ ]الجمعي :  [ قيال ابين  ريير: 'عنيى بي لك كيل الحيق 3}َو َخِريَن ِميْنُهْم لَمَّ

من ن  األ ناس؛ ألن لحق بال ين كانوا  حموا النمي  لى هللا عليح وسلم في إسالمهم 

هللا ـ ع  و ل ـ عمَّ بْوليح:}َو َخِريَن ِميْنُهْم{؛ فهنيا و يع'اآلخر' بأنيح مينهمه مميا يعنيي 

نن 'اآلخر' قد يراد بح المخالعه كما يراد بح الموافقه وعلى ذليك فيإن هي ا اللفيظ واسيج 

م الجمييج المعنى وحينئ  ال ينمغي نن يساق الحديث عن 'اآلخر' مساق ا واحيد ا؛ بحييث يعي

بحمييم واحييد نو موقييع واحييد. وقييد ظهييرت مواقييع كثيييرة قييدمت فيهييا نوراق وبحييوإ 
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نغلمها ين لق من الحديث عن 'اآلخر' بغير تفريق بين ننواعحه والسيلوِ الي   يو يع 

 بأنح علمي يستو ب التفصيل حتى ال يمون هناِ تجاوز في األحمام نو المواقع.

 ننوال 'اآلخر':

اه والمافر ننوال: فمنح المافر الحربييه والميافر 'اآلخر' قد يمون كاف اه وقد يمون مسلم  ر 

الييي ميه والميييافر المعاَهيييد. والمسيييلم ننيييوال: فمنيييح المسيييلم الييي   هيييو مييين نهيييل السييين  

والجماع ه ومنح من هو من نهل المدع  والضالل . ونهل السن  تو د بينهم خالفات فيي 

دل منها الغليم  الممفِِرة ومنها دون ذلك؛ الفْح على تعدد در ات االختالفه كما نن الم

وإزا  هيي ا التميياين الِييديد؛ فييإن َسييْوق المييالم عيين 'اآلخيير' َسييْوق ا واحييد ا فيييح ظلييم كميييره 

وتجياوز للصييواب بيْييينه وهييو موقييج فييي نحييد األطييراف: إمييا امفييراطه وإمييا التفييريطه 

ا قالوا: كال طرفي قصد  األمور ذميم.  وقديم 

   اآلخر:ن ول عام  في مسأل

لمن هنا ن ول نو قواعد عام  ال ترتمط بـ'اآلخر' ني ا كانه مين فئي  نقيرب الميوافْين نو 

 نبعد المخالفين ينمغي االلت ام والتْيد بها؛ فمن ذلك:

 ـ العدل:1

وهو قيم  عليا من قيم امسالمه وهدف من نهدافح الرئيس . قال هللا تعيالى: }لََْيْد نَْرَسيْلنَا 

ِْْسييِط{ ]الحديييد: ُرُسييلَنَا بِالْ  [ه 25مَيِِنَيياِت َونَْنَ ْلنَييا َمعَُهييُم اْلِمتَيياَب َواْلِميييَ اَن ِليَُْييوَم النَّيياُس بِاْل

ِْْسيِط َوال يَْجيِرَمنَُّمْم َشينَآُن  ِ ُشيَهدَاَ  بِاْل اِميَن لِلَّ وقال تعالى: }يَا نَيَُّهيا الَّيِ يَن  َمنُيوا ُكونُيوا قَيوَّ

َْْوَّللا{ ]المائدة: قَْوٍم َعلَى ناَلَّ تَْعِدلُ  [؛ فالمسلم م اليب بالعيدل ميج 8وا اْعِدلُوا ُهَو نَْقَرُب ِللتَّ

اه وإن المسلم ال ينمغي نن يحملح بغضح ألقيوام ـ حتيى  الموافق والمخالع ولو كان كافر 

وإن كان يمغضهم في هللا ـ عليى تيرِ العيدل معهيمه وظلمهيمه بيل هيو م الَيب وميأمور 

ْْيَوَّللا{ ]المائيدة:  من هللا ـ تعالى ـ بالعدل يا 8معهيم بيـ }اْعيِدلُوا ُهيَو نَْقيَرُب ِللتَّ [ وهيو نيض 

م الَب بالعدل مج نفسح ووالديح واألقربين. قال هللا تعيالى: }يَيا نَيَُّهيا الَّيِ يَن  َمنُيوا ُكونُيوا 

ِ َولَْو َعلَى نَْنفُِسُمْم نَِو اْلَواِلدَْيِن وَ  ِْْسِط ُشَهدَاَ  لِلَّ اِميَن بِاْل ِْييرا  قَوَّ اأْلَْقيَربِيَن إِْن يَُميْن َغنِيِيا  نَْو فَ

َ َكيياَن بَِميي َّمِعُييوا اْلَهييَوَّللا نَْن تَْعييِدلُوا َوإِْن تَْلييُووا نَْو تُْعِرُضييوا فَييإِنَّ هَّ ُ نَْولَييى بِِهَمييا فَييال تَت ا فَيياللَّ

قمييم [ه قييال ابيين  رييير ـ رحمييح هللا ـ: 'ليييمن ميين نخال135تَْعَملُييوَن َخمِيييرا { ]النسييا :

و فاتمم الْيام بالْسط؛ يعني العدل'. فالعدل عند المسلم  يف  مين الصيفات وخليق مين 

األخييالقه وليييس موقف ييا ميين المواقييع وهييو مييا يعنييي نن هيي    ييف  ن ييلي  الابتيي  ي مييج 

امسالم بها المسلم في كل نحيانيح؛ إذ العيدل وا يب مين كيل نحيد عليى كيل نحيد فيي كيل 

متمييااللينه ونن ال نسيياو  بييين المختلفييين؛ فمسيياواة حييال. وميين العييدل نال نفييرق بييين ال

المسلم بالمافر ليس عدال ه ومساواة السني بالمدعي ليس عدال ه ك لك مسياواة مين خيالع 

في األ ول بمن خالع في الفرول ليس عدال ه كميا نن التفرقي  بيين النياس عليى نسياس 

ميج نن الخيالف فيي  االختالف في مسائل اال تهاد؛ بحيث يأخ  ه ا حميمه وذاِ حميم ـ

ا عدال ه كما ننح ليس من العدل نْيل  يورة غيير نميني   مسائل اال تهاد ـ فليس ذلك نيض 

عيين الواقييج سييوا  بال يييادة فيييح وتضييخيمحه نو بييالتنْص منييح وتْليلييحه سييوا  نكييان ذلييك 

يصب في مصلح  المنْول عنح نو ضرر ؛ فمل تلك األحوال ليست من العدله ويتفيرل 

ة  د اه والضابط في ذلك نن العدل هو الوقوف عند ما حدَّ  الِيرل بيال عنها  ور كثير
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زيادة نو نْصه وليس بما يتصور امنسان ننح عدل؛ إذ إنح قد يُتصور نميور كثييرة مين 

 العدله وهي ليست منح في شي .

 ـ األخ  بالماهر:2

باطنييحه امنسييان ني ييا كييانه فميين الممميين نن يمييون عملييح فييي الميياهر ليييس متوافْ ييا مييج 

وبياطن امنسيان ال يعلميح نحيد عليى الحْيْي  إال الي   يعليم السير ونخفيى. ونميا امنسييان 

فليس لح إلى علم حْيْ  المواطن سميله وإن كانت هناِ قرائن قد تدل بغلمي  المين عليى 

الماطن؛ وعلى ذلك فإننا م الَمون بالحمم على الِيي  المنضيمط الواضيح وهيو المياهر 

انه وال نرتيب مواقفنيا عليى تصيوراتنا للمياطنه ونْيول: هيو نيتيح ال   يمهر مين امنسي

ك ا نو ك اه ونحو ذلك من المالمه وه   قاعدة معلوم ؛ فإن المنيافق ميج ننيح فيي اليدرِ 

األسفل من الناره لمن لما كان ظاهر  امسالمه وكان يخفي نفاقح في داخلح ـ وإن كانيت 

ـ فإننا نعاملح بحسب ما يمهير منيحه وهي ا هناِ قرائن قد ترشد إلى شي  مما في داخلح 

ا نول من ننوال العدل نن تمون المواقع مؤسس  على األشييا  المياهرة الواضيح   نيض 

وليييس علييى األشيييا  الماطنيي  الخفييي ؛ إذ لييو فُييتَِح بيياب نخيي  المواقييع بنييا   علييى األمييور 

لنياس وسيفك بعضيهم الماطن  الخفي  ـ والتي ال سميل إلى معرفتها يْين ا ـ لفسيدت نميور ا

دما  بعضه واستحلوا األموال بنا   على ما يُتصيور لهيم فيي المياطنه وهي ا مين رحمي  

 هللا تعالى بالناس.

 ـ مر عي  المتاب والسن :3

فمتاب ربنا ـ تعالى ـ تمفل هللا بحفمحه وسن  رسولح  لى هللا عليح وسيلم ملحْي  بيح فيي 

هما المأمور باالحتمام إليهميا الحتوائهميا ذلك الحفظ؛ ألنها من بيان الدين وتوضيححه و

على الحق الصراحه وهما الميأمور بيالرد إليهميا عنيد االخيتالف. قيال هللا تعيالى: }فَيإِْن 

ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر ذَِليكَ  ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاللَّ ِ َوالرَّ  َخْييرو تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍ  فَُردُّو ُ إِلَى هَّ

[؛ فعلَّييق اميمييان بيياهلل واليييوم اآلخيير علييى الييرد إلييى هللا 59نَْحَسييُن تَييأِْويال { ]النسييا : وَ 

والرسول عند االختالف والتنازله وبيَّن نن ذلك هو الخير واألحسن عاقم  وميآال ه وقيد 

اتفق نهل العلم نن الرد إلى هللا هو الرد إليى كتابيحه واليرد إليى الرسيول  يلى هللا علييح 

 و الر ول إليح في حياتح وإلى سنتح بعد موتح  لى هللا عليح وسلم.وسلم ه

وه ا يدل على نن المتاب والسن  فيهما بيان كيل شيي  وتوضييح كيل مِيمله وحيل كيل 

معضييل. يْييول ابيين تيمييي  ـ رحمييح هللا ـ: 'المتيياب والسيين  وافيييان بجميييج نمييور الييدين'ه 

ل عليهمييا فييي تناولنييا وعلييى ذلييك؛ فييإن المتيياب والسيين  همييا الليي ان يُرَ ييج  إليهميياه ويُعييوَّ

 لج ئيات الحديث في موضول ه   الدراس .

 ـ التثمت من المنْول قمل اتخاذ المواقع:4

المواقييع ال ينمغييي نن تُمنييى علييى الميين وال علييى التصييور نو التخيييله وإنمييا ينمغييي نن 

لتثميت مميا تُمنى على واقج وحْيْ ؛ ل ا فال غنا  للموقع الصحيح من نن يؤسَّيس عليى ا

ينْل والتأكيد مين  يدقح و يوابحه وهي ا نمير ذو نهميي  كميرَّللاه وقيد نرشيدنا هللا تميارِ 

وتعالى إلى التثمت قمل امقدام بْوليح تعيالى: }يَيا نَيَُّهيا الَّيِ يَن  َمنُيوا إِْن َ ياَ ُكْم فَاِسيقو بِنَمَيٍأ 

[ه وقيد 6لَيى َميا فَعَْليتُْم نَياِدِميَن{ ]الحجيرات:فَتَمَيَّنُوا نَْن تُِصيمُوا قَْوما  بَِجَهالَيٍ  فَتُْصيمُِحوا عَ 

قُييرئ قولييح تعييالى: 'فتمينييوا' بْييرا ة الانييي  وهييي: 'فتثمتييوا'ه وقييال ابيين  رييير رحمييح هللا: 

'فتمينييوا' بالمييا ه يعنييي نمهلييوا حتييى تعرفييوا  ييحتح وال تعجلييوا قمولييحه وكيي لك معنييى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 852 

ا على ميا فعيل 'والت 'فتثمتوا'ه وقد بينت اآلي  ضرر عدم التثمت؛ إذ يجعل ام نسان نادم 

 حين مندم'.

وعلى ما دلت عليح اآلي  السيابْ  دلَّ قوليح تعيالى: }يَيا نَيَُّهيا الَّيِ يَن  َمنُيوا إِذَا َضيَرْبتُْم فِيي 

ِ فَتَمَيَّنُييوا{ ]النسييا :  ا هلل فييي  هيياد 94َسييمِيِل هَّ [ه يْييول ابيين  رييير: 'إذا سييرتم مسييير 

ْن نشمل علييمم نمير  فليم تعلميوا حْيْي  إسيالمح وال كفير ه وال نعدائممه فتأنوا في قتل مَ 

تعجلييوا فتْتلييوا ميين التييمس عليييمم نميير ه وال تتْييدموا علييى قتييل نحييد إال علييى قتييل ميين 

 علمتمو  يْين ا حرب ا لمم وهلل ولرسولح'.

وقد كان التثمت قمل امقدام من سن  النمي  لى هللا عليح وسلم؛ فعن ننس بين ماليك: 'نن 

ا لم يمين يغي و بنيا حتيى يصيمح وينمير؛ الن مي  لى هللا عليح وسلم كان إذا غ ا بنا قوم 

فإن سمج نذان ا كع عنهم وإن لم يسمج نذان ا نغار عليهم'. وقد تمرن النمي  يلى هللا علييح 

وسلم من فعل خالد بن الوليد عندما نقدم على قتيل الي ين قيالوا: ' يمأنا' وليم يحسينوا نن 

' فْال: ]]اللهيم إنيي نبيرن إلييك مميا  ينج خاليد ابين الولييد[[ ميرتين. قيال يْولوا: 'نسلمنا

الخ يابي: 'ننميير علييح العجليي  وتيرِ التثمييت فيي نمييرهم قميل نن يعلييم الميراد ميين قييولهم 

  مأنا'.

 ـ قمول الحق ممن  ا  بح: 5

 الحق ال يستمد قيمتح من قائلحه نو من المرف ال   قيل فيحه وإنما يستمد ذلك من كونيح

الحييق؛ فييالحق يحمييل قيميي  ذاتييي  مسييتْل  عيين ظييروف ال مييان والممييان واألشييخاص 

واألحواله وإذا كان الحق يُْمل ألنح حق؛ فل لك يُْمل الحق ممن  ا  بحه سوا  كان مين 

اه نو شريف ا نو وضيع ا؛ فْيد يْيول الميافر نو المنيافق كلمي  الحيقه  ا نو كافر   ا  بح مسلم 

الماطل؛ ل لك  ا  في و ي  معاذ بن  مل ـ رضي هللا عنح ـ كما قد يْول المؤمن كلم  

التي سمْت وفاتح بعدما ح ر من زيغي  الحمييمه وبيين نن المنيافق قيد يْيول كلمي  الحيقه 

ونن الِييي ان قييد يلْييي كلميي  الضييالل  علييى لسييان الر ييل الحميييم قييال: 'فخيي  العلييم ننَّييى 

ا'.   ا ِ؛ فإن على الحق نور 

ح السالم ـ  نيود  مين الجين وامنيس وال ييره وكيان فييهم الي   وقد حِر لسليمان ـ علي

يْدر على إحضار عرش ملم  سمأ في طرف  عينه ومج ذلك فلم يُخمير بخمير ملمي  سيمأ 

إال هدهده وقد قال الِي ان ألبي هريرة ـ رضي هللا عنح ـ: 'إذا نويت إلى فراشك فاقرن 

يْربيك شيي ان حتيى تصيمح' ونبيو   ي  المرسي؛ فإنح لن ي ال علييك مين هللا حيافظه وال

هريرة ال يعرفحه فْال الرسول  لى هللا عليح وسيلم ألبيي هرييرة لميا قيص علييح ذليك: 

]]نما إنح قد  دقكه وهو ك وب[[ه فلم يمنج كونح شي ان ا نن يُْر الحق ال   قالحه لمين 

ه ولعليح البد من االحتراز في مثل ذلك؛ حيث ال يْمل منح إال الج   الي   تمينيت حْيْتيح

أل ل ذلك عَّْب الرسول  لى هللا عليح وسلم على قولح: ' دقك' بملمي : 'وهيو كي وب' 

حتى ال يمون قولح: ' دقك' تعديال  وتواليْ ا لح يحمل السامج على قمول كيل ميا  يا  بيحه 

وقييد قييال علييي رضييي هللا عنييح: 'إن الحييق ال يُعييرف بالر ييال'ه ممييا يعنييي تمييي  الحييق 

 ا  بح.وتفرد  وقمولح ممن  

 الموقع من فمر المافر:

المافر هو كل إنسان لم يؤمن باهلل ورسولح محمد  يلى هللا علييح وسيلمه وليم ييدن بيدين 

امسييالم سييوا  كييان ميين نهييل المتيياب اليهييود والنصييارَّللاه نو كييان ميين عمييدة األ يينام 
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ك واألوالانه نو كان ـ في ظاهر  ـ ال يعمد شيئ ا؛ فه   األ ناف  ميعها كفاره وعليى ذلي

ت ابْييت ندليي  الِييرل ميين المتيياب والسيين ه ون مييج علييى ذلييك نهييل امسييالم علميياؤهم 

وعوامهمه بل المفار ننفسهم يعلمون نن من دين المسيلمين تمفيير كيل مين ليم ييؤمن بياهلل 

 ورسولح ويِهد نن ال إلح إال هللا ونن محمد ا رسول هللا.

ا بدار امسيالم إذا كيان ذمي يا نو دخيل إليهيا بعهيد نو نميانه كميا قيد  والمافر قد يمون مْيم 

ا بمالد المفر ]دار الحربه نو دار العهد[ه والمالم هنيا مْصيور عليى الميافر  يمون مْيم 

 المْيم بيننا؛ فه ا هو المْدور عليح:

قَمِلَت الِريع  ـ وفق شيروطها المعلومي  ـ إقامي  الميافر بمليد المسيلمينه ميج بْائيح عليى 

لمْييم بيدار امسيالم بسيمٍب مِيرولٍ ال يُجمير نو يُمير  عليى دينحه وه ا يعني نن الميافر ا

ترِ دينيح واليدخول فيي امسيالمه وهي ا يتنياول بالضيرورة نن الميافر غيير مجمير عليى 

ترِ  رائح ونفمار  الِخصي  وتصوراتح سوا  منها ما خيالع امسيالم نو وافْيحه وهي ا 

' إلييى غييير ذلييك ميين يسييميح بعييض النيياس: 'حرييي  االعتْيياد' نو 'حرييي  وحييق التفمييير

المسمياته ونحن ال نسمي ذلك 'حْ ا' نو 'حري ' ألن هللا لم يعط نحد ا الحيق فيي المفير نو 

الضالله ولم يمح ذلك في شيريعتح قيطه وإنميا نسيمي هي ا 'عيدم امكيرا ' نو 'الجمير' فيال 

حق منسان في نن يمفر وال 'حري ' في نن يضيل ويِيرد عين ال رييق المسيتْيم. ولمين 

يِن{ ]المْيرة: نْول  [ه فينحن ال نُميِر  الميافر عليى 256كما قيال ربنيا: }ال إِْكيَرا َ فِيي اليدِِ

امسالم وإن كان ال حق لح في نن يمفره ويترتب على ه ا الفرق ال   لم ينتمح ليح كثيير 

ميين المتيياب المعا ييرين تحديييدُ الموقييع ميين حمييم نِيير نو إذاعيي  المييافر آلرائييح بييين 

مافر ال حق لح وال حري  فيي نن يمفير ويضيل؛ فمين بياب نْوليى ال المسلمين؛ فإذا كان ال

حييق لييح وال حرييي  فييي نِيير كفيير  وإذاعتييح بييين النيياسه وعييدم إكراهييح علييى امسييالم 

 والهدَّللا ال يع يح حق الدعوة إلى كفر  وضاللح في بالد المسلمين.

ا دنيوي  بح ت ه وإما نن يميون وما يتملم فيح المافر المْيم بدار امسالم إما نن يمون نمور 

مسائل ديني  نو لها متعلق باليدين. فالمسيائل الدنيويي  المحتي  كالمسيائل المتعلْي  بيالخمرة 

الممتسم  في ال راع  ميثال  نو الصيناع  نو تخ ييط الميدنه ونشيما  هي   األميوره فلييس 

بييين نيييدينا نصييوص معينيي  تمنعييح ميين المِييارك  فييي ذلييك نو ميين نِيير رنيييح فييي ذلييك 

ليييحه وميين الييم فييإن حريتييح فييي نِيير ذلييك النييول ميين الفميير والييدعوة إليييح يتمييج والييدعوة إ

 السياس  الِرعي  ويرتمط بالمصلح  في كل عصر.

