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 أحكام غير المسلمين -12

  :أقسام الكفار 

 الكفار قسمان:

 أهل حرب.. وأهل عهد.

 وأهل العهد ثالثة أصناف:

 أهل ذمة.. وأهل أمان.. وأهل هدنة.

ون في دار اإلسالم أهل الذمة -1 : وهم الكفار المقيمون في دار اإلسالم. ويُقَرُّ

 إذا دفعوا الجزية، والتزموا أحكام اإلسالم.

: وهم الكفار الذين يَْقدمون إلى بالد المسلمين من غير ألمانأهل ا -2

 استيطان لها بقصد التجارة أو الزيارة.

فهؤالء وأمثالهم يُعرض عليهم اإلسالم، فإن أجابوا وإال وجب ردهم إلى 

 مأمنهم. 

: وهم الكفار الذين في دارهم، وقد عاهدوا المسلمين أهل الهدنة -3

 مدة معلومة.وصالحوهم على ترك القتال 

 وهذه أقسام الناس من غير المسلمين وأحكامهم.
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 أهل الذمة -1

  :هو إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، والتزام عقد الذمة

 أحكام اإلسالم.

  :حكم عقد الذمة 

 عقد الذمة ال يعقده إال اإلمام أو نائبه.

 و مشرك.ويجوز عقد الذمة لليهود، والنصارى، والمجوس، وكل كافر أ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )قال هللا تعالى:  -1

 [. 29التوبة: ]  (   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

هُ قَاَل ِلعَاِمِل ِكْسَرى: أََمَرنَا  -2 نَا بِـيُّ نَ َوَعن الُمِغيَرة ْبن ُشْعبَةَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ أَنَـّ

ىأْن نُقَاتِلَُكْم حَ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل َرب ِنَا  أخرجه  .ِجْزيَةَ التَْعبُدُوا هللاَ َوْحدَهُ أْو تَُؤدُّوا  تَـّ

  .(1)البخاري

  :شروط عقد الذمة 

 يشترط لصحة عقد الذمة ما يلي:

 أن يكون المعقود لهم من الكفار. -1

 أن يكون العقد من اإلمام األعظم أو نائبه. -2

 أن يدفع الكفار الجزية.  -3

 . أن يلتزمون أحكام اإلسالم -4

فإذا توفرت هذه الشروط أعطاهم اإلمام عهداً مستمراً للبقاء في دار 

                                                 

 . (3159برقم ) أخرجه البخاري (1)
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نصارى نجران في  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم، أو البقاء في ديارهم، كما عاهد النبي 

 بالدهم.

  :كيفية التزام أهل الذمة بأحكام اإلسالم 

 يتضمن هذا االلتزام خمسة أمور هي:

 ه.الخضوع لوالية القضاء اإلسالمي، والتحاكم إلي -1

التميز عن المسلمين بما يدل عليهم؛ لئال يغتر بهم الناس، ولإلمام اإللزام  -2

 به أو تركه حسب المصلحة.

اجتناب ما فيه غضاضة على المسلمين في دينهم كالتعرض ألحكام  -3

أو الرسول، أو القرآن، بالنقد أو السخرية أو االستهزاء ونحو  ،اإلسالم

 ذلك.

ى المسلمين كاالجتماع على قتال المسلمين، أو اجتناب ما فيه ضرر عل -4

 التجسس عليهم، أو الزنا، أو شرب الخمور ونحو ذلك.

عدم إظهار المنكرات كإحداث البِيَع والكنائس، وإظهار الخمر والخنزير،  -5

والضرب بالناقوس، وتعلية البنيان على المسلم، والتعري وعدم الحشمة 

 ونحو ذلك.

 كفار: حكمة أخذ الجزية من ال 

: هي المال المأخوذ من الكفار مقابل الكف عن قتالهم، أو إسكانهم الجزية

 دار اإلسالم.

فالذمي يتمتع بحماية الدولة اإلسالمية له، ويُعفى من الخدمة العسكرية، 

ويَْنعم بأمن البالد وخيراتها، مقابل استقراره في دار اإلسالم، وحقن 
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 دمه، والكف عن قتاله.

ة من الكفار وإقامتهم مع المسلمين، تهيئة الجو اإلسالمي وسر أخذ الجزي

لهم، لعلهم يسلمون باختيارهم، ولهذا أوجب اإلسالم حسن معاملتهم، 

 واإلحسان إليهم وعدم اإلساءة إليهم.

