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  مقدمـة

   ، والصالة والسالم على رسول اهللا ومن وااله  ،احلمد هللا رب العاملني
  :أما بعد 

فهذا البحث يتضمن الرد على شبهة نشر دعوة اإلسـالم بـالعنف    
وذلك من خالل سلسـلة الـرد علـى     �املنسوبة إىل النيب والسيف 
بن الدن للدراسات املعلم حممد عوض كرسي  "ضمن أعمال ، الشبهات
مث الـرد باألدلـة النقليـة     ،للشبهة ويبدأ هذا البحث بعرضٍ، "القرآنية 

  : صحيحة والعقلية الصرحية حسب األقسام التاليةال

  . شهادات كبار قومهم من العلماء والساسة والفالسفة: القسم األول 

  .األحاديث النبوية الشريفة الصحيحة: القسم الثاين

  .العلماء واحلكّام والشعوب أقوال: القسم الثالث 

، الكرسـي أتقدم بالشكر اجلزيل لرعاة هذه املقدمة أتقدم  ويف ختام
املهندس بكر بن حممد بن عوض بن الدن مدير عام ورئيس جملس إدارة 

حممد عوض بـن  بن حيىي السعودية، وسعادة املهندس  جمموعة ابن الدن
، ويرحم اهللا تعاىل والـد  رئيس جملس اإلدارة واملدير العام بالنيابةن، الد

ذلك الرجل الـذي  ، املعلم حممد عوض بن الدن: القائمني على الكرسي
والشكر موصول لسعادة األستاذ الـدكتور عبـد   ، سمي الكرسي بامسه

ـ   رئيس اللطيف مخاخم مستشار جمموعة ابن الدن السعودية، ونائـب ال
 للتطوير اإلداري على جهوده املباركة يف عنايته وتقديره هلذا الكرسـي،    

أسامة بن / كما أتقدم بالشكر اجلزيل ملعايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
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أمحد بن حامد نقادي وكيل اجلامعـة  / ولسعادة الدكتور، صادق طيب
دامللك بن علي عب/ ولسعادة األستاذ الدكتور، لألعمال واإلبداع املعريف

/ سعادة الدكتور: اجلنيدي عميد معهد البحوث واالستشارات ووكيليه
، هيثم بن حسن لنجـاوي / وسعادة الدكتور، عبداهللا بن أمحد الغامدي

، وإىل أصحاب السعادة أعضاء جلنة أحباث الكراسي العلميـة باجلامعـة  
املشـرف  حممد بن عبداهللا احللواين / والشكر اجلزيل إىل سعادة الدكتور

وللشيخ ، على الكرسي الذي بذل جهداً مشكوراً يف مراجعة هذا البحث
حممد أول الباحث املساعد الـذي قـام بالتنسـيق     إبراهيم بن/ الفاضل
  .الطباعي

  ، ، ، واهللا تعاىل ويل التوفيق

  
  حكمت بن بشري بن ياسني. د.أ

أستاذ كرسي املعلم حممد عوض بن الدن 
  للدراسات القرآنية
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  رض الشبهةع

لقد كان انتشار اإلسالم يف غاية الرفق والرمحة؛ إذ اشتمل على كـل  
 ؛كما كان انتشاره يف غاية احلكمة ،معاين الرمحة و اهلداية هلذه البشرية

كمة هو من معامل هذا ألن هذه الصفات السامية من الرمحة والرفق واحل

	������������������������m :قـال اهللا تعـاىل  . الدين

�
�£¢��¡������l  ]ينشـد العـدل    �وكان النيب  ،]١٢٥: النحل
ولكن يتلـوه ذلـك    ،وقد يضطر إىل استخدام القوة، وسعادة الدارين

من أجل نشر السالم بشىت األسـاليب   ،الصلح والسلم وإبرام املعاهدات
  .ومن هنا ظن البعض أن اإلسالم انتشر بالعنف والسيف

اإلشاعات املثرية اليت انتشـرت  هذه شبهة من الشبهات اخلطرية و و 
وانتشرت ىف شىت وسائل اإلعـالم يف  ، سابقاً والحقاً إىل عصرنا احلاضر

وهذا االفتراء  من مثرات الركـام الـذي خلفـه بعـض     ، أحناء العامل
، وغلوور، وجويليان، وكويل، كيمون(املستشرقني واملتعصبني من طراز 

  : وهذه بعض إشاعام، )ومرجوليوث، وموير، وفلهاوزن، وبروكلمان

بـرز  ): البحث عن الدين احلق(يقول املونيسنيور كويل يف كتابه  -١
وقام على أشد  ،سس على القوةيف الشرق عدو جديد هو اإلسالم الذي أُ

وتساهل  ،ولقد وضع حممد السيف يف أيدي الذين اتبعوه، أنواع التعصب
ووعـد  ، لسـلب مث مسح ألتباعه بالفجور وا، يف أقدس قوانني األخالق

  !! الذين يهلكون يف القتال باالستمتاع الدائم بامللذات يف اجلنة
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إن الديانـة  : "ميثولوجيا اإلسالم"ويقول املسيوكيمون يف كتابه  -٢
بل هو مرض ، وأخذ يفتك م فتكاً ذريعاً، احملمدية جذام فشا بني الناس

ـ  ، لمروع وشلل عام وجنون ذهين يبعث اإلنسان على اخلمول والكس
  .!!وال يوقظه منهما إال ليسفك الدماء

إن حممداً مؤسس دين : "تاريخ فرنسا"ويقول جويليان يف كتابه  -٣
وأن يبدلوا مجيع األديان بدينه ، خضعوا العاملاملسلمني قد أمر أتباعه أن ي

إن هؤالء العرب قد !! ما أعظم الفرق بني هؤالء الوثنيني والنصارى، هو
بينما أتباع املسيح ، أَسلموا أو موتوا: وقالوا للناس ،فرضوا دينهم بالقوة

ماذا كانت حال العامل لو أن العـرب  ، أراحوا النفوس بربهم وإحسام
  !!.)١(مسلمني كاجلزائريني واملراكشينيانتصروا علينا؟ إذن لكنا 

 النيب  "حياة حممد"يف كتابه  )٢(ويتهم املستشرق الربيطاين ميوير -٤
  .)٣(يعامل اليهود بقسوة ويظلمهم كان بأنه ]�[

وطلوع  ]�[حممد "قال املستشرق الربيطاين مرجليوث يف كتابه  -٥
  .)٤(فرض اإلسالم على اجلزيرة بالسيف والقوة �إن حممداً  :"اإلسالم

وقد تأثر ذا القول املؤرخ الفرنسي كوسـتاف لوبـون يف كتابـه    
   .)٥("حضارة العرب"

                                                 

  ).١٢٨-١٢٧(مناهج املستشرقني ص)  ١(
ه صلة وطيدة مع اجلمعيات أحد كبار موظفي احلكومة الربيطانية يف اهلند وكانت ل) ٢(

اإلرسالية العاملة يف اهلند، وقد كان حكماً يف بعض املناظرات يف اكر باهلند سنة 
  ).٢٤ينظر االهتمام بالسرية النبوية باللغة اإلنكليزية ص. (هـ١٢٦٩/م١٨٥٣

  ).٣٠-٢٨(ينظر املصدر السابق ص) ٣(
  ).  ٣٤، ٣٩، ٤٦(ص االهتمام بالسرية النبوية باللغة اإلنكليزية : ينظر) ٤(
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الزعم بأن الرسول : Larousseرنسي وورد يف معجم الروس الف -٦
عليه الصالة والسالم أمر أصحابه بنشر اإلسالم بالعنف والقوة والسالح 

قد طرد يهود بين قينقاع بسبب رفضهم اعتنـاق   �والزعم أيضاً بأنه 
 والزعم أيضاً بأن أهل املدينة إمنا استجابوا لـدعوة اإلسـالم  ، اإلسالم

  !.)٦(بسبب كُرههم وعداوم ألهل مكة

الذي ألَّفه الدكتور غلوور  "تقدم التبشري العاملي"وجاء يف كتاب  -٧
إن سيف حممد : يف اية الباب الرابع، م١٩٦٠ونشره يف نيويورك سنة 

ومـن بـني   ، وأكرب معاند للحضارة واحلرية واحلق، والقرآن أشد عدو
لوور شخصية مث ينتقد غ! العوامل اهلدامة اليت اطلع عليها العامل إىل اآلن

وكان يعتقد أن من حـق  ، كان حممد حاكماً مطلقاً: فيقول �الرسول 
وكان جمبوالً على هذه ، امللك على الشعب أن يتبع هواه ويعمل ما يشاء

. فقد كان عازماً على أن يقطع عنق كل من ال يوافقه يف هـواه ، الفكرة
ن وقد أرشـدهم رسـوهلم أ  ، أما جيشه فكان يتعطش للتهديد والتغلب

   !.)٧(من يرفض اتباعهم ويبعد عن طريقهميقتلوا كل 

قوى فوز بدر من نفـوذ  : ويكتب املستشرق األملاين بروكلمان -٨
ه النيب رجاله إىل بـين قينقـاع   فلم ينقضِ شهر على بدر حىت وج، النيب

هم يف الظاهر رجالً مسلماً كان قد قتل رجالً يهودياً إثـر خـالف   قَللت
  . اضطرهم إىل اإلسالم واخلروج من املدينةف، جرى بينهما

                                                                                                                                          

    ).١/١٥٤(آراء املستشرقني حول القرآن : ينظر ) ٥(

  ).  ٤٤(االهتمام بالسرية النبوية باللغة الفرنسية، ص: ينظر) ٦(
  ).١٢٨(مناهج املستشرقني، ص) ٧(
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ويقول عميد قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة أدنـربا سـابقاً    -٩
وقد انتهز حممد فورة احلماس للتخلص مـن بعـض   : مونتكمري وات
أن أدت خصومة  فهاجم قبيلة بين قينقاع اليهودية بعد، جوانب الضعف

  .)٨(تافهة ملوت مسلم

اإلسالم على تساحمه  مل يبق: األملاين فلهاوزنتشرق ويقول املس -١٠
وكانـت  ، بل شرع يف األخذ بسياسة إرهاب يف داخل املدينة ؛بعد بدر

أما اليهود فقد حـاول  .. إثارة مشكلة املنافقني عالمة على ذلك التحول
ويف غضون سـنوات قليلـة   ، أن يظهرهم مبظهر املعتدين الناكثني للعهد

حيث  ،قضى عليها يف الواحات احمليطة باملدينةأخرج كل اجلماعات أو 
وقد التمس لـذلك أسـباباً   ، كانوا مجاعات متماسكة كالقبائل العربية

  .)٩(واهية

 �أن النيب  edward gibbon ١٧٩٤ويرى إدوارد جيبون ت  -١١
خيريهم بـني  ليجتمع ببين قينقاع و ،ضطراب العارض يف املدينةاستغل اال

  .)١٠(اعتناق دينه أو احلرب

 Prophet Of" نيب اخلـراب  "وألف كريك ونن كتابا بعنوان  -١٢

Doom   بأنه قاطع طريق �وصف فيه الرسول.  

                                                 

)٨( History of the Islamic Peoples, p.24. ،  نقالً عن االستشراق يف السرية
  .)١٩٦(ص ألمني النعيم، عبد اهللا حممد ا النبوية، 

  ).١٣٧(انظر مناهج املستشرقني ص  )٩(
)١٠(   The Saracens : Their hisrory and The Rise and Fall Of 

Their Empir. P.35   ١٤ويهود املدينة ص  �نقال عن كتاب النيب.   
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وترتب على هذه األفكار القيام بإنتاج بعض األفالم املسمومة  -١٣
يشوه شخصيته العظيمة  سيئاً مظهراً �الذي يظهر النيب " فتنة " كفلم 

  .)١١( �ويطعن يف رسالته 

                                                 

  .٣١١ -٣٠٩يف القرآن الكرمي ص  � حممداًينظر نصرة اهللا نبيه  )١١(
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  الشبهة الرد على

ويتـرك  ، إن هذا التصور يكاد يأخذ برقاب الكثري من املستشـرقني 
، �بصماته الواضحة على مناهجهم يف التعامل مع سرية نـيب الرمحـة   

  .وهذا التصور أخذه السابق عن الالحق

وذلك ألم رددوا ما ورد من افتراءات يف دائرة املعارف اإلسـالمية  
ثُم ترمجـت  ، يد املستشرقني القدامى اليت نشرت باللغة اإلنكليزية على

فتأثروا بتلك ، باللغات األخرى على يد املستشرقني القدامى ومن بعدهم
االفتراءات اليت تعود إىل الترمجات املشوهة للقرآن الكرمي واليت عكـف  

  .عليها املستشرقون واملنصرون

كليزية سالمية باللغة اإلنومن الذين شاركوا يف وضع دائرة املعارف اإل
وكرميـر  ) H.AR.gibb(االستشراق من طراز جولد سيهر وجب  سادة

  . )١٢()E.Levy-Provinsal(وليفي بروفنسال 

هو وليم مونتكمري وات أسـتاذ   "حممد"وكان الكاتب الرئيس ملادة 
-١٩٦٤جبامعة أدنـربه بـني عـامي    ، الدراسات العربية واإلسالمية

  .)١٣(م١٩٧٩

مـن املـؤمتر التاسـع العـاملي      وقد انطلقت فكرة هذه املوسـوعة 
للمستشرقني باقتراح من رئيس جلنة الدراسات السامية العامة املستشرق 

   .)١٤(روبار تسون مسيث

                                                 

  ).٥٨٢-٥٧٧(ستشرقني العاملية صمؤمترات امل )١٢(
  ).١١(السرية النبوية يف دائرة املعارف الربيطانية ص )١٣(
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إضافة إىل ما تقدم فإن املؤمترات االستشراقية العاملية كان هلـا األثـر   
ومجع األخبار واالفتراء علـى  ، وتنظيم األحبار، الكبري يف تنظري األفكار

ولقد شغل الدين ، خلدمة أهدافها االستعمارية والتبشريية ؛�ختارالنيب امل
إذ طُرِقَت دراسته يف  ،اإلسالمي حيزاً هاماً يف مؤمترات املستشرقني العاملية

) ٦٥١(وبلغـت املسـامهات اإلسـالمية    ، )١٥( واحد وعشرين مؤمتراً
  .        )١٦(موضوعاً

ن رواية مسرحية عـن  وقبل هذه الترمجات ما كتبه فولتري الفرنسي م
وما كتبه يولوجيوس يف القرن الثالث اهلجري إذ صـنف   �نيب الرمحة 

  . )١٧(السرية النبوية حمرفة

ونستنتج مما تقدم أن هذه اإلشاعة اليت ينقلها بعض املعاصرين هـي  
  . تكرار جيل عن جيل

وهذه األفكار تفشت يف أذهان طالب املدارس واجلامعات يف أوربـا  
ومل يقف زحفها عنـد  ، أستراليا من خالل املقررات الدراسيةوأمريكا و

وأثّرت يف أرباب القرار ، املدارس واجلامعات بل اقتحمت أروقة السياسة
، فقد خلطوا مجيعاً بني اجلهاد والعنف والسـيف ، يف بعض تلك البلدان

ونسوا عشرات األلوف من الذين دخلوا يف دين اهللا تعاىل أفواجاً من هذه 
  هل اعتنقوا اإلسالم بالقوة أو بالقناعة التامة؟! نالبلدا

                                                                                                                                          

  .)٥٧٧(مؤمترات املستشرقني العاملية ص )١٤(
  ).٢٣٥(ينظر املصدر السابق ص )١٥(
  ).٢٦٥(املصدر السابق ص )١٦(
  ).١٣٧(مناهج املستشرقني ص  )١٧(
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ال يكاد خيلو مقرر دراسي غـريب  : يقول األستاذ عباس حممود العقاد
ألن مفاهيم احلـرب املقدسـة   ، عن اإلسالم من تناول موضوع اجلهاد

بل رمبا اإلرهاب قد ارتبط ارتباطاً قوياً يف الـذاكرة الغربيـة    ؛واجلهاد
وفهموا أن شريعة السـيف  ، وها جزءاً ال يتجزأ عنهحىت عد، باإلسالم

   !.)١٨(وشريعة اإلسالم شيء واحد

ومنها نقـد  ، وقد قام بعض العلماء األفاضل بنقد املقررات الدراسية
فقد قام بتحليل علمي ملضمون كتاب ، الدكتورعبد اللطيف حممود حممد

وهو مقرر على طـالب الصـف العاشـر يف     "من أجل معرفة العبادة"
وفيه اام املسـلمني مبمارسـة   ، املدارس األسترالية ضمن التربية الدينية