ونما المسائل الديني  نو المسائل المتعلْ  نو لها اتصال بالدين فييرَّللا بعيض المعا يرين 

ا علييى الفميير وكمت يي ا لحريييات نن فيي منعييح ميين نِيير فميير  المخييالع لييدين امسييالم َحْجيير 

الناسه ونن من حْح نن ينِر ما يرا ه وينمغي نن يَُممَّين مين ذليكه ونن تُفيتح ليح وسيائل 

النِر المتعددة نبوابهاه وربما يُعلل ذلك بأن  احب الفمر الصحيح نو الْو  ال يخياف 

نو يؤالر علييح  ياحب الفمير الماطيل والضيعيعه وقيد يضييع إليى ذليك قوليح بيأن بيالد 

لمافر تمنح المسلمين حري  نِير نفميارهم امسيالمي  واليدعوة إليهياه الغرب نو الِرق ا

وه ا قم  الرقي والتحضر نو التمدن الحْيْيه حيث ال حجر على نِر األفمار ني يا كيان 

 نوعهاه وينمغي نن نعاملهم بالمثل.

وه   كما نيرَّللا احتجا يات فمريي ه وهيي احتجا يات ُمْابلي  بميا هيو نقيوَّللا منهيا ونكثير 

 يتعارض مج العْول السليم ه فإذا قلنا: إن شريع  امسيالم تِيهد بيالم الن من ْي ه وال
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على كل ما يخالفها ويناقضهاه ونن فيي مخالفتهيا ومناقضيتها الخسيران والميواره وننهيا 

ل لك ال تسمح ألحد بنِر الدعوة المضادة لهيا بيين نتماعهيا فيي نرض تحممهيا وتسيي ر 

؛ إذ كيع يستجي  عاقل يريد نن يمنيي بنيا   نن يتيرِ عليهاه كان ه ا قوال  مْموال  معْوال  

 خرين يهدمون ما يمني وهو قادر عليى مينعهمه ويعليل ذليك بأنيح قيو  وننيح قيادر عليى 

 بنا  ما يهدمونه ه ا ليس بتصرف العْال .

ونما النْ   الثاني  وهي سماحهم لغيرهم بالدعوة إلى نفمارهم ونِرها؛ فيإن هي ا ليح ميا 

وهم في ذلك متوافْون من ننفسهم وليسيوا مخيالفين لينممهم؛ فيإن الْيوم يسوغح عندهمه 

مر عيتهم العليا فيي ذليك هيي امنسيان نفسيحه ولييس لهيم مر يج خيارج امنسيان نفسيح؛ 

فالفمر الي   ينمير إلييح عليى ننيح ُمغيرق فيي الفسياد الي   ال تْمليح الف يرة يتمتيج بالْيدر 

ينمير إلييح عليى ننيح فمير  يالح؛ إذ الميل  نفسح من الحجي  التيي يتمتيج بهيا الفمير الي  

ا فييي   ييادر عيين امنسييان  يياحب المر عييي  العليييا عنييدهم؛ حتييى و ييدنا لييديهم نفمييار 

منتهى الفساد ـ ربما ال تْملهيا بعيض الحيوانيات ـ تحوليت عنيدهم إليى واقيج مميارس نو 

 ييل قييوانين يحييتمم إليهييا النيياس؛ ففييي تلييك الييمالد تو ييد حرييي  اليي واج بييين المثلييين ]ر

لر ييله وامييرنة المييرنة[ بييل يو ييد عنييدهم زواج المحييارم حيييث يتيي وج الر ييل ابنتييحه 

 وهم ا.

وعلى ه ا نْول: لو ننهم سمحوا في بالدهم للمسلمين بنِير نفميارهم ودعيوتهم؛ فهيم ليم 

يخييالفوا الْاعييدة التييي ين لْييون منهيياه وال يُْمييل شييرع ا نو عْييال  نن نمييافئهم علييى عييدم 

 مخالفتنا لِريعتنا.مخالفتهم ألنممتهم ب

 ندل  عدم  واز نِر ما يخالع الِريع :

وقد دل على عدم  واز نِر نو إذاع   را  ونفمار المفار المخالفي  للِيرل ندلي  كثييرة؛ 

فميين ذلييك قولييح تعييالى: }َوإِذَا َرنَْيييَت الَّييِ يَن يَُخوُضييوَن فِييي  يَاتِنَييا فَييأَْعِرْض َعييْنُهْم َحتَّييى 

[؛ فيأمر هللا تميارِ وتعيالى بيامعراض ـ ن  68َغْييِر { ]األنعيام: يَُخوُضوا فِيي َحيِديٍث 

ب بآيييات هللا نو  الصييد وعييدم االسييتمال نو الجلييوس ـ عميين يخييوض ن  يسييته ئ ويميي ِِ

يخالفها ويناقضها حتى يأخ وا في حديث  خر؛ ن  حتى يمتعدوا عن الخيوض فيي  ييات 

لمفييار واالسييتمال إليييهم حييال هللا؛ فالمسييلمون ممنوعييون ميين امقمييال نو الجلييوس إلييى ا

خوضهم فيي  ييات هللاه وإذا كيان المسيلمون ممنيوعين مين ذليكه فيال يجيوز نن يمياح نو 

يسييمح للمفييار بييأن يْتحمييوا علييى المسييلمين بيييوتهم ومجالسييهم ونييواديهم ـ عيين طريييق 

وسائل النِر الحديث  ـ ليسمعوهم باطلهم وكفرهم بآيات هللا وتم يمهم لها نو معارضيتهم 

الفتهم لها؛ ألنح ال يْول عاقل إن المسلم ال يجوز ليح نن يي هب إليى المفيار ويجليس ومخ

إليهم ويستمج لما يْولونه بينما يجوز نن يي هب المفيار إليى المسيلم ليسيمعو  ميا عنيدهم 

من الخوض فيي  ييات هللاه وليو قيال قائيل: إن هي   اآليي  منعيت المسيلمين مين الجليوس 

المسلمين بمنج المفار عن الخوض في الدينه قلنيا: هي   لسمال خوض المفاره ولم تأمر 

اآلي  ممي ه والمسلمون في مم  لم تمن لهم قوة نو والي  نو سل ان يتممنون بح من دفيج 

المفار عين الخيوض فيي ديين هللاه وكيان كيل الي   يممين فعليح فيي هي   الحالي  هيو منيج 

الييدينه وهيي ا قييد  ييا  المسييلمين ميين الجلييوس إلييى المفييار واالسييتمال إلييى خوضييهم فييي 

 األمر بح.
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فلما انتْل المسلمون إليى المديني  و يارت لهيم قيوة ومنعي  ودار حصيين ه ليم يمين نحيد 

يسييت يج إظهييار الخييوض فييي  يييات هللاه نو دعييوة المسييلمين إلييى ذلييكه وإنمييا كييان يْييوم 

 بِي  من ذلك المنافْونه وال يجلس إليهم نو يستمج إلييهم إال نمثيالهمه فني ل تحي ير هللا

ِْيَن بِأَنَّ لَُهيْم َعي َابا  نَِليميا { ]النسيا : ِر اْلُمنَافِ ِِِ َل 138لهم بْولح: }بَ [ه إليى قوليح: }َوقَيْد نَي َّ

ْْعُيدُوا َمعَُهيْم حَ  ِ يُْمفَيُر بَِهيا َويُْسيتَْهَ نُ بَِهيا فَيال تَ تَّيى َعلَْيُمْم فِي اْلِمتَاِب نَْن إِذَا َسِمْعتُْم  يَياِت هَّ

ِْيَن َواْلَمييافِِريَن فِييي َ َهيينََّم يَُخوُضييوا فِيي َ َ يياِمُج اْلُمنَييافِ ي َحييِديٍث َغْيييِرِ  إِنَُّمييْم إِذا  ِمييثْلُُهْم إِنَّ هَّ

[ه وفييي هيي   اآلييي  ز يير شييديد عيين الجلييوس واالسييتمال إلييى 140َ ِميعييا { ]النسييا :

يميين نحييد فييي المدينيي  الخائضييين؛ وذلييك حيييث يْييول هللا تعييالى: }إِنَُّمييْم إِذا  ِمييثْلُُهْم{. فلييم 

وخا يي  بعييد انتصييار المسييلمين فييي بييدره يسييت يج نن يجهيير بييالخوض فييي  يييات هللاه 

واقتصيير ذلييك علييى المنييافْين نو اليهييود فييي مجالسييهم الخا يي  التييي ال ي لييج عليهييا 

غيرهمه ول لك كان الْر ن إذا ن ل يخمر عن نقوالهم ونفعالهم؛ إذ ينمر بعضهم ليمعض 

م نو ر كم نحده فأخمر محميد ا  يلى هللا علييح وسيلم بي لك؟ وهي ا ويْول: هل سمج خمرك

من قلي  علمهيم وفْههيم؛ ألن هللا ـ عي  و يل ـ هيو الي   يخمير . والمْصيود ننهيم كيانوا 

يسرون وال يجهيرونه قيال هللا تعيالى ممين يا ذليك: }َوإِذَا َميا نُْنِ لَيْت ُسيوَرةو نََميَر بَْعُضيُهْم 

ُ قُلُييوبَُهْم بِييأَنَُّهْم قَييْومو ال يَْفَُْهييوَن{  إِلَييى بَْعييٍض َهييْل يَييَراُكمْ  ِمييْن نََحييٍد الُييمَّ اْنَصييَرفُوا َ ييَرَف هَّ

[. قييال الْرطمييي: المنييافْون: 'إذا حضييروا الرسييول  ييلى هللا عليييح وسييلم 127]التوبيي :

وهو يتلو قر ن ا نن ل فيح فضيحتهم نو فضيح  نحد منهم  عل ينمر بعضيهم إليى بعيض 

 هي  التْريير يْيول: هيل ييراكم مين نحيد إذا تملميتم بهي ا؛ فينْليح إليى نمر الرعب عليى 

محمد  لى هللا عليح وسلم؟ وذلك  هل منهم بنموتيح علييح السيالمه ونن هللا ي لعيح عليى 

 ما يِا  من غيمح'.

وإذا كانييت وسيييل  نِييرة األقييوال فييي اليي من الغييابر هييي الجلييوس إلييى  يياحب الْييول 

د تعيددت اآلن وتنوعيته وإذا كيان المسيلمون ممنيوعين واالستمال منح؛ فإن الوسيائل قي

ا عليى الوسييل ه  من الجلوس واالستمال لمن يخوض في دين هللا؛ فإن المنج ليس قا ير 

 وإنما هو المنج من االستمال للماطله فيعم ذلك كل وسيل  تؤد  الغرض نفسح.

رسيلح إال للنهيي  ومن األدل  عليى ذليك نن يْيال: إن هللا تعيالى ميا نني ل كتميح وال نرسيل

َ َواْ تَنِمُوا ال َّياُغوَت{  ٍ  َرُسوال  نَِن اْعمُدُوا هَّ عن الِرِ كما قال: }َولََْْد بَعَثْنَا فِي ُكِلِ نُمَّ

ييُت اْلِجيينَّ َواِمْنييَس إاِلَّ 36]النحييل:  ْْ [ و يييات كثيييرة فييي ذلييكه وقييال تعييالى: }َوَمييا َخلَ

م مْصييد ميين مْا ييد بعثييات الرسييل علييى تعييدد [؛ فهيي ا نعميي56ِليَْعمُييدُوِن{ ]اليي اريات:

األزمان؛ فميع يْال إنح تماح الدعوة إلى ميا ينياقض ذليكه وننيح يحيق لميل نحيد التعميير 

عن ذلك ونِير  بيين النياس؟ ومين ذليك قوليح  يلى هللا علييح وسيلم: ]]نُميرت نن نقاتيل 

سيول هللا  يلى الناس حتيى يِيهدوا نن ال إليح إال هللا وننيي رسيول هللا...[[. فيإذا كيان ر

ا بْتيال النياس مين ن يل توحييد هللا تعيالى؛ فمييع يْيال: ينمغيي نن  هللا عليح وسيلم ميأمور 

تع ييى للمييافر الحرييي  ليييدعو إلييى كفيير  وشييركح نو مناقضيي  مييا هييو معلييوم ميين دييين 

 امسالم؟

وقييد عمييل الصييحاب  رضييي هللا عيينهم وَمييْن بعييدَهم ميين نهييل العلييم بمييا دل عليييح المتيياب 

ييب فييي والسين ؛ فْيي د  يا  فييي الِيروط العمرييي ه التيي تؤخيي  عليى نهييل ال مي : 'وال نُرِغِ

دينناه وال ندعو إليح نحد ا'ه قال ابن الْيم ـ رحمح هللا ـ في شرح ه   الفْرة مين الِيروط 
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العمري : 'ه ا من نْولى األشيا  نن ينتْض العهيد بيح'؛ فميين رحميح هللا نن العهيد ينيتْض 

دمح ومالح. وذكر في الفرول نن العهد ينيتْض بيـ'ذكر هللا نو ب لك؛ وانتْاض العهد يحل 

ا عين دينيح'ه وبعيض نهيل  كتابح نو دينح نو رسيولح بسيو 'ه وكي لك األمير ليو 'فيتن مسيلم 

العلم يْول: ينمغي على اممام نن يِترط عليهم نن من فعل ما تْدم ذكر  ينتْض عهيد ه 

ه ويعلليون ذليك بيأن مين ديينهم سيب وإن لم يِترط ذلك في العْد فال ينتْض عهد  ب لك

الرسيول  يلى هللا عليييح وسيلمه وسيب امسييالمه لمينهم يمنعيون ميين إظهيار ذليك؛ فأهييل 

العلم متفْون على منعهم من إظهار ال عن في ديننا واالنتْاص لحه والخالف بيينهم هيل 

ا للعهد حتى لو لم يِترط عليهم فيي ن يل العْيده نم ال يميون  يا يُعَدُّ ذلك منهم نْض  ناقض 

إال باالشتراط؛ فْد دلت اآليات واألحاديث ومْا يد اليدين وكيالم نهيل العليم عليى عيدم 

 واز السماح للمفار بنِر نقوالهم نو نفمارهم المناقضي  لإلسيالمه فيال ينمغيي نن يسيمح 

لهييم بيي لكه وال تجييوز معيياونتهم فيييح؛ ألن التعيياون المِييرول هييو التعيياون علييى الميير 

ْْيَوَّللا َوال والتْوَّللا وليس على ام الم والعدوان. قيال هللا تعيالى: }َوتَعَياَونُوا َعلَيى اْلمِيِرِ َوالتَّ

الِْم َواْلعُْدَواِن{]المائدة:  [ه وقد دلت النصيوص نن مين عياون نو سياعد 2تَعَاَونُوا َعلَى اْمِ

ِْيَاَميِ  في ذلك فلح من  يرمهم نصييب. قيال هللا تعيالى: }ِليَْحِملُيوا نَْوَزاَرُهيْم َكاِملَي   يَيْوَم ا ْل

[ه ولمين هي ا ال 25َوِمْن نَْوَزاِر الَِّ يَن يُِضلُّونَُهْم بِغَْيِر ِعْليٍم ناَل َسياَ  َميا يَيِ ُروَن{ ]النحيل:

يمنج من مناقِ  المافرين ودعوتهم إلى امسيالم ومجيادلتهم بيالتي هيي نحسينه وسيمال 

وال ميانج مين ما عندهم من شمهات نو اعتراضات تصرفهم عن الدينه والجواب عنهاه 

نن تُعْييد  لسييات ليي لك بييين الييدعاة المسييلمين وبييين المييدعوين المفييار لعييرض امسييالم 

عليهم وبيان حْائْيح وم اييا ه لمين هي ا ال يسيتل م السيماح لهيم بنِير نفميارهم المخالفي  

لإلسالم والدعوة إليها بوسائل النِير المعلومي ؛ إذ ال ارتمياط بيين دعيوتهم إليى امسيالم 

 ح لهم بعرض ما عندهم على الناس.وبين السما

 الموقع من فمر المسلم المخالع:

عندما نتملم عن المسلم فإننا نتملم عن الِيخص الي   يُحَميم ليح بامسيالم شيرع اه ولييس 

عمن هو موليود ألبيوين مسيلمينه نو مين كيان مسيمى باسيم مين نسيما  المسيلمين؛ ألنيح 

ا خر يت يو د في وقتنا الحاضر نناس لهيم نسيما  إسيالمي   لمينهم اعتنْيوا  را   ونفميار 

ا لميييا سيييمْح مييين  بهيييم مييين حمييييرة امسيييالم؛ فالِيييخص الييي   ال ييييرَّللا امسيييالم ناسيييخ 

الرسيياالته ويييرَّللا نن المسييلمين واليهييود والنصييارَّللا كلهييم مؤمنييون وننهييم نييا ون فييي 

اآلخرةه ونن االختالف بيينهم كياالختالف بيين المي اهب الفْهيي ه وكي لك الي   ييرَّللا نن 

ا للحيياة  امسالم  الح فْط لحياة المداوةه وننح قد اسيتنفد نغراضيحه وننيح ليم يعيد  يالح 

العصيييري ه وكييي لك الييي   ييييرَّللا نن الحيييدود الِيييرعي  عْوبيييات غيييير مناسيييم  للعصييير 

الحديثه وننح ينمغي استمدالهاه وك لك ال   يرَّللا ننح ينمغي المساواة بين ال كر واألنثيى 

الِياب نو الفتياة إذا بلغيا سين الرشيد فيإن لميل  في قسم  الميراإه وك لك ال   ييرَّللا نن

منهما نن يْيما ما شا  من عالقات ' نسي ' خارج إطار ال واج وال حيرج علييح نو ليوم 

فييي ذلييكه ونحييو هيي ا المييالم؛ فييإن كييل هييؤال  قييد خر ييوا ميين حميييرة امسييالم باتفيياق 

ا من الدين بالضرورةه وإن كانت لهم نسم ا  إسالمي ه وإن العلما ؛ ألنهم ننمروا معلوم 

كانوا ما زالوا يؤمنون بمعض ما  ا  بيح الِيرل: }نَفَتُْؤِمنُيوَن بِيمَْعِض اْلِمتَياِب َوتَْمفُيُروَن 

ِْيَاَميِ  يُيَردُّونَ  إِلَيى  بِمَْعٍض فََما َ َ اُ  َمْن يَْفعَُل ذَِلَك ِمْنُمْم إاِلَّ ِخْ  و فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َويَْوَم اْل
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ا تَْعَملُوَن{ ]المْرة: نََشدِِ اْلعَ  ُ بِغَافٍِل َعمَّ [. ونحن هنيا ال نيتملم عين هيؤال ؛ 85 َاِب َوَما هَّ

ألن هييؤال  يييدخلون فييي الصيينع اليي   تْييدم المييالم عنييحه وإن كييان هييؤال  ميين حيييث 

الحْيْيي  ال يمييون لهييم و ييود فييي دار امسييالم؛ ألن المرتييد ال يَُْيير علييى ردتييح؛ فإمييا نن 

نن يُْتله وإنما يُتصور و يود هيؤال : إميا فيي بيالد المفيره وإميا فيي يتوب وير ج وإما 

بالد المسلمين التي ال تلت م شرل هللاه ونما فيي اليمالد التيي تلتي م شيرل هللا فيإن هيؤال  

يسرون ذلك المالم ويخفونحه وال يموحون بح إال ألمثالهم؛ فهم في ه   الحالي  منيافْونه 

يا نْسيم والمراد بحديثنا فيي هي   الفْيرة  المسيلم المحميوم ليح بامسيالم شيرع اه وهنيا نيض 

 الفمر إلى نوعين:

 نول في مسائل الدين نو متعلق بمسائل الدينه ونول متعلق بمسائل الدنيا المحت .