  (   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)قال هللا تعالى:  -1

 [.8الممتحنة: ]

ِ َعِن النَّ  ْنـُهـماهللاُ عَ  يَ ِض ْبِن َعْمرو رَ  ٬َعْبِدا َوَعنْ  -2 َمْن قَتََل »: الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

َجنَِّة، َوإِنَّ ِريَحَها تُوَجدُ ِمْن َمِسيَرةِ أْربَِعيَن الْح َرائَِحةَ يَـرِ  لَـمْ  َهـداً ُمعَا

ً َعام   .(1)أخرجه البخاري .«ا

  :مقدار الجزية 

لعسر واليسر، وحسب مقدار الجزية يفرضه اإلمام أو نائبه حسب ا

 اختالف المكان والزمان والبالد. 

وتؤخذ من الذهب أو الفضة أو النقود أو غيرها من األشياء المباحة 

كالثياب والطعام والحيوان وغيرها مما ينتفع به اإلنسان في حياته مما 

 أحله هللا، وما بذلوه وجب قبوله، وتؤخذ من الذمي في نهاية العام.

 زية: من تجب عليه الج 

تجب الجزية على كل من يجب قتله مقابل الكف عنه، وهو كل كافر، 

 بالغ، عاقل، ذكر، حر، صحيح، قادر.

 وتسقط الجزية عن الكافر بإسالمه.

                                                 

 . (3166برقم ) أخرجه البخاري (1)
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  :من ال تؤخذ منه الجزية 

ال تؤخذ الجزية من الصبي، والمجنون، والمرأة، والرقيق، والمريض، 

ممن ال قدرة له على  والفقير، واألعمى، والهرم، والراهب ونحوهم

 العمل.

  :أحكام أهل الذمة 

إذا أدى أهل الذمة الجزية وجب قبولها منهم، وحرم قتالهم، أو إهانتهم، أو  -1

 اإلساءة إليهم.

نظهر لهم عند استالم الجزية القوة والعزة، ونستلمها من أيديهم وهم  -2

 صاغرون.

 نحترمهم، كلٌّ بحسبه؛ تأليفاً لقلوبهم. -3

ً في  تجوز -4 ً لقلوبهم، وطمعا عيادتهم، وتعزيتهم، واإلحسان إليهم؛ تأليفا

 إسالمهم.

ال يجوز تصدير أهل الذمة في المجالس، وال القيام لهم، وال بدئهم  -5

 بالسالم، فإن سلموا علينا وجب الرد عليهم بقولنا: وعليكم.

 ال تجوز تهنئة أهل الذمة بأعيادهم، وال حضور حفالتهم. -6

 أحكام اإلسالم عليهم في المعامالت والعقوبات الجنائية. إجراء -7

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )قال هللا تعالى:   -1

 [.29التوبة: ]  (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

  (   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)وقال هللا تعالى:  -2

 [.8الممتحنة: ]
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ودَ اليَـهُ الَ تَْبدَُؤا » :قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَن  َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ رَ هُ  بِـيَعْن أَ وَ  -3

وهُ إِ  فِـي ُهـمْ أََحدَ  تُـمْ َوالَ الن َصاَرَى بِالس الَِم، فَإِذَا لَِقي  لَـىَ َطِريٍق فَاْضَطر 

  .(1) أخرجه مسلم  «.أَْضيَِقهِ 

ُكْم لَـيْ إِذَا َسل َم عَ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَن  َرُسوَل ا ـهُ َرِضَي هللاُ َعنْ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك وَ  -4

 .(2)متفق عليه «.ُكمْ لَـيْ ِكتَاِب فَقُولُوا: َوعَ الأَْهُل 

ِ ى النَّ ـودَ َجاُءوا إِلَ اليَـهُ أَنَّ  ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعنُهـَما ْبنِ  ٬َعْن َعْبِداوَ  -5 ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

َ ا، نَـيَ َواْمَرأَةٍ زَ  ْنـُهـمْ بَِرُجٍل مِ  ً َمَر بِـِهـَما فَُرِجـَما، قَِريبفَأ َجنَائِِز الِمْن َمْوِضعِ  ا

 .(3)متفق عليه  َمْسِجِد.الِعْندَ 

ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ دُُم النَّ يَـخْ وِديٌّ يَـهُ َعْن أَنٍَس َرِضَي هللاُ َعنهُ قَاَل: َكاَن ُغالٌَم وَ  -6