ويف سـنة  : العنف يف نشر اإلسالم من خالل حديثه عن فتح مكة ونصه
  .)١٩( م قام حممد وأتباعه باهلجوم واالستيالء على مكة٦٣٠

فإن فتح مكة املكرمة كان غاية يف التسامح والعفو ، وهذا خرب عجيب
   .)٢٠("اذهبوا فأنتم الطلقاء: "� كما قال النيب

وهكذا األمر يف مقررات الدراسة يف أمريكا ففي الصـف السـادس   
وفيـه أن   Our World’s Story "قصة عاملنـا "االبتدائي يدرس كتاب 

                                                 

إلسالم يف املناهج الغربية املعاصرة نقالً عن ا، )١٠٩(ينظر ما يقال عن اإلسالم ص )١٨(
  .٣٨١ص

حبث مقدم لندوة ، ١٣ص) من أجل معرفة العبادة واحلب(حتليل مضمون لكتاب  )١٩(
الرياض سنة  -جامعة امللك سعود - األسس واملنطلقات بكلية التربية: بناء املناهج

  .هـ١٤٢٤

  ).٩/١١١(أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  )٢٠(
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وأن ، انتشار اإلسالم يف آفاق العامل القدمي نتاج للعنف واستخدام السيف
  . )٢١(سالماإلسالم قد أجرب الناس على اعتناق اإل نيب

كما قامت األستاذة مارلني نصرالباحثة مبركز دراسات الوحدة العربية 
بتحليل عينات من الكتب الدراسية الفرنسـية يف املـرحلتني   ، ببريوت

الحظت فيه استشراء النظرة الدونيـة والعدائيـة إىل   ، االبتدائية والثانوية
ة الـيت تـزدري   اإلسالم والعرب واملسلمني يف املقررات الدراسية القدمي

  .والشر، وامليل إىل القسوة والسذاجة وتصفُهم بالبداوة، أتباع هذا الدين

م يف ٢٠٠٢وقد شارك الدكتور مصطفى احللوجي مع آخرين يف عام 
صورة اإلسالم امللطخة يف كتـب مـادة التـاريخ    " :إقامة ندوة بعنوان
ية بوجـود  متخض عن اعتراف وزارة التعليم الفرنس، "باملدارس الفرنسية

غري أا برأت نفسها مـن  ، أخطاء يف عرض هذه الكتب لتاريخ اإلسالم
أما تفاصـيل  ، املسؤولية قائلة إن حدود عملها ينتهي عند ختطيط املناهج

املادة فهي مهمة املؤلفني ودور النشر واملدارس اليت تقبل بتدريس تلـك  
   .)٢٢(الكتب

  . ؤولني الكبارإنه عذر خطري ال يربئ ساحة أهل القرار واملس

وهذا االفتراء والتضليل قد اقتحم أروقة احلكومة األمريكية وأثّر فيها 
وقد تولَّى كرب ذلك بعض املقربني إليها من طـراز برنـارد   ، ويف قرارا

                                                 

  ).١٠١( املناهج الغربية املعاصرة صينظر اإلسالم يف )٢١(

 ).١٥٧و١٥٣(ينظر املصدر السابق ص )٢٢(
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مؤلـف  ، )٢٤(دانيال بايبس.ود! "مترد اإلسالم"مؤلف كتاب ، )٢٣(لويس
مها مـن أخطـر   و "وجهة النظر الغربية إزاء اإلسالم والتطرف"كتاب 
الذين انـربوا   -املقربني من الساسة األمريكان أرباب القرار  –اخلرباء 

وأكرب دليل على ذلـك   ،بني احلكومة األمريكية واملسلمنيإلشعال الفنت 
   .كما يف احلاشية إنتاجهم العلمي املذكور ضمن ترمجتيهما

األمر فإن ، انتشرت على ألسنة املذكورين وغريهم الشبهةومبا أن هذه 
  .وقد جعلت الرد من ثالثة أقسام، حيتاج إىل اهتمام عظيم وحتكيم حكيم

  

  

  

                                                 

والتحق جبامعة ، م١٩٣٩حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة لندن عام  )٢٣(
 لفخري للدراسات الشرقية يف جامعةوهو اآلن األستاذ ا، م١٩٧٤برنستون منذ عام 

وأحد املستشارين الكبار يف البيت  ، واألستاذ الزائر يف جامعة تل أبيب ، برنستون
  .األبيض يف ميدان صياغة سياستها جتاه العامل اإلسالمي

رحل  ، من جامعة هارفارد يف التاريخ، م١٩٧٨حاصل على شهادة الدكتوراه عام  )٢٤(
أمضـى منـها ثـالث     ، بعدها للدراسة خارج الواليات املتحدة مدة ست سنوات

جامعـة  : امعات خمتلفـة منـها  التدريس يف جوقد مارس مهمة . سنوات يف القاهرة
وقد تبوأ أكثر من  .وكلية احلرب األمريكية وجامعة القاهرة وجامعة هارفارد شيكاغو

وعمل مديراً ملركـز البحـوث السياسـية     ، منصب رفيع يف مقر الرئاسة األمريكية
يـر  ويعمل اآلن رئيساً لتحر. م١٩٩٣م ولغاية عام ١٩٨٦اخلارجية يف املدة من عام 
  . Middle East Forumجملة منرب الشرق األوسط 
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شهادات كبار قومهم من العلماء والساسة : القسم األول 
  والفالسفة

، ن هذه املقالة رفضها املسيحيون املعتدلون حىت من الكاثوليكإ :أوالً
إذ ، وقد تربأ منها مجع غفري من النصارى ومن املـذهب الكـاثوليكي  

 -وهو كاثوليكي املذهب  -د شتيفان فيلد .أخربين املستشرق األملاين أ
اعتراضهم علـى   وذكر..وا من هذه اإلشاعةؤاأن الكاثوليك األملان است

واستشـهد بقـول عـامل    ، تلك املقالة عن بعض العلماء وطالب العلم
   .)٢٥(السالم يف العامل مستحيل بدون السالم بني األديان: Kungالالهوت 

يف تصرحيه للربنـامج   "بيل كلينتون"وقال الرئيس األمريكي السابق 
إن كـل  : على الشبكة األمريكية "الري كينج اليف"احلواري الشهري 

شخص منا يديل ذه التصرحيات يزيد من صعوبة مهمـة املعتـدلني يف   
  .العامل اإلسالمي

 وكذلك استنكر الرئيس الزميبابوي وهو كاثوليكي حسب ما أخربين
  . مفيت زميبابوي

وقد مسعت استنكار بعض القسيسني من الكنيسة الشرقية من سوريا 
يوم اجلمعة  BBCدقيقة يف إذاعة ) ٥٥(وذلك يف برنامج استغرق ، ولبنان

 . م٢٢/١١/٢٠٠٦هــ املوافـق   ١٤٢٧من شعبان  ٢٩مساء بتاريخ  
  . كما استنكر أيضاً البابا شنودة يف مصر

                                                 

يف فندق ) هـ١٨/١٠/١٤٢٧(كان هذا اللقاء يف املدينة املنورة صباح يوم اخلميس  )٢٥(
  .املريديان عندما شارك يف ندوة القرآن الكرمي يف الدراسات االستشراقية
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ت ختالف قرارات جممع الفاتيكان الثاين سـنة  إن هذه اإلشاعا :ثانياً
الـذين   ،اليت تصحح تلك األفكار عن طريق أرباب احلـوار ،  م١٩٦٥

بل هو املصـدر األسـاس يف    ؛اعترفوا بأن القرآن مصدر ديين صحيح
وأوضحوا القضايا  ،كما اعترفوا أن حممداً سلك طريق األنبياء، اإلسالم

فقد صدر عـن جملـس   ،  واملسيحينيالكربى املتفق عليها بني املسلمني
البحث يف القيم والفلسفة التابع للجامعة الكاثوليكية يف واشنطن سـنة  

: احلوار املسيحي اإلسالمي قـراءة يف كتـاب  " :م كتاب بعنوان٢٠٠٢
 "التصورات الالهوتية املسيحية عن املسلمني منذ جملس الفاتيكان الثـاين 

  : جاء فيه ما يليو، )٢٦(تأليف حممود إيدن) م١٩٦٤-١٩٦٢(

ويبدو االهتمام ذه احلقبة  جلياً إذا عرفنا أن هذه املرحلة الزمنية يف 
. تاريخ الكنيسة الكاثوليكية هي حلظة البداية حملاولة االقتراب من اآلخر

) the magisteriun(التعاليم يف الكنيسة الكاثوليكيـة   فقد أصدر مكتب
فقد ، ديان األخرى صفة اعتباريةوثيقة رمسية تسبل فيها الكنيسة على األ

كما ينبغي ، أن هذه األديان معتربة وينبغي  للكنيسة احترامها(صرحت 
  ). للمسيحيني التحاور معها

ويف القرن العشرين قام مفكرون مسيحيون بارزون بالبحـث عـن   
) ال خالص خارج الكنيسـة : (تفسري إجيايب أرحب للقاعدة الكاثوليكية

                                                 

)٢٦( Aydin Mahmut. Modern Western Christian Theological 
Understandings of Muslims Since the Second Vatican Council, 
Washington, DC: The Council for Research in Values and 

Philosophy, 2002.  
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وبـدوا  ... يكية مكينة وأكثر إجيابية لألديان األخرىلتطوير رؤية كاثول
  .وكأن هلم تأثرياً غري مباشر يف تغيري الرؤية الكنسية لآلخر

فاألول كان عاملاً فرنسياً  ،هؤالء لويس ماسينيون وكارل راهنرمن  
متخصصـاً  أما الثـاين فكـان   ، متخصصاً بالدين اإلسالمي والتصوف

د املعريف للفهـم  مها قد أسهم برفع الرصيكالو ،بالعقائد الدينية عموماً
وكالمها أثَّر بوضوح يف جملـس تعـاليم الكنيسـة     ،املسيحي لإلسالم

  . الرومانية الكاثوليكية

الذي افتتحه البابا جـون  ) م١٩٦٢(ويؤلف الس الفاتيكاين الثاين 
عالقة املسيحية  رمسياً حلظة تارخيية يف) John XXIII(الثالث والعشرون 

، فالس قد أصدر وثيقتني مهمتني يف هذا السـياق  ،يان األخرىباألد
 Nostraاإلعالن عن عالقة الكنيسة باألديان غري املسيحية : (األوىل هي

Aetate(  ،والثانية) : الدستور العقدي للكنيسة)Lumen Gentium ...(
فالوثيقتان مثالً تعلنان أن املسلمني يؤمنون خبالق السموات واألرض الذي 

الـذي  ، إم يؤمنون معنا باخلالق الرحيم وباليوم اآلخـر ، كلّم اإلنسان
  ... سيقضي فيه اإلله احلي القيوم الرحيم بني بين اإلنسان

يف عهد الكاردينال بيجنيدويل ) م١٩٨٠-١٩٧٣(ويف املرحلة التالية 
انتقل الس الكاثوليكي من مرحلة اإلعـداد والدراسـة إىل املباشـرة    

وكأن الكنيسة الكاثوليكية خرجت عن صمتها السليب فيما . ..واملمارسة
فمثالً األب الجنفراي طلب مغفرة املسلمني ملا ، يتعلق مبحمد عليه السالم

يضـاف  . �حممد  يحيني من اإلساءات اجلارحة لشخصصدر عن املس
إىل هذه النقطة اإلجيابية نبذ الكنيسة للتنصري اإلجباري الذي مورس على 
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... والدعوة إىل احترام احلرية الدينية جلميع األفـراد ، املاضي املسلمني يف
، إن حممداً سلك طريق األنبيـاء : (وقد أعلن البطريرك تيموثي يف بغداد

إال أنه مل يتطابق تطابقاً كامالً ، وذلك ألنه تناغم بالتأكيد مع أمنوذجهم
   .)٢٧()معهم يف اإلله الذي نبئوا عنه

أليسكي جورافيسكيس اعتراف امـع  .د وقد أشار املفكر الروسي
هلذا شبهت املطبوعات الكاثوليكية : املسكوين الكاثوليكي وأضاف قوله

االنقـالب  (التغيري احلاصل يف موقف الكنيسة جتـاه اإلسـالم بــ    
   .)٢٨()الكوبرنيكي

وكذلك نرى رئيس وزراء إسبانيا خوسي لويس سوباطري يـدعو إىل  
  . )٢٩(حتالف احلضارات

ونعيد إىل األذهان أنه بعد : ل الطبيب الفرنسي موريس بوكايويقو
املؤمتر املسكوين الثاين للفاتيكان أجرى البابا بولس السـادس انفتاحـاً   

أمانـة  (وكان ذلك يف الوقت الذي كانت ، مدهشاً على سائر األديان
                                                 

احلوار املسيحي اإلسالمي استناداً إىل تصورات املسيحية عن (نقالً عن حبث  )٢٧(
 ، )٤٤(العدد  ، ة املعرفةواملنشور يف جملة إسالمي ، للباحثة دعاء حممود فينو) املسلمني

وما قاله البطريك حق سوى اجلملة ). ١٧٦-١٥٣م ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(ربيع 
. األخرية فإن األنبياء متفقون على إله واحد

   

من سلسلة عامل ) ٢١٥(كتاب رقم ، إليسكي جورافيسكي.اإلسالم واملسيحية د )٢٨(
، م١٩٩٦نوفمرب( ، تالكوي ، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، املعرفة

 ).١١٧ص

حبث مقدم ملؤمتر  ، )٨(أمحد الريسوين ص.د.األبعاد السياسية للحمالت العدائية أ )٢٩(
  .الذي أقامته رابطة العامل اإلسالمي �مكة املكرمة السابع لنصرة نيب اُألمة 
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) توجيهاته للنصارى واملسلمني(قد نشرت فيه ) الفاتيكان لغري النصارى
 ،)إنه جيب القيام تدرجيياً بتغيري وجهة نظر إخواننا النصـارى ( :وقالت

ومن هذه ). اعترف الغرب النصراين مبا اقترفه من مظامل جتاه املسلمني(و
املظامل اليت يعقبها مظامل أخرى جهلهم بالقواعد املوضـحة يف القـرآن   

ـ  –الكرمي الذي كان وما زال يطيب هلم منذ قرون اعتباره   -خريةيف س
وكان البابا بولس السادس أول من قـام   ،ة نشر لكتبهم املقدسةكإعاد

بتنفيذ هذه التوصيات حينما أصر يف خطاب موجه للملك فيصل ملـك  
إمياناً عميقاً يف توحيـد  (بأن لديه  -رمحه اهللا–اململكة العربية السعودية 

  ).العاملني اللَّذين يعبدان إهلاً واحداً

، م١٩٧٤إبريل٢٥عددها الصادريف  "ليموند"كذلك نشرت جريدة 
هذه الفقرة اخلاصة من اخلطاب الـذي نقلـه الكردينـال بنييـدويل     

)pignedoli ( رمحه اهللا -إىل امللك فيصل- )٣٠( .  