 الفمر الدنيو :

ال تلي م الِييريع  المسيلمين باتمييال نميط واحييد فييي الفمير الييدنيو  وال تحجير عليييهم فييي 

ما لديهم مين األفميار النافعي  المفييدة التيي تنفيج المسيلمين فيي ذلكه وال تمنعهم من نِر 

حييياتهم الييدنياه وال بييأس ميين تحيياور المسييلمين فييي ذلييك وعْييد المناقِييات نو النييدوات 

والمؤتمرات التي يعرض فيها كيلو ميا عنيد ه ولييس مين اليالزم نن يتفيق المسيلمون فيي 

الميابه ولييس فيي منيج هي ا  ه ا النيول مين الفميره وال ييالم نحيد عليى الخيالف فيي هي ا

النول حج  شرعي  يُستند إليهاه كما ننح لييس فيي منعيح فائيدة دنيويي ه ويجيوز نِير هي ا 

النول من الفمر بوسائل النِر المتعددةه لمن ينمغي نن يمون ذليك مين ن يل تْيديم شيي  

 مفيد نافج نو الو ول إلى شي  مفيد نافجه ونن يتملم امنسيان فيميا يحسين مين األميوره

ونن ال يمون الحديث نو النِر هو الغاي ؛ إنميا الغايي  تحْييق مصيلح  حْيْيي  مين ورا  

 ذلكه وال يضر المسلم بعد ذلك الخ أ في ه ا النول من الفمر.

 الفْح في الدين:

ا بيالمعنى المتيداول بيين النياس  النول الثاني من الفمر هو الفْح في الدينه وهو ليس فمر 

لييى التأمييل فييي الواقييج ميين خييالل الخمييرات الممتسييم  وإعمييال 'ن  تمييوين  را  قائميي  ع

العْل ان الق يا مين تليك الخميرات'ه وإنميا الفْيح هيو: فهيم الميراد مين نصيوص الِيرل ـ 

سييوا  نكانييت النصييوص تتعلييق بمسييائل األ ييول نو بمسييائل الفييرول ـ وتْييديم اآلرا  

ي  والفْييح فيهيياه والحلييول لمييا يجييدُّ ميين نشيييا  ونمييور اسييتناد ا إلييى النصييوص الِييرع

ر ومممين الحيدوإه وقيد وقيج فعيال ه  والخالف في فهم النصيوص الِيرعي  نمير متصيوَّ

 ولح ننوال:

 ـ خالف في مسائل األ ول ]العْيدة[:1

والعْيدة هي كل ما يجب على المسلم اعتْاد  يْين يا مين غيير شيك نو ارتيياب وال يجيوز 

'نهل السن  والجماع ' وهيي ـ بحميد هللا لح مخالفتحه والعْيدة التي تتمتج ب لك هي عْيدة 

نيي  مسيي ورةه محييددة مضييموط ه ومييا خييالع هيي   العْيييدة فهييو المدعيي  كمدعيي   ـيي مدوَّ

الخييوارج والمعت ليي  والمر ئيي  والِيييع  والجهمييي  والييروافض ]وهاتييان األخيرتييان قييد 

ا وحيديث ا عين الجليوس إليى نهيل  تملم نهل العلم في تمفيرهما[ه وقد نهى نهل العليم قيديم 

المييدل واالسييتمال لمييا هييم عليييح ]وإن قلييَت: نرد عليييهم؛ فْييد تييدخل عليييك شييمهتهم وال 

ا مض رب ا[.  تست يج ردها فتصمح بعدها متحير 
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[: 68قال في فتح الْيدير فيي قيول هللا تعيالى: }َوإِذَا َرنَْييَت الَّيِ يَن يَُخوُضيوَن{ ]األنعيام: 

متدعيي  اليي ين يحرفييون كييالم هللاه 'وفييي هيي   اآلييي  موعميي  لميين يتسييمح بمجالسيي  الم

ويتالعمون بمتابح وسن  رسيولحه وييردون ذليك إليى نهيوائهم المضيل  وبيدعهم الفاسيدة؛ 

 فإنح إذا لم ينمر عليهم ويغير ما هم فيحه فأقل األحوال نن يترِ مجالستهم'.

مه وإذا كان الدعاة إلى المدل ـ كما قرر نهل العلم مين السيلع واألئمي  ـ ال تْميل شيهادته

وال يصلى خلفهمه وال يؤخ  عنهم العلمه وال يناكحون عْوبي  لهيم حتيى ينتهيوا عِميا هيم 

فيح؛ فمييع يجيوز نِير بيدعهم والسيماح بي لك بي عم 'حريي  الفمير' نو 'حيق التعميير' نو 

'إشاع  الْاف  التعدد' نو 'إطالق روح امبدال'ه ومثل ه   العمارات التي ال يترتب عليهيا 

نمييام الييدعوات الضييال  والمنحرفيي  عيين الصييراط المسييتْيم لتغيي و غييير إفسيياح ال ريييق 

ييا  العْيول والنفيوسه وتيؤالر فييي األفميار والتصيورات لتنيتج فييي النهايي  مجتمع يا متناقض 

ل عليح في تحيق هدف. اه ال ير ى منح نفج وال يعوَّ  متعارض 

ك نو فالدعوة إلى الضالل ال تجوز ويتحمل اليداعي وزر ذليكه وكي لك المعيين عليى ذلي

المساعد فيحه وقد قال رسول هللا  لى هللا عليح وسلم: ]]من دعا إلى ضالل  كيان علييح 

 من امالم مثل  الام من تمعح ال ينْص ذلك من  الامهم شيئ ا[[.

ا وحييديث ا ميين نِيير األقييوال المضييل ه وقييالوا بحييرق نو إتييالف  وقييد منييج نهييل العلييم قييديم 

قال ابن الْيم رحميح هللا: 'هي   المتيب المِيتمل   المتب المِتمل  على تلك العلوم الماطل .

على الم ب والمدعي  يجيب إتالفهيا وإعيدامهاه وهيي نْوليى بي لك مين إتيالف  الت اللهيو 

والمعييازفه نو إتييالف  نييي  الخميير؛ فييإن ضييررها نعمييم ميين ضييرر هيي  ه وال ضييمان 

يهيا منفعي  فيها'. وقيال النيوو : 'قيال ن يحابنا: وال يجيوز بييج كتيب المفير؛ ألنيح لييس ف

مماح ه بل يجب إتالفها.. وهم ا كتيب التنجييم والِيعوذة والفلسيف ه وغيرهيا مين العليوم 

الماطل  المحرم ؛ فميعها باطل؛ ألنح ليس فيها منفع  مماح  وهللا تعالى نعلم'. وقيد ظهير 

في عصيرنا الحاضير عيدد مين المحيوإ التيي تيدعو إليى مي هب المر ئي  وتنتصير ليحه 

ئميي  للمحييوإ العلمييي  فييي السييعودي  بعييدم  ييواز نِيير هيي   المتييب نو فأفتييت اللجنيي  الدا

 طماعتها.

ومن األدل  على عدم  واز نِر نفمار المدل والضالالت المثرة الماالرة مين النصيوص 

الِرعي  التي تُل م المسلمين باألمر بالمعروف والنهي عن المنمر؛ فمييع يميون هنياِ 

از نِر المدل تحت زعم 'حري  النِر' و'حيق تْيد والت ام بتلك النصوص مج الْول بجو

 التعمير' ونحو ذلك المالم؟

ا قول الرسول  لى هللا عليح وسيلم بعيدما تيال قوليح تعيالى: }ُهيَو الَّيِ    ومن األدل  نيض 

َِيابَِهات{ ] ل عمي ران: نَْنَ َل َعلَْيَك اْلِمتَاَب ِمْنيحُ  يَياتو ُمْحَمَمياتو ُهينَّ نُمُّ اْلِمتَياِب َونَُخيُر ُمتَ

[: ]]إذا رنيتم ال ين يتمعون ما تِيابح منيح؛ فأولئيك الي ين سيمى هللا فاحي روهم[[؛ فيإذا 7

كييان الرسييول  ييلى هللا عليييح وسييلم قييد نمرنييا بالحيي ر ميينهمه فميييع يُعَ ييْون الحييق فييي 

 التعمير نو نِر ما ح َّر منح الرسول  لى هللا عليح وسلم؟

في مسأل  نو مسيألتين نو نحيو ذليكه فيخيالع وينمغي نن نِير هنا إلى نن المسلم قد يْج 

ب لك م هب نهل السن  والجماع ه وال يعد ب لك ممتدع ا؛ ألنح لم يؤسس نقوالح تلك عليى 

اه وإنما وقج فيها مين قمييل الخ يأ؛ فيال يعيد  ن ول نهل المدله ولم يتخ  المدع  لح منهج 

لموقييع إنمييا هييو ميين ممتيدع ا إال ميين يؤسييس نقوالييح عليى ن ييول نهييل المييدل. لميين هي ا ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 859 

الِخص الْائل. نما الموقع من الْول الممتدل فال يتغيره بل يجب رد  وعيدم نِير  ني يا 

كان الموقع من قائلحه وقد يمدو لمعضيهم هنيا نن يْيول: لمياذا ال تُتيرِ لهيم حريي  نِير 

نفمارهم و رائهم على النياسه اليم يُيرد عليهيا ويُميين ميا فيهيا مين خ يأ. وال شيك نن هي ا 

م يرِوِ ح بعضيهمه وينميرون إلييح عليى ننيح مين قمييل حريي  الفميره ونن نِير هي ا المال

المالم نْولى من  علح ينمت في السر والخفيا ه لمين هي ا الْيول معياَرض بميا كيان علييح 

سلفنا الصالح؛ إذ الفتياوَّللا المِيهورة عينهم بهجير ن يحاب الميدل وعيدم الجليوس إلييهم 

فييح فائيدة سيوَّللا التِيويش عليى بعيض الي ين ليم  واالستمال لهم. اليم إن هي ا العميل لييس

ترسخ عندهم الحْائقه إضياف  إليى إضياع  الوقيت؛ ولهي ا ال نيرَّللا  يواب ميا تْيوم بيح 

بعض وسائل النِر وامعالم مين عميل المنياظرات والمْيابالت بيين مين يحمليون العليم 

تر يى الِرعيه وبين من يناقضون ذليك ويتمسيمون بياألقوال المخالفي  ليح؛ إذ ال فائيدة 

من ورا  ذلك؛ فلم نر نن نحيد ا عليى كثيرة هي   المنياظرات ر يج عين مْاالتيح الفاسيدةه 

وكل ما هنالك ننح تممن من إسمال باطلح لعدد كمير من النياسه اليم إنيح قيد يتيأالر بماطليح 

بعض ن حاب العْول الضعيف ه ولسنا نمانج من إ را  هي   المنياظرة ونمثالهيا؛ ولمين 

وسائل امعالم لما يترتيب عليى ذليك مين المفاسيد التيي ت ييد  ليس عن طريق النِر في

عن المصالح المتوقع . نما إذا لم يمن هناِ طريق فعيال لليرد عليى تليك األباطييل غيير 

ذلك؛ فهل يجوز نن نِارِ في اليرد عليى نهيل الماطيله ومنياظرتهم فيي تليك الوسيائل؟ 

 فْح السياس  الِرعي .وال   يمهر نن  واب ذلك مرتمط بالمصلح  حسمما تْرر في 

 ـ خالف في مسائل الفرول ]الخالف الفْهي[:2

وهو نوعان: خالف تنول وخالف تضاد. والمراد بخالف التنول: هو خالف فيي نميور 

متعددة كلها مِروع  فيختار هي ا نوع ياه ويختيار ذليك نوع يا  خيره وال حيرج فيي ذليك. 

  بييأمور الييدنياه وهيي ا النييول ال ويلحييق بييالخالف فييي ذلييك االختيييارات المتعييددة المتعلْيي

يُحمر نِر  والدعوة إليح بين الناسه وليس من شيروط فيي هي ا غيير عيدم المغيي عليى 

ا نوعان:  اآلخرين. والمراد بخالف التضاد: هو التناقض بين األقواله وهو نيض 

ا لمخالفتييح اليينص نو ام مييال نو  ـيي فخييالف تضيياد ضييعَُع فيييح نحييد الْييولين ضييعف ا كمييير 

ومثييل هيي ا الْييول يُيينَْض؛ فلييو حمييم بييح حيياكم نُْييض حممييح. ومييا كييان سييميلح هيي ا  نحييو ه

السييميل فييال يجييوز نِيير  والييدعوة إليييح واالسييتدالل لييح مميين يييرَّللا  ييوابحه وإن  ييازت 

حمايتييح لميييان خ ئييح وبعييد  عيين الصييواب. يْييول شيييخ امسييالم: 'فييإن األئميي  األربعيي  

الع كتاب ييا نو سين  نو إ ماع يا نو معنييى متفْيون عليى ننييح إنميا يُينْض حمييم الحياكم إذا خي

 ذلك'.

ـ وخالف تضاد لم يضعع فيح قيول مين األقيوال بحييث يُيَردُّ؛ ومسيائل هي ا النيول يعمير 

عنها نهل العلم بمسائل اال تهاد؛ فه ا النيول مين الخيالف ال يمنيج نِير  واليدعوة إلييحه 

ى ذلييك  ييرَّللا وميين رنَّللا  ييواب شييي  ميين األقييوال فلييح نِيير ذلييك والييدعوة إليييحه وعليي

الحال من  نيام الصحاب  ـ رضوان هللا عليهم ـ إلى يومنا ه اه يختلفون في كثير من هي ا 

ييا نو يفسييق  ل بعضييهم بعض  النييول ميين المسييائل وال يحجيير بعضييهم علييى بعييض نو يمييدِِ

ا؛ مج الحفاظ عليى األخيوة والمحمي  واأللفي . وهمي ا يتميين ننيح لييس عنيدنا  بعضهم بعض 

الفميير نو حييق التعمييير؛ فمييل مييا يسييوغ الْييول بييح نو العمييل فييي  مِييمل  تتعلييق بحرييي 

ا مين الْيوم يرييدون منيا  الِريع  فال منج وال حرج من نِر  والدعوة إلييحه ولمين كثيير 
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تحت زعم 'حري  الفمر' نو 'حق التعمير' نو 'إشاع  الْاف  التعدد' نن نميح ما ال يمياح ونن 

 نتجاوز ما ال يجوز تجاوز .

مسالم عمن يْلد بعض العلما  في مسيائل اال تهياد؛ فهيل ينمير علييح نم وقد سئل شيخ ا

يُهَجر؟ وك لك من يعمل بأحيد الْيولين فأ ياب: 'ه مسيائل اال تهياد مين عميل فيهيا بْيول 

بعض العلما  لم ينمر عليحه ولم يهجره ومن عمل بأحد الْولين لم ينمر عليحه وإذا كيان 

مهير ليح ر حيان نحيد الْيولين عميل بيحه وإال قليد في المسأل  قوالن: فإن كان امنسيان ي

 بعض العلما  ال ين يعتمد عليهم في بيان نر ح الْولين. وهللا نعلم'.

وينمغي نن يُعلم نن التْلييد هنيا رخصي ه وال يجيوز لمسيتعملها نن ييدعو إليى ميا تضيمنح 

عنيد   وينافح عنح ويستدل لحه إنميا يْيوم بي لك مين كيان لدييح عليم باألدلي ؛ نميا مين لييس

غير التْليد فإنح ال ينمغي لح نن ينِر؛ ألنح ليس من نهل ذلكه ولو تْيد الناس بي لك لْيل 

كثير من المالم ال   يُنِر؛ ألنح ليس من نهل العلم. قال ابن تيمي  رحميح هللا: 'ومسيائل 

اال تهاد ال يسوغ فيها امنمار إال بمييان الحجي  ال امنميار المجيرد المسيتند إليى محيض 

ليد؛ فإن ه ا فعل نهل الجهل واألهوا '. وقال: 'مسائل اال تهاد ال يجوز لمين تمسيك التْ

 فيها بأحد الْولين نن ينمر على اآلخر بغير حج  ودليل؛ فه ا خالف إ مال المسلمين'.

ا مين نميور المسيلمين وم هميح ال يجيوِزِ 'شيرك  األبيدان'  وسئل رحمح هللا عمن ولي نمر 

فأ ياب: 'لييس ليح منيج النياس مين ذليك وال مين نميائر  مميا  فهل يجيوز ليح منيج النياس؟

يسييوغح فيييح اال تهيياد وليييس معييح نييص ميين كتيياب وال سيين  وال إ ميياله وال مييا هييو فييي 

 معنى ذلك'.

وينمغي هنا التفريق بين مسائل الخالف ومسيائل اال تهياد؛ إذ بعيض النياس يسيتخدمون 

و نعييم ميين مسييائل اال تهيياد؛ اللفمييين علييى ننهمييا مترادفييان؛ ومسييائل الخييالف نوسييج ن

فمسائل الخيالف تِيمل المسيائل التيي اختليع فيهيا المسيلمون سيوا  نكيان هي ا الخيالف 

سائغ ا نو غير سائغه ونميا مسيائل اال تهياد فإنميا تتنياول نو تِيمل المسيائل التيي يسيوغ 

 فيها االختالف.

  داب النِر:

نمور كثيرة حتى يمون العميل وفي الدعوة إلى مسائل اال تهاد نو نِرها ينمغي مراعاة 

 نافع ا مفيد ا من غير نن يترتب عليح ضرره فمن ذلك:

ـ عدم المغي نو االست ال  عليى المخيالعه واتهاميح فيي نيتيحه والمحيث ليح عين زالت نو 

عيوب خار   عن ن ياق الموضيول. ومنيح نن تميون المر عيي  والمحا جي  لمتياب هللا 

مه وليييس لفييالن؛ فييإذا وقييع األميير عنييد حييد تعييالى وسيين  رسييولح  ييلى هللا عليييح وسييل

المحا ج  بالر ال فينمغي نن ينتهي الحديث عنيد ذليك. ومين ذليك العليم؛ فيال ييتملم فيي 

ا من مصادر  الصحيح ه وليس لمجرد كلم  يْرؤهيا مين هنيا  شي  إال إذا علمح  حيح 

د وكلميي  ميين هنيياِه الييم ينصييب نفسييح للييدعوة والمجادليي . وميين ذلييك عييدم إهييدار مييا عنيي

اآلخرين من الخير والفضل من ن ل الخالف في ه   المسائله ومن ذليك عيدم التفسييق 

نو التمييديج؛ ألن هيي   المسييائل ليسييت ميين مسييائلح. وميين ذلييك نن يمييون الحييرص علييى 

االتفاق ال على تأكيد الخالفه ومن ذليك نن تمْيى األخيوة والميودة والتنا يح والتعياون 

 على الخير حتى مج استمرار الخالف.
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لمن هناِ مسأل  ينمغي النمر إليهاه وهيي ميا إذا كيان الِيخص قيد  ميج بيين األميرين: 

بييين فسيياد فييي بعييض مسييائل االعتْيياد نو األقييوال الفْهييي  الِيياذةه وبييين  ييودة رن  فييي 

بعض المسائل األخرَّللا؛ فهل يسمح لح بحري  النِير فيي المجيال الي   ن ياد فييح؟ وهي   

ق لِميح لها من  بعض الو و  علما  الحديث من قمل فيما يخيص  يواز المسأل  قد ت رَّ

التحييديث عيين نهييل المييدل؛ فييمعض نهييل العلييم رنَّللا نن مجييال الرواييي  هييو علييى األمانيي  

والصدق والضمطه فإذا كان الر ل نمين يا  يادق ا ضياب  ا فيال حيرج مين التحيديث عنيحه 

 وعليح بدعتح.

شييهار ألميير  وتعييديل لييح ورنَّللا  خييرون نن يتييرِ حديثييح لييئال يمييون فييي التحييديث عنييح إ

وت كي . وفصَّل  خرون وقالوا: إن كان ميا يروييح ييدعم بدعتيح ويؤييدها فيال يْميله وإال 

 فال مانج من التحديث عنح بِرط الصدق والضمط.

ح  ح ليد َّ نن هي   المسيائل تعيد مين مسيائل السياسي  الِيرعي  التيي ال يتير َّ وال   يتر َّ

نما هو تابج للمصلح  الِرعي  في كل عصر؛ فإن فيها قولو واحدو على طول ال منه وإ

كان يو د من بين المسلمين سليمي العْيدة مين يغنيي عميا عنيد  مين  يودة فمير ورن ؛ 

فال نرَّللا تممينح من النِر ومخاطم  الناسه وإن كان ال يو د مين يغنيي عنيحه فيال ميانج 

 [alignتهادي .]/من النِر لح في ه ا الماب فْطه والمسأل  من قمل ومن بعد مسأل  ا 

 و لى هللا على نمينا محمد وعلى  لح و حمح ا ميعن...