فَنََظَر «. ِلـمْ أَسْ : »لَـهُ أِْسِه، فَقَاَل يَعُودُهُ، فَقَعَدَ ِعْندَ رَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ فََمِرَض، فَأَتَاهُ النَّ 

 بِـيُّ ، فََخَرَج النَّ لَـمَ ، فَأَسْ ملسو هيلع هللا ىلصقَاِسِم ال: أَِطْع أَبَا لَـهُ ِه َوُهَو ِعْندَهُ، فَقَاَل بِـيأَ  لَـىإِ 

 .(4)أخرجه البخاري .«الَِّذي أَْنقَذَهُ ِمَن النَّارِ  ٬دُ الَحـمْ »َوُهَو يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص 

 ل الكتاب وغيرهم: فضل َمْن أسلم من أه 

 [.107الكهف: ]  (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى)قال هللا تعالى:   -1

 لَـُهـمْ ثاَلثَةٌ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬: قَاَل َرُسوُل اقالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ي ُموَسىأبَوَعْن  -2

دُ عَبْ ال، وَ ملسو هيلع هللا ىلصٍد ُمـَحـمَّ َوآَمَن بِ  بِـي ِـهِ ِكتَاِب، آَمَن بِنَ الأْجَراِن: َرُجٌل ِمْن أْهِل 

ِه، َوَرُجٌل َكانَْت ِعْندَهُ أَمةٌ يََطُؤَها، ِلـيَوَحقَّ َمَوا ٬لُوُك إذَا أدَّى َحقَّ االَمـمْ 

                                                 

 . (2167برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 . (2163ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,6225أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 . (1699ومسلم برقم ) ,، واللفظ له(1329أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 . (1356برقم )أخرجه البخاري  ( 4)
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مَ ا، َوعَ بَـهَ ا فَأْحَسَن تَأِْديبَـهَ فَأدَّ  َجَها، ِلـيَها فَأْحَسَن تَعْ لَـّ َمَها، ثُمَّ أْعتَقََها فَتََزوَّ

  .(1)متفق عليه .«أْجَرانِ  لَـهُ فَ 

 فار في جزيرة العرب: حكم بقاء الك 

ال يجوز إقرار اليهود والنصارى وسائر الكفار في جزيرة العرب 

 للسكنى؛ لئال يجتمع في جزيرة  العرب دينان.

أما استقدامهم للعمل فيجوز عند الضرورة والحاجة بشرط أن نأمن 

 شرهم، فإذا زالت الحاجة أُخرجوا.

يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص أَن هُ َسِمَع َرُسوَل هللا  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َخط اِب البن  ُعَمرَعْن 

عََرِب، َحت ى الَ أَدََع إاِل  الودَ َوالن َصاَرى ِمْن َجِزيَرةِ اليَـهُ ألُْخِرَجن  »

ً ِلـمُمسْ   .(2)أخرجه مسلم .«ا

  :حكم دخول الكافر المسجد 

 ال يجوز للكفار دخول حرم مكة. -1

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )قال هللا تعالى: 

 [. 28التوبة: ]  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ال يجوز للكفار دخول بقية المساجد إال بإذن مسلم لحاجة، أو مصلحة  -2

 ترجى كإسالمه.

َخْيالً قِبََل نَْجٍد، ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : بَعََث النَّ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ُهَرْيـَرةَ  يأب َعنْ 

ثَُماَمةُ ْبُن أثَاٍل، فََربَُطوهُ بَِساِريٍَة  لَـهُ فَةَ، يُقَاُل نِـيحَ  نِـيفََجاَءْت بَِرُجٍل ِمْن بَ 

                                                 

 . (154ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,97أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1766برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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«. أْطِلقُوا ثَُماَمةَ »فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ النَّ  لَـْيـهِ َمْسِجِد، فََخَرَج إالِمْن َسَواِري 

َمْسِجدَ، فَقَاَل: الَمْسِجِد، فَاْغتََسَل ثُمَّ دََخَل الى نَْخٍل قَِريٍب ِمَن ـفَاْنَطلََق إلَ 

 .(1)متفق عليه .٬َرُسوُل ا اً دُمـَحـمَّ إال هللاُ، َوأنَّ  لَـهَ أْن ال إ َهـدُ أشْ 

  :حكم بناء الكنائس والِبيَع 

 المساجد بيوت اإليمان، والكنائس والبِيَع بيوت الشرك والكفر.