ولو نظر أرباب هذه اإلشاعة يف كتب أهل ملتهم وأهل بلدهم الـيت  
رمحة هذا الـنيب الـذي    واسطرت فيها قبسات من حضارة اإلسالم لرأ

ومن ، تلك احلضارة اليت كانت مثار إعجاب الشرق والغرب ةوضع نوا
ابهؤالء الكت:  

احلضـارة اإلسـالمية يف   "املستشرق األملاين آدم متز يف كتابه  - ١
وقد كتـب   "القرن الرابع اهلجري أو عصر النهضة يف اإلسالم

 . باللغة األملانية مث ترجم إىل اإلنكليزية مث العربية

                                                 

  ).١٩-١٨(القرآن الكرمي والعلم العصري ص )٣٠(
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 Gulturge schiche des Orients(بعنوان  "فون كرمير"كتاب  - ٢

unter den Chalfen( . 
 .لبارتولد "تاريخ احلضارة اإلسالمية"كتاب  - ٣
للمستشـرق ليفـي    "حضارة العـرب يف األنـدلس  "كتاب  - ٤

 .بروفنسال
  .)٣١(جلوستاف لوبون "حضارة العرب"كتاب  - ٥
ورسـالته يف  ) Erwin Graf (املستشرق األملاين جريف إيرون - ٦

 .)٣٢("طور الفقه اإلسالميت": الدكتوراه بعنوان
رئـيس  ) G.Kampffimeyer( ج كامبفاير.املستشرق األملاين د - ٧

 .)٣٣("عامل اإلسالم"حترير جملة 
 .مترجم إىل اللغة العربية "رحلة إىل مكة"مراد هوفمان مؤلف  - ٨
وهو أملاين معاصر له كتاب عن النيب ) Rudi Part(رودي بارت - ٩

إلسالمية يف اجلامعات االدراسات العربية و: وله أيضاً �حممد 
  . )٣٤(األملانية

ردود علماء الغرب والشرق على شبهة العنف وشهادم علـى   ومن
  :مايلي �رمحة النيب 

                                                 

  ).١٥(ص) اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري احلضارة(نقالً عن كتاب آدم متز   )٣١(
 .)١١٣(ينظر موسوعة املستشرقني ص )٣٢(
  ).٢/٤١٣(ينظر املستشرقون  )٣٣(
  ).١٥(ينظر الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية ص )٣٤(
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رئيس معهد طوكيـو   Otsukaاستنكر الدكتور الياباين أوتسوكا  -١
أن هذا افتراء وجهل باإلسالم ونيب ذكر اإلفريقية ووللدراسات اآلسيوية 

   . )٣٥(�اإلسالم حممد 

من املؤسف حقاً أن غاىل : ويشري درمنغم إىل هذه املسألة فيقول -٢
، ونلدكـه ، ومرغوليـوث ، مـوير : بعض هؤالء املتخصصني من أمثال

وغـودفروا  ، وغولدزيهر، وغرمي، ومارسني، وكيتاين، ودوزي، وشربجنر
وال ، فلم تزل كتبهم عامل هدم على اخلصوص، وغريهم يف النقد أحياناً

ولن تقوم سـرية  ، اليت انتهى إليها املستشرقون سلبية ناقصة تزال النتائج
وليس من مقاصد كتايب أن يقوم على سلسلة من اـادالت  ، على نفي
الذي هو أفضل -ومن دواعي األسف أن كان األب المانس .. املتناقضة

وأنه شوه كتبه القيمة الدقيقة ، من أشدهم تعصباً -املستشرقني املعاصرين
   .)٣٦(هه لإلسالم ونيب اإلسالموأفسدها بكر

وماتزال آثار الوهم :    k.Armstrongوقالت كارين آرمسترونج  -٣
إذ اليزال من الشائع عند أبناء الغـرب أن  ، القدمي قائمة حىت يومنا هذا

يسلموا دون نقاش بأن حممدا ليس سوى رجل استغل الدين يف حتقيـق  
  .)٣٧(نف يعتمد على السيفوأن اإلسالم دين ع، الفتوحات وسيادة العامل

                                                 

اليابانيـة بتـاريخ    Mainchiنشر املقـال يف الصـحيفة املشـهورة ماينتشـي      )٣٥(
وقد أحتفين بترمجته األستاذ قتيبة بن صاحل السامرائي إمـام   ، )٩م ص١٦/١٠/٢٠٠٦(

  .مسجد التوحيد يف طوكيو

  ).١٣١-١٣٠(ص ، املستشرقون والسرية النبوية )٣٦(

  .٢٠ويهود املدينة ص �نقال عن كتاب النيب ،  ٣٧ص  �سرية النيب  )٣٧(
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ويرفض املستشرق الربيطاين أرنولد اخلطأ اآلخر الذي يـرى أن   -٤
وهو رأي قد صـرح  ، حممداً قد حتول إىل القوة مبجرد أن واتته الظروف

به نقالً عن فلهاوزن بعض الباحثني وال سيما ميور لدى حديثه عن غزوة 
  . )٣٨(بين قريظة

لدراسات اإلسالمية جبامعـة  يقول مونتكمري وات عميد قسم ا -٥
منذ حماضرة كاراليل عن حممـد يف  : "حممد مبكة"أدنربا سابقاً يف كتابه 

أدرك الغرب أن االعتقاد يف إخـالص   "األبطال وعبادة األبطال"كتابه 
، فاستعداده ألن يتحمل األذى يف سبيل معتقداته، حممد تسنده حجة قوية

الرجال الـذين آمنـوا بـه     واملستوى األخالقي الرفيع الذي اتصف به
إن الكُتاب الغربيني ... وعظمة املنجزات اليت انتهى إليها، واختذوه إماماً

وحيثمـا  ، جينحون يف معظم األحيان إىل تصديق أسوأ ما يقال عن حممد
كان التفسري السيئ لعمل من أعماله تفسرياً مقبوالً يف الظـاهر عـدوه   

أالَّ نكتفي بسنة حممد إىل األمانـة  ولذلك جيب علينا ، كذلك يف الواقع
  .واستقامة الغاية إذا كنا نريد ولو قليالً من فهمه

وإذا كنا نريد تصحيح األخطاء اليت ورثناها من املاضي فينبغـي أن  
نستمسك عند كل قضية باالعتقاد بإخالصه حىت يتبني لنا العكس حبجة 

من احلجة الـيت   ينبغي أن نتذكر أن احلجة القاطعة مطلب أشد، قاطعة
   .)٣٩(وأا ال تنال يف مثل هذه األحوال إال بعسر، تبدو يف الظاهر معقولة

                                                 

  ).٥٤(الدعوة إىل اإلسالم ألرنولد ص  )٣٨(

  ).٥٢(حممد يف مكة ص )٣٩(
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وإن كانت بعض أراء العلماء الغربيني غري معقولة عنـد  : وقال أيضاً
فذلك ألن العلماء الغربيني مل يكونوا دائما خملصني ملبـادئهم  ، املسلمني

ا من وجهة النظـر التارخييـة   هم جيب إعادة النظر فيهَء راآ العلمية وأن
  . )٤٠(الدقيقة

واإلسالم مـن أكثـر   : ويقول املؤرخ الفرنسي كوستاف لوبون -٦
ومن أعظمها ذيباً للنفـوس  ، الديانات مالءمة ملناخ العامل واكتشافاته

يف  ]�[وتـأثري ديـن حممـد    . ودعوة إىل العدل واإلحسان والتسامح
قد دخلت دولـة العـرب يف   ول، النفوس أعظم تأثرياً من أي دين آخر

والسهولة  ،ولكن الدين الذي كان سبباً يف قيامها ال يزال ينتشر ،التاريخ
وقد بلغ عـدد  .. اليت انتشرت ا شريعة اإلسالم يف العامل شاملة للنظر

أتباع النيب املاليني الكثرية يف البالد اليت دخلها جتار العرب بقصد التجارة 
، الصني وأفريقيا وآسيا الوسطى وروسـيا  كبعض أجزاء، ال بقصد الفتح

ومل نسمع أنه أرسـل  ، وقد اعتنقت هذه املاليني اإلسالم طوعاً ال كرهاً
  . جيشاً من أولئك التجار املبشرين ملساعدم

عـن عـدل الفـتح     –وحتدث املؤرخ الفرنسي كوستاف لوبـون  
ة إن العرب وهم أعقل من الكثريين من أقطاب السياس: فقال، اإلسالمي

كانوا يعلمون جيداً أن النظم الواحدة ال تالئم شعوب ، يف الزمن احلديث
وكان من سياستهم أن يتركوا اُألمم حرة يف احملافظة على ، األرض قاطبة

   .)٤١(قوانينها وعاداا ومعتقداا

                                                 

  ).  ٦(املصدر السابق ص )٤٠(

  ).١٢٩-١٢٥(حضارة العرب لكوستاف لوبون ص )٤١(
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  : يقول املستشرق الربيطاين سري توماس أرنولد عن اإلسالم -٧

 وهداية الكفار إىل واجب مقدس احلق إنه الدين الذي يسمو فيه نشر
إا روح احلق يف قلـوب  ... على يد مؤسس الدين أو خلفائه من بعده

وال تقنع حىت ، املؤمنني اليت تستقر حىت تتجلى يف التفكر والقول والعمل
وتعترف أفراد اجلماعة اإلنسانية مبا ، تؤدي رسالتها إىل كل نفس إنسانية

  . تعتقد أنه احلق

دفع املسلمني إىل أن حيملوا رسـالة اإلسـالم معهـم إىل     وإن الذي
شعوب البالد اليت دخلوها وجعلهم ينشدون لدينهم حبق مكانـاً بـني   

   .)٤٢(من أجل صدق عقيدم، هلي مساحة من ذلك النوع، األديان

أستاذ قسم دراسة  Uchiyamaيقول الدكتور الياباين أوتشي ياما  -٨
جيب على حرية التعبري : طوكيو ما خالصتهاملناطق اإلسالمية يف جامعة 

 ،قدات الدينية واإلميانية لآلخـرين والنقد أن ال متس أو تعتدي على املعت
إن متثيل حممد  .ومن واجب اجلميع الفصل بني اإلرهاب وحقيقة اإلسالم

نيب اإلسالم على أنه زعيم إرهايب من خالل رسوم كاريكاتوريـة هلـو   
إن هناك الكثري من الدول اإلسـالمية الـيت    .جتاوز كبري بكل املقاييس

إن على الدول الغربية  .يستحيل فيها فصل الدين عن السياسة أو التعليم
اليت باشرت يف فصل الدين عن السياسة منذ بدايات القرن التاسع عشر 

                                                 

   ).  ١٧(ص ، الدعوة إىل اإلسالم )٤٢(
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أن تراجع نفسـها  ) التعايش مع الثقافات األخرى(واليت تتغىن بشعارات 
   ...)٤٣(وتندم على أعماهلا هذه

بظهـور عـدد مـن    : يقول األستاذ الفرنسي مكسيم رودنسن -٩
املؤرخني األوروبيني املستنريين يف القرن الثامن عشر بدأت تتكامل معامل 

 .)٤٤(احلاكم املتسامح واحلكيم واملشـرع  ]�[صورة هي صورة حممد 
وأستطيع أن أقول بكل قوة أنه ال يوجد مسلم جديد واحد ال حيمل يف 

ملا غمره به من حب وعـون   ،]�[ان باجلميل لسيدنا حممد نفسه العرف
وهداية وإهلام فهو القدوة الطيبة اليت أرسلها اهللا رمحة لنا وحباً بنا حـىت  

   .)٤٥(نقتفي أثره

كانت تصرفات : يقول املستشرق األمريكي واشنجتون إيرفنج -١٠
ه نيب مرسل ال على أنـه  يف أعقاب فتح مكة تدل على أن ]�[الرسول 

اطنيه برغم أنـه أصـبح يف   فقد أبدى رمحة وشفقة على مو ،ائد مظفرق
  .)٤٦(ج جناحه وانتصاره بالرمحة والعفوولكنه تو ،مركز قوي

 ]�[كان حممد : تقول املستشرقة اإليطالية لورافيشيا فاغلريي -١١
وخباصة حنو أتباع األديان ، شديد التسامح، املتمسك دائماً باملبادئ اإلهلية

مصـطنعاً األنـاة   ، قد عرف كيف يتذرع بالصرب مع الوثنينيل. املوحدة

                                                 

 ، )٩م ص٤/٢/٢٠٠٦(اليابانية بتاريخ  Mainchiنشر املقال يف جريدة ماينتشي  )٤٣(
  .إمام مسجد التوحيد يف طوكيو، وترمجه األستاذ قتيبة بن صاحل السامرائي

  ).٦٨-١/٦٧) (تصنيف شاخت وبوزث(سالم تراث اإل )٤٤(

  ).٢٨- ٤/٢٧(رجال ونساء أسلموا  )٤٥(

  ).٢٣٣(ص ، حياة حممد )٤٦(
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دائماً اعتقاداً منه بأن الزمن سوف يتم عملـه اهلـادف إىل هدايتـهم    
  .)٤٧(لظالم إىل النوروإخراجهم من ا

ننـا يف احتيـاج إىل   إ، حممد املثل الكامل: يقول اللورد هيديل -١٢
مد كمرآة أمامنـا  حياة حم، منوذج كامل يفي حباجاتنا يف خطوات احلياة

والصرب  تعكس علينا التعقل الراقي والسخاء والكرم والشجاعة واإلقدام
وبـاقي األخـالق اجلوهريـة الـيت تكـون      ، واحللم والوداعة والعفو

  . )٤٨(اإلنسانية

يب على افتراء جويليان الوارد نيقد رد املؤرخ الربيطاين أرنولد تو -١٣
ولكـن بـني   ،  اإلسالم أو القتلمل يكن االختيار بني: بقوله )٣(برقم 

  .)٤٩(وتلك سياسة مستنرية أمجعت اآلراء على امتداحها، اإلسالم واحلرية

أردت أن أعرف صفات الرجل الذي ميلك : قال مهامتا غاندي  -١٤
كل االقتنـاع أن   لقد أصبحت مقتنعاً. .بدون نزاع قلوب ماليني البشر

بل كان  ؛اإلسالم مكانته السيف مل يكن الوسيلة اليت من خالهلا اكتسب
وتفانيـه  ، ذلك من خالل بساطة الرسول مع دقته وصدقه يف الوعـود 

وشجاعته مع ثقته املطلقـة يف ربـه ويف   ، وإخالصه ألصدقائه وأتباعه

                                                 

  ).٧٣(ص ، دفاع عن اإلسالم )٤٧(

  ).  ٥٣(أوروبا واإلسالم ص )٤٨(

  ).٢٧٨(نقالً عن قالوا عن اإلسالم ص ، )٢/٣٥٥(خمتصر دراسة التاريخ  )٤٩(
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وختطت املصاعب وليس ، هذه الصفات هي الىت مهدت الطريق، رسالته
  .)٥٠(السيف 

واملالطفة وإنصافه  عرف حممد خبلوص النية: قال إدوارد مونته  -١٥
وباجلملة كان حممد أزكى ، ونزاهة التعبري عن الفكر والتحقق، يف احلكم

على الزمام فقد وجههم إىل  وأشدهم حفاظاً، وأدين وأرحم عرب عصره
ة زمنية ودينيـة التـزال إىل   وأسس هلم دول، حياة مل حيلموا ا من قبل

  .)٥١(اليوم

وإمنـا   الصرحية مل تأت جزافاً تإن هذه الشهادات العلمية واالعترافا
اعتمدت على األحاديث النبوية الشريفة الصـحيحة والسـرية النبويـة    

تناقلها أهل األديان وامللل عن آبـائهم  ، املطهرة احلافلة بالتسامح والرفق
ومن تلك األحاديث ايدة واألخالق ، وأجدادهم من كتبهم وأخبارهم

  .اينالعالية احلميدة مايأيت يف القسم الث

  األحاديث النبوية الشريفة الصحيحة: القسم الثاين 

وقسـا علـيهم   ، ظلم اليهـود  �ماذكره املستشرقون من أن النيب 
  .-على زعمهم–خبروجهم من املدينة بسبب قتل رجل من املسلمني 

                                                 

وتكلم فيه عن صفات سيدنا " ينج إنديا "  مهامتا غاندي يف حديث جلريدة: ينظر  )٥٠(
ــد  ــع  ، �حممـ   k ،www.unem net/Arabic/index.php ٢٩/موقـ

  .٣٢٥يف القرآن الكرمي ص  �م  نقال عن كتاب نصرة اهللا نبيه حممد ٣٠/٣/٢٠٠٧

 – ٠٦:٤٠: م الساعة  ٢٠٠٩- ٢-٥/ ٤  www.sohbanet.comينظر موقع  )٥١(
١١١k – :إسالميات.  
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بل السـبب   ؛واحلق أن سبب إخراجهم ليس قتل رجل من املسلمني
فتـارة  ، ونقـض عهـودهم   ،�يف ذلك هو مؤامرام لقتل نيب الرمحة 

 �وتارة يتآمرون مع املنافقني لقتل الـنيب  ، يعقدون حلفاً مع األحزاب
ومـع  ، )٥٢(وكما يف قصة الشاة املسمومة، كما يف قصة مسجد الضرار

وذلك حينمـا   ،مل يبادر بإخراجهم حىت أمره اهللا تعاىل �هذا فإن النيب 
قد وضعت السـالح؟  أ: "انتهى من معركة اخلندق جاءه جربيل فقال له

، اخـرج إىل بـين قريظـة   ، واِهللا ما وضعت املالئكة بعـد السـالح  
  .)٥٣("فقاتلهم

هللا تعاىل واجبـة  اوطاعة ، هو طاعة هللا عز وجل �إذن ما فعله النيب 
وكذلك عند أهل األديان ، ويثين اهللا تعاىل على املطيعني، يف كل األديان

  .فإن املطيع عندهم له قدره ومقامه

لآلخـر   �الرد من األحاديث الشريفة الصحيحة يف معاملة النيب أما 
فقدكانت يف غاية السالمة وقمة احلكمـة يف الرفـق   ، بأخالقه السمحة