====================== 

 #المواطنة أم اإلسالم؟؟ 

 7سؤال يحتاج إلى  واب!!ج

 إظهار العمادات وبنا  نماكن العمادة الفرق الخامس ينْسم إلى نمرين : -و

 إظهار العمادات - 1 

 بنا  نماكن العمادة - 2 

 : إظهار العمادات :نوال  

نما المسلمون فيِرل لهم إظهار عماداتهم ال سيما بعض العميادات التيي حيض الِيارل  

: " وميين يعمييم  -عيي  و ييل  -المييريم علييى إظهارهييا لمييا فيهييا ميين إظهييار لِييعائر هللا 

( وميين هيي   العمييادات التييي يِييرل  32شييعائر هللا فإنهييا ميين تْييوَّللا الْلييوب " ) الحييج 

إنيح يعيد مين نهيم العالميات المميي ة بيين دار امسيالم ودار المفير كميا إظهارها األذان ف

رضيي  -مين حيديث ننيس  -رحمهيم هللا  -روَّللا المخار  ومسلم ونبيو داود وابين ما ي  

كان إذا غ ا بنيا قوميا ليم يمين يغي و بنيا  - لى هللا عليح وسلم  -: " نن النمي  -هللا عنح 

ن لم يسيمج نذانيا نغيار علييهم " ومين هي   حتى يصمح وينمر ه فإن سمج نذانا كع ه وإ

العمييادات التييي يِييرل إظهارهييا نيضييا  ييالة الجماعيي  والجمعيي  والعيييدين والمسييوف 

واالستسييْا  واألضييحي  واألميير بييالمعروف والنهييي عيين المنميير وطلييب العلييم وتحفيييظ 

 الْراِن والتممير في عِر ذ  الحج  والعيدين وإطالق اللحي  والحجاب للمرنة المسيلم 

وغيير ذلييك ميين العمييادات . نميا المفييار فييإنهم يمنعييون مين إظهييار عميياداتهم ؛ ألنهييا كفيير 

وضييالل وه وال يمميين نن يمهيير المفيير داخييل الدوليي  امسييالمي  ه ونيضييا ال يجييوز لهييم 

إظهار ما يعتْدون حلح كأكل الخن ير وشيرب الخميور ه ومين بياب نوليى ال يجيوز لهيم 

 يا  فيي الِيروط  - 1قيوال نهيل العليم فيي المسيأل  : الدعوة إلى دينهم ه وإليمم بعض ن
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وهييي إن لييم تخييل نسييانيدها ميين مْييال إال نن شييهرة هيي   الِييروط تغنييي عيين  -العمرييي  

إسنادها ه فإن األئم  تلْوها بالْمول ه وذكروها فيي كتيمهم ه واحتجيوا بهيا . نحميام نهيل 

: " ونن ال نضييرب  -طمعيي  دار الحييديث  454ص 2ج -رحمييح هللا  -ال ميي  البيين الْيييم 

ناقوسا إال ضربا خفيفا في  وف كنائسنا ه و ال نمهر عليهم  ليما و ال نرفيج ن يواتنا 

في الصالة ه و ال الْرا ة في الصالة فيما يحضر  المسيلمون ه ونن ال نخيرج  يليما و 

ال كتابيا فيي سييوق المسيلمين ه ونن ال نخيرج باعوالييا ) المياعوإ للنصيارَّللا كاالستسييْا  

( ه و ال شعانينا ) عيد من نعياد النصارَّللا ( ه و ال نرفج ن يواتنا ميج موتانيا للمسلمين 

ه و ال نمهيير النيييران معهييم فييي نسييواق المسييلمين ه وال نجيياورهم بالخنييازير و ال بيييج 

الخمور ه ونن ال نجاورهم بالجنائ  ه و ال نمهر شيركنا ه و ال نرغيب فيي ديننيا ه و ال 

عمد الرزاق : حدالنا معمير عين ميميون بين مهيران قيال :  قال - 2ندعو إليح نحدا ....." 

كتييب عميير بيين عمييد الع ييي  نن يمنييج النصييارَّللا فييي الِييام نن يضييربوا ناقوسييا ه و ال 

 490ص 2ج -رحميح هللا  -يرفعوا  ليمهم فوق كنائسهم . نحمام نهل ال م  البين الْييم 

يرفعيوا ن يواتهم فيي  فيي روايي  نبيي طاليب : " و ال -رحمح هللا  -قال اممام نحمد  -3

: " واشيترط علييهم نال  -رحمح هللا  -قال اممام الِافعي  - 4دورهم " المصدر السابق 

يسمعوا المسلمين شركهم ه و ال يسيمعونهم ضيرب نياقوس ه فيإن فعليوا ذليك عي روا " 

رضيي هللا  -: وقيد قضيى ابين عمياس  -رحميح هللا  -قيال نبيو عمييد  - 5المصدر السابق 

قيال  - 6نيما مصر مصر  المسلمون فال يمال فيح خمر ". المصدر السيابق . :  -عنهما 

وهو يتحدإ عن منعهم من الدعوة إليى ديينهم : " هي ا مين نوليى  -رحمح هللا  -ابن الْيم 

األشيا  نن ينتْض العهد بح : فإنيح حيراب هللا ورسيولح باللسيان ه وقيد يميون نعميم مين 

هللا ورسولح  هاد بالْلب واللسان ه وقد يمون نفضل الحراب باليد ه كما نن الدعوة إلى 

لل عين فيي الحيق  -و ال بيد  -من الجهاد باليد ه ولما كانت الدعوة إلى الماطل مسيتل م  

كان دعاؤهم إلى دينهم وترغيمهم فيح طعنيا فيي ديين امسيالم ه وقيد قيال تعيالى : " وإن 

(ه و ال  12نئمي  المفير " )التوبي   نمثوا نيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينمم فْاتلوا

ريب نن ال عن في الدين نعمم من ال عن بالرمح والسيعه فأولى ما انيتْض بيح العهيد 

ال عن في الدين ولو لم يمن مِروطا عليهم ه فالِرط ما زاد  إال تأكيدا وقيوة " نحميام 

 -قييال العالميي  ابيين عثيمييين  - 7طمعيي  دار الحييديث  497 - 496ص 2نهييل ال ميي  ج

: "فإن قييل : وهي   امذاعيات التيي تنِير االِن عمير المي يال : هيل يمنعيون  -رحمح هللا 

منها ؟ الجواب : يجب علينا نن نحول بين الناس وبين سماعها بْدر امممان فيإذا نممين 

نن نِوش عليها بأ ه ة التِويش المعروف  ه فيجب على المسيلمين نن يِوشيوا عليهيا 

شيينا عليييهم دعييوتهم للنصييراني  نن يِوشييوا علينييا دعوتنييا . فييإن قيييل : يخِييى إذا شو

لإلسالم ه وه ا وارد ؟ فهل نتركهم ونح ر المسيلمين مين شيرهم ؟ نم مياذا ؟ هي ا محيل 

دار المسييتْمل  -طمعيي  دار اممييام مالييك  457ص 3بحييث ونميير . الِييرح الممتييج ج 

نن األمر متعليق من قولح : " ه ا محل بحث ونمر " ن   -رحمح هللا  -ومْصود الِيخ 

بالمصالح والمفاسد ه فْد تمون المصلح  في التِويش والمنج بأن يميون للمسيلمين قيوة 

يتممنون فيها من ذلك ه وقيد تميون المصيلح  فيي تيركهم ميج التحي ير مين شيرهم إذا ليم 

يييتممن المسييلمون ميين ذلييك نو لييم يتممنييوا ميين ميينعهم ميين التِييويش علييى الييدعوة إلييى 

ا  نماكن العمادة نما المسلمون فمنيا  المسيا د مين نعميم الْربيات إليى امسالم . الانيا :بن
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قيال :  -رضيي هللا عنيح  -ففي الصحيحين من حديث عثمان بين عفيان  -ع  و ل  -هللا 

  لى هللا عليح-سمعت رسول هللا 

بنيى  -قال بمير : حسمت ننح قال : يمتغي بح و ح هللا  -يْول : " من بنى مسجدا  -وسلم 

 -بسييند  ييححح األلميياني  -رحمييح هللا  -مثلييح فييي الجنيي  " وفييي سيينن ابيين ما يي   هللا لييح

 يلى هللا  -نن رسيول هللا  -رضي هللا عنهما  -من حديث  ابر بن عمد هللا  -رحمح هللا 

قيال : " مين بنيى مسيجدا هلل كمفحيص ق ياة نو ن يغر بنيى هللا ليح بيتيا فيي  -عليح وسلم 

ام  ه والمفحص : الموضج ال   تخيم فيح وتميض فييح الجن  " الْ اة : طائر يِمح الحم

. نما المفار فإن بنا  نماكن العمادة لهم من المفر ؛ ألن ه   األمياكن يعميد فيهيا الِيي ان 

فميا حميم بنيا  المنيائس والمييج داخيل الدولي   -عي  و يل  -وال واغيت ويمفر فيها بياهلل 

بيالد  -إليى الالالي  نقسيام : نوال -بين الْييم كما قيال ا -امسالمي  ؟ تنْسم المالد امسالمي  

ننِأها المسلمون في امسالم مثل المصرة والموف  وغيرهما : فه   المالد ال يجوز فيهيا 

ه ونميا المنيائس التيي بنييت فيي هي    -رحمح هللا  -بنا  كنيس  باالتفاق كما قال ابن الْيم 

ضيا ه وهي   بعيض النصيوص فيي المالد فإنح يجب هدمها باالتفاق كما ذكر ابين الْييم ني

قيال امميام نحميد : حيدالنا حمياد بين خاليد الخيياط ه نخمرنيا اللييث بين  - 1ه   المسأل  : 

 -سعد عن توب  بن النمير الحضيرمي قاضيي مصير عمين نخمير  قيال : قيال رسيول هللا 

: " ال خصييا  فييي امسييالم و ال كنيسيي  " ولميين الحييديث سييند   - ييلى هللا عليييح وسييلم 

ذكر الحافظ ابن حجر في الدرايي  فيي تخيريج نحادييث الهدايي  ه وقيد رو   ضعيع كما

ه قيال  -رضيي هللا عنيح  -بإسناد اِخر ن يح مين هي ا امسيناد ولمين موقوفيا عليى عمير 

علي بن عمد الع ي  : حدالنا نبو الْاسم ه حدالني نبو األسود عن ابن لهيع  عن ي ييد بين 

 الي ني قيال : قيال عمير بين الخ ياب رضيي نبي حميب عن نبي الخير مرالد بن عمد هللا

وقال اممام نحمد حيدالنا معتمير بين  - 2هللا عنح : " ال كنيس  في امسالم و ال خصا  " 

سييليمان التيمييي عيين نبيييح عيين حيينش عيين عمرميي  قييال : سييئل ابيين عميياس عيين نمصييار 

العييرب نو دار العييرب هييل للعجييم نن يحييدالوا فيهييا شيييئا ه فْييال : نيمييا مصيير مصييرتح 

العرب فليس للعجم نن يمنوا فيح ه و ال يضيربوا فييح ناقوسيا ه و ال يِيربوا فييح خميرا ه 

و ال يتخ وا فيح خن يرا . ونيما مصر مصرتح العجم ففتحيح هللا عي  و يل عليى العيرب 

فن لوا فيح فإن للعجيم ميا فيي عهيدهم ه وعليى العيرب نن يوفيوا بعهيدهم ه و ال يملفيوهم 

وقييل  - 3طمعي  دار الحيديث  459ص 2ل مي  البين الْييم جفوق طياقتهم . نحميام نهيل ا

ألبي عمد هللا ) ن  اممام نحمد ( ) إيش ( الحج  فيي نن يمنيج نهيل ال مي  نن يمنيوا بيعي  

نو كنيس  إذا كانت األرض ملمهم ه وهم يؤدون الج ي  ه وقد منعنيا مين ظلمهيم ونذاهيم 

مصر مصيرتح العيرب . المصيدر : نيما  -رضي هللا عنهما  -ه قال : حديث ابن عماس 

طمع  إحيا  التيراإ( : ) م ليب  248ص 6و قال في حاشي  ابن عابدين)ج - 4السابق 

في بيان نن األمصار الالال  وبيان إحداإ المنائس فيها تنمييح فيي "الفيتح" قييل األمصيار 

الالال  ما مصر  المسلمون كالموف  والمصرة وبغداد وواسط وال يجوز فييح إحيداإ ذليك 

فتيييوَّللا للجنييي  الدائمييي  بالسيييعودي  : الحميييد هلل وحيييد ه والصيييالة  - 5عيييا ......... " إ ما

والسييالم علييى ميين ال نمييي بعييد .. وبعييد.. فْييد اطلعييت اللجنيي  الدائميي  للمحييوإ العلمييي  

وامفتيييا  عليييى ميييا ورد إليييى سيييماح  المفتيييي العيييام مييين عيييدد مييين المسيييتفتين المْييييدة 

هيـه 5/1/1421وتياريخ  - 86-كميار العلميا  بيرقم  استفتا اتهم في األمان  العامي  لهيئي 
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هـه بِأن حميم بنيا  المعابيد المفريي  2/3/1421وتاريخ  -1328 -1327 -136-ورقم 

في   يرة العرب مثل بنا  المنائس للنصارَّللاه والمعابيد لليهيوده وغييرهم مين المفيرةه 

فييييح نو نن يخصييص  يياحب شيييرك  نو مؤسسيي  ممانيييا  للعماليي  المييافرة لدييييح يييؤدون 

عميياداتهم المفرييي .. إلييخ. وبعييد دراسيي  اللجنيي  لهيي   االسييتفتا ات ن ابييت بمييا يلييي: ميين 

ضروريات الدين تحريم المفر ال   يْتضيي تحيريم التعميد هلل عليى خيالف ميا  يا  فيي 

شيريع  امسيالم ومنيح تحيريم بنيا  معابييد وفيق شيرائج منسيوخ  يهوديي  نو نصييراني  نو 

كانت كنيس  نم غيرهيا تعيد معابيد كفريي ؛ ألن العميادات  غيرها؛ ألن تلك المعابده سوا 

التي تؤد  فيها على خالف شريع  امسالم الناسخ  لجميج الِرائج قملهيا والمم لي  لهيا 

وقيدمنا إليى ميا عمليوا مين عميل فجعلنيا  هميا  -وهللا تعالى يْول عين المفيار ونعميالهم: 

لمفييرة مثييل المنييائس فييي بييالد ولهيي ا ن مييج العلمييا  علييى تحييريم بنييا  معابييد ا -منثييور

المسلمين؛ وننح ال يجوز ا تمال قملتين في بلد واحد مين بيالد امسيالمه ونال يميون فيهيا 

شييي  ميين شييعائر المفييار ال كنييائس وال غيرهيياه ون معييوا علييى و ييوب هييدم المنييائس 

وغيرها مين المعابيد المفريي  إذا نحيدالت فيي نرض امسيالمه وال تجيوز معارضي  وليي 

عليى نن بنيا   -رحمهيم هللا تعيالى  -هدمهاه بل تجب طاعتيحه ون ميج العلميا   األمر في

المعابييد المفرييي  ومنهييا المنييائس فييي   يييرة العييرب نشييد إالمييا  ونعمييم  رمييا  لْلحاديييث 

الصحيح  الصريح  بخصوص النهي عن ا تمال دينين في   يرة العيربه منهيا قيول 

روا  امميام ماليك -فيي   ييرة العيرب"  النمي  لى هللا علييح وسيلم : "ال يجتميج دينيان

. فج ييرة العيرب حيرم امسيالم وقاعدتيح التيي ال يجيوز -وغير  ون لح في الصحيحين

السييماح نو امذن لمييافر باختراقهييا وال التجيينس بجنسيييتهاه وال التملييك بهيياه فضييال  عيين 

 إقام 

يين واحيد هيو ديين كنيس  فيها لعماد الصليبه فال يجتمج فيها دينيان وال يميون فيهيا إال د

امسالمه ال   بعيث هللا بيح نمييح ورسيولح محميد  يلى هللا علييح وسيلم ه وال يميون فيهيا 

قملتان إال قمل  واحدة هي قملي  المسيلمين إليى المييت العتييقه والحميد هلل الي   وفيق والة 

نمر ه   المالد إلى  د ه   المعابد المفري  عن ه   األرض امسالمي  ال اهرة. وبهي ا 

علم نن السماح والرضا بإنِا  المعابد المفري  مثل المنائس نو تخصيص ممان لها فيي ي

-ن  بلد من بالد امسالم من امعان  على المفر وإظهار شعائر  وهللا عي  شيأنح يْيول: 

عميدالع ي  بين عميدهللا  -. -وتعاونوا على المر والتْوَّللا وال تعاونوا على امالم والعيدوان

 الح بن  -بمر بن عمدهللا نبوزيد  -عمدهللا بن عمدالرحمن الغديان -بن عمر  ل الِيخ. 

هييـ الانيييا : بييالد ننِييئت قمييل 1421-4-1تيياريخ  21413فييوزان الفييوزان فتييوَّللا رقييم 

امسالم فافتتحها المسلمون عنوة ) ن  بالسيع ( وملموا نرضها وساكنيها : فه   اليمالد 

دإ منهيا بعيد الفيتح ه كميا نْيل ابين ال يجوز إحداإ كنائس فيهيا ه ويجيب هيدم ميا اسيتح

ه نميا المنيائس التيي  469ص 2نحميام نهيل ال مي  ج -رحمح هللا  -الْيم عن اممام نحمد 

تجب إزالتها ويحرم إبْاؤها وهي ا  - 1كانت مو ودة قمل الفتح فْلهل العلم فيح قوالن : 

ز امزالي  ه فيفعيل يجوز امبْا  وتجو - 2.  -رحمهم هللا  -و ح عند الِافعي  والحنابل  

ه يْيول ابين  -إن شيا  هللا  -اممام ميا ييرا  األ يلح للمسيلمين وهي ا الْيول هيو اليرا ح 

 -رحميح هللا  -ه وه ا ما ر حح شيخا امسالم ابين تيميي  و ابين الْييم  -رحمح هللا  -الْيم 

 -واألدل  على  يح  هي ا الْيول : * إقيرار النميي  469ص 2را ج نحمام نهل ال م  ج
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يهييود خيميير علييى معابييدهم وقييد فتحييت بلييدهم عنييوة . * فييتح  -ى هللا عليييح وسييلم  ييل

الصحاب  للمثير من المالد عنوة ه فلم يهدموا شيئا من المنائس التيي بهيا ه واليدليل عليى 

إليى  -رحميح هللا  -ذلك بْا  ه   المنائس داخل المالد . * ما كتمح عمر بين عميد الع يي  

و ال بيعيي  و ال بيتيا . نميا ندلي   ييواز هيدم هي   المنييائس : *  عماليح نن ال تهيدموا كنيسي 

ألن ه   المنائس  ارت ملما للمسلمين بعد نن فتحوا ه   المالد عنيوة . * إ يال  عمير 

والصحاب  نهل خيمر من دورهم ومعابدهم بعد نن نقيرهم رسيول هللا  -رضي هللا عنح  -

قييرار تمليمييا لييم يجيي  إخييرا هم عيين فيهييا ه ولييو كييان ذلييك ام - ييلى هللا عليييح وسييلم  -

الخليفي  المتوكيل  -رحميح هللا  -وقد نفتى اممام نحميد  -ملمهم إال برضى نو معاوض  . 