والمساجد بيوت عبادة هللا للمسلمين، والكنائس والبِيَع معابد اليهود 

 هللا.والنصارى يعبدون فيها غير 

ة ــد وإقامــــاجــــاء المســــر ببنــــد أمــــل، وقــــز وجــواألرض هلل ع

 ا هلل عز وجل.ــادة فيهــــالعب

ونهى سبحانه عن كل ما يُعبد فيه غير هللا؛ لما فيه من إقرار بالباطل، 

 وتهيئة الفرصة للقيام به، وغش الناس بوضعه بينهم.

 [. 18الجن: ]  ( چ چ چ ڇ ڇڃ ڃ ڃ چ )قال هللا تعالى:  -1

 [. 85آل عمران: ]  ( ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)وقال هللا تعالى:  -2

  :األشياء التي ينتقض بها عهد الذمي 

 ينتقض عهد الذمي بما يلي:

 االمتناع من بذل الجزية.  -1

 عدم التزام أحكام اإلسالم.   -2

 أن يقاتل المسلمين، سواء كان منفرداً أو مع أهل الحرب. -3

 أن يلتحق الذمي بدار الحرب مقيماً بها.  -4

                                                 

 . (1764ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,462أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 أن يتجسس على المسلمين، وينقل أخبارهم إلى األعداء. -5

 الزنا بالمرأة المسلمة. -6

 بسوء. ملسو هيلع هللا ىلصأن يذكر هللا تعالى أو كتابه أو رسوله  -7

ً يخير فيه اإلمام وإذا انتقض عهد الذمي َحّل دمه و ماله، وصار حربيا

 بين:

 القتل.. أو االسترقاق.. أو الَمن  بال فدية.. أو الفداء.

 يفعل اإلمام ما فيه المصلحة بحسب حجم الجريمة. 

ى ُحْكِم ـقَاَل: نََزَل أَْهُل قَُرْيَظةَ َعلَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َسِعيٍد الُخْدِري   أَبِـيَعْن 

ا لَـم  فَ ، فَأَتَاهُ َعلَـى ِحـَمارٍ  ،ى َسْعدٍ ـإلَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ٍذ، فَأَْرَسَل َرُسوُل اُمعَاْبِن اَسْعِد 

ً ِمَن الَمْسِجِد، قَالَ  « ى َسي ِدُكمْ ـقُوُموا إِلَ »ِلألَْنَصاِر: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا دَنَا قَِريبا

ُل قَاَل: تَْقتُ « ى ُحْكِمكَ ـإن  َهُؤالَِء نََزلُوا َعلَ »ُكْم(. ثُم  قَاَل: ْيـرِ )أَْو خَ 

ي   بِـي، َوتَسْ تَـُهـمْ ُمقَاتِلَ   .«قََضْيَت بُِحْكِم هللاملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  . قَاَل: فَقَاَل الن  تَـُهـمْ ذُر 

 .(1)متفق عليه

                                                 

 . ، واللفظ له(1768(، ومسلم برقم )3043برقم )البخاري  خرجهأمتفق عليه،  (1)
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 أهل الهدنة  -2

  :هو عقد اإلمام أو نائبه على ترك قتال العدو مدة معلومة.عقد الهدنة 

  :حكم عقد الهدنة 

 عقد الهدنة عقد الزم بين الطرفين.

هذا العقد عند المصلحة والحاجة، وال يعقده إال اإلمام أو نائبه، ويسن 

 وتجوز الهدنة بعوض أو بدون عوض.

يعقده اإلمام أو نائبه عند الحاجة، حيث جاز تأخير الجهاد لعذر كضعف 

 المسلمين، أو تكالب األعداء ونحو ذلك.

  :األحوال التي يجب فيها عقد الهدنة 

 يجب عقد الهدنة في حالتين:

: إذا طلب العدو عقد الهدنة أجبناه؛ حقناً للدماء، ورغبة في السلم، كما األولى

مشركي قريش، ووادعهم في صلح الحديبية على ترك  ملسو هيلع هللا ىلصهادن النبي 

 القتال عشر سنين.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئی ی ي ي )قال هللا تعالى: 

 [.62-61األنفال: ]  (  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ء بالقتال في األشهر الحرم )ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، : البدالثانية

 ورجب(.