  :ومن ذلك التعامل ما يأيت، واإلحسان

  النهي عن متين لقاء العدو وعن اإلضرار وعن العنف: أوالً

حمـذِّراً مـن   ، هحريصاً على السالم مرغباً في �لقد كان نيب الرمحة 
، ال تتمنوا لقـاء العـدو  : "أنه قال �فقد صح عنه ، ااحلرب ناهياً عنه

                                                 

  .�مبحث عفوه  :ا يف الباب األولتقدم ذكره )٥٢(

وصححه حمققوه بالشواهد  ، أخرجه اإلمام أمحد من حديث عائشة رضي اهللا عنها )٥٣(
وتقدم تتمـة احلـديث يف    ، وقد سردوا شواهده ، )٢٥٠٩٧ح ، ٢٩-٤٢/٢٨املسند(

 .العهد املدين
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واعلموا أن اجلنة حتت ظالل ، فإذا لقيتموهم فاصربوا، وسلوا اهللا العافية
وهـازم  ، وجمري السحاب، زل الكتابـمن هماللَّ :� مث قال، السيوف
  .)٥٤("اهزمهم وانصرنا عليهم، األحزاب

وألم قد ينصرون استدراجاً؛ ألن لقاء العـدو أشـد   : قال املناوي
فال يؤمن أن يكون ، واألمور الغائبة ليست كاحملققة، األشياء على النفس

وأُخذ ، ومتني الشهادة ال تستلزم متين اللقاء، عند الوقوع خالف املطلوب
ال تدع أحـداً  : البنه �ومن مث قال علي ، منه النهي عن طلب املبارزة

وقد ضمن اهللا نصر من ، ومن دعاك هلا أخرج إليه ألنه باغ، بارزةإىل امل
ولطلب املبارزة شروط مبينة يف الفروع إذا اجتمعت أمن معها ، بغي عليه

ويستوي فيهم الواحد ، أي العدو" وإذا لقيتموهم"، احملذور يف لقاء العدو
روا اثبتوا وال تظه: فاصربوا ]٧٧/الشعراء[ ﴾°±²﴿: قال تعاىل، واجلمع

كظم ما يؤمل من غري إظهـار  : فالصرب يف القتال، التأمل إن مسكم قرح
، ]٤٦/األنفال[ ﴾ONML﴿: وهو الصرب اجلميل، شكوى وال جزع

وإمنا تدافع ، فيه إشعار هلذه اُألمة بأن ال تطلب احلرب ابتداًء: قال احلرايل
�D�C�B�A﴿: كما قال تعـاىل ، من منعها من إقامة دينها

E﴾ ]فإنه إن طلبـه  ، فحق املؤمن أن يأيت احلرب وال يطلبه ،]٣٩/احلج
  .)٥٥(ا عجز من طلبه من اُألمم السابقةفأُوتيه عجز كم

                                                 

 إذا مل يقاتـل أول  �باب كان الـنيب   -كتاب اجلهاد والسري-صحيح البخاري )٥٤(
٢٩٦٦رقم احلديث٦/١٢٠ر القتال النهار أخ.  

  ).٣٨٩-٦/٣٨٨(فيض القدير  )٥٥(
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 ���﴿: كما يف قوله تعـاىل  �وهذا النهي قد رتله النيب 

وهذا يدل علـى اهتمامـه   ، )٥٦(]٧/احلشر[ ﴾� � � � �
 فكـانوا ، يستجيبون له �وقد كان الصحابة ، بالسالم وجتنب احلروب

، ألم كانوا يدركون ويالت احلروب وما فيها من األضرار ؛دعاة سالم
كما ثبت عنـه  ، وهلذا كان يؤكد ذلك يف النهي عن اإلضرار باآلخرين

هذه القاعدة النبوية من أهم القواعـد يف  : )٥٧("ال ضرر وال ضرار: "�
  . السلم واحلرب

حيـث   � كانوكذلك فقد اعتىن باألمر بالرفق والنهي عن العنف ف
ولقد جاء التأكيد على أمهية التسـامح  ، وحيض على الرفق يف كل شيء

حىت يف الرد على االعتـداء  ، من العنف �بني أفراد اتمع من حتذيره 
فقد روى البخاري بسنده الصحيح عـن  ، فما بالك باألفعال، باألقوال

، السـام علـيكم  : فقالوا �عائشة رضي اهللا عنها أن يهوداً أتوا النيب 
مهالً يا : "قال. ولعنكم اهللا وغضب اهللا عليكم، وعليكم: فقالت عائشة

أومل تسمع مـا  : قالت" وإياك والعنف والفحش، بالرفق عليك، عائشة
                                                 

�	�	�	�	�		�				﴿باب ، كتاب التفسري، صحيح البخاري )٥٦(
	
�	�﴾، )٤/١٨٥٣.(  

وأخرجه ، )٢٢٧٧٨(ح ) ٣٧/٤٣٧(حديث ثابت أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  )٥٧(
) ٢/٧٨٤(حقه ما يضر جباره  باب من بىن يف -كتاب األحكام  -ابن ماجة يف سننه 

األرناؤوط يف حتقيقه لكتاب جامع العلوم (احلافظ ابن رجب  ،  وحسنه)٢٣٤٠(ح 
للحديث شواهد ينتهي جمموعهـا إىل درجـة   : وقال العالئي ، )٢/٢٠٧(واحلكم 

انظر فيض القدير شـرح اجلـامع   . وحسنه السيوطي،  الصحة أو احلسن اتمع به
  ).١٨٩٥(وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة ح  ، )٤٣٢-٦/٤٣١(الصغري 
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، ستجاب يل فـيهم في، عليهم ؟ رددتأومل تسمعي ما قلت: "قالوا؟ قال
٥٨("ستجاب هلم يفَّوال ي(.  

وحثّ على الرفق نما رغّب وحض يوأكد على ذلك بأسلوب آخر ح
إن اهللا حيب الرفق يف األمر : "قال � فقد ثبت عنه أنه، كلها يف األمور

  .)٥٩("كله

 ذا احلديث أيضاًوقد بو ق فْالرِ: قال احلافظ ابن حجر، ب البخاري
، هو لني اجلانب بالقول والفعـل  :دها قافعبكسر الراء وسكون الفاء ب

أحدمها حديث : يه حديثنيوذكر ف، وهو ضد العنف، واألخذ باألسهل
  .عائشة يف قصة اليهود ملا قالوا السام عليكم

يف حديث عمـرة عـن   و" إن اهللا حيب الرفق يف األمر كله" :وقوله
ويعطي على الرفق ما ال يعطـي  ، إن اهللا حيب الرفق": عائشة عند مسلم

، واملعىن أنه يتأتى معه من األمور ما ال يتأتى مع ضده، )٦٠("على العنف
ولـه يف  . واألول أوجـه ، املراد يثيب عليه ما ال يثيب على غريه :لوقي

وال ، أن الرفق ال يكون يف شـيء إال زانـه  " :ءحديث شريح بن هاين
من أعطـي  " :ويف حديث أيب الدرداء، )٦١("زع من شيء إال شانهـين

                                                 

،  فاحشـاً وال متفحشـاً   �باب مل يكن النيب ،  كتاب األدب، صحيح البخاري )٥٨(
  .)٦٠٣٠(ح

  ).٣٠٢٤(باب الرفق يف األمر كله ح ، كتاب األدب، صحيح البخاري )٥٩(
 ح، باب فضل الرفـق ،  كتاب الرب والصلة واآلداب، )٤/٢٠٠٣(صحيح مسلم  )٦٠(

)٢٥٩٣.(  
  ).٢٥٩٤(ح ، املصدر السابق )٦١(
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ويف حديث جريـر  ، )٦٢(احلديث" حظه من الرفق أعطي حظه من اخلري
   .)٦٤(، )٦٣("فق حيرم اخلري كلهمن حيرم الر"عند مسلم 

ألنه  ؛يف اجتناب العنف حسن كالمه ولطف عباراته �ومن منهاجه 
كما أمر اهللا ، والكالم الطيب، هو القدوة املثلى يف اختيار القول احلسن

ــه ــاىل يف قول z�y�x�w�vu��t�s�r�q�p}�|�﴿: تع

وهذه األقوال واحلكم الـيت  ، ]٥٣/اإلسـراء [ ﴾{�~��������
كمـا سـيأيت يف   ، إىل أفعال حققت السـالم  �الم ترمجها تنشد الس

  .احلديث عن الصلح ورسائله ورسله وحواره

وهذا املنهاج النبوي قد ترك آثاراً محيدة يف أخالقيات اُألمة اإلسالمية 
  .وتنشد السالم كما نراه يف شىت العصور، اليت تنبذ العنف

  : يسلرر.وأختم هذا املوضوع بقول األستاذ الفرنسي جاك س

أعظم ، إذا ما عرفنا أن هذا العمل العظيم أدرك وحقق يف أقصر أجلٍ
يظـل يف عـداد    �أمل حلياة اإلنسانية؛ فإنه جيب أن نعترف أن حممداً 

  .)٦٥(ن شرف م تاريخ الشعوب واألديانأعظم الرجال الذي

  

                                                 

كتـاب الـرب   ، )٤/٣٦٧(سنن الترمذي ، حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى )٦٢(
  ).٢٠١٣(ح ، باب ما جاء يف الرفق، والصلة

ح ، باب فضل الرفـق ، كتاب الرب والصلة واآلداب، )٤/٢٠٠٣(صحيح مسلم  )٦٣(
)٢٥٩٢.(  

  .)٤٤٩/  ١٠(فتح الباري  )٦٤(
  .٣٧لعربية صاحلضارة ا )٦٥(
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  يف تقدمي احلوار من أجل الصلح ����تعامله : ثانياً

 ؛ األساليب من أجل احلوار مث الصلحكان يستخدم شىت �إن النيب 
ألن من أهم أسباب النجاح والفالح يف معاجلة اخلالف هو السماع من 

وذلك باحلوار الذي يرضي اهللا تعاىل ، الطرف اآلخر وفهم مراده وأهدافه
، أي بأفضل األسـاليب ، ]١٢٥/النحـل [ ﴾
�¡¢£�﴿: القائل

هل الكتـاب وغريهـم   وبالكلمة الطيبة اليت استخدمها مع املشركني وأ
  :أو بإرسال الرسل والرسائل كما يلي، مباشرة

  مع املشركني يف صلح احلديبية ����حواره  -١

صلح احلديبية الذي تعجب منه : من أهم املعاهدات مع املشركني هو
احلكمة النبويـة   -يف بداية األمر –؛ ألم مل يدركوا �بعض الصحابة 

  . اره وفوائدهمن هذا الصلح الذي تبني فيما بعد آث

كتب علي  :يقول � الرباء بن عازب فقد أخرج مسلم بسنده عن 
وبني املشركني يـوم احلديبيـة    �الصلح بني النيب  � بن أيب طالبا

ال تكتب رسول اهللا  :فقالوا، هذا ما كاتب عليه حممد رسول اهللا :فكتب
 :قالف، "احمه" :لعلي �فقال النيب ، فلو نعلم أنك رسول اهللا مل نقاتلك

وكان فيما اشـترطوا أن   :قال، بيده �فمحاه النيب ، هوما أنا بالذي أحم
، وال يدخلها بسالح إال جلبان السـالح ، يدخلوا مكة فيقيموا ا ثالثاً

   .)٦٦(القراب وما فيه :قال ؟وما جلبان السالح :قلت أليب إسحاق

                                                 

 ح )٣/١٤٠٩(، باب صـلح احلديبيـة   -كتاب اجلهاد والسري  - صحيح مسلم )٦٦(
)١٧٨٣(.  
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وفيه أن لإلمام أن يعقد الصلح على مـا رآه مصـلحة   : قال النووي
  .)٦٧(وإن كان ال يظهر ذلك لبعض الناس يف بادئ الرأي، مسلمنيلل

وحتقيق رغبام  ،ويف هذا احلديث بيان وجوب الصرب على املشركني
وفيه البيـان الفعلـي لطريقـة    ، اليت ال تضر باملصلحة العامة للمسلمني

وجواز مثل هذه الكتابة من أجل الصـلح وجتنـب   ، الكتابة للمعاهدات
  .احلروب

مـع كفـار    �ديبية هو الصلح الذي عقده رسـول اهللا  وصلح احل
����A﴿: كما يف قوله تعـاىل ، الفتح املبني: الذي مساه اهللا تعاىل، )٦٨(قريش

E�D�C�B﴾ ]أنزل اهللا تعاىل سورة الفتح �ويف مرجعه ، ]١/الفتح:﴿������A

�O�N��M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B﴾ ]فقـال  ، ]٢-١/الفتح
هـذا لـك   : قال الصحابة". نعم: "هللا؟ قالأو فتح هو يا رسول ا: عمر

\�[���^�_�`���b��a﴿: فما لنـا؟ فـأنزل اهللا  ، رسول اهللايا

�r�q�p�o�n�m�lk��j�i�h�gf�e��d�c

�(�)~��}�|�{�z���y�x�w�v�u��t�������s

وعدة الصـحابة إذ ذاك ألـف   ، ]٥–٤/الفـتح [ ﴾;�:��6�7�8�9
  .)٦٩( وأهل بيعة الرضوان وهم أهل الشجرة، وأربعمائة

وحفظـت دمـاء   ، وهذه اخلطوة املباركة حولت الشقاق إىل اتفاق
بأم قادرون على إدارة الوضع يف  ؛وأدرك اليهود قوة املؤمنني، الطرفني

                                                 

  ).١٢/١٣٥(شرح النووي على صحيح مسلم  )٦٧(
  ).١٦٤-٤/١٥٠(والبداية والنهاية ، )٤٥(ينظر تلقيح فهوم أهل األثر ص )٦٨(

  ).١٣٢-١٢٧( ص، �ينظر خمتصر سرية الرسول  )٦٩(
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هاـا  ، وكذلك عرف بقية املشركني أن املؤمنني أرباب شوكة، املدينة
وكذلك تشجعت بعض القبائل للتحـالف مـع   ، مشركو مكة املكرمة

ممـا أدى  ، وسطع وميض االعتراف ذه الدولة، لمة اجلديدةالدولة املس
فقد عرفوا أن ، نسبياً إىل إزالة خطر بعض املتحالفني مع مشركي قريش

تلك املعاهدات مع قريش مل تنفعهم مع التطور اجلديد يف ظهـور قـوة   
  .  املسلمني

  :ومن النتائج الباهرة لصلح احلديبية ما يلي

 .ة املسلمنيكسب االعتراف من قريش بقو  - أ 
 .اكتسب املسلمون حرية الدعوة يف اجلزيرة العربية  -ب 
 .أعطت الناس خياراً سليماً بعيداً عن احلرب وويالا  -ج 
التربية على طاعة اإلمام يف أمره حىت ولو مل تظهر مصـلحته    - د 

  .عاجالً

  مع أهل الكتاب ����حواره  -٢

 أنه مل يتسرع يف عقوبة اـرم حـىت   �من األخالق العظيمة للنيب 
علـى  ، وذلك باحلوار اهلادئ اهلـادف ، يسمع منه سبب عملية إجرامه

، � فإن بعض اجلرائم كادت أن تقتل الـنيب  ؛الرغم من خطورة اجلرمية
شـاة   �ملا فتحت خيرب أهديت للنيب  :قال �عن أيب هريرة فقد ثبت 

فجمعوا  ".امجعوا إيل من كان هاهنا من يهود: "� النيب فقال، فيها سم
قال  .نعم :فقالوا" ؟إين سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه" :له فقال

 ".كذبتم بل أبوكم فالن" :فقال .فالن :قالوا "؟من أبوكم: "�هلم النيب 
 "؟فهل أنتم صادقي عن شيء إن سـألت عنـه  " :قال .صدقت :قالوا
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 .كذبنا كما عرفته يف أبينا، وإن كذبنا عرفت، نعم يا أبا القاسم :فقالوا
فقـال   .مث ختلفونا فيها نكون فيها يسرياً :قالوا ؟من أهل النار :مفقال هل

هل أنـتم  " :مث قال "واهللا ال خنلفكم فيها أبداً، وا فيهاؤاخس" :�النيب 
هل " :قال .نعم يا أبا القاسم :فقالوا "؟صادقي عن شيء إن سألتكم عنه

جعلتم يف هذه الشاة س؟لـك ما محلكم على ذ" :قال .نعم :قالوا "؟اًم" 
  .)٧٠(مل يضرك وإن كنت نبياً، نستريح أردنا إن كنت كاذباً :قالوا

يف العفو عند  �إنه حوار عجيب تتجلى من خالله عظمة خلق النيب 
  .ويتبين صربه على مكائد اليهود، املقدرة

جاء العاقب والسيد صاحبا جنران إىل ومن حواره مع النصارى حينما 
، ال تفعل :فقال أحدمها لصاحبه :قال ،يريدان أن يالعناه �رسول اهللا 

إنـا   :قاال .فالعننا ال نفلح حنن وال عقبنا من بعدنا اهللا لئن كان نبياً فو
 .وال تبعث معنـا إال أمينـاً  ، أميناً وابعث معنا رجالً، نعطيك ما سألتنا

 فاستشرف له أصحاب رسول، حق أمني أميناً ألبعثن معكم رجالً :فقال
 : � اهللا فلما قام قال رسول، أبا عبيدة بن اجلراح قم يا :فقال، �اهللا 

  .)٧١("مةهذا أمني هذه اُأل"

ويف قصة أهل جنران من الفوائد جواز جمادلـة أهـل   : قال ابن حجر
وفيها مشروعية مباهلة املخالف ، وقد جتب إذا تعينت مصلحته، الكتاب

اإلمام  وفيها مصاحلة أهل الذمة على ما يراه ...إذا أصر بعد ظهور احلجة

                                                 

باب إذا غدر املشركون باملسلمني هل يعفـى  ، تاب اجلهادك، صحيح البخاري  )٧٠(
  ).٢٩٩٨(ح، )٣/١١٥٦(، عنهم

  ).٤/١٥٩٢( ،باب قصة أهل جنران، كتاب املغازي، صحيح البخاري )٧١(
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وفيها بعث اإلمام الرجل العامل األمني إىل أهل اهلدنة .. من أصناف املال
  .)٧٢(يف مصلحة اإلسالم

، هكذا كان يدار احلوار اهلادي اهلادف لتجنب الصدام ونشر السالم
وأخالقاً كرميـة يف نفـوس   ، ولقد ترك هذا اخللق العظيم آثاراً عظيمة

 �وار مع اليهود والنصارى منذ موته إذ ال يزالون يعقدون احل، املسلمني
وما فيه من ، إىل زماننا هذا من أجل نشر السالم واإلسالم وجتنب القتال

  . الوبال والنكال

  إرسال الرسل والرسائل -٣

يتحلى ا اهتمامـه دايـة    �من األخالق العظيمة اليت كان النيب 
النجاشي من أجل ذلك كتب إىل كسرى وإىل قيصر وإىل ، الناس أمجعني

كتابـه  : ومن هذه الكتب، )٧٣(وإىل ملوك الكفار يدعوهم إىل اهللا تعاىل
 حدثين أبو: قالرضي اهللا عنهما  ابن عباس فقد صح عن، إىل هرقل �

انطلقت يف املدة اليت كانت بيين وبني : قال )٧٤(من فيه إىل يفّ �سفيان 
ـ : قال، �رسول اهللا  إىل  �نيب فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من ال

من حممـد رسـول اهللا إىل   ، بسم اهللا الرمحن الرحيم" :فإذا فيه... هرقل
أما بعد فـإين أدعـوك   ، سالم على من اتبع اهلدى، هرقل عظيم الروم

فإن توليت ، وأسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني، أسلم تسلَم، بدعاية اإلسالم
                                                 

  ).٨/٩٥(فتح الباري  )٧٢(
( كسـرى وقيصـر   إىل  � باب كتاب النيب -كتاب اجلهاد -صحيح البخاري ) ٧٣(

٤/١٦١٠(.  
وأديتـه كمـا   ، ومعناها مسعت من فم أيب سفيان، التحديث هذه صيغة من صيغ) ٧٤(

  .مسعته منه



٣٨ 
 

�����a^���_�`����[��\����Z]��﴿، )٧٥(فإن عليك إمث األريسيني

�b���f�e�d�c����q�p�o�n���m�l�k�j�i�h�g

�z�y�����x�w�v�u�t�sr﴾ ]٧٦(]٦٤/آل عمران(.  

لقـد أدرك نـيب   ، وهذه الرسالة تقطر أدباً وبالغة وموعظة ونصيحة
مـن  ، هم كانوا مضطهدينلكن ،الرمحة أن يف الروم من يوحد اهللا تعاىل

، ذره من الظلموح، ر هرقل بذلك واعظاً له رغبة بالسلمكَّأجل ذلك ذ
إذ بين هلرقل أنه إذا رفـض السـلم فإنـه سـيتحمل وزر املوحـدين      

  .املضطهدين

  يف اهلدنة واألمان ����تعامله : ثالثاً

���﴿: �مبا أن دين اإلسالم ينشد السالم كما أمر اهللا تعاىل رسوله 

�����������	�
�����فقــد ، ]٦١/األنفــال[ ﴾���
  .قوالً وعمالً ومنهاجاًهلذا األمر  �استجاب رسول اهللا 

وهـو  ، مشتقة من اهلدون: واهلدنة: قال العالمة بدر الدين بن مجاعة
  .ألن اهلدنة تسكن ثائرة احلرب والفنت، السكون

وجيوز لإلمام ونائبه عقد اهلدنة إلقليم معني أو ناحية معينة إذا اقتضت 
، مأموره أو لترتيب، إما إلراحة جيش اإلسالم، مصلحة املسلمني ذلك

                                                 

ملعرفة آريـوس ينظـر   (نسبة إىل آريوس أحد كبار النصارى املوحدين هللا تعاىل ) ٧٥(
  .  للشيخ حممد أبو زهرة) ١٥١حماضرات يف النصرانية ص

 _ [�^﴿ :باب قولـه ، آل عمران، التفسري تابك، البخاري صحيح) ٧٦(

  ).٤٥٥٣(ح﴾ `



٣٩ 
 

كفار أو قبـوهلم اجلزيـة بغـري    لتوقع إسالم الو، أو لزيادة استعدادهم
  .)٧٧(قتال

  : ومن مناذج اهلدنة واألمان

  :إعالن املدينة -١

، للهدنة مع اليهود إعالن املدينة �ومن أهم الكتب اليت حربها النيب 
واستطاع أن يقضي على ، فقد وضع فيه األسس املثالية للتعامل مع اآلخر

بالعدل وإعطاء كـل ذي حـق    ،التخوف والتحسس من اآلخرمشكلة 
فقد وضع معاهـدة سياسـية   ، كما يف تعامله مع اليهود يف املدينة، حقه

وفيها اتفاقيات مع اليهـود ضـمنت مصـاحل     ،اجتماعية عامة للمدينة
إعـالن  (وثائق سياسية داخلية تسمى  �لقد سطر رسول اهللا . الطرفني

كيم الذي ضمن حقوق كل فئة تسكن املدينـة  وفيها التعامل احل) املدينة
  .ومنهم اليهود

وضع معاهدة لكل سكان املدينة مبختلف مللهم تضمن حقـوق  إن  
بل ومتنع الظلم فيما بـني امللـة    ؛ومتنع االعتداء بني هذه امللل، اجلميع

  :فقد فصلت حقوقهم تفصيالً كما يلي ،الواحدة

املؤمنني واملسلمني من  بني) رسول اهللا(هذا كتاب من حممد النيب  -
  . قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق م وجاهد معهم

  . إم أُمة واحدة من دون الناس -

                                                 

  .٢٣٢-٢٣١ص، حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم )٧٧(



٤٠ 
 

وة غري مظلـومني وال  وإنه من اتبعنا من يهود فإن له النصر واألس -
  .)٧٨( متناصر عليهم

  الوفاء بالعهد -٢

لعهد الوفاء با: منها، جتلت يف قضايا كثرية �إن عظمة أخالق النيب 
ملا مت االتفاق يف صلح احلديبيـة  : ومثال ذلك، مهما كان املوقف حمرجاً

وعلى أنه ال يأتيك منا رجـل  : "ومنها شرط املشركني ،على عدة قضايا
  ".وإن كان على دينك إال رددته إلينا

إىل املدينة فجاءه أبو بصري رجل من قـريش وهـو    �مث رجع النيب 
العهد الذي جعلت لنا فدفعه إىل  :فقالوا ،فأرسلوا يف طلبه رجلني، مسلم

، زلوا يأكلون من متـر هلـم  ـفخرجا به حىت بلغا ذا احلليفة فن، الرجلني
، واهللا إين ألرى سيفك هذا يا فالن جيداً :فقال أبو بصري ألحد الرجلني

فقال ، لقد جربت به مث جربت، أجل واهللا إنه جليد :فقال، ه اآلخرفاستلَّ
اآلخر حـىت   وفر، فأمكنه منه فضربه حىت برد، ظر إليهأرين أن :أبو بصري

لقد رأى " :حني رآه �فدخل املسجد يعدو فقال رسول اهللا ، أتى املدينة
 .وإين ملقتول، قتل واهللا صاحيب :قال �فلما انتهى إىل النيب  ".هذا ذعراً

هم قد رددتين إلي، يا نيب اهللا قد واهللا أوىف اهللا ذمتك :فجاء أبو بصري فقال
 .مه مسعر حرب لو كان له أحدويل أُ: �قال النيب  .مث أجناين اهللا منهم

 :فخرج حىت أتى سيف البحر قال، فلما مسع ذلك عرف أنه سريده إليهم
فلحق بأيب بصري فجعل ال خيرج من ، وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل

، حىت اجتمعت منهم عصـابة ، قريش رجل قد أسلم إال حلق بأيب بصري
                                                 

  .٢/٥٦٦وأحكام أهل الذمة ٢/٤٧٢ينظر األموال البن زجنويه ) ٧٨(



٤١ 
 

 ما يسمعون بعري خرجت لقريش إىل الشام إال اعترضوا هلا فقتلوهم فواهللا
تناشده باهللا والـرحم ملـا    �فأرسلت قريش إىل النيب ، وأخذوا أمواهلم

���A﴿: فأنزل اهللا تعاىل، إليهم �فأرسل النيب  .أرسل فمن أتاه فهو آمن

ON�M�L�K��J�I�H�G�F�E�D�C�B﴾ حىت بلغ :
انت محيتهم أم مل يقروا أنـه  وك، ]٢٦-٢٤/الفتح[ ﴾� ��﴿

   .وحالوا بينهم وبني البيت، ومل يقروا ببسم اهللا الرمحن الرحيم، نيب اهللا

محيـت  ، متيزوا ﴾��z﴿، اجلرب :ةعرامل ﴾���n﴿ :قال أبو عبد اهللا
  )٧٩(.وأمحيت احلمى جعلته محى ال يدخل، منعتهم محاية :القوم

ورد إليهم أبـا  ، ذا العهدوفّى  �ويستفاد من هذه الرواية أن النيب 
، حالته كهذه تبل رد كلَّ من كان، �ورد إليهم أبا جندل ، �بصري 

حيث تكونت منهم فئة جماهدة صابرة على تلك احملنة كما يف الروايـة  
هم سيجعل اهللا ومن جاءنا من: "�وقد بشرهم بالفرج يف قوله ، السابقة

   .) ٨٠("له فرجاً وخمرجاً

  .ونصرهم على عدوهم، ىل هلم فرجاً وخمرجاًوقد جعل اهللا تعا

وعلى نفوس ، مع أن هذا األمر شديد على النفوس، إنه الوفاء بالعهد
: ولكن أمر اهللا تعاىل فوق ذلك إذ يقول سـبحانه ، �الصحابة مجيعاً 

﴿�~�}�|�{�z﴾ ]وقد حثَّ وحض على الوفاء ، ]١/املائدة
  . �وهكذا كان خلق النيب ، بالعهد

                                                 

   ). ٢٥٨١(ح.. باب الشروط يف اجلهاد ، كتاب الشروط، صحيح البخاري) ٧٩(
   ). ١٧٨٤(صلح احلديبية حباب ، كتاب اجلهاد والسري، مسلمصحيح ) ٨٠(



٤٢ 
 

يف كتابه ) هاك(قال األستاذ ، لق العظيم ر القاصي والداينإن هذا اخل
الذي نشره باللغة االنكليزية يف الهور ، مسامهة اإلسالم يف السالم العاملي

وتعقد املـؤمترات ملنـع   ، إن األمم تبذل الكثري من اجلهود: ١٩٣٢عام
ولكـن جهودهـا   ، أو للتقليل من فرص إعالا، ومنع احلرب، التسليح
ال تقيد نفسها باملعاهـدة إال  ، ذلك ألن الدول إذ تتعهد، الفشلباءت ب

حىت إذا ما توفرت عنـدها القـوة   ، حني تنعدم عندها الوسيلة لنقضها
أعلنت أن املعاهدة اليت أبرمتها وارتبطت ببنودها حرب على ، الكافية لذلك

ولو طبقت أحكام ، ويقدم لنا التاريخ كثرياً من األمثلة على ذلك، ورق
لوجد العامل فيهـا  ، سالم فيما يتعلق باحلروب واجلهاد تطبيقاً كامالًاإل

ليطيع كل ، جنته اليت يبحث عنها بدالً من اجلحيم الذي هو مسوق إليه
	����������������﴿: منا دعوة اهللا تعاىل اليت يقول فيها


  .) ٨١(]٦٠/البقرة[﴾������

ورغب فيها  �ابة الصح �فالوفاء بالعهد من الشيم اليت علمها النيب 
  . وحذر من خرقها بأذى أهل الذمة وظلمهم

: قـال  -رجل من محري-عن سليم بن عامر  أخرج أبو داود بسنده
حـىت إذا  ، وكان يسري حنو بالدهـم ، كان بني معاوية وبني الروم عهد

اهللا : فجاء رجل على فرس أو بِرذون وهو يقـول ، انقضى العهد غزاهم
فأرسل إليـه  ، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة، غدروفاء ال ، اهللا أكرب، أكرب

من كان بينه وبـني  : "يقول �مسعت رسول اهللا : فقال، فسأله، معاوية

                                                 

   . ٥٩رسول القائد صال: ينظر) ٨١(



٤٣ 
 

نبذ إليهم على أو ي ،قوم عهد ال يشد عقدة وال حيلها حىت ينقضي أمدها
  .) ٨٢(فرجع معاوية" سواء

 ...أي الواجب عليك وفاء ال غدر: وفاء ال غدر: قال العظيم آبادي
وأما إن نقض أهل اهلدنة بأن ظهرت منهم خيانة فله أن يسري إليهم على 

نقض  :مبعىن، بضم احلاء من احلل "ال يشد عقدة وال حيلها"، غفلة منهم
والظاهر أن اموع كناية عن حفظ العهد وعـدم  ، والشد ضده، العهد

لى وال الزيادة ع، أي ال جيوز نقض العهد: بن امللكاوقال ... التعرض له
   .) ٨٣(تلك املدة واهللا أعلم

فقد ثبـت    ، من أذى وظلم أهل الذمة واملعاهدين �وقد حذر النيب 
أو ، أال من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته: "أنه قال �عنه 

  .) ٨٤("فأنا خصمه يوم القيامة ،طيب نفس أخذ منه شيئاً بغري

لبيان  ؛�عبسة  وكذا حديث عمرو بن ،وهذا من األحاديث القولية
وقد اجتمع القول والفعل يف وجوب إعطاء هذا احلـق يف  ، حق املعاهد

  . معاهداته مع غري املسلمني

  
                                                 

يف اإلمام يكون بينه وبني العدو  ابب، اجلهاد تابك، )٢٧٥٩(ح  )٣/٨٣(السنن ) ٨٢(
، ١٥٨٠ح ٤/١٤٣السـنن  ( حديث حسن صحيح: قال الترمذيو، عهد فيسري إليه

الترمذي  سنن صحيح(صحيح : وقال األلباين .)ما جاء يف الغدر ابب، السري تابك
 ).١٢٨٥ح 

  ).٧/٣١٢( عون املعبود) ٨٣(
، ٣٠٥٢ح، باب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا يف التجارات: أخرجه أبو داود) ٨٤(

 .)٣٩٢املقاصد احلسنه ص (وسنده ال بأس به : قال السخاوي . )٣/١٧١(



٤٤ 
 

  :تعامله االجتماعي: رابعاً

إذ ، مبختلف ملله وحضاراته �انسجم اتمع الذي عايش الرسول 
حتلت الروابط االجتماعية مع غري املسلمني يف املصاهرة والزيارة وإعطاء 

وعقد بني مجيـع   ،والعناية مبيدان الدعوة والتعليم، حق اجلريان والضيفان
وهذا مندوب ، وإبرام املعاهدات مع بلدان اجلوار بأرقى حوار، أهل امللل