بهدم كنائس السواد ه وهي نرض العنوة . را ج نحميام نهيل ال مي  الالثيا :  -رحمح هللا  -

صيالحهم نن ي - 1بالد ننِيئت قميل امسيالم وفتحهيا المسيلمون  يلحا ه وهيي نوعيان : 

على نن األرض لهم ه ولنا الخراج عليها ه نو يصالحهم على مال يم لونيح وهيي الهدني  

 -. فييال يمنعييون ميين إحييداإ مييا يختارونييح فيهييا ه ألن الييدار لهييم كمييا  ييالح رسييول هللا 

نهل نجران ولم يِترط عليهم نال يحدالوا كنيس  نو دييرا . نحميام  - لى هللا عليح وسلم 

نن يصالحهم عليى نن اليدار للمسيلمين ه  - 2طمع  دار الحديث  470ص 2نهل ال م  ج

ويؤدون الج ي  إلينا ه فحمم ه   المالد هو ما اتفق عليح في الصلح ه ولمين عنيد الْيدرة 

يجب نن يمون الحمم هيو نن ال تهيدم كنائسيهم التيي بنوهيا قميل الصيلح ه و يمنعيون مين 

مريي  : " ونن ال نحيدإ فيي ميدينتنا إحداإ كنائس بعد ذليك ه كميا  يا  فيي الِيروط الع

 - 1كنيس  ه و ال فيما حولهيا دييرا ه و ال قاليي  ه و ال  يومع  راهيب ..... " مسيائل : 

ما حمم بنا  ميا انهيدم مين المنيائس نو ترميمهيا ؟ اختليع العلميا  عليى الالالي  نقيوال : * 

لِييافعي  المنييج ميين بنييا  مييا انهييدم ه وتييرميم مييا تلييع وهييي رواييي  عيين نحمييد ه وبعييض ا

: " ال تمنيى كنيسي  فيي  - يلى هللا علييح وسيلم  -وبعض المالميي  ه ودلييلهم قيول النميي 

رحميح  -امسالم و ال يجدد ما خرب منها " ولمن الحديث ضعيع فْد ضعفح ابن حجر 

نيضييا ه وميين ندلييتهم مييا  ييا  فييي  -رحمييح هللا  -فييي الدراييي  ه وضييعفح ابيين الْيييم  -هللا 

و ال يجدد ميا خيرب مين كنائسينا " . * المنيج مين بنيا  ميا انهيدم ه الِروط العمري  : " 

و واز ترميم ما تلع ه وهي رواي  عن نحمد . * إباح  األمرين وهي رواي  عن نحميد 

وهييو رن  األحنيياف و مهييور الِييافعي  وكثييير ميين المالمييي  ه ودليييلهم نن إقرارنييا لهييم 

ْض يوميا مين األييام ألن المنيا  عليها تضمن إقرار  واز ترميمها وإ يالحها وإال سيتن

إذا قلنيا بيالمنج مين  يواز بنيا  ميا انهيدم نو تيرميم ميا نتليع ه فهي ا إن  - 2ال يمْى نبيدا. 

سْ ت بسمب عوامل ال من نو غير ذلك من األسماب ه نما إن سْ ت ظلما ن  اعتيدَّللا 

 -يميين عليها نحيد مين المسيلمين ه فإنيح يعياد بناؤهيا عليى اليرا ح قيال العالمي  ابين العث

: " فالصواب : ننح إذا هدمت ظلما فإنها تعاد ؛ وذلك ألنها لم تنهيدم بنفسيها  -رحمح هللا 

 455ص 3فييإن هييدموها هييم ونرادوا تجديييدها فييإنهم يمنعييون منييح " الِييرح الممتييج ج 

ما حمم نْل المنيس  من ممان إلى اِخير ؟ نميا  - 3دار المستْمل  -طمع  دار اممام مالك 

دم  واز بنا  ما انهدم منها فمن باب نولى سيمنعون نْلها إلى مميان اِخير من يْولون بع

ه نما المجيي ون فيإنهم يجيوزون نْلهيا مين مميان الِخير بِيرط نن يميون فيي ذليك النْيل 

 : " ومن -رحمح هللا  -قال العالم  ابن عثيمين  - 4مصلح  للمسلمين ال للمفار . 
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هم مين بنيا  المنيائس فيي بالدنيا كميا يممنوننيا سفح بعض الناس ننح يْول : لماذا ليم نممين

من بنا  المسا د في بالدهم ؟ الجواب : نْول ه ا مين السيفح ه ليسيت المسيأل  مين بياب 

الممافأة ه إذ ليست مسائل دنيوي  ه فهي مسائل ديني  ه فالمنائس بيوت المفر والِيرِ ه 

ه فنحن إذا بنينا مسجدا والمسا د بيوت اميمان وامخالص فمينهما فرق ه واألرض هلل 

في ن  ممان من األرض فْد بنينيا بييوت هللا فيي نرض هللا بخالفهيم . الِيرح الممتيج ج 

الْييول بجييواز إبْييا  المنييائس ال يعنييي  ييواز تعلييي  الصييلمان كمييا هييو  - 5 455ص 3

مو ود االِن في مصر وغيرها من المالد ه وال يجوز إظهار  يوت النياقوس و يوت 

ون شعائرهم سرا ه كميا  يا  فيي الِيروط العمريي  : " ونن ال نضيرب المفر ه بل يْيم

نفتيت دار  - 6ناقوسا إال ضربا خفيفا في  يوف كنائسينا ه و ال نمهير علييهم  يليما ". 

بجييواز تحويييل  -رحمييح هللا  -امفتييا  المصييري  برئاسيي  فضيييل  الِيييخ حسيين مييأمون 

مييا ننِييئت ميين ن لييح بسييمب عييدم المنيسيي  إلييى مسييجد إذا كانييت مع ليي  و ال ينتفييج بهييا في

 م 1957ايوني   -1376 فر 2 - 32م- 83و ود مصلين بها . س
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 الفهرس العام

 
 5 ........................................................................................ موقف المعاصرين من الشروط العمرية

 8 ............................................................................................................ طريقتي في العمل :

 10 ...................................................................................................... تمهيد حول هذا الموضوع

 10 ...................................................................................................... سبه تأليف هذا ال تاا

 10 .......................................................................... اله يمة النفسية التي يعاني منها العصرانيون

 21 ......................................................................................... التامة بيننا وبين ال فار المفاصلة

وكذلك قد فاد هؤاله المنه مين ) المبهورين بحضار  ال را العفنة   أنهم مهما قدموا من تنازالد فلن 

 22 ............................. هم :تعتذر ال نيسة للمسلمين عن الحروا الصليبية أبدا ألن هللا تعالى يقول عن

 24 ................................................................. وفاتهم أن ال فار ال عهد لهم وال ذمة  قال تعالى :
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ه   بأفواههم وتأبى قلوبهم ذلكوفاتهم أنهم قد يرضون المسلمين ) ىذا كان المسلمون أقوياه مرهوبي الجان

 ................................................................................................................................... 25 

وما يجري اآلن في العالم اإلسالمي من قتل وتدمير ونهه وسله لخيراد المسلمين ) من قبل ) اليهود 

شاهد على سقوط تلك والنصار    أمام شاشاد التلف   العالمية دون حسيه وال رقيه  لهو  أكبر 

 32 ..................................................... الدعواد الجبانة الخا ر   البعيد  عن اإلسالم بعد المشرقين

 48 ..................................................... وكذلك في دعو  هؤاله التنازلية لن يبقوا من اإلسالم شيه

 48 ................................................ والشروط العمرية مما جر  بها العمل في جميف أمصار اإلسالم

 54 ............................................. ويجه أن نعلم أن الصراع بين الحى والباطل باق ىلى قيام الساعة

وىذا كان المسلمون ال يمل ون شيئا وضعفاه ومشردين في األرض فال يعني ذلك أن يتنازل المسلمون عن 

 57 .....................................................دينهم وال عن ج ه منه  أبدا مهما أصابهم من محن وشدا د

 66 .... لهم ب ير دينهم  وسيبقون في آخر الركه ىذا لم يتبعوهكما أنه على المؤمنين أن يعلموا أنه ال قيمة 

 72 ........................................................................... وأنه ال ع   ىال هلل ولرسوله ولمن اتبعهما

 72 ................................................................................................................ الع   هلل جميعا

 73 ............................................. وكذلك فإن ال فار مهما مل وا من قو  فإنهم مه ومون بإذن هللا تعالى

يهم بإن هللا تعالى عندما نرجف وأخيرا فليعلم المؤمنون الصادقون أن ال فار مه ومون وأننا سوف ننتصر عل

 77 ............................................................................... ىلى ديننا  ونح مه في جميف شئون حياتنا

 81 ......................................................... وأننا سوف نفتد عاصمة النصرانية شاهوا أم أبوا بإذن هللا

 82 ......................................................................................................................... الباا األول

 82 .................................................................................................... تخريج الحديث من مصادره

 96 ........................................................................................................................ الباا الثاني

 96 ................................................................................. رح الشروط العمرية عند الفقهاه القدامىش

 96 ............................................................................................................. وفي المحلى : 

ِساَلُم ,  - 958 َجاُل َوالنَِِّساُه فِي ذَِلَك َسَواهل  -أَِو السَِّيُف َمِسأَلَةل : َواَل يُِقبَُل ِمِن َكاِفٍر ىالَّ اإِلِ َحاَشا أَِهَل  -الرِِّ

و ةً , َوُهِم اِليَُهوُد , َوالنََّصاَر  , َواِلَمُجوُس َفقَِ  , َفِإنَُّهِم ىِن أَِعُطوا اِلِجِ يَةَ أُقِرُّ ا َعلَى ذَِلَك َمَف اِلِ تَاِا َخاصَّ

 97 .................................................................................................................... الصَّ َاِر .

 98 .................................................................................................................. وفي الم ني :

 98 ............................................................................   فَِصلل َواِتَِِّخاذُ الشَِّعِر أَِفَضُل ِمِن ىَزالَتِِه . 106) 

مٍ  5675)  ا ُدُخوُل َمِنِ ٍل فِيِه ُصوَر ل , فَلَِيَس بُِمَحرَّ  98 ..........................................................   فَِصلل : َفأَمَّ

 99 ... ِقتَُل ِلنَِقِضِه اِلعَِهَد يَِعنِي اِلَ اِفَر اِلُحرَّ ,  َمِسأَلَةل : َقاَل : َوىِذَا قَتََل اِلَ افُِر اِلعَِبَد َعِمًدا , فََعلَِيِه قِيَمتُهُ , َويُ  6613) 

ا ُصوِلُحوا َعَلِيِه , َحلَّ َدُمهُ َوَمالُهُ  7686)   99 ...........     َمِسأَلَةل ; َقاَل : ) َوَمِن نَقََض اِلعَِهَد , بُِمَخاَلفَِة َشِيٍه ِممَّ

 101 .................................................................................................. وفي فتاو  السب ي :

َماِم رحمه هللا ُمَصنَّفَادل فِيهَ     فِي َمِنفِ تَِرِميِم اِلَ نَاِ ِس ِللشَِّيخِ اإِلِ
 101 ............................. ا َهذَا :) َمِسأَلَةل

 132 ........................................................................... ح م من دخل دار اإلسالم بتجار  من ال فار

 134 .......................................................................... وفي الفروع :ََمِن أَبَى بَِذَل اِلِجِ َيِة أَِو الصِِّ َارَ 

 136 ................ وفي اإلنصاف :قَِولُهُ ) َوىِِن أَِأَهَر ُمِنَ ًرا , أَِو َرفََف َصِوتَهُ بِِ تَابِِه َوَنِحِوِه : َلِم يُِنتََقِض َعِهُدهُ   

 137 ................................................... الموسوعة الفقهية :ُدوُر اِلِعبَاَدِ  ِلِلُ فَّاِر فِي أَِرِض اِلعََرِا :وفي 

 137 ........................................................................................ الدُُّخوُل ىَلى َمَ ان فِيِه ُصَورل : 

 138 ........................................................................................................ م القربى :وفي معال

ِة   مَّ ابُِف : فِي اِلِحِسبَِة َعَلى أَِهِل الذِِّ  138 ..................................................................... ) اِلبَاُا الرَّ

 141 ...................................................................................................... وفي أسنى المطاله :

ِة فَيَِلَ ُمنَا   مَّ  141 .................................................................... ) الطََّرُف الثَّانِي فِي أَِحَ اِم َعِقِد الذِِّ

 143 ........................................................................................................... وفي شرح النيل :

 143 ................................................................ ) َوأَِن يَُخفَِِّف َعِنُهِم ىِن اِستَِ نَى اِلُمِسِلُموَن َعِنُهِم  

 145 ................................................................................................................ وفي الم ني :

ا ُصوِلُحوا َعَلِيِه , َحلَّ َدُمهُ َوَمالُهُ    َمِسأَلَةل ; َقاَل  7686)   145 ... : ) َوَمِن نَقََض اِلعَِهَد , بُِمَخاَلفَِة َشِيٍه ِممَّ

 147 ................................................................................................. وفي الموسوعة الفقهية :

ِة : مَّ  147 ............................................................................................................. ُشُروُط َعِقِد الذِِّ

ِلبَاِن : ِة َوالصُّ مَّ  148 ..................................................................................................... أَِهُل الذِِّ

 148 ........................................................................................................ وفي البحر ال خار :

 148 ................................................................... " َمِسأَلَةل " : ) هـ   َويَِلَ ُموَن ِزيًّا يَتََميَُّ وَن بِِه 
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 149 ....................................................................................................... وفي تحفة المحتاج :

 149 ........................... ) َونَِمنَعُُهِم   ُوُجوًبا ) ىِحَداَث َكنِيَسٍة   , َوبِيعٍَة , َوَصِوَمعٍَة ِللتَّعَبُِّد , َولَِو َمَف َلِيِرهِ 

 151 ....................................................................................................... وفي م ني المحتاج :

ِهبَاِن , َوبَِيِم نَاٍر ِلِلَمُجوِس ) فِي بَ  لٍَد أَِحَدثِنَاهُ  ) َونَِمنَعُُهِم   ُوُجوًبا ) ىِحَداَث َكنِيَسٍة   َوبَِيعٍَة َوَصِوَمعٍَة ِللرُّ

 ............................................................................................................................. 151 

 153 ................................................................................................................ وفي الم ني :

 153 ..........................................................   فَِصلل : أَِمَصاُر اِلُمِسِلِميَن َعلَى ثاََلثَِة أَِقَساٍم  7687) 

 154 ........................................................................................................ وفي أنوار البروق :

 154 ..... َنِقَضَها   ) اِلفَِرُق الثَّاِمَن َعَشَر َواِلِما َةُ بَِيَن قَاِعَدِ  َما يُوِجُه َنِقَض اِلِجِ يَِة َوبَِيَن قَاِعَدِ  َما اَل يُوِجهُ 

 159 ......................................................................................................... وفي نصه الراية :

ِساَلِم    159 ......................................................فَِصلل ) َواَل يَُجوُز ىِحَداُث بِيعٍَة َواَل َكنِيَسٍة فِي َداِر اإِلِ

 160 ........................................................................................................ وفي البحر ال خار :

 160 ..................................... " َمِسأَلَةل " : َولَِيَس لَُهِم ىِحَداُث بِيعٍَة , أَِو َكنِيَسٍة فِيَما اِختَطَّهُ اِلُمِسِلُمونَ 

 161 .................................................................................................... وفي التلخيص الحبير :

ِة ِمِن ىِحَداِث بَِيعٍَة فِي باَِلِد اِلُمِسِلِميَن , َواَل  -   29)  - 2328 مَّ  َحِديُث ُعَمَر َواِبِن َعبَّاٍس : " اَل يَُم َُّن أَِهُل الذِِّ

 161 ...................................................................................... َكنِيَسٍة , َواَل َصِوَمعَِة َراِهٍه " .

 161 ........................................................................................................... وفي فتد القدير :

ِساَلِم    161 ................................................. ) فَِصلل   ) َواَل يَُجوُز ىِحَداُث بِيعٍَة َواَل َكنِيَسٍة فِي َداِر اإِلِ

 164 .................................................................................................. وفي دقا ى أولي النهى :

 164 .......................................................................... ) َو   يُِمنَعُوَن ) ِمِن ىِحَداِث َكنَاِ َس َوبِيَفٍ  

 165 ................................................................................................. وفي مطاله أولي النهى :

 165 .......................................................................... ) َو   يُِمنَعُوَن ) ِمِن ىِحَداِث َكنَاِ َس َوبِيَفٍ  

 165 .......................................................................................................... وفي نيل األوطار :

 166 .............................................................. اَل تَِصلُُد قِِبلَتَاِن فِي أَِرٍض , َولَِيَس َعلَى ُمِسِلٍم ِجِ يَةل 

 168 ........................................................................................................وفي التاج المذهه :

أِلَنَّهُ ِمِن  ُهِم أَِحَ امل يَِجُه أَِن َيِلَ ُموَها َص َاًرا َلُهِم َوِهَي ثََمانِيَةُ أُُموٍر َويَُجوُز آِلَحاِد النَّاِس ىِلَ اُمُهِم ;) َو   لَ 

 168 ................................................. بَاِا النَِّهيِ َعِن اِلُمِنَ ِر . َوقَِد يَِجُه النَِّهُي ىذَا تََ اَملَِم الشُُّروُط .

 169 ................................................................................................. وفي الموسوعة الفقهية :

ِض لَُهِم فِي َعِقيَدتِِهِم َوِعبَاَدتِِهِم : -ثَاِلثًا   169 ................................................................ َعَدُم التَّعَرُّ

 170 ......................................................................................................... وقال ابن العربي : 

ُكِم { : قَِد بَيَّنَّا اِلعََداَو َ َواِلِواَليَةَ َوأَنَّ َمآلَ  ِي َوَعُدوَّ ِلبُِعِد ُهَما ىلَى اِلقُِرِا َوااِلَمِسأَلَةُ الثَّانِيَةُ قوله تعالى : } َعُدوِّ

 170 ...................................................................... . فِي الثََّواِا َواِلِعقَاِا فِي ِكتَاِا اأِلََمِد اأِلَِقَصى

 171 ................................................................................................................ وفي الم ني :

ِساَلِم بِ َِيِر أََمانٍ   فَِصلل َولَِيَس أِلَِهِل ا 7685)   171 ............................................. ِلَحِرِا ُدُخوُل َداِر اإِلِ

 172 ....................................................................................................... وفي ىح ام األح ام :

 172 ................................................................................................... قتل الجاسوس ال افر

 172 ......................................................................................................... وفي  نيل األوطار :

يًّا  172 ....................................................................... بَاُا قَتِِل اِلَجاُسوِس ىذَا َكاَن ُمِستَأَِمنًا أَِو ِذمِِّ

 174 .......................................................................................................... وفي مند الجليل :

َماِم َهِديَّتَُهِم , ِنِديِى , َوقَبُوُل اإِلِ َن َواِلُمِسِلُم َكال ِِّ َوِهَي لَهُ ىِن َكانَِم ِمِن  َوُكِرَه التَِّطِريُه , َوقَتُِل َعِيٍن ,  َوِىِن أُمِِّ

 174 ................................................. ابٍَة , َوفَِيهل ىِن َكانَِم ِمِن الطَّاِليَِة , ىِن لَِم يَِدُخِل َبلََدهُ بَِعٍض كقَرَ 

 175 ........................................................................................................ وفي كشاف القناع :

اَل َ َعَلى ا) َواَل يَتَقَلَُّدوا السُّ  اَلَح َواَل يُعَلُِِّموا أَِواَلَدُهِم اِلقُِرآَن َواَل بَأَِس أَِن يُعَلَُّموا الصَّ ِ يُوَف َواَل يَِحِملُوا السِِّ لنَّبِيِّ

 175 ................................................................................................. صلى هللا عليه وسلم  

 176 ................................................................................................ وفي الموسوعة الفقهية : 

ِة اِلقاََلنَِس : مَّ  176 ....................................................................................... ُحِ ُم لُِبِس أَِهِل الذِِّ

 176 ................................................................................................................ وفي الم ني :

ِة يَِنقَِسُم َخِمَسةَ أَِقَسامٍ  7693)  مَّ  176 .............................................   فَِصلل : َواِلَمأُِخوذُ فِي أَِحَ اِم الذِِّ

 177 ....................................................................................................... وفي التاج واإلكليل :

ِ  الطَِّريِى   ) َوُمنِفَ   177 ........................................................ ُرُكوُا اِلَخِيِل َواِلِب َاِل َوالسُُّروجِ َوَجادَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 874 

 177 ............................................................................................................... وفي المدخل :

 177 ...................................................................... ِمِن اِلَمفَاِسِد ُجِملَةل َوِمِنَها السَّقَّاُهوَن َوفِي ذَِلَك 

 179 ...................................................................................................................... الباا الثالث

 179 ............................................................ ذكر الخالصة في أح ام أهل الذمة ، من الموسوعة الفقهية