فنعاهد العدو على ترك القتال في هذه األشهر، فإن بدأ العدو بالقتال 

قاتلناه دفاعاً عن أنفسنا وديارنا، وكذا لو دخلت األشهر والحرب قائمة، 
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 ولم يستجب العدو للموادعة نقاتله.

ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۀ ۀ ہ ہ ہ)قال هللا تعالى:  

 [.36التوبة: ]  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

  :ما يترتب على عقد الهدنة 

 يترتب على عقد الهدنة ما يلي:

إنهاء الحرب بين الطرفين المتحاربين.. أَْمن الناس على أنفسهم وأموالهم 

 وأهلهم.. كف األذى. 

  :شروط صحة الهدنة 

 لصحة الهدنة ما يلي: يشترط

 أن يعقدها مع األعداء اإلمام أو نائبه. -1

 أن تُعقد لمصلحة إسالمية كضعف المسلمين، أو رجاء إسالم العدو. -2

 أن تكون مؤقتة بمدة معينة. -3

وتنتقض الهدنة إذا نقضها العدو بقتال، أو بمناصرة عدو آخر، وبما 

 ينتقض به عقد الذمة كما سبق.

 [.58األنفال: ]  (ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه)تعالى: قال هللا  -1

  ( ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)وقال هللا تعالى:  -2

 [.12التوبة: ]

  :ما يفعله اإلمام إذا علم بغدر المعاهدين 

فال يحل له محاربتهم  ،من عاهدهم اً وغدر إذا علم إمام المسلمين خيانةً 

ة.إال بعد إعالم  هم بنبذ العهد، حتى ال يؤخذوا على ِغر 
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 [.58األنفال: ]  (ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه)قال هللا تعالى: 
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 أهل األمان -3

  :مدة محدودة. في دار اإلسالم الكافر  هو تأميناألمان 

بل أمان فقط، حتى يبيع المستأمن تجارته في  ؛وهذا األمان ليس عقداً 

ع، أو حتى يشاهد بالد المسلمين ويرجع، أو حتى بالد المسلمين ويرج

 يسمع كالم هللا ويرجع.

  :من يصح منه األمان 

يصح األمان من كل مسلم، بالغ، عاقل، مختار، سواء كان ذكراً أو أنثى، 

 حراً أو عبداً.

فيصح من اإلمام لعموم الكفار، ويصح من المسلم للكافر، فيقول له: أنت 

 قد أَجْرناك ونحو ذلك. آمن، أو ال بأس عليك، أو

  :حكم األمان 

يجوز األمان من كل مسلم، سواء كان اإلمام أو من آحاد الناس 

 المسلمين.

التوبة: ]  (ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)قال هللا تعالى:  -1

6 .] 

َرُسوِل  لَـىْبُت إ: ذَهَ َرِضَي هللاُ َعْنـَها قَالتْ َطاِلٍب  بِـيأ َهانٍِئ بِْنت أم ِ َوَعْن  -2

مْ هُ، قَالَْت: فَسَ تُـرُ تَسْ  تُـهُ يَْغتَِسُل، َوفَاِطَمةُ اْبنَ  تُـهُ ، فََوَجدْ تْـحِ فَ الَعاَم ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا ُت لَـّ

َطاِلٍب، فَقَاَل:  بِـيفَقُْلُت: أنَا أمُّ َهانٍِئ بِْنُت أ«. َمْن َهِذهِ »، فَقَاَل: لَـْيـهِ عَ 

ً َمْرَحب» ى، قَاَم فَصَ ِلـهِ ا فََرَغ ِمْن ُغسْ لَـمَّ فَ «. بِأم ِ َهانِئٍ  ا َرَكعَاٍت،  نِـيَ ثََما لَـّ

ً فتَـحِ ُملْ  ، َزَعَم اْبُن ٬ا اْنَصَرَف، قُْلُت: يَا َرُسوَل الَـمَّ ثَْوٍب َواِحٍد، فَ  فِـي ا
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ي، أ هُ أم ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬ةَ، فَقَاَل َرُسوُل ابَـْيـرَ ، فاُلَن اْبَن هُ تُـهُ قَاتٌِل َرُجالً قَْد أَجرْ  نَـّ

متفق  .ىً الَْت أمُّ َهانٍِئ: َوذَاَك ُضحقَ «. أَجْرنَا َمْن أَجْرِت يَا أمَّ َهانِئٍ  قَدْ »

 .(1)عليه

  :حقوق المستأمن 

 : هو الحربي الذي دخل دار اإلسالم بأمان دون نية االستيطان.المستأمن

فهذا له حق األمان بالمحافظة على نفسه وماله، وسائر حقوقه 

 بحكم األمان.ومصالحه، مادام مستمسكاً 

وعليه االلتزام بأحكام اإلسالم في المعامالت، والخضوع ألحكام اإلسالم 

 العقوبات.وفي الجنايات 

 ويحرم على الناس أذاه، أو سبه، أو اإلساءة إليه، أو قتله.

ةُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا قاَل: َعنهُ  َي هللاُ َرِض  َعِلـي  َعْن  -1 يَن َواِحدَةٌ، ِلـمِ ُمسْ الِذمَّ

ً ، فََمْن أْخفََر ُمسْ ُهـمْ ا أْدنَابِـهَ ْسعَى يَ  َمالئَِكِة َوالنَّاِس الوَ  ٬لَْعنَةُ ا لَـْيـهِ فَعَ  ِلـما

 .(2)متفق عليه .«ِقيَاَمِة َصْرٌف َوال َعْدلٌ اليَْوَم  ْنـهُ ِعيَن، ال يُْقبَُل مِ ْجـمَ أ

ِ َعِن النَّ  اَعْنـُهـمَ  هللاُ  يَ ِض ْبِن َعْمرو رَ  ٬َعْن َعْبِداوَ  -2 َمْن قَتََل »: الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

َجنَِّة، َوإِنَّ ِريَحَها تُوَجدُ ِمْن َمِسيَرةِ أْربَِعيَن الْح َرائَِحةَ يَـرِ  لَـمْ  َهـداً ُمعَا

ً َعام  .(3)أخرجه البخاري .«ا

  :حكم الوفاء بالعهود والعقود 

يجب الوفاء بالعهود والعقود، وعدم الوفاء بها يستوجب مقت هللا 

                                                 

 . (336ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,357أخرجه البخاري برقم ) ،يهمتفق عل( 1)

 . (1370ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,6755أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 . (3166برقم )أخرجه البخاري ( 3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



أحكام غير                                                                   هللا     الجهاد في سبيلكتاب 

 ينمالمسل
525 

اء بها ُخلُق األنبياء والمرسلين، سواء كانت مع مسلم أو وغضبه، والوف

 كافر.

 [. 1المائدة: ] (   ژ ژ ڑ ڑ ک ک)قال هللا تعالى:  -1

 [. 34اإلسراء: ] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)وقال هللا تعالى:  -2

-2الصف: ]  ( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ)وقال هللا تعالى:  -3

3.] 

أْربٌَع َمْن ُكنَّ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما ْبِن َعْمرو ٬اَعْن َعْبدِ وَ  -4

ً ِه َكاَن ُمنَافِقفِـي ً َخاِلص ا ِه َخْصلَةٌ فِـينَّ َكانَْت ْنـهُ ِه َخْصلَةٌ مِ فِـي، َوَمْن َكانَْت ا

ىِمَن الن ِفَاِق حَ   َهـدَ َث َكذََب، َوإذَا َعاَن َخاَن، َوإذَا َحدَّ تُـمِ يَدََعَها: إذَا اؤْ  تَـّ

 .(1)متفق عليه .«َغدََر، َوإذَا َخاَصَم فََجرَ 

  :شروط العهود والعقود 

 يشترط في العهود والعقود التي يجب احترامها والوفاء بها ما يلي:

 أال تخالف القرآن والسنة.  -1

 أن تكون عن رضا واختيار بين الطرفين. -2

 يها وال غموض. أن تكون بينة واضحة، ال لبس ف -3

  :حكم نقض العهود والعقود 

 ال يجوز نقض العهد إال في إحدى األحوال اآلتية:

 إذا كانت مؤقتة بوقت وانتهت مدتها. -1

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ )قال هللا تعالى:   

                                                 

 . (58ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,34أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 [. 4التوبة: ]  (ۀ ہ ہ

 إذا أخل العدو بالعهد. -2

 [. 7التوبة: ]  (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٺ ٿ)قال هللا تعالى:  -1

  (   ۆئۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ )وقال هللا تعالى:  -2

 [.13التوبة: ]

 إذا ظهرت من العدو بوادر الغدر، ودالئل الخيانة. -3

 [. 58األنفال: ]  (ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه)قال هللا تعالى: 
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