  .ومطلوب مع كل من يريد تعظيم شعائر اهللا تعاىل من غري املسلمني

لفيهم واصفاً حالة التعايش السلمي بني املسلمني وخما) آدم ميتز(يقول 
كان وجود النصارى بني املسلمني سبباً لظهـور مبـادئ   : (يف العقيدة

وكان احلاجـة إىل املعيشـة   ، التسامح اليت ينادي ا املصلحون احملدثون
مما أوجد من أول األمـر  ، وما ينبغي أن يكون فيها من وفاق، املشتركة

وسـطى  نوعاً من التسامح الذي مل يكن معروفاً يف أوروبا يف العصور ال
دراسة امللل والنحل : أي، ومظهر هذا التسامح نشوء علم مقارنة األديان

  .) ٨٥(...)بال على هذا العلم بشغف عظيمواإلق، على اختال فها

��m�l�k�����j�i﴿ : �وهذا التعايش قد أمر به اهللا تعاىل إذ قال 
n������o���q�p���r�����v�u�t������s����w����zy�x����{�����|����}
  .]٨: املمتحنة[ ﴾ � ~

عين بذلك ال ينهاكم اهللا عن الذين : يقول الطربي يف تفسري هذه اآلية
مل يقاتلوكم يف الدين من مجيع أصناف امللـل واألديـان أن تـربوهم    

��q�p�o�n��m﴿ : عم بقوله �وتصلوهم وتقسطوا إليهم إن اهللا 

                                                 

 ).١/٢٠٠(احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري  )٨٥(



٤٥ 
 

u�t������s���r﴾ دون فلم خيصص به بعضاً ، مجيع من كان ذلك صفته
وال معىن لقول من قال ذلك منسوخ؛ ألن بر املؤمن ألهل احلرب . بعض

ممن بينهم وبينه قرابة نسب أو ممن ال قرابة بينهم وبينه وال نسب غـري  
إذا مل يكن يف ذلك داللة له أو ألهل احلرب علـى  ، حمرم وال منهي عنه

  .) ٨٦(الم أو تقوية هلم بكراع أو سالحعورة ألهل اإلس

  :تعامل االجتماعي ما يليومن صور ال

  :العالقات االجتماعية مع أهل الكتاب -١

ومن العوامل اليت ضبطت العالقات االجتماعية كتابة إعالن املدينـة  
فربط مجيع سكان املدينة النبوية بـروابط   ،�الذي أمر بكتابته الرسول 

ومن الروابط االجتماعية اليت رسـخت  ، اجتماعية واقتصادية وسياسية
جعل سكان املدينة كلهم أمةً واحدة من املسـلمني واليهـود    :قالعالئ

وأم يدافعون مجيعاً ، والقبائل العربية اليت مل تدخل اإلسالم ومن تبعهم
وإن كـل طـرف   ، ونصرة اليهود املتبعني للمسلمني ،إذا دامههم العدو

واملساواة بني قبائل اليهود كلهم يـدخلون يف ذلـك   ، يفدون أسراهم
، وأم يتناصحون فيمـا بينـهم   ،ا فيه من احلقوق والواجباتاإلعالن مب

وسيأيت  ،كما أكد على حرمة اجلار ،وأم يتصاحلون مع من أراد الصلح
  .ذكر هذا اإلعالن مفصالً بكامله يف التعامل السياسي

  

  

                                                 

 ).٢٣/٣٢٣(تفسري الطربي  )٨٦(



٤٦ 
 

  :إرسال الالجئني املضطهدين إىل نصارى احلبشة -٢

فكانـت  ، كني للمؤمننيويف السنة اخلامسة للهجرة اشتد أذى املشر
فكـانوا  ، فآواهم وأكرمهم) احلبشة(اهلجرة إىل مملكة أصحمة النجاشي 

  .) ٨٧(عنده آمنني

بن أيب ربيعة وعمرو  فلما علمت قريش بذلك بعثت يف إثرهم عبد اهللا
 ؛دايا وحتف من بالدهـم إىل النجاشـي   - قبل إسالمه -بن العاص ا

فلـم  ، تشفعوا إليه بالقواد من جندهو، فأىب ذلك عليهم، لريدهم عليهم
 إن هؤالء يقولـون يف عيسـى قـوالً   : فَوشوا إليه، يجبهم إىل ما طلبوا

وزعيمهم جعفر ، فأحضر املسلمني إىل جملسه، إنه عبد: يقولون، عظيماً
فتال ! ما يقول هؤالء إنكم تقولون يف عيسى؟: فقال، �بن أيب طالب 

لما فرغ أخذ النجاشي عوداً ف، ]١/مرمي[ ﴾�A﴿: عليه جعفر سورة
: مث قال، ما زاد هذا على ما يف التوراة وال هذا العود: من األرض فقال

لو : وقال لعمرو وعبد اهللا، من سبكم غَرم، بأرضي ٨٨اذهبوا فأنتم شيوم
، ما سلَّمتهم إليكما –جبالً من ذهب: يقول-أعطيتموين دبراً من ذهب 
  .) ٨٩(ورجعا مقبوحني بشر خيبة وأسوئها، امهامث أمر فردت عليهما هداي

، ويستفاد من هذه الرحلة وجود العالئق بني النصـارى واملسـلمني  
وخاصة النصارى من املؤمنني بالقرآن الكرمي فإم كانوا يتـأثرون بـل   

                                                 

  .)١١٧(والسرية النبوية للذهيب ص، )١/٢٠٤(ينظر طبقات ابن سعد ) ٨٧(
   ). ٨٧(اآلمنون بلغة احلبشة كما يف حاشية الفصول البن كثري ص: أي) ٨٨(
باب هجرة احلبشـة حـديث   ، كتاب مناقب األنصار، وصحيح البخاري، )٨٩-٨٧(ينظر الفصول ص) ٨٩(

) ٢٦٨-٣/٢٦٣(ام أمحـد  وقد وردت قصة اهلجرة إىل احلبشة بالتفصيل يف مسند اإلم، )٣٨٧٦-٣٨٧٢(
    ).١٧٤٠(ح
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��J�I�H�G�F�E�D�C�B�A﴿: قال اهللا تعاىل، يبكون

�[�Z�Y�X�WV��U�T�S�R�Q�PO�N�ML�K
�a����`�_�^�]�\�hg��f�e�d�c�b﴾   

  .]٨٤-٨٣/املائدة[

  :العفو -٣

ورمحته  القدح املعلى والقدوة املثلـى يف  � لقد ضربت مساحة النيب 
فقد قام لبيـد بـن   ، حىت فيمن آذاه بالسحر، التعامل مع غري املسلمني

وإذا برعاية اهللا تعاىل لنبيه تكشف هذا ، �األعصم اليهودي بسحر النيب 
  . ه وختلصه من هذا الشراملخطط اخلبيث وتبطل

 حر رسولَس: أخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
 حىت كان رسول اهللا، بيد بن األعصمريق يقال له لَمن بين ز رجلٌ �اهللا
أو -حىت إذا كان ذات يوم . خييل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله �

أشعرت أن ، يا عائشة": لكنه دعا ودعا مث قال، وهو عندي -ذات ليلة
، فقعد أحدمها عنـد رأسـي  ، اهللا أفتاين فيما استفيته فيه؟ أتاين رجالن

: ما وجع الرجـل؟ فقـال  : فقال أحدمها لصاحبه، رجلي واآلخر عند
: يف أي شيء؟ قال: قال .بيد بن األعصملَ: ه؟ قالمن طب: قال. مطبوب

يف بئـر  : لوأين هو؟ قا: قال .وجف طلع خنلة ذكر، يف مشط ومشاطة
يـا  ": فجاء فقـال . يف ناس من أصحابه �فأتاها رسول اهللا . "ذروان
وس  ؤوس  خنلـها ر ؤوكـأن ر ، كأن ماءهـا نقاعـة احلنـاء   ، عائشة
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، قد عافـاين اهللا ": يا رسول اهللا أفال استخرجته؟ قال: قلت. "الشياطني
  .)٩٠( "فأمر ا فدفنت. الناس فيه شراً فكرهت أن أثري على

يقال طب الرجل ، أي مسحور" مطبوب: فقال: "قوله قال ابن حجر
كما قالوا للـديغ   يقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤالً، بالضم إذا سحر

  . سليم

وهذا احلديث جيسد لنا االهتمام العملي النبـوي بوجـوب العمـل    
وتنفيذ هذا احلق حىت لو حصل الغدر من ، بالعهود اليت أبرمها مع اليهود

ولكنه جعلها عملية دفن سـرية   ،يعلنها ثورة انتقاميةفلم ، بعض األفراد
وقد روى سعيد ، دفعا للشر واملفاسد وجلباً للخري واملصاحل، هادئة هادفة

ـ  �بن املسيب وعروة بن الزبري أنه مل يـذكر أن الـنيب   ا ل منـهم  قت
  .)٩١(أحداً

 أن خلشية كان األعصم بن لبيد قتل ترك ألن :قال احلافظ ابن حجر
 من وهو، اإلسالم يف الدخول عن الناس ينفر لئال أو، فتنة قتله بسبب يثري

 يتحـدث  ال: " قال حيث املنافقني قتل منع من � النيب راعاه ما جنس
  .  )٩٢("أصحابه يقتل حممداً أن الناس

  

  
                                                 

 L﴿ : وقول اهللا تعـاىل ، باب السحر، كتاب الطب، )١٠/٢٢١(الصحيح ) ٩٠(

M N O P  Q  ﴾]٥٧٦٣(ح  ]١٠٢/البقرة.( 
 ).١٩٣٩٥رقم ، ٣٦٩/ ١٠: املصنف(، أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح إليهما) ٩١(

  ).١٠/٢٣١(الفتح ) ٩٢(



٤٩ 
 

  :ألهل الكتاب ����زيارته  -٤

ومن لطفه أنه كان يزور كنيسة اليهود يوم عيـدهم ومعـه بعـض    
 انطلق : قال، � عن عوف بن مالك األشجعيفقد صح ، �أصحابه 

  .)٩٣(وأنا معه حىت دخلنا كنيسة اليهود باملدينة يوم عيدهم �النيب 

قـال  ، عيادة أهـل الذمـة  ومن هذا احلديث استنبط العلماء جواز 
يعـوده؟  : بلغين أن أبا عبد اهللا سئل عن رجل له قرابة نصراين: املروذي

بد اللّه يسألُ عن الرجل لـه قرابـة   ومسعت أبا ع: قال األثرم. نعم: قال
أرجـو أال تضـيق   : قـال . نصراين: قيل له. نعم: قال. نصراين يعوده

  .)٩٤(العيادة

ويف هذا احلديث تطبيق عملي لبيان جواز مثل هذه الزيـارة ألجـل   
  . الدعوة إىل اهللا تعاىل

فقد أخـرج عبـد الـرزاق    ، وعلى هذا املنهاج سار السلف الصاحل
: صحيح عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أنه قـال الصنعاين بسند 

  .)٩٥()نعود بين النصارى وإن مل تكن بيننا وبينهم قرابة(

                                                 

إسـناده  : قال حمققـه ) ٧١٦٢ح  ١٢٠-١٦/١١٨اإلحسان (أخرجه ابن حبان ) ٩٣(
صحيح على شرط : وقال). ٤١٦-٣/٤١٥املستدرك (وأخرجه احلاكم يف ، صحيح

والطرباين يف ) ٦/٢٥املسند (وأخرجه أمحد يف ، ووافقه الذهيب. الشيخني ومل خيرجاه
امـع  (ورجاله رجال الصحيح : وقال اهليثمي) ٨٣ح ٤٧-١٨/٤٦املعجم الكبري (
٧/١٠٦.(  

  ).١/١٥٠(أحكام أهل الذمة ) ٩٤(
  ).٩٩٢٣رقم ، ٣٦/ ٦باب عيادة املسلم الكافر : (املصنف )٩٥(
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فقد صح عن أنـس  ، وكذلك فقد كان يزور بعض خدمه من اليهود
، يعوده �فمرض فأتاه النيب  �كان غالم يهودي خيدم النيب : قال �

أطع :  ه وهو عنده فقال لهفنظر إىل أبي ،"أسلم: "فقعد عند رأسه فقال له
احلمد هللا الذي أنقذه ": وهو يقول �فخرج النيب ، فأسلم �أبا القاسم 

 .)٩٦("من النار

ويف احلديث جواز استخدام املشـرك وعيادتـه إذا   : قال ابن حجر
، يبوفيه حسن العهد واستخدام الصغري وعرض اإلسالم على الص، مرض

  .)٩٧(ولوال صحته منه ما عرضه عليه

سيما إذا كان الـذمي   وال، وفيه جواز عيادة أهل الذمة: العيينقال 
ة التآلف م لريغبـوا يف  ألن فيه إظهار حماسن اإلسالم وزياد ؛جاراً له
  .)٩٨(اإلسالم

  :اعتماد شهادة أهل الكتاب -٥ 

فر على الوصية شهادة أهل الكتاب يف الس �فقد اعتمد رسول اهللا 
s�r�q��x�w��v�u��t﴿: كما يف تفسري قوله تعـاىل 

y���z����{���|����}�����~�������������������������
������������������� !�"�#��$
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باب إذا أسلم الصيب فمـات هـل   ، كتاب اجلنائز، )١/٤٥٥(صحيح البخاري  )٩٦(
 . )١٢٩٠(ح ، يصلى عليه وهل يعرض على الصيب اإلسالم

  .)٣/٢٢١(، فتح الباري )٩٧(
 . )٨/١٧٥(، عمدة القاري )٩٨(
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أي مـن أهـل   : واملراد باآلخرين من غريكم، ]١٠٦: املائدة[ ﴾§¦
خرج رجل من  :بن عباس رضي اهللا عنهما قالاعن فقد صح ، الكتاب

فمات السهمي بأرض ليس ا ، سهم مع متيم الداري وعدي بن بداءبين 
، مـن ذهـب   من فضة خموصـاً  فلما قدما بتركته فقدوا جاماً، مسلم

ابتعناه من متيم وعدي  :جلام مبكة فقالواامث وجد  �فأحلفهما رسول اهللا 
، ]١٠٧ /املائـدة [ ﴾º«�¼½�﴿ فقام رجالن من أوليائه فحلفا

�����t�s�r�q﴿ :ال وفيهم نزلت هذه اآليةق، جلام لصاحبهماوإن 

�u���v������w����x���y��z����{���|���}������~���������
�������� !�"�#��$��������������

�������)�*��+���������&�'��(���%��5�����34���������£�¢�¡�1��2
�¦�¥����¤﴾)٩٩(.  