ابُِف اِل َنِيَمةُ َواِلفَِيُه َوَحىُّ آِل اِلبَِيِم تَِعِريُف اِل َنِيَمِة َواِلفَِيِه :  179 ......................................... اِلَمِبَحُث الرَّ

اِر    180 ............................................................................................................... اِختاَِلُف الدَّ

اَرِيِن :  180 ................................................................................................... أَِنَواُع اِختاَِلِف الدَّ

ِرُث بِاِلعُُصوبَِة السَّبَبِيَِّة :  181 ................................................................................................ اإِلِ

 181 .......................................................................................................... ) َواَلُه اِلُمَوااَلِ    :

ةُ بَِجِ يَرِ  اِلَعَرِا :  182 ........................................................................................ اأِلَِحَ اُم اِلَخاصَّ

 183 ............................................................................. َوَما فِيِه ِمِن اِلُجُ ِر :بَِحُر اِلَجِ يَرِ  اِلَعَربِيَِّة 

قَاَمِة َوااِلِستِيَطاِن :  184 ............................................................ ُدُخوُل اِلَ افِِر أَِرَض اِلعََرِا ِل َِيِر اإِلِ

 184 ............................................................................. ِلُدُخوِل اِلُ فَّاِر أَِرَض اِلعََرِا : َما يُِشتََرطُ 

 185 .................................................................................................................... اِستِئَِمانل :

ِة َشِيئًا ِمِن أَِرِض اِلعََرِا : مَّ  185 ................................................................................ تََملُُّك أَِهِل الذِِّ

 185 ................................................................... ىقَاَمةُ اِلُ فَّاِر ِفيَما ِسَو  اِلِحَجاِز ِمِن أَِرِض اِلعََرِا :

 186 ................................................................................... ُدوُر اِلِعبَاَدِ  ِلِلُ فَّاِر فِي أَِرِض اِلعََرِا :

 186 ........................................................................................... أَِخذُ اِلَخَراجِ ِمِن أَِرِض اِلعََرِا :

ِ صلى هللا عليه وسلم    187 ....................................................................................... ِحَمى النَّبِيِّ

 188 ..................................................................................................................... اِستِِسقَاهل 

ِة  مَّ  190 ................................................................................................. ُخُروُج اِلُ فَّاِر َوأَِهِل الذِِّ

ِسَراُف فِي َسِفِك دِ  ِ فِي اِلِقتَاِل :ثَاِلثًا : اإِلِ  190 ..................................................................... َماِه اِلعَُدوِّ

َماِم فِي اأِلَِسَر    190 .................................................................................................... ُحِ ُم اإِلِ

ِ  إذَا نََعانُوا الْ  مَّ  191 ............................................................................ مُغَاةَ  اأْلَْسَرَّللا ِمْن نَْهِل ال ِِ

ةً لَنَا َوَفِرُض اِلِجِ يَِة َعلَِيِهِم    192 ......................................................................... َجِعُل اأِلَِسَر  ِذمَّ

 192 ........................................................................................................ َما اَل يَُجوُز ىِأَهاُرهُ  

ِة  مَّ  192 ............................................................................................................ ِلبَاُس أَِهِل الذِِّ

 192 ..................................................................................... ُحِ ُم اِلَوَفاِه بِااِلِلِتَ اِم َوَما يَتَعَلَُّى ِبِه  

ِساَلِم   195 ......................................................... َما يَِلَ ُم اِلَ افَِر ىذَا أَِسلََم ِمِن التََّ اِليِف السَّابِقَِة َعلَى اإِلِ

يِن  ِلَحاُد فِي الدِِّ  195 ............................................................................................................اإِلِ

 195 ................................................................................................................ آثَاُر ااِلِلتَِ اِم  

 199 .............................................................................................. تََحقُُّى اأِلَِمِن ِل َِيِر اِلُمِسِلِميَن 

 199 .................................................................................................................. أَِهُل اِلَحِرِا 

يًّا  ِ ِذمِِّ  200 ........................................................................................................ اِنِقاَلُا اِلَحِربِيِّ

  ٍ  200 ......................................................................................... اِنِقاَلُا اِلُمِستَأَِمِن ىلَى َحِربِيِّ

 201 .............................................................................................. ِدَماُه أَِهِل اِلَحِرِا َوأَِمَوالُُهِم  

ِ َحِربِيًّا  يِّ مِِّ اًل : قَتُِل اِلُمِسِلِم أَِو الذِِّ  201 ................................................................................... أَوَّ

ِساَلُم : ثَانِيًا ُمَها اإِلِ ِ بُِمعَاَملٍَة يَُحرِِّ ِ َعلَى َشِيٍه ِمِن َماِل اِلَحِربِيِّ يِّ مِِّ  201 ................... : ُحُصوُل اِلُمِسِلِم أَِو الذِِّ

ِة   مَّ  202 ................................................................................................................... أَِهُل الذِِّ

اًل  ِة : -أَوَّ مَّ  203 ...................................................................................................... َعِقُد الذِِّ

 203 ................................................................................................ َمِن يَتََولَّى ىِبَراَم اِلعَِقِد :

مَّ   203 .............................................................................................. ِة :َمِن يَِصدُّ لَهُ َعِقُد الذِِّ

ِة : مَّ  204 ..................................................................................................... ُشُروُط َعِقِد الذِِّ

ِة بِاِلَقَرا ِِن    مَّ  205 .......................................................................................... ثَانِيًا : ُحُصوُل الذِِّ

ِساَلِم : -أ  قَاَمةُ فِي َداِر اإِلِ  205 .......................................................................................... اإِلِ

ِ : -ا  يِّ مِِّ  205 ......................................................................... َزَواُج اِلَحِربِيَِّة ِمِن اِلُمِسِلِم أَِو الذِِّ

 206 ...................................................................................... ِشَراُه اأِلََراِضي اِلَخَراِجيَِّة : -ج 

يًّا ِبالتَّبَِعيَِّة : -ثَاِلثًا   206 ..................................................................................... َصِيُروَرتُهُ ِذمِِّ

ةُ بِاِل َلَبَِة َواِلفَتِدِ : -َرابِعًا  مَّ  207 ........................................................................................ الذِِّ

ِة  مَّ  207 ........................................................................................................... ُحقُوُق أَِهِل الذِِّ
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اًل  ِولَِة لَُهِم : -أَوَّ  207 ............................................................................................. ِحَمايَةُ الدَّ

قَاَمِة َوالتَّنَقُِّل : -ثَانِيًا   207 .......................................................................................... َحىُّ اإِلِ

ِض لَُهِم فِي َعِقيَدتِِهِم َوِعبَاَدتِِهِم : -ثَاِلثًا   208 ................................................................ َعَدُم التَّعَرُّ

 209 ................................................................................................. اِختِيَاُر اِلعََمِل : -َرابِعًا 

ِة : مَّ  209 ........................................................................................... اِلُمعَاَماَلُد اِلَماِليَّةُ أِلَِهِل الذِِّ

 210 ...................................................................................... اِلُمعَاَملَةُ بِاِلَخِمِر َواِلِخِنِ يِر : -أ 

تاَِلِف   : -ا   210 .............................................................................................. ) َضَماُن اإِلِ

ِ ُمِسِلًما ِلِلِخِدَمِة :اِستِئَِجاُر  -ج  يِّ مِِّ  210 ................................................................................ الذِِّ

ِ فِي نَِ احِ اِلُمِسِلَمِة : -د  يِّ مِِّ  211 ................................................................................ َوَكالَةُ الذِِّ

مِِّ  -هـ  ِ ِمِن ِشَراِه اِلُمِصَحِف َوُكتُِه اِلَحِديِث :َعَدُم تَِمِ يِن الذِِّ  211 ................................................... يِّ

ِة : -و  مَّ  211 ................................................................................................ َشَهاَد ُ أَِهِل الذِِّ

ِة َوَما مَّ  211 ........................................................................................ يَتَعَلَُّى بَِها : أَِنِ َحةُ أَِهِل الذِِّ

ِة اِلَماِليَِّة   مَّ  211 ............................................................................................... َواِجبَاُد أَِهِل الذِِّ

 212 .............................................................................................................. اِلِجِ يَةُ : -أ 

 212 ............................................................................................................ اِلَخَراُج : -ا 

 212 ........................................................................................................... اِلعُُشوُر : -ج 

ِة   مَّ  212 ................................................................................................... َما يُِمنَُف ِمِنهُ أَِهُل الذِِّ

ِة َوُعقُوبَاتُُهِم  مَّ  212 ............................................................................................. َجَرا ُِم أَِهِل الذِِّ

اًل  ِة فِي اِلُحُدوِد : -أَوَّ مَّ  212 .......................................................................... َما يَِختَصُّ بِأَِهِل الذِِّ

ِة فِي اِلِقَصاِص : -ثَانِيًا  مَّ  213 ....................................................................... َما يَِختَصُّ بِأَِهِل الذِِّ

 214 ...................................................................................................... التَِّعِ يَراُد : -ثَاِلثًا 

ِة  ِة ِلِواَليَِة اِلقََضاِه اِلعَامَّ مَّ  214 .............................................................................. ُخُضوُع أَِهِل الذِِّ

ِة  مَّ  214 ................................................................................................... َما يُِنقَُض بِِه َعِهُد الذِِّ

 215 ............................................................................................... ِن نَقََض اِلعَِهَد ِمِنُهِم  ُحِ ُم مَ 

 216 .................................................................................................................. أَِهُل اِلِ تَاِا 

ِة أِلَِهِل اِلِ تَاِا  مَّ  217 ................................................................................................ َعِقُد الذِِّ

 217 ....................................................................................................... ُمَجاَهَد ُ أَِهِل اِلِ تَاِا  

ُْ أَِهِل اِلِ تَاِا َوَما يَِدينُوَن :  218 ........................................................................................ تَِر

تُهُ :عَ  -هـ  ِ , أَِو ِميثَاقُهُ , أَِو ِذمَّ  218 ......................................................................... لَيَّ َعِهُد  َّ

 218 ..................................................................................... اتَِِّخاذُ بَِطانٍَة ِمِن ُدوِن اِلُمِؤِمنِيَن :

 219 ....................................................................................................... ِى اِلبَِ يِ  ُشُروُط تََحقُّ 

 220 ................................................................................................ اِستِعَانَةُ اِلبُ َاِ  بِاِلُ فَّاِر :

 220 ................................................................................................................... بَِيُم اِلَماِل  

 222 .......................................................................................................... َمَواِرُد بَِيِم اِلَماِل  

 224 ................................................................................................. َمَصاِرُف بَِيِم َماِل اِلفَِيِه  

 ِلِلبَِيفِ اِلفَاِسِد :
 226 .................................................................................................... أَِمثِلَةل

 227 ........................................................................................................................ تَِبيِيمل  

: ِ اًل : تَِبيِيُم اِلعَُدوِّ  227 .................................................................................. ُحِ ُم التَِّبيِيِم : أَوَّ

ُم :  228 ................................................................................................... الشَِّرُط الثَّاِلُث : التَّقَوُّ

 229 ....................................................................................................... ُمِستَثِنَيَادل ِمِن اِلبَِيفِ :

 229 .................................................................................... فِي اِلَحِرِا  التََّجسُُّس َعلَى اِلُمِسِلِمينَ 

 232 ....................................................................................................................... تَِحِقيرل  

ِجَماِليُّ   :  232 ................................................................................................... ) اِلُحِ ُم اإِلِ

  ٍ يِّ ُل اِلُمِستَأَِمِن ىلَى ِذمِِّ  233 ................................................................................................ تََحوُّ

  ٍ ِ ىلَى َحِربِيِّ يِّ مِِّ ُل الذِِّ  233 .................................................................................................. تََحوُّ

 233 ........................................................................................................................ تََشبُّهل  

ٍِ نَ  - 3 َِّْخَصْيِن ِلآْلَخِر فِي ُ وَرةِ قَْوٍل نَْو فِْعٍل نَْو تَْر َِاَرَك ُ نََحِد ال ْو اْعتَِْاٍد نَْو َوِمْنَها : اْلُمَوافََْ ُ , َوِهَي : ُم

َِمُِّح .  َغْيِر ذَِلَك , َسَوا و نََكاَن ذَِلَك ِمْن نَْ ِل ذَِلكَ  اأِلَِحَ اُم اِلُمتَعَلِِّقَةُ اآْلَخِر نَْم اَل أِلَْ ِلِح . فَاْلُمَوافََْ ُ نََعمُّ ِمْن التَّ

 234 ................................................................................................................. بِالتََّشبُِّه :

اًل  بَاِس : -أَوَّ  234 ........................................................................................... التََّشبُّهُ بِاِلُ فَّاِر فِي اللِِّ
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 234 ................................................................................................. أَِحَواُل تَِحِريِم التََّشبُِّه :

ِة بِاِلُمِسِلِميَن : مَّ  235 .............................................................................. َساِدًسا : تََشبُّهُ أَِهِل الذِِّ

ِلبَاِن  ِة َوالصُّ مَّ  236 ....................................................................................................... أَِهُل الذِِّ

 237 ............................................................................................. الدُُّخوُل ىَلى َمَ ان فِيِه ُصَورل  

َوُر فِي الِ  ِساَلِميَِّة  الصُّ  237 ......................................................................... َ َنا ِِس َواِلَمعَابِِد َلِيِر اإِلِ

ِ َعلَى اِلُمِسِلِم فِي اِلِبنَاِه   يِّ مِِّ  238 ..................................................................................... تَعَلِِّي الذِِّ

 238 .......................................................................................................   ِليِظ اأِلَِيَمانِ ِصفَةُ تَ ِ 

 239 ........................................................................................................................ تَِقبِيلل  

ُم اِلُمتِلََفاِد    239 .............................................................................................................. تَقَوُّ

 240 ....................................................................................................... َمِن ُشِرَع لَهُ التَِّيِسيُر 

 240 ...................................................................................................... ِجبَايَةُ اِلِجِ يَِة : -أ 

 241 .................................................................................................. «جباية الخراج -ا »

ِة : -ج  مَّ  241 ........................................................................................ ِجبَايَةُ ُعُشوِر أَِهِل الذِِّ

 241 ........................................................................................................................ ِجِ يَةل  

ِساَلِم :تَاِريُخ تَِشِريفِ اِلِجِ يَِة فِ   243 .................................................................................. ي اإِلِ

 244 ...................................................................................... اأِلَِدلَّةُ َعلَى َمِشُروِعيَِّة اِلِجِ يَِة :

 245 .......................................................................................... اِلِحِ َمةُ ِمِن َمِشُروِعيَِّة اِلِجِ يَِة :

ِنَواُع اِلِجِ يَِة :ن ََ ........................................................................................................ 247 

ِلِحيَِّة َواِلِجِ يَِة اِلعَِنِويَِّة :  247 .................................................................... اِلفَِرُق بَِيَن اِلِجِ يَِة الصُّ

ُهوِس , َواِلِجِ يَةُ َعلَى اأِلَِمَواِل : -ثَانِيًا   248 .................................................................. ِجِ يَةُ الرُّ

 248 ..................................................................................................... ) َطبِيعَةُ اِلِجِ يَِة   :

ِة : مَّ  249 .................................................................................................................. َعِقُد الذِِّ

ِ  بِاْلِجْ يَِ  : مَّ ِْْد ال ِِ  249 ................................................................................ إَ ابَ ُ اْلَمافِِر إلَى َع

ِة : مَّ  250 ........................................................................................................ ُرِكنَا َعِقِد الذِِّ

 250 ........................................................................................................... َمَحلُّ اِلِجِ يَِة :

 251 ................................................................................... الطََّوا ُِف الَّتِي تُِقبَُل ِمِنَها اِلِجِ يَةُ :

 251 ................................................................................. أَِخذُ اِلِجِ يَِة ِمِن أَِهِل اِلِ تَاِا اِلعََرِا :

 251 ........................................................................................................... ) اِلَمُجوُس   :

ابِئَِة :قَبُوُل اِلِجِ يَِة ِمِن ا  252 ............................................................................................لصَّ

 253 .......................................................................................... أَِخذُ اِلِجِ يَِة ِمِن اِلُمِشِرِكيَن :

يَن :  254 ............................................................................................ أَِخذُ اِلِجِ يَِة ِمِن اِلُمِرتَدِِّ

 255 ...................................................................................... ُشُروُط َمِن تُِفَرُض َعلَِيِهِم اِلِجِ يَةُ :

اًل : ) اِلبُلُوُغ   :  255 .............................................................................................................. أَوَّ

 256 ...............................................................................................................ثَانِيًا : ) اِلَعِقُل   :

 256 ........................................................................................................... ثَاِلثًا : ) الذُُّكوَر ُ   :

يَّةُ   :  256 ............................................................................................................ َرابِعًا : ) اِلُحرِِّ

 256 ................................................................................................ َخاِمًسا : ) اِلَمِقِدَر ُ اِلَماِليَّةُ   :

َواِمفِ : ِهبَاِن اِلُمِنقَِطِعيَن ِلِلِعبَاَدِ  فِي الصَّ  257 ..................................................... َساِدًسا : أاََل يَُ وَن ِمِن الرُّ

 258 .................................................................................... َسابِعًا : السَّاَلَمةُ ِمِن اِلعَاَهاِد اِلُمِ ِمنَِة :

ِة َوِصفَاتِِهِم فِي ِديَواٍن : مَّ  259 ......................................................................... َضِبُ  أَِسَماِه أَِهِل الذِِّ

 259 .......................................................................................................... ِمِقَداُر اِلِجِ يَِة :

 262 ....................................................................................................... اِستِيفَاُه اِلِجِ يَِة :

 262 ........................................................................................................ اِه اِلِجِ يَِة :َوِقُم اِستِيفَ 

 263 ......................................................................................................... تَِعِجيُل اِلِجِ يَِة :

ِن لَهُ َحىُّ اِستِيَفاِه اِلِجِ يَِة :م ََ ....................................................................................... 263 

ِة اِلعَِدِل : - 1  263 .............................................................................. ُحِ ُم َدِففِ اِلِجِ يَِة ىلَى أَ ِمَّ

ِلِم : - 2 ِة اِلَجِوِر َوالظُّ  264 .................................................................... ُحِ ُم َدِففِ اِلِجِ يَِة ىلَى أَ ِمَّ

 264 .......................................................................................... َدِفُف اِلِجِ يَِة ىلَى اِلبَُ اِ  : - 3

 265 ............................................................. ُحِ ُم َدِففِ اِلِجِ يَِة ىلَى اِلُمَحاِربِيَن " قُطَّاعِ الطُُّرِق " :

 265 ................................................................................ َما يَُراِعيِه اِلعَاِمُل فِي ِجبَايَِة اِلِجِ يَِة :
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ِة : مَّ ِفُى ِبأَِهِل الذِِّ  265 ............................................................................................................. الرِِّ

 265 ................................................................................ ِمَواُل الَّتِي تُِستَِوفَى ِمِنَها اِلِجِ َيةُ :اأِلَ 

 266 ........................................................................ اِستِيفَاُه اِلِجِ يَِة ِمِن ثََمِن اِلَخِمِر َواِلِخِنِ يِر :

تِِهِم :تَأِخِ   266 ................................................................................................. يُرُهِم ىَلى َلالَّ

 266 ........................................................................................ اِستِيفَاُه اِلِجِ يَِة َعلَى أَِقَساٍط :

مِِّ  ِ :ِكتَابَةُ َعاِمِل اِلِجِ يَِة بََراَه ً ِللذِِّ  267 ................................................................................... يِّ

اِل اِلِجِ يَِة : قَابَةُ َعلَى ُعمَّ  267 ........................................................................................... الرِِّ

 268 ................................................................................... الطَِّريقَةُ الثَّانِيَةُ اِلِستِيفَاِه اِلِجِ يَِة :

 268 ...................................................................................................... ُمِسِقَطاُد اِلِجِ يَِة :

ِساَلُم : ُل : اإِلِ  268 ............................................................................................................... اأِلَوَّ

ِساَلِم :ُحِ ُم أَِخِذ الِ  ِ فِي اإِلِ يِّ مِِّ َماِن بَِعَد ُدُخوِل الذِِّ ا َمَضى ِمِن ال َّ  268 ............................................... ِجِ يَِة َعمَّ

 269 ................................................................................................................ الثَّانِي : اِلَمِوُد :

 270 ....................................................................................... : اِجتَِماُع ِجِ يَِة َسنَتَِيِن فَأَِكثََر :الثَّاِلُث 

ِعَساِر : ابُِف : ُطُروُه اإِلِ  270 ..................................................................................................... الرَّ

 270 ................................................................................. اُل َعِن النَّاِس :اِلَخاِمُس : التََّرهُُّه َوااِلِنِع َ 

 271 ............................................................................................................ السَّاِدُس : اِلُجنُوُن :

ِيُخوَخةُ  َمانَةُ َوالشَّ  271 .................................................................................... : السَّابُِف : اِلعََمى َوال َّ

ِة : مَّ  271 ............................................................................................. الثَّاِمُن : َعَدُم ِحَمايَِة أَِهِل الذِِّ

يِِّيَن فِي اِلِقتَاِل َمَف اِلُمِسِلِميَن : مِِّ ُْ الذِِّ  272 ..................................................................... التَّاِسُف : اِشتَِرا

 272 ...................................................................................................... َمَصاِرُف اِلِجِ يَِة :

 273 ...................................................................................................... ِحِ َمةُ تَِشِريفِ اِلِجَهاِد  

ِ ِلِلُمِسِلِم :ُمَجاَورَ  يِّ مِِّ  273 ...................................................................................................  ُ الذِِّ

ِ ِبالنَّاِر , َوتَِ ِريقُهُ بِاِلَماِه , َوَرِميُهُ بِاِلَمِنَجنِيِى : -و   273 .................................................... تَِحِريُى اِلعَُدوِّ

 275 ..................................................................................................................... ) َجِهلل   

 276 ......................................................................... أَِقَساُم اِلَجِهِل : يَِنقَِسُم اِلَجِهُل ىلَى قِِسَمِيِن :

 276 ......................................................................................................................... ِحَجازل 

 277 ....................................................................................................... ُشُروُط ُوُجوِا اِلَحدِِّ :

ِة : -َخاِمًسا  مَّ  278 .................................................................................... ااِلِحتَِساُا َعلَى أَِهِل الذِِّ

 280 ............................................................................................................. اِلِحَمى : ُشُروطُ 

 280 ......................................................................................................... ) أَِحَ اُم اِلَحَمالَِة   :

اَم َمَف اِلُمِسِلَماِد : يَِّة اِلَحمَّ مِِّ  281 .................................................................................... ُدُخوُل الذِِّ

 282 ........................................................................................................................ َخَراجل  

ِ , َوَما يَِجُه فِيَها : يِّ مِِّ  283 ..................................................................... اِنتِقَاُل اأِلَِرِض اِلعُِشِريَِّة ىلَى الذِِّ

 284 ................................................................................................ َوِقُم اِستِيفَاِه اِلَخَراجِ :

 284 ....................................................................................................... تَِعِجيُل اِلَخَراجِ : -ا 

 285 ......................................................................................... ُشُروُط تَِعيِيِن َعاِمِل اِلَخَراجِ :

ِساَلُم : - 1  285 .................................................................................................................... اإِلِ

يَّةُ   : - 2  286 ................................................................................................................ ) اِلُحرِِّ

 286 ................................................................................................................   : ) اأِلََمانَةُ  - 3

 286 ................................................................................................................ ) اِلِ َفايَةُ   : - 4

 286 ..........................................................................................................) اِلِعِلُم َواِلِفِقهُ   : - 5

 287 ...................................................................................................... اِلُخُروُج ِلاِلِستِِسَقاِه :

ِة َعلَى اِقتِنَاِه اِلِخِنِ يِر : مَّ  287 .................................................................................. ىِقَراُر أَِهِل الذِِّ

 287 ............................................................................................. ِو ىتاَِلفُهُ :َسِرقَةُ اِلِخِنِ يِر أَ 

ِة   مَّ  287 ........................................................................................................... ِخيَانَةُ أَِهِل الذِِّ

 288 ............................................................................................................ اِلُمَسابَقَةُ بَِينََها :

ِساَلِم    288 ................................................................................................................. َداُر اإِلِ

 288 .................................................................................................... ) اِلُحِ ُم التَِّ ِليِفيُّ   :

 289 ............................................................................................. ِد :اأِلَِحَ اُم اِلُمتَعَلِِّقَةُ بَِداِر اِلعَهِ 

 290 ................................................................................................ اأِلََماُن أِلَِهِل َداِر اِلعَِهِد :
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يَةُ   : -ا   290 .......................................................................................................... ) الدِِّ

 290 ....................................................................................................................... َدِهِريٌّ  

 291 ......................................................................................................................... َدِولَةل  

َماُم اأِلَِعَظُم : اًل : اِلَحاِكُم أَِو اإِلِ  292 ...................................................................................... أَوَّ

 293 ..................................................................................................... ثَانِيًا : َوِليُّ اِلعَِهِد :

 293 ............................................................................................... ثَاِلثًا : أَِهُل اِلَحلِِّ َواِلَعِقِد:

 293 ..................................................................................................... ِحتَِسُه :َرابِعًا : اِلمُ 

 294 ...................................................................................................... َخاِمًسا : اِلَقَضاُه :

 294 ................................................................................................... َساِدًسا : بَِيُم اِلَماِل :

ِة : ِولَِة اِلعَامَّ  295 ................................................................................................ َواِجبَاُد الدَّ

ِولَِة َوأَِقَساُمهُ :  296 ............................................................................................... ِديَواُن الدَّ

ِ َوأَِح َ  ِكِر اِلَمِ تُوِا :ِكتَابَةُ ِذِكِر  َّ  298 .............................................................................. اُم الذِِّ

ِة : مَّ  298 ............................................................................................................... اِنتَِهاُه الذِِّ

:  ِ دَّ  300 ......................................................................................................... اِلُمِ َرهُ َعلَى الرِِّ

 300 ........................................................................................................ ) َدفِيُن اِلَجاِهِليَِّة   :

 301 ...................................................................................................... ) نَِصُه اِلعَشَّاِريَن   :

ٍة : اِلُ فَّاُر َولَِو َكانُوا - 3  301 .......................................................................................... أَِهَل ِذمَّ

 302 ............................................................................. أَِن يَُ وَن َمِن َصَدَر ِمِنهُ اِلِفِعُل ُمِسِلًما : - 5

 302 .................................................................................................................... ) ُزنَّارل    

نَّاِر ِمِن أَِحَ اٍم :  303 .......................................................................................... َما يَتَعَلَُّى ِبال ُّ

نَّاَر : ِ  ال ُّ مَّ ال  : اتَِِخاذُ نَْهِل ال ِِ  303 ............................................................................................... نَوَّ

نَّاَر :  303 .................................................................................................. ثَانِيًا : لُِبُس اِلُمِسِلِم ال ُّ

 304 ............................................................................... ُحْمُم َمْن َسبَّ النَّمِيَّ  لى هللا عليح وسلم :

ِ النَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم :َسهُّ ا يِّ مِِّ  304 ............................................................................ لذِِّ

 304 .............................................................................................................. أَِسبَاُا السَِّبيِ :

ُل   304 .......................................................................................................... اِلِقتَاُل : -اأِلَوَّ

 304 ..................................................................................... الثَّانِي : النُُّ وُل َعَلى ُحِ ِم َرُجٍل :

دَّ ُ : -الثَّاِلُث   305 ......................................................................................................... الرِِّ

ابِفُ   305 ...................................................................................................... : نَِقُض اِلَعِهِد : الرَّ

 306 ........................................................................................................... اِلُمفَاَدا ُ : -ا 

 306 ............................................................................................................. أَِرَكاُن السَِّرقَِة :

ُل : السَّاِرُق : ِكُن اأِلَوَّ  307 ............................................................................................... الرُّ

 308 ....................................................................................................... ُشُروُط ُوُجوِا اِلَحدِِّ :

 309 ............................................................................................... ُشِرُا اِلُمِسِ ِر ِللتََّداِوي :

ِة َمَف اِلُمِسِلِميَن : مَّ  310 ......................................................................................... ُسِ نَى أَِهِل الذِِّ

ِة َوَلِيِرِهِم ِمِن اِلُ فَّاِر : مَّ  310 ........................................................................... السَّاَلُم َعلَى أَِهِل الذِِّ

ِة : مَّ  311 ........................................................................................... َردُّ السَّاَلِم َعَلى أَِهِل الذِِّ

 312 ........................................................................................................................... ِسِلمل 

ِساَلِم :) اِلُحِ ُم اإِلِ  ِلُم بَِمِعنَى اإِلِ اًل : السِِّ  312 ............................................................... ِجَماِليُّ   : أَوَّ

ِلُم بَِمِعنَى اِلُمَصالََحِة :  312 .................................................................................... . ثَانِيًا : السِِّ

 313 ............................................................. ُع الثَّانِي : َما َكاَن ُمَؤقَّتًا . َوَيأِتِي فِي ُصوَرتَِيِن :النَّوِ 

 313 ......................................................................................................... اأِلُولَى : َعِقُد اِلُهِدنَِة :

وِر :  313 .............................................................................................................. َشَهاَد ُ ال ُّ

 314 ......................................................................................................................... َصابِئة

ابِئَِة :  317 ............................................................................................... اأِلَِحَ اُم اِلُمتَعَلِِّقَةُ بِالصَّ

ِساَلِم َوَضِرُا اِلِجِ يَِة َعلَِيِهِم : ابِئَِة فِي بِاَلِد اإِلِ  317 ......................................................... ىِقَراُر الصَّ

ابِِئ :  318 ............................................................................................................ ِديَةُ الصَّ

جِ نَِسا ِِهِم : ُحِ ُم ذَبَا ِدِ  ابِئَِة , َوُحِ ُم تََ وُّ  318 ....................................................................... الصَّ

ابِئَِة :  319 .......................................................................................................... َوِقُف الصَّ

َدقَةُ َعَلى اِلَ افِِر : -هـ   319 ................................................................................................. الصَّ
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فَاُع َعِن نَِفِس اِل َِيِر :  319 ................................................................................................... الدِِّ

يَافَِة فِي َعِقِد اِلِجِ يَِة :  320 ....................................................................................... اِشتَِراُط الضِِّ

 320 ....................................................................................... تَِطِهيُر آنِيَِة اِلُ فَّاِر َوَماَلبِِسِهِم :

 321 ................................................................................. أَثَُر اِلقَتِِل ُأِلًما فِي َشَهاَدِ  اِلَمِقتُوِل :

 322 ...................................................................................................................... َعِرضل  

 323 ........................................................................................................................ ُعِشرل  

 324 ........................................................................................................ ُحِ ُم أَِخِذ اِلعُِشِر :

 324 ................................................................................................ةُ َمِشُروِعيَِّة اِلعُِشِر :أَِدلَّ 

 324 ..............................................................................................ِحِ َمةُ َمِشُروِعيَِّة اِلعُِشِر :

 325 .................................................................................... اأِلَِشَخاُص الَِّذيَن تُعَشَُّر أَِمَوالُُهِم :

اًل : اِلُمِستَأَِمنُوَن :  325 ........................................................................................................... أَوَّ

ِة : مَّ  325 ............................................................................................................. ثَانِيًا : أَِهُل الذِِّ

 326 ................................................................................................. ) تَِعِشيُر تَِجاَرِ  اِلُمِسِلِميَن   :

 326 ................................................................................... ُشُروُط َمِن يُِفَرُض َعلَِيِهِم اِلعُِشُر :

 326 ..........................................................................................ِلِلعُِشِر : اأِلَِمَواُل الَّتِي تَِخَضفُ 

 327 ....................................................................... ُشُروُط ُوُجوِا اِلعُِشِر فِي اأِلَِمَواِل التَِِّجاِريَِّة :

 328 ........................................................................................................... ِمِقَداُر اِلعُِشِر :

: ِ  328 ........................................................................ ثَانِيًا : اِلِمِقَداُر اِلَواِجُه فِي تَِجاَرِ  اِلَحِربِيِّ

 329 ...................................................................................... : اِلُمدَّ ُ الَّتِي يُِجِ ُئ َعِنَها اِلعُِشرُ 

 329 ............................................................................................. : ) َوِقُم اِستِيَفاِه اِلعُِشِر  

 330 .......................................................................................... َمِن لَهُ َحىُّ اِستِيفَاِه اِلعُِشِر :

 330 ................................................................................................. اِستِيَفاِه اِلعُِشِر :ُطُرُق 

 330 ............................................................................................. ُحِ ُم اِلعََمِل َعلَى اِلعُُشوِر :

 330 ......................................................................................................... ُشُروُط اِلعَاِشِر :

 330 .............................................................................. َما يَُراِعيِه اِلعَاِشُر فِي ِجَبايَِة اِلعُُشوِر :

ِفُى ِبأَِهِل اِلعُِشِر   : -د   331 ........................................................................................... ) الرِِّ

 331 ................................................................................ . الطَِّريقَةُ الثَّانِيَةُ اِلِستِيفَاِه اِلعُُشوِر :

 331 ..................................................................................................... . ُمِسِقَطاُد اِلعُِشِر :

 332 ................................................................................................... ) َمَصاِرُف اِلعُِشِر   :

ِة : مَّ  332 ................................................................................................... ِصفَةُ َعَما ِِم أَِهِل الذِِّ

 332 .......................................................................................................................... َعْنوة 

جِ   333 ......................................................................................... َماِليُّ  )عنو    :) اِلُحِ ُم اإِلِ

 333 ......................................................................................................... ) َعِقُد اِلِجِ يَِة   : -

 334 .......................................................................................................................... ِعياد 

 334 ......................................................................................................... ) اْلُحْمُم التَّْمِليِفيُّ ( :

 335 ........................................................................................................................... َغدْر

 335 ............................................................................................. اْلغَدِْر ) اْلُحْمُم التَّْمِليِفيُّ ( :

ِم : ِ  337 ...................................................................................................... َلِصُه َلِيِر اِلُمتَقَوِّ

 338 ....................................................................................................................... َلنِيَمةل  

 338 ............................................................................................... اِلُحِ ُم التَِّ ِليِفيُّ ِلِل َنِيَمِة :

 339 .......................................................................... َما يُِعتَبَُر ِمِن أَِمَواِل اِل َنِيَمِة َوَما اَل يُِعتَبَُر :

ِضخِ   :  339 ...................................................................................................... ) أَِصَحاُا الرَّ

 341 .................................................................................................. اِنِفَراُد اِلُ فَّاِر بِ َِ َوٍ  :

 341 ......................................................................................................................... ِليلَةل  

 341 .......................................................................... اٍم : اِلقَتُِل ِليلَةل :يَتَعَلَُّى بِاِلِ يلَِة ِمِن أَِح َ  َما

 342 ........................................................................ فِدَاُ  اأْلَِسيِر اْلُمْسِلِم , بِآاَلِت اْلَحْرِب , َواْلُمَرالِ :

 342 ......................................................................................................................... فِِديَةل  

اِر   : -ز   343 .................................................................................... ) اِلفُِرقَةُ بَِسبَِه اِختاَِلِف الدَّ

 343 ......................................................................................................................... فَِقيرل  

َكا ُ :اِلفَ   343 ......................................................................................... ِقيُر الَِّذي تُِعَطى لَهُ ال َّ
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 344 .................................................................................................... ) َمَواِرُد اِلفَِيِه   : -ا 

 344 .......................................................................................................................... لَةل قَمَا

 346 ......................................................................................................... اِلقُِربَةُ فِي اِلَوِقِف :

هُ ىلَِيِهِم اِلقََساَمةُ :  346 ................................................................................................. َمِن تَُوجَّ

 349 .......................................................................................................... افِِر :ُحِ ُم تَِقِليِد اِل َ 

 349 ....................................................................................................... ِواَليَةُ تَِقِليِد اِلَقَضاِه :

ِة اِلقاََلنَِس : مَّ  350 ........................................................................................... ُحِ ُم لُِبِس أَِهِل الذِِّ

 350 ....................................................................................................... طرق توفير ال فاية :

كا  : -أ   350 ................................................................................ توفير ال فاية عن طريى ال ِّ

 351 .......................................................................... م المال :توفير ال فاية عن طريى بي -ا 

را ه على األلنياه : -ج   351 ............................................... توفير ال فاية عن طريى توأيف الضِّ

 351 ..........................................................................................   ا  المافر في اآلخرة والدنيا :

 351 ......................................................................... ن اح المسلم كافر ً ون اح ال افر مسلمةً :

 353 ........................................................................................... رابعاً : المستحى لإلطعام :

 353 ..................................................................................... رط في التِّ فير بال سو  :ما يشت

 353 ....................................................................................................... كنوز الجاهليِّة : -ا 

 354 ........................................................................................... ال ن  المشتبه األصل : -ج 

ار الِّتي وجد فيها :  354 ................................................. ثانياً : تقسيم ال ن  الجاهليِّ بالنِّظر ىلى الدِّ

ل : ال ن  الِّذي يوجد في دار اإلسالم :  354 ......................................................................... النِّوع األوِّ

ي في دار الحرا :  356 ................................................. النِّوع الثِّاني : ال نوز الِّتي يجدها المسلم أو الذِّمِّ

 357 .................................................................................................................... مل يِّة ال ن  :

 359 .............................................................................................. ميِّة :مل يِّة ال نوز اإلسال

ة بال ن  :  359 ......................................................................................... مسا ل فقهيِّة خاصِّ

يِّ والمستأمن لل نوز :  360 ................................................................................... احتفار الذِّمِّ

يِّ بدار الحرا :  361 ................................................................................................ لحوق الذِّمِّ

 361 .............................................................................................. النِّهي عن ألفاٍأ معيِّنٍة : -ز 

 361 ............................................................................................ الح م بإسالم اللِّقي  أو كفره :

يِّ :  362 ...............................................................................................حرمة مال المسلم والذِّمِّ

 363 ...................................................................................................................... َمُجوس 

 363 .............................................................................................. األح ام المتعلِّقة بالمجوس :

ة للمجوسيِّ :  367 ................................................................................................. عقد الذِّمِّ

 367 ...................................................................................................... شهاد  مدمن الخمر :

 367 ................................................................. لخمر من حيث الطِّهار  والنِّجاسة :ثياا مدمن ا

 368 ............................................................................................أكل األفيون للمدمن عليه :

 368 .................................................................................................. المرور على العاشر :

 368 .................................................................................................................... ُمِستأِمن *

 369 .......................................................................................................... أمان المستأمن

 369 ............................................................................... مشروعيِّة األمان والح مة فيها : -أ 

 369 .......................................................................................... أمان اإلمام أو نا به : -أوالً 

 369 .................................................................................................... أمان األمير : -ثانياً 

عيِّة : -ثالثاً   369 ............................................................................................. أمان آحاد الرِّ

 370 .............................................................................................. ما ينعقد به األمان : -هـ 

 371 ................................................................................. شرط ىعطاه األمان للمستأمن : -و 

ن : -ز   371 ................................................................................................... شروط المؤمِِّ

 373 ...................................... اختلف الفقهاه في أمان العبد والمرأ  والمريض على التِّفصيل اآلتي :

 374 ............................................................................................ ما ينتقض به األمان : -ْ 

 374 ........................................................... ما يترتِّه على رجوع المستأمن ىلى دار الحرا : -ل 

 376 ..................................................... ما يجوز للمستأمن حمله في الرجوع ىلى دار الحرا : -م 

 376 ................................................................................. الدخول ىلى دار اإلسالم ب ير أمان :

 377 ................................................................................................. ن اح المسلم بالمستأمنة :

This file was downloaded from QuranicThought.com



 881 

 377 ................................................................. ستأمن وزوجته الختالف الدِّار :التِّفريى بين الم

 377 .................................................................. التِّوارث بين المستأمنين وبينهم وبين ليرهم :

 377 ........................................................................................ المعامالد الماليِّة للمستأمن :

 378 .......................................................................... قصاص المستأمن بقتل المسلم وع سه :

 378 ......................................................................................................... دية المستأمن :

 379 ............................................................................... لمسلم بالمستأمنة :زنا المستأمن وزنا ا

 379 ............................................................................................... قذف المستأمن للمسلم :

 379 ........................................................................................ النِّظر في قضايا المستأمنين :

 380 ............................................................................شهاد  المسلم على المستأمن وع سه :