اء بن، واستدل ذا احلديث على جواز شهادة الكفار: قال ابن حجر
     .من أهـل ديـنكم   :أي ﴾��﴿ :واملعىن، على أن املراد بالغري الكفار

وبذلك قال أبو حنيفـة   .من غري أهل دينكم :أي ﴾��������﴿
وتعقب بأنه ال يقول بظاهرها فال جييز شهادة الكفار علـى  ، ومن تبعه
وأجيب بأن اآليـة  ، وإمنا جييز شهادة بعض الكفار على بعض، املسلمني

ميائها على قبول إوب، على قبول شهادة الكافر على املسلمدلت مبنطوقها 
مث دل الدليل على أن شـهادة   .شهادة الكافر على الكافر بطريق األوىل

                                                 

 q r ﴿: باب قول اهللا تعاىل، كتاب الوصايا، )٣/١٠٢٢(صحيح البخاري ) ٩٩(
s t  u wv x y ﴾  وقد حسنه علـي بـن   . ٢٦٢٨ح

 ). ١٨/٣١٢ذيب الكمال (كما نقله املزي يف ، املديين
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الكافر على املسلم غري مقبولة فبقيت شهادة الكافر على الكـافر علـى   
، وخص مجاعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد املسلم حينئذ، حاهلا

بـن  ااس وأبو موسى األشعري وسعيد بن املسيب وشريح وبن عبامنهم 
وهؤالء أخذوا بظاهر اآلية ، سريين واألوزاعي والثوري وأبو عبيد وأمحد

  .) ١٠٠(وقوى ذلك عندهم حديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر اآلية

ويف هذا احلديث العظيم يتجلى حكم شرعي يفصح عن الثقة بأهـل  
من ضروب حسن الظن م؛ وذلك من  ويتجسد ضرب، الذمة املعاهدين

وجعله قاعدة شرعية ، خالل التطبيق النبوي العملي الذي أجاز هذا احلق
وكذلك هذا احلديث وضح هذه اآلية اليت ، باقية لألمة حىت تقوم الساعة

   .)١٠١( الذين مل يقفوا على هذه الرواية أشكلت على كثري من املفسرين

  :قبول اهلدية من اليهود -٦

أنه قبل اهلدية من املرأة اليهودية اليت أهدته الشـاة   �عن النيب صح 
ويف هـذا  ، ويف ذلك تأليف للقلوب وتقارب للنفوس، )١٠٢(املسمومة 

وفيه جواز قبول ، وهذا غاية يف حسن الظن، احلديث قبوله هلدية اليهودية
وقد تقدم عن هذه السنة العملية يف املطلـب األول  ، اهلدية من املعاهدين

  .   حق دعوة أهل الكتاب يف

                                                 

  .٥/٤١٢فتح الباري ) ١٠٠(
  ). ٢/٩٠(انظر فتح القدير للشوكاين ) ١٠١(
باب قبول اهلدية من املشـركني ح   -ب اهلبة كتا -الصحيح (أخرجه البخاري ) ١٠٢(

٢٢١٧ .(  
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إذ ، ولكن الرواية ضـعيفة ، وقد وردت رواية عند أيب داود بأنه قتلها
   .)١٠٣(قال املنذري هذا مرسل

مـن جامعـة   Edourd Perroy قال األستاذ الفرنسي ادوار بـروي  
م كان قد انتهى مـن  ٦٣٢عام  ]�[عندما قبض النيب العريب : السربون

فـوق النظـام    اجتماعي يسمو كثرياً كما انتهى من وضع نظام، دعوته
، وصهرهم يف وحدة قويـة ، القبلي الذي كان عليه العرب قبل اإلسالم

مل تعرف مثلـها مـن   ، وهكذا مت للجزيرة العربية وحدة دينية متماسكة
   .)١٠٤(قبل

  :العالقات االجتماعية مع مشركي قريش -٧

يـة  االجتماعية مع مشركي قريش يف غا �لقد كانت عالقات النيب 
الكمال واجلمال على الرغم من األغلبية اليت كانت له باملرصاد بسـبب  

فكان يتعامل معهم بكل األمور االجتماعية ، نشره اإلسالم ودعوم إليه
، وزيـارام  وصـلة األقـارب  ، ومعاشرة األصدقاء، فيما خيص الزواج

، وإذا طلبوا منه أن يستسقى هلم فإنه يستجيب لـذلك  ،ويتعاون معهم
  :ن يشاركهم يف أمور الصلح وحضور بعض جمالسهم كما يليوكا

  :تأليف القلوب بالتكرمي واملساعدة املالية -أ

ذكر اهللا تعاىل املؤلفة قلوم ضمن الثمانية املستحقني للزكاة كما يف 
	�����������������﴿: تعاىل قوله

                                                 

وخمتصر سـنن أيب داود للمنـذري   ، )٤/١٧٤(كتاب الديات ، سنن أيب داود) ١٠٣(
)٦/٣٠٩(. 

   .٩٧قالوا عن اإلسالم ص  :انظر) ١٠٤(
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النبوية نرى تطبيق ذلـك مـع    وملا نتابع السنة، ]٦٠/التوبـة [ ﴾©
فيعطيهم عطاء من ال خيشـى  ، فقد كان يغدق عليهم العطاء، املشركني

فالنفوس جبلت حبـب مـن   ، وإحساناً لنفوسهم ،تأليفاً لقلوم ؛الفقر
، مع الذين هم حديثو عهد باإلسالم � وهكذا كان فعله، أحسن إليها

غزا رسول اهللا : لعن ابن شهاب قافمن السنة الفعلية ما أخرجه مسلم 
 مبـن معـه مـن     �مث خرج رسـول اهللا  ، )فتح مكة( غزوة الفتح �

 �وأعطى رسول اهللا ، فنصر اهللا دينه واملسلمني، فاقتتلوا حبنني، املسلمني
  . مث مائة، مث مائة، يومئذ صفوان بن أمية مائةً من النعم

 واهللا لقد: حدثين سعيد بن املسيب؛ أن صفوان قال: قال ابن شهاب
 فمـا بـرح  ، وإنه ألبغض الناس إيلّ، ما أعطاين �أعطاين رسول اهللا 

   .)١٠٥(يعطيين حىت إنه ألحب الناس إيلّ

ألم حديثو عهد  ؛لفهمإين أعطي قريشاً أتأ: "أنه قال �وصح عنه 
   .)١٠٦("باجلاهلية

فـرض  (إذ عقد البخاري كتابـاً بعنـوان   ، وهذا العطاء من اخلُمس
يعطي املؤلفة قلوم وغريهـم   �ما كان النيب ( :مث حتته باب ،)اخلُمس

  . كما يف احلديث السابق، )من اخلُمس وحنوه

                                                 

 �ما سئل رسـول اهللا   ابب، الفضائل تابك، )٢٣١٣ح٤/١٨٠٦(الصحيح ) ١٠٥(
  .ال: شيئاً قط فقال

يعطـي املؤلفـة    �ما كان النيب  ابب، فرض اخلمس تابك، ح البخاريصحي) ١٠٦(
  ).٣١٤٦(ح ) ٦/٢٥٩(قلوم وغريهم من اخلمس وحنوه 



٥٥ 
 

من مال اخلراج : أي" من اخلمس وحنوه: "قوله: قال احلافظ ابن حجر
  . واجلزية والفيء

للمؤلفة قلوم من اخلُمـس   �يف إعطاء النيب : قال إمساعيل القاضي
... يفعل فيه ما يـرى مـن املصـلحة   داللة على أن اخلمس إىل اإلمام 

  واختلف بعد ذلك من أين كان يعطي املؤلفة؟ 

  . من اخلُمس: فقال مالك ومجاعة

   )١٠٧(.من مخُس اخلُمس: وقال الشافعي ومجاعة

 ﴾�����﴿وأمـا  : وأخرج الطربي بسند ثابت عـن قتـادة  
ة يتألفهم بالعطي �فأناس من األعراب ومن غريهم كان النيب ، ]٦٠/التوبـة [

   .)١٠٨(كيما يؤمنوا

ال ذكر للمؤلفة قلوم يف  ﴾����﴿ :قوله تعاىل: قال القرطيب
زيل يف غري قسم الصدقات؛ وهم قوم كانوا يف صدر اإلسالم ممـن  ـالتن

  . يتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم ،يظهر اإلسالم

. ياًاملؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراين وإن كان غن: قال الزهري
هم صنف من الكفـار  : اختلف يف صفتهم؛ فقيل: وقال بعض املتأخرين

ولكن ، وكانوا ال يسلمون بالقهر والسيف، يعطون ليتألفوا على اإلسالم
   ....يسلمون بالعطاء واإلحسان

                                                 

 ). ٦/٢٥٢(فتح الباري ) ١٠٧(
 ). ١١/٥٢٠(تفسري الطربي ) ١٠٨(
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هم قوم من عظماء املشركني هلم أتباع يعطون ليتألفوا أتباعهم : وقيل
والقصد جبميعها اإلعطاء ملن ، اربةوهذه األقوال متق: قال. على اإلسالم

. ال يتمكن إسالمه حقيقة إال بالعطاء؛ فكأنـه ضـرب مـن اجلهـاد    
 ،وصنف بالقهر ،صنف يرجع بإقامة الربهان: واملشركون ثالثة أصناف

واإلمام الناظر للمسلمني يستعمل مع كل صنف ما  ،وصنف باإلحسان
   .)١٠٩(لنجاته وختليصه من الكفر اه سبباًير

وغرست  ،كت هذه السنة العملية من الكرم ملسات ال تنسىولقد تر
فكان هلا األثر الكبري املنري حىت انقلـب الـبغض    ،يف النفوس حب اخلري

 �كما رأينا ذلك يف صفوان بن أميـة  ، والكراهية إىل حب وتضحية
  .  وغريه

  :الزيارة -ب

وقد ، )١١٠(لعمه أيب طالب وهو مريض ودعوته له �زيارة الرسول 
ديث جـواز زيـارة املشـرك    ويف احل: (بن حجر رمحه اهللا تعاىلقال ا

   .)١١١( )وعيادته

 ألنه كان يوصى خـرياً  ؛والشك أن جريانه حظوا مبثل هذه الزيارات
  .باجلار

ـ : "قال �عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب  يين ما زال جربيل يوص
   .)١١٢("باجلار حىت ظننت أنه سيورثه

                                                 

  ).١٧٩-٨/١٧٨(اجلامع ألحكام القرآن ) ١٠٩(

 ).٣٨٨٤(طالب حديث رقم  صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب قصة أيب) ١١٠(

 ).٢٢٣٩(املصدر السابق ح )١١١(
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واسم اجلار يشمل اجلـار املسـلم   : (ىلقال ابن حجر رمحه اهللا تعا 
    .)١١٣(...)عابد والفاسق والصديق والعدووالكافر وال

  :الرعاية االجتماعية يف دفن املوتى -ج

، إىل وجوب دفن امليت حىت لو كان غري مسلم �لقد أرشدنا النيب 
أمر يوم بـدر بأربعـة    �أن نيب اهللا فقد صح عن أيب طلحة األنصاري 

من أطواء بدر خبيث  ىفقذفوا يف طو، صناديد قريشمن  وعشرين رجالً
فلما كان ببدر ، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثالث ليال، خمبث

، اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها مث مشى واتبعـه أصـحابه  
فجعل ، ما نرى ينطلق إال لبعض حاجته حىت قام على شفة الركي :وقالوا

يا فالن بن فالن ويا فالن بـن فـالن    :مساء آبائهميناديهم بأمسائهم وأ
 ،نا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقـاً إف ،أيسركم أنكم أطعتم اهللا ورسوله

يا رسول اهللا ما تكلم  :فقال عمر :قال؟ فهل وجدمت ما وعد ربكم حقاً
والذي نفس حممد بيده : "�فقال رسول اهللا  من أجساد ال أرواح هلا؟

   .)١١٤("قول منهمما أنتم بأمسع ملا أ

   .)١١٥(وجيب دفن امليت ولو كان كافراً: ذكره العالمة األلباين وقال

                                                                                                                                          

، كتـاب األدب، بـاب الوصـاة باجلـار، ح     )١٨/٤٣١(متفق عليه، صحيح البخاري ) ١١٢(
، كتاب الرب والصلة واألدب، باب الوصـية باجلـار، ح   )١٣/٦٥(، وصحيح مسلم )٥٥٥٦(
)٤٧٥٧.( 

 ).٦٠١٤(شرح حديث رقم ) ١٠/٥٤١(ابن حجر، فتح الباري،  )١١٣(

  ).٣٧٥٧( ح) ٤/١٤٦١( باب قتل أيب جهل، كتاب املغازي، صحيح البخاري) ١١٤(
  .)١٣٢( أحكام اجلنائز ص) ١١٥(
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عبـد الـرزاق    فقد أخرج، بدفن رأس النفاق �وكذلك قام النيب 
: بن عيينة عن عمرو ابن دينار قـال الصنعاين بسند صحيح عن سفيان 

ل يب بن سـلو عبد اهللا بن أُ �أتى النيب : مسعت جابر بن عبد اهللا يقول
، فوضعه علـى ركبتيـه  ، فأمر به فأخرج، فلقيه، بعد ما أدخل حفرته

  .)١١٦(ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه

  )١١٧( :احلريات ����إعطاؤه : خامساً

وقد جـاء  ، من حق اإلنسان أن يتمتع باحلريات اليت أمر اهللا تعاىل ا
ومن أهم أسس تكرمي غري املسلمني هـو  ، اإلسالم بضمان تلك احلريات

هلم مجيع احلريات وتشتمل على ما  �وقد أعطى النيب ، اء احلرياتإعط
  :يلي

 .عدم إكراه أحد على دينه - ١
إعطاء احلرية ألصحاب الديانات أن ميارسـوا شـعائرهم يف    - ٢

 .أماكن عبادم
هم احلرية يف طعامهم وأحواهلم الشخصـية يف الـزواج   إعطاؤ - ٣

  . والطالق وغريها

  :بأنواع احلريات وهي كما يليوقد متتع املسلمون وغري املسلمني 
                                                 

 ).٩٩٣٨( رقم) ٦/٤٠(باب غسل الكافر وتكفينه ، املصنف) ١١٦(

وحر الرجـل حيـر   ). ١٣٠(خمتار الصحاح ص . من حرية األصل: لغة: احلرية )١١٧(
عرفـت احلريـة   : واصطالحاً، )١/١٢٨(صباح املنري للرافعي امل. حرية إذا صار حراً

انطالق وامـتالك  : واخترت منها ما قاله العالمة ابن بيه وهي أا، بتعريفات كثرية
حوار عن بعد حول حقـوق اإلنسـان يف   . ولكنه بعمل صاحل وخلق كرمي، لإلرادة

  ).  ٥٢(اإلسالم ص
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  :حرية الدين -١

إذ عاش مع اليهود  ؛لغري املسلمني حريتهم الدينية �لقد أعطى النيب  
كما كان يستقبل الوفود من النصارى كالسيد والعاقب ، فترة من الزمن

إذ  ؛وأعطاهم حرية العقيدة ،فقد دعاهم إىل اإلسالم ،من نصارى جنران
فليس ألحـد  ، ]٢٥٦/البقرة[ ﴾���������﴿رآنية اعتمد على الثوابت الق

  . أن جيرب غريه على أن يدخله يف اإلسالم

حني  � ملعاذ بن جبل �قال رسول اهللا : قالويف احلديث الشريف 
فإذا جئتهم فـادعهم  ، إنك ستأيت قوماً من أهل الكتاب": بعثه إىل اليمن

هم أطـاعوا   فإن، ن حممداً رسول اهللاأو إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا
فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم مخس صلوات يف كل يـوم   لك بذلك

فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم صدقةً  فإن هم طاعوا لك بذلك، وليلة
بذلك فإيـاك   طاعوا لكأفإن هم ، فترد على فقرائهم تؤخذ من أغنيائهم

اهللا فإنـه لـيس بينـها وبـني     ، واتق دعوة املظلـوم ، وكرائم أمواهلم
  .)١١٨("حجاب

  .فلم جيربهم على الدخول يف اإلسالم

 وفيـه ، بالشهادتني بالنطق إال بإسالمه حيكم ال أنه وفيه: قال النووي
 بتقوى ويأمرهم، والته يعظ أن ينبغي اإلمام وأن، الظلم حترمي عظم بيان
 حيرم أنه وفيه، عاقبته قبح ويعرفهم، الظلم عن يهم يف ويبالغ، تعاىل اهللا

                                                 

الصدقة من األغنياء وترد يف الفقراء  باب أخذ، كتاب الزكاة، صحيح البخاري )١١٨(
  .١٤٩٦ح ، حيث كانوا
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 وحيـرم  ،الوسط يأخذ بل ؛الزكاة أداء يف املال كرائم أخذ الساعي على
        .)١١٩(املال شر إخراج املال رب على

أزال من العقيدة كل ما اعترب زيفاً : يقول مارسيل بوازار عن اإلسالم
، وأتاح منطـق تعاليمـه القـوي   ، خمالفاً للتوحيد باملعىن الدقيق للكلمة

أتاح كل هذا للشعوب الـيت  ، من تسامحوما يرافقها ، وبساطة عقيدته
فتح بالدها حرية دينية تفوق بكثري تلك اليت أتاحتها الـدول املسـيحية   

  .)١٢٠( لنفسها

إن العنف باسـم  : ويقول الكاتب األمريكي املعاصر أندروا باترسون
الدين الذي يعـين  بل إنه نقيض هلذا ؛ اإلسالم ليس من اإلسالم يف شيء

   .)١٢١(السالم ال العنف

  :حرية التملك -٢

أطلقت السنة النبوية  فقد ،وهذه احلرية عامة للمسلمني وغري املسلمني
بشـرط أن   ،املالك من األموال والقناطري املقنطرةعنان التملك مهما بلغ 

وشجع على التملك حيث صرح بأن ذلك خري ، حق الزكاةاملالك يؤدي 

                                                 

  .١٩٨-١/١٩٧شرح النووي  )١١٩(

  ).٢٧٤(قالوا عن اإلسالم ص )١٢٠(
شـركة  : بـريوت (الطبعـة الثانيـة   ، ال سكوت بعد اليوم، بول فنديل: انظر )١٢١(

  ).٩١(ص ، )م٢٠٠١املطبوعات 
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ـ  : "�ه وثبت عن، من الذي ال ميلك شيئاً  ري مـن اليـد  اليد العليـا خ
  .)١٢٢("السفلى

، فلـهم احلريـة أن   كما أعطى اإلسالم حرية التملك لغري املسلمني
وقـد عـرف    ،ون من األموال مهما كثرت وتعددتيتملكوا ما يشاؤ

حيث قال  ،اليهود باقتنائهم الثروات الكبرية وال أحد يعترض على ذلك
ملمارسـة  كانت مجيع األديان هلا حـق ا : األستاذ الفرنسي جاك ريسلر

 ،وكان اليهود لديهم مطلق احلرية يف اقتناء الثـروات ، املطلقة يف عبادا
   .)١٢٣(ووصلوا أحياناً إىل مراكز سامية

كانـت يف  ): م١٩٣٠-١٨٧٩(يقول املستشرق النمساوي بارتولد 
بالد اخلالفة املمتدة من رأس سان فنسنت الواقعة جنـويب الربتغـال إىل   

كها غري املنقولـة  قد حافظت على أمال، مسرقند مؤسسات مسيحية غنية
  .)١٢٤( املوقوفة عليها

  :حرية الرأي  -٣

، إن حرية إبداء الرأي تطلق عقل اإلنسان ليفكر يف ملكوت اهللا تعاىل
وأما إذا ألغيت هذه احلرية فإا تـؤثر  ، ويف مصاحله يف  الدنيا واآلخرة

من الصـحابة   الرأي ومسع �وقد احترم النيب ، على التفكري وتشله شالً
مما شجع على إبداء الرأي بكـل  ، وما وجد من رأي سديد أخذ به، �

                                                 

ح (ة إال عن ظهر غىن باب ال صدق-كتاب الزكاة-البخاري صحيح، متفق عليه )١٢٢(
  .)١٠٣٣ح  ٢/٧١٧( اب أفضل صدقة الشحيحب-الزكاة-مسلم وصحيح، )١٤٢٧

  ).٢٩٠( انظر قالوا عن اإلسالم ص )١٢٣(
  ).٥٤( تاريخ احلضارة اإلسالمية ص )١٢٤(
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كما حصل يف غزوة بدر عندما أدىل برأيه الصحايب ، وضوح دون تردد
حبفـر   �وكذلك عندما أشار سلمان الفارسي ، �احلباب بن املنذر

ويف ذلك تربية على حرية إبداء ، بتلك اآلراء �فقد أخذ النيب ، اخلندق
  . رأي للمصلحة العامةال

وكذلك كان حيترم اآلراء الصحيحة اليت تصدر عن أهـل الكتـاب   
  .كما سيأيت يف املبحث الرابع يف موافقته ألهل الكتاب، ويأخذ ا

ومن مقتضيات العدل واإلنصاف مع أهل الكتاب قبـول النصـيحة   
وقد ضرب النيب عليه الصالة والسـالم  ، والرأي الصحيح الذي يبدونه

ومنه ما جاء عن عبد اهللا بن يسار عن قتيلة امرأة ، ثل األعلى يف ذلكامل
وإنكـم  ، إنكـم تنـددون  : فقـال  �أن يهودياً أتى النيب ، من جهينة
والكعبة؛ فأمرهم  النيب : وتقولون، ما شاء اهللا وشئت: تقولون، تشركون

مث ما شاء اهللا : ويقولوا، ورب الكعبة: يقولواأن إذا أرادوا أن حيلفوا  �
  )١٢٥(.شئت

ألنـه   ؛ويف هذا احلديث بيان حرية الرأي واالستفادة من ذلك الرأي
  .حق

وينبغي أن يعلم أن حرية الرأي ليس على إطالقهـا فهـي مقيـدة    
: وقد أملح معايل العالمة الشيخ عبد اهللا بن بيه إىل ذلك فقـال ، بضوابط

ـ ، وال شك أن حلرية الرأي يف اإلسالم قيوداً وضوابط منهجيـة  : لمث
واإلخالص يف إرادة ، ويف املسالك املبلّغة إىل احلق، التحري يف املعطيات

                                                 

ح ، بـاب احللـف بالكعبـة   -كتاب األميان والنذور -السنن(أخرجه النسائي  )١٢٥(
٣٧٧٣.(  
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كما ، وإال انقلبت إىل ضروب من املغالطة والتغرير واألنانية، النفع العام
واحلسـىن  ، الصدق يف تبليغ الـرأي ونقلـه  : مثل، أن هلا قيوداً أخالقية

فتخرج إذن عـن  ، اجةوإال انقلبت كذباً وغشاً وجترحياً وجل، باإلقناع به
وما نعتمد يف هذا السـياق  ، الدائرة اليت رمست هلا يف االستعمال الشائع

   .)١٢٦(هو احلرية بتلك الضوابط والقيود

من أجل ذلك جند أن كثرياً من غري املسلمني الذين ينشدون احلريـة  
إن التسامح الواسـع  : قال األستاذ علي يول الدامنركي، حيبون اإلسالم

يتسم به اإلسالم يف معاملة األديان األخرى جيعله حمبباً لدى  األفق الذي
   .)١٢٧(مجيع من حيبون احلرية

  :حرية العمل والتعليم -٤

والفرد له حرية اختيار العمل والتعليم سـواء يف جمـال التجـارة أم    
 ،نسان ورغباتـه ويف ذلك إمناء ملواهب اإل ،الصناعة أم الزراعة أم التعليم

خبالف أن يعمل بعمل ليس له فيـه  ، تاجه أكثر وأكربنإفيكون اندفاعه و
لذا جند السنة النبوية أعطت احلرية يف  ؛اًحمدودسيكون نتاجه إفإن  ،رغبة

ر وقد حب، رف اليت شرعها اهللا تعاىل لعبادهـمزاولة أنواع األعمال واحل
ختريج الـدالالت  ( :اخلزاعي أصناف األعمال واحلرف يف كتابهاملؤرخ 

من احلـرف والصـنائع    �ى ما كان  يف عهد رسول اهللا السمعية عل
   ).داريةالتراتيب اإل( :وكذلك الكتاين يف كتابه ،)والعمالت الشرعية

                                                 

  ).٥٩(إلنسان يف اإلسالم صحوار عن بعد حول حقوق ا )١٢٦(

  ).٢٦٠(قالوا عن اإلسالم ص :انظر )١٢٧(
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فقد كان كثري من غري ، هذه احلرية لغري املسلمني �لقد أعطى النيب 
بل كان   ؛املسلمني يقومون باملهن املختلفة كالزراعة والتجارة والصناعة

بل ويتعامل معهم كما سـيأيت يف تعاملـه   ، على ذلك يقرهم �النيب 
بل كان بعضـهم   ؛كما كان هلم حرية التعليم ألمور دينهم، االقتصادي

فهذه احلرية حـق مـن    ،يعلم أبناء املسلمني الكتابة وبعض الصناعات
  .حقوقهم

يف جمال حرية التعليم والبحـث   واسعةً وية آفاقاًبوقد فتحت السنة الن
إىل  �فوصل ، قت يف رحاب السموات السبع وما فوقهاإذ حلَّ ،العلمي

ففي ، مشاهدات ومعلومات ما مل يصل إليه العلم احلديث إىل يومنا هذا
الضـوء لرؤيـة مفـاتيح    لنـا  فتح رحلته الفضائية يف اإلسراء واملعراج 

  . مبادئ وشذرات من علم السماءاالستنباط للوصول إىل 

اإلسالم من أكثر األديـان : نقال املستشرق الفرنسي كوستاف لوبو
  .)١٢٨(مة الكتشافات العلم مالء

التقدم العلمي املعاصر يف العصر : فيلويز.ف.وقال الضابط الربيطاين ج
  .)١٢٩(احلاضر واملنجزات العلمية تتفق متاماً مع مبادئ اإلسالم

  :الدفاع والقتال عن أهل الذمة: سادساً

بابه حفظهم والـدفاع  مبا أن أخذ اجلزية من أهل الذمة كان من أس
عن فقد صح ، ودافع عنهم يف عدة مواطن �فقد أوصى بذلك ، عنهم

                                                 

  ).١٢٦(حضارة العرب ص  )١٢٨(
  ).٤٦٤(قالوا عن اإلسالم ص  :انظر )١٢٩(
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 ،أن يوىف هلم بعهدهم ؛�وأوصيه بذمة اهللا وذمة رسوله : "قال �عمر
  )١٣٠(".وال يكلفوا إال طاقتهم ،وأن يقاتل من ورائهم

وحسن النظر يف  ،يف احلديث احلض على الوفاء بالعهد: قال ابن حجر
  )١٣١(.واإلصالح ملعاين املال وأصول االكتساب ،ألمورعواقب ا

وأن يقاتـل  : "قوله. أي عهد اهللا" بذمة اهللا: "قوله: قال العالمة العيين
" وال يكلفوا: "قوله. أراد به دفع الكافر احلريب وحنوه عنهم" من ورائهم

ومعناه أن ال يزيـدوا علـى مقـدار    ، على صيغة اهول من التكليف
   .)١٣٢(اجلزية

وينبغي لإلمام أن يظهر هلم أم إن : -رمحه اهللا تعاىل -ال الشافعي ق
كانوا يف بالد اإلسالم أو بني أظهر أهل اإلسالم منفردين أو جمـتمعني  

، فعليه أن مينعهم من أن يسبيهم العدو أو يقتلهم منعه ذلك من املسلمني
د وإن كانت دارهم وسط دار املسلمني وذلك أن يكون من املسلمني أح

ألن  ؛بينهم وبني العدو فلم يكن يف صلحهم أن مينعهم فعليـه مـنعهم  
وكذلك إن كان ال يوصل إىل موضع هم ، منعهم منع دار اإلسالم دوم

فيه منفردون إال بأن توطأ من بالدهم شيء كان عليـه مـنعهم وإن مل   
   .)١٣٣(يشترط ذلك هلم

                                                 

باب يقاتل عن أهل الذمـة وال  ، كتاب اجلهاد، )٣/١١١١(صحيح البخاري  )١٣٠(
  ).٣٠٥٢(ح، يسترقون

  ).٦/٢٦٧(فتح الباري  )١٣١(

  ).١٤/٢٩٧(عمدة القاري  )١٣٢(
  .ما يعطيهم اإلمام من املنع من العدوفصل ، )٤/٢٠٧(األم  )١٣٣(
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ألم  ؛وحترم غيبتهم، فيجب كف األذى عنهم، وهلم حفظ أعراضهم
بل قال ، )١٣٤(كما قال ابن عابدين، بعقد الذمة وجب هلم ما للمسلمني

فإذا حرمت غيبة ، ما لنا -أي للذمي -إنه بعقد الذمة وجب له : (أيضاً
   )١٣٥().إنّ ظلم الذمي أشد: بل قالوا ؛املسلم حرمت غيبته

فقد ، وكذلك ى عن ضرب أهل الكتاب لو صدر منهم قول خطأ
 ا شـيئاً  :قال �هريرة  عن أيبصح بينما يهودي يعرض سلعته أعطي 
فسمعه رجل مـن  ، ال والذي اصطفى موسى على البشر :فقال، كرهه

والذي اصطفى موسى علـى   :تقول :وقال، فقام فلطم وجهه، األنصار
أبا القاسم إن يل ذمـة   :فذهب إليه فقال، بني أظهرنا �والنيب ، البشر

فـذكره   ؟مل لطمت وجهـه  :فقال ؟جهيفما بال فالن لطم و وعهداً
، ال تفضلوا بني أنبياء اهللا" :مث قال، يف وجهه يحىت رؤ � فغضب النيب

فإنه ينفخ يف الصور فيصعق من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء 
فإذا موسى آخذ بـالعرش  ، مث ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، اهللا

 وال أقول إن أحداً، فال أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي
١٣٦("ىأفضل من يونس بن مت( .  

هو عقوبة على  �على ذلك الصحايب األنصاري  �إن غضب النيب 
ألنـه ال   ؛�يغتمون إذا غضب النيب  �وكان الصحابة ، لطم اليهودي

                                                 

  ).٣/٢٤٤(رد احملتار على الدر املختار  )١٣٤(
  ).٣/٢٥٠(رد احملتار على الدر املختار  )١٣٥(

}�﴿: باب قـول اهللا تعـاىل  ، كتاب التفسري، )٣/١٢٥٤(صحيح البخاري  )١٣٦(

  ).٣٢٣٣(ح ﴾|�{���~
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فهو يزجر بـذلك زجـراً    ،تطريمس ذي شر ،يغضب إال من أمر خطري
  .وهذا من شدة عنايته بأهل الذمة، شديداً عن ذلك االعتداء

  :املوتى منهم ����احترامه : سابعاً

ومل يكتـف   ،ألهل الكتاب يف حيام �مما تقدم عرفنا احترام النيب 
مما يدل على أن هذا التعامل ليس ، بذلك؛ بل كان احترامهم عند وفام

هو نابع من عقيدة عظيمة تراعي اإلنسان يف حياتـه  من اامالت؛ بل 
كما ثبت عـن عبـد   ، ومماته بغض النظر عن االختالف الثقايف والديين

كان سهل بن حنيف وقـيس بـن سـعد    : الرمحن بن أيب ليلى أنه قال
-إما من أهل األرض : فقيل هلما، فمروا عليهما جبنازة فقاما ،قاعدين

إا : فقيل له. مرت به جنازة فقام �ن النيب إ: فقاال -أي من أهل الذمة
  . )١٣٧("أليست نفساً؟: "فقال. جنازة يهودي

 �مر بنا جنازة فقام هلا الـنيب  : قال �عبد اهللا  بن وصح عن جابر
إذا رأيـتم اجلنـازة   : "يا رسول إا جنازة يهودي فقـال : وقمنا فقلنا

   )١٣٨(".فقوموا

باب على جـواز إخـراج   واستدل حبديث ال: قال احلافظ ابن حجر
   .)١٣٩(جنائز أهل الذمة اراً غري متميزة عن جنائز املسلمني

                                                 

باب من قام جلنازة باب ، كتاب اجلنائز، )٥/٧٢(صحيح البخاري ، متفق عليه )١٣٧(
، باب القيام للجنازة، كتاب اجلنائز، )٥/٦٨(وصحيح مسلم ). ١٢٢٩(ح، يهودي

  ).١٥٩٦(ح
  .)١٣١٢(ح، باب من قام جلنازة يهودي -كتاب اجلنائز-صحيح البخاري  )١٣٨(
  .)٢١٦ /٣(فتح الباري  )١٣٩(
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نه دين اإلسالم الذي حيترم النفس يف حياا وموـا وال  أوال غرابة 
  . يفرق يف حق املسلمني وال يف حق أهل الكتاب

حـىت   ،مثل هذه الدعائم يف تكرمي أهل الكتاب �هكذا أرسى النيب 
ال يظن بعضهم أن املصاحل والعالقات الشخصية تقتضي عند املمات كي 

بل كان األمر فوق ذلـك إذ أحسـن    ؛حسن التعامل مع األحياء منهم
  .  التعامل مع األموات منهم أيضاً

  :مع غري املسلمني يف اجتناب احلرب ����تعامله : ثامناً 

فكيف مبن أُرسل ، ال ختفى على البشرية مغبة احلرب وويالا وآثارها
على درء احلروب ودفـع دمارهـا    حريصاً �ة للعاملني؟ لقد كان رمح

ويف الوقت نفسه كان حريصاً على دخول النـاس يف ديـن اهللا   ، ووباهلا
وأمـا  ، من أجل ذلك كان مبدأ السالم عنده هو األصل، تعاىل أفواجاً

وهلذا نرى ، مث يؤول إىل السالم ،احلرب فهو االستثناء للضرورة القصوى
وكـان  ، غزوة) ٢٨( �إذ قاد النيب ، وات كان حيفها السلمأغلب الغز
وهذه الغزوات التسع مل تكن مباشـرة بـدون   ، غزوات) ٩(القتال يف 

يدعوهم إىل توحيد اهللا تعـاىل واهلدايـة    �بل كان رسول اهللا ، دعوة
 �ما قاتل رسـول اهللا  : أنه قال �وقد ثبت عن ابن عباس ، والسلم

  . )١٤٠(قوماً إال دعاهم

يف غـزوة   �لعلي  �ذا كان يعلم أصحابه حني قال الرسول وهك
 ،مث ادعهـم إىل اإلسـالم  ، زل بساحتهمـعلى رسلك حىت تن: "خيرب

                                                 

  .١/١٣٦أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  )١٤٠(
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هدى بك رجل واحد خري لك من فواهللا ألن ي، وأخربهم مبا جيب عليهم
  .)١٤١("محر النعم

 من أوىل يسلم حىت الكافر تألف أن منه يؤخذ: قال احلافظ ابن حجر
  .)١٤٢( قتله ىلإ املبادرة

وبعض الغزوات وقع فيها