 380 .................................................................................. شهاد  ال فِّار بعضهم على بعض :

 381 ........................................................................................... ىسالم المستأمن في دارنا :

 381 ............................................................................................ مود المستأمن في دارنا :

 382 ............................................................................................ أخذ العشر من المستأمن :

 382 .............................................................................. من مال ال نيمة : ما يرضخ للمستأمن

 382 ......................................................................... ما يستحقِّه للمستأمن من ال ن  والمعدن :

: ٍ يِّ  382 ........................................................................................... تحول المستأمن ىلى ذمِّ

 382 ....................................................................................................... استئمان المسلم :

 383 ....................................................................... قتال المسلم المستأمن في دار الحرا : -ج 

 384 .......................................................... آخر في دار الحرا :قتل المستأمن المسلم مسلماً  -د 

 384 ............................................................................................ دخول ال افر المسجد الحرام :

 384 ............................................................................................ سادساً : مصافحة ال افر :

 385 ................................................................................................. مضاربة لير المسلم :

 386 .......................................................................................................................... َمعَابِد

 386 .......................................................................................................... أقسام المعابد :

 387 ............................................................................................ األح ام المتعلِّقة بالمعابد :

 387 ............................................................................... ىحداث المعابد في أمصار المسلمين :

 388 .................................................................................................. هدم المعابد القديمة :

 389 ..................................................................... األراضي المفتوحة صلحاً ثالثة أنواعٍ : - 15

 389 ......................................................................................................... ىعاد  المنهدم :

 390 .......................................................................................................... ترميم المعابد :

 390 ....................................................................................... نقل المعبد من م اٍن ىلى آخر :

 390 .................................................................. اعتقاد ال نيسة بيم  ِّ واعتقاد زيارتها قربةً :

 390 .............................................................................................. الصِّال  في معابد ال فِّار :

 391 ................................................................................................... الن ول في ال نا س :

 391 .......................................................................................... دخول المسلم معابد ال فِّار :

 391 ...........................................................................اإلذن في دخول ال نيسة واإلعانة عليه :

يِّين في المعابد :  391 .......................................................................................... مالعنة الذِّمِّ

 392 ...................................................................................... وقوع اسم البيم على المعابد :

 392 .................................................................................................... بيف عرصة كنيسٍة :

 392 ..................................................................................... بيف أرٍض أو داٍر لتتِّخذ كنيسةً :

ة داراً التِّخاذها كنيسةً :  392 ......................................................................... استئجار أهل الذِّمِّ

ي بيته كنيسةً في حياته :  392 .................................................................................. جعل الذِّمِّ

 392 ............................................................................................ ي ال نيسة :عمل المسلم ف

 393 .......................................................................................... ضرا النِّاقوس في المعابد :

 393 ................................................................................................... الوقف على المعابد :

 394 .................................................................................... الوصيِّة لبناه المعابد وتعميرها :

 395 ..................................................................................... ح م المعابد بعد انتقاض العهد :

 395 ................................................................................................... المفارقة في النِّ اح :

 397 ....................................................................................................................... ُمُ وس 

 398 ............................................................................................... الشِّهاد  على الم وس :
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ة المن ر في دار اإلسالم :  398 .............................................................................. ىأهار أهل الذِّمِّ

 399 .......................................................................................................................... نقض

 399 ....................................................................................................... ثانيا نقض العهود

 399 .................................................................................................................... الج ية -و

 400 .................................................................................................................. ن اح ال فار 

 401 ...........................................................................................................................نَِ ث 

 402 ................................................................................................ الح م الت ليفي للن ث -أ

 402 ............................................................................................. الح م الوضعي للن ث -ا

 403 ........................................................... ويشترط في وزير التنفيذ شروط خاصة ، تتعلى بعمله ، 

 404 ....................................................................................................... الوصية لجهة عامة 

 405 ........................................................................................................ الوصية ل ير المسلم

ِساَلمِ   406 ............................................................................................... تََوطُُّن اِلَحِربِيَِّة بَِداِر اإِلِ

 407 ............................................................................................ الشروط المعتبر  في الداعي:

 407 ................................................................................. أوالً ـ كون الداعي مطلى التصرف:

 407 ............................................................................................ ثانياً ـ كون الداعي مسلماً:

 407 ................................................................................................................... يوم السبم

 409 ....................................................................... جـ ـ ترْ اليهودي طله الشفعة يوم السبم:

 409 ............................................................ مجلس القضاه يوم السبم:د ـ ىحضار اليهودي ىلى 

 410 ...................................................................................................................... الباا الرابف

 410 ..................................................................... ذكر شرح العالمة ابن القيم رحمه هللا لهذه الشروط

 410 ............................................................................ ذكر الشروط العمرية وأح امها وموجباتها

 412 ................................................................... الفصل االول في أح ام البيف وال نا س  - 206

 414 ...................................................................... ل بيان بناه بعض المدن اإلسالميةفص  207

 417 ......................................................................................فصل مآل معابد أهل الذمة 208

 417 .......................................................................... فصل ما يترته على نقض العهد   - 209

 419 ....................................................................... فصل الضرا الثاني من البالد ما فتد عنو 

 420 ....................................................................... فصل الضرا الثالث ما فتد صلحا   - 211

 421 ............................................ فصل ذكر نصوص أحمد وليره من األ مة في هذا الباا   - 212

 423 ...................................................... فصل زوال األمان عن األنفس زوال عن ال نا س  - 214

 423 .................................... بناه ما استهدم منها ورم شعثه وذكر الخالف فيه فصل في ذكر  - 215

 425 ............................................................. فصل ح م ترميم ال نيسة وزياد  البناه فيها  - 216

 425 ........................................................................ م ان آلخر فصل نقل ال نيسة من   - 217

 426 .......................................................................... فصل ح م أبنية ودور أهل الذمة   - 218

 427 ......................................................... فصل في تملك الذمي باإلحياه في دار اإلسالم   - 219

فصل قولهم وال نمنف كنا سنا من المسلمين أن ين لوها في الليل والنهار وأن نوسف أبوابها    - 220

 428 ..................................................................................................... للمار  وابن السبيل

 429 .................................................... ال في منازلنا جاسوسافصل قولهم والنؤوي فيها و  - 221

 429 ...................................................................... فصل قولهم وال ن تم لشا للمسلمين  - 222

 430 .................................. سنافصل قولهم وال نضرا نواقيسنا ىال ضربا خفيا في جوف كنا   - 223

 431 ......................................................................... فصل قولهم وال نظهر عليها صليبا -224

 431 ..... سلمونفصل قولهم وال نرفف أصواتنا في الصال  وال القراه  في كنا سنا مما يحضره الم  - 225

 431 ......................................... فصل قولهم وال نخرج صليبا وال كتابا في أسواق المسلمين  - 226

أصواتنا مف موتانا وال نظهر النيران معهم فصل قولهم وأال نخرج باعوثا وال شعانين وال نرفف   - 227

 432 ................................................................................................... في أسواق المسلمين

 432 ....................................................................... فصل ح م حضور أعياد أهل ال تاا  - 228

 433 .................................................. رهم بالخنازير وال ببيف الخمورفصل قولهم وال نجاو  - 229

 433 ........................................................فصل وكذلك قولهم وال نجاوز المسلمين بموتانا  - 230

 434 ............................................................................... فصل قولهم وال ببيف الخمور  - 231

 434 ........................................................... فصل قولهم وال نرله في ديننا وال ندعو ىليه أحدا  - 232

 435 .............................................................................. فصل في مفادا  األسير ال افر  - 234
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 436 ..................................... فصل قولهم وأال نمنف أحدا من أقربا نا أراد الدخول في اإلسالم  - 235

فرق فصل وقولهم وأن نل م زينا حيثما كنا وأال نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسو  وال عمامة وال   - 236

 437 ................................................................................................... شعر وال في مراكبهم

 438 ...................................................................................... فصل قولهم وال عمامة  - 237

 440 ....................................................... فصل اختصاص أهل اإلسالم بالتلحي في العما م  - 238

 440 ................................................................. فصل قولهم وال في نعلين وال فرق شعر  - 239

 441 ........................................................................ فصل وكذلك قولهم وال بفرق شعر  - 240

 441 .... فصل في هدي رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم في حلى الرأس وتركه وكيفية جعل شعره  - 241

 442 ..................................................................... فصل  متى يرخى الشعر ومتى يضفر  - 242

 442 .................................................................. فصل  منف أهل الذمة من لباس األردية  - 243

فصل  قالوا وال نتشبه بالمسلمين في مراكبهم وال نركه السروج وال نتقلد السيوف وال نتخذ شيئا   - 244

 444 ............................................................................................ من السالح وال نحمله معنا

 445 ............................................................................. فصل  قالوا وال نتقلد السيوف   - 245

 445 ........................................................ فصل بعض األح ام التي ضربم على أهل الذمة  - 246

 446 ....................................................................................... فصل  لون لباس أهل ال تاا  - 247

 446 ......................................................................... فصل  فساد ذمم نساه أهل ال تاا  - 248

 447 .............................................................................. فصل  قالوا وال نت لم ب المهم  - 249

 447 ................................................................ فصل   قالوا وال ننقش خواتيمنا بالعربية  - 250

 448 ...................................................................................... فصل   قالوا وال نت نى ب ناهم  - 251

 449 .................................................................... فصل  خطاا ال تابي بسيدي وموالي  - 252

 449 ......................................................... فصل ومما يتعلى بهذا الفصل كيف ي ته ىليهم  - 253

صل  قالوا ونوقر المسلمين في مجالسهم ونقوم لهم عن المجالس وال نطلف عليهم في منازلهم ف  - 254

 450 ....................................................................................................... ونرشدهم الطريى

 450 ......................................................فصل  صيانة القرآن أن يحفظه من ليس من أهله  - 255

 450 .......... فصل  قالوا وال يشارْ أحد منا مسلما في تجار  ىال أن ي ون ىلى المسلم أمر التجار   - 256

 451 ............. نجدفصل   قالوا وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثالثة أيام ونطعمه من أوس  ما   - 257

 454 ................................................. فصل  ن ول المريض من أهل اإلسالم على أهل الذمة  - 258

 455 ...................................................... فصل قولهم وأن من ضرا مسلما فقد خلف عهده  - 259

 455 .................................................................. فصل   متى يعتبر الذمي ناقضا لعهده?  - 260

 456 ......................................................... فصل   ح م ىذا أسلم الذمي بعد فجوره بمسلمة  - 261

 456 ............................................... فصل   ىذا نقضوا ما شرطوا على أنفسهم نقض عهدهم - 262

 457 .............................................................................................. فيما ينقض العهد وما ال ينقضه

 457 ......................................................................  لم في الرا تعالى من أهل الذمةذكر قوله فيمن يت

 458 ....................................................................... فصل  طريى ثالث في نقضهم العهد  - 263

 460 ........................................................... فصل مذهه اإلمام الشافعي فيما ينقض العهد  - 264

 461 .............................................................. فصل  مذهه اإلمام مالك فيما ينقض العهد  - 265

 462 ........................................................ فصل  مذهه اإلمام أبو حنيفة فيما ينقض العهد  - 266

 463 ................................................ فصل  ليس ألهل الذمة عهد ىال ما داموا مستقيمين لنا  - 267

 463 ...................................................................... فصل  انتقاض العهد بن ثهم أيمانهم  - 268

 465 ........................................................ فصل  كل من طعن في ديننا فهو من أ مة ال فر  - 269

 466 ............................................................ فصل  الهم بإخراج الرسول موجه لقتالهم  - - 270

 466 .......................................................... األمر بقتال الناكثين الطاعنين في الدين  فصل  - 271

 466 ........................................فصل  المحاد هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ليس له عهد  - 272

 467 ...................................................................................... عنى ال بمفصل  بيان م  - 273

 468 ............................................ فصل  زوال العصمة عن نفس ومال المؤذي هلل ورسوله  - 274

 468 ...................................................... فصل مد هللا قتالهم حتى ينتهوا عن أسباا الفتنة  - 275

 468 ................................... فصل   يوفى العهد ىليهم ما لم ينقصونا شيئا مما عاهدناهم عليه  - 276

 472 ................................................................ فصل حجة اإلمام الشافعي في قتل الساا  - 277

 480 ............................................... فصل رد شيخ اإلسالم على شبهة في قتل ابن األشرف  - 278

 482 .................................................... فصل سه النبي صلى هللا عليه وسلم  أو األصحاا  - 279

This file was downloaded from QuranicThought.com



 884 

 482 ................................................................................................................... الباا الخامس

 482 ........................................................... بيان موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا من أهل الذمة

 482 ..................................................... ُوُجوِا اِختَِصاِص اِلَخاِلِى بِاِلِعبَاَدِ  َوالتََّوكُِّل َعلَِيِه  #: فَِصلل فِي

 488 .................................................................................................. #السلف أعلم من الخلف

 495 ........................................................................................................ #رأيه في البطا حية

 506 .................................................................. #ح م من ترْ الجمعة والجماعاد هل ين ر عليه ؟

 509 ................................................................................. #الفرق بين  اِلُمِؤِمِن َواِلَ افِِر َواِلفَاِسىِ 

 514 ......................................................................................................... #شهاد  أهل الذمة 

 523 ................................................................................................. #ح م التشبه بأهل ال تاا

 525 ...... بعد ىقامة الحجة عليه فهو كافر خالد في النار #كل من لم يؤمن برسالة محمد صلى هللا عليه وسلم

 532 ........................................................................................... #ح م من ترْ فرا ض اإلسالم

ِة َعلَى اِلُمِسِلِمينَ  مَّ  534 ...................................................................... ِعِنَد اِلَحاَجةِ  # َشَهاَد َ أَِهِل الذِِّ

ِة يُِمنَعُوَن ِمِن ىِحَداِث َمعَابِِدِهمِ  مَّ  535 ................................................................................ #أَِهُل الذِِّ

 540 .............................................................................................. #جواز شراه خل أهل الذمة

 542 .......................................................................................................... #لباس أهل الذمة 

 544 ................................................................................ #النهي عن رفف الصود خلف الجناز  

 544 ................................................................................... د المشركين #النهي عن حضور أعيا

 547 ........................................ #الفرق بين عقوبة المسلم العاصي يوم القيامة وعقوبة ال افر األصلي 

 550 ....................................................................... ِن أَِهِل اِلَحِرِا #ُوُجوِا اِلُحِ ِم بَِيَن اِلُمعَاِهِديَن مِ 

 551 ............................................................................................ #العشر على تجار أهل الذمة 

 553 ............................................................................ #َهِل تُِحَصُن اِلُمَراِهقَةُ ِلِلَباِلغِ ؛ َوِباِلعَِ ِس ؟ 

 554 ............................................................................................................ #مصرف الفيه 

 565 ....................................................................................................... #الرسالة القبرصية 

 575 .................................................................................... ذمة # ح م بناه معابد جديد  ألهل ال

 581 ................................................................................................ #ىصالح ال نيسة المهدمة 

 581 ........................................................................................... #دفاعه  عن الشروط العمرية 

 583 ................................................ #ىل ام أهل الذمة بلباس لير اللباس المعروف بالشروط العمرية 

 584 .......................................................................................... #قتل الراهه وأخذ الج ية منه 

 586 .................................................................................................. #أخذ الج ية من اليهود 

 586 .................................................................................................. #ىراقة خمور أهل الذمة 

 587 ................................................................................. #ح م بيف أهل الذمة الخمر للمسلمين 

 587 ................................................................................................ # ح م شتم ال تابي لمسلم 

 587 .............................................................................................................. #تحريم الحيل 

 590 ........................................................................................... #ح م شراه األرض الخراجية 

 592 ............................................................................................................... #ح م الم س 

 594 ........................................................................................... #هل أكل الحالل اليوم متعذر ؟

 594 ........................................................................................ #قَاِعَد ل فِي اِلَمِقبُوِض بِعَِقٍد فَاِسٍد 

 595 ......................................................................................................... #ح م بيوع العينة 

ِة بَِعِضِهِم َعَلى بَِعٍض  مَّ  598 ................................................................................. #َشَهاَدِ  أَِهِل الذِِّ

 599 .............................................................................................. # بعض نواقض عقد الذمة 

 599 .................................................................................................... #تحويل البيعة لمسجد 

 600 ............................................................................................................... #بيف المجهول

 600 ...................................................................... # مقدار ما يطعم أهل الذمة المسلمين بالضيافة

 602 .................................................................................................... #تحريم ألم أهل الذمة 

 605 ....................................................................................................... #نواقض عهد الذمة 

 620 ......................................................... # قتل من يسه النبي صلى هللا عليه وسلم من أهل الذمة 

 638 ........................................................................ #ح م سه لير الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 643 ...................................................................... #خروج أهل الذمة من دار اإلسالم لدار الحرا 

 654 ................................................................................................ #ىل ام أهل الذمة بالص ار 

 656 ................................................................................................................... الباا السادس

This file was downloaded from QuranicThought.com



 885 

 656 ...................................................................................... ذكر بعض أقوال أهل العلم المعاصرين

 656 ..................................................................... #أهل الذمة والوالياد العامة في الفقه اإلسالمي

 664 ........................................................................................................... أح ام أهل الذمة#

 676 ............................................................................................................. #تحطيم األوثان

 681 ......................................................................... #يوسف القرضاوي يتالعه بعقيد  المسلمين

 690 ............................................................................. #ىسعاف المؤمنين بنصر  خاتم المرسلين

 693 ............................... الفصل األول : م انة النبي صلى هللا عليه وسلم الواجبة في قلوا المؤمنين

 701 ................................................................. الفصل الثاني: صيانة هللا ع  وجل لجناا النبو 

 713 .......................................................... الفصل الثالث: جريمة سه النبي صلى هللا عليه وسلم

ِ النبي صلى هللا عليه وسلمالفصل الرابف: ح م س  720 ............................................................. ااِّ

 750 ..................................... الفصل الخامس: رد شبهاد حول ح م ساا النبي صلى هللا عليه وسلم

 759 .......................................... س لباس معين يمي هم عن المسلمين؟#ما ح م أمر لير المسلمين بلب

 762 ........................................................................................... #الحه في هللا والب ض في هللا

 773 ......................................................................................... #أح ام أهل الذمة باقية لم تنسخ

 780 ............................................................................... #الموقف من الرأي اآلخر نظر  شرعية

 794 .................................................................................. #الشروط العمرية في معاملة الذميين

 795 .................................................................................... مشاركة في الحرا العراقية#ح م ال

 799 ............................................................................................. #استقدام عمال لير مسلمين

 799 ......................................................................................... # مواد  ال افر هل تحرم مطلقاً؟

 800 ........................................................................................................... #الجهاد والدعو 

 802 .......................................................................................... #ح م قتال العراقيين لألمري ان

 804 ..................................................................................... #واجبنا تجاه االعتداه على العراق

 805 ................................................................................................ #جهاد الطله وجهاد الدفف

 806 ...................................................................... # ىذا كان ال ىكراه في الدين، فِلَم شرع الجهاد؟!

 813 ........................................................................................................ #الح مة من الجهاد

 816 .................................................................................................... #معاملة لير المسلمين

 817 ................................................................................................................... #أهل الذمة

 818 ................................................................................................ #الح مة من فرض الج ية

 819 ...................................................................................................... #كيف تُقدَّر الج ية؟!

 820 ........................................................................... # لياا الموضوعية في تيار مجاملة اآلخر

 824 ............................................................................................ وفي فتاو  الشب ة اإلسالمية

 824 ...................................................................... الشروط العمرية التي تخص أهل الذمة# …

 826 ........................................................................................  ية وأقسام ال فار فيها .#الج

 827 ...................................................................... الشروط العمرية التي تخص أهل الذمة# …

 829 ........................................................... ال تناقض بين الشروط العمرية والعهد  العمرية# …

 830 ....................................................................... # دفاع عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاا

 833 .............................................. #حقوق المنتصر : بين الشروط العمرية وضرباد بوش االستباقية

 836 ............................................................................................... #النصر على نصار  مصر

 842 .................................................................................... #) ح م المشاركة في أعياد ال فار  

 849 .............................................................................. ر  شرعية# الموقف من الرأي اآلخر نظ

 861 .................................................................................................... #المواطن  نم امسالم؟؟

 866 ............................................................................................................. المصادر والمراجف

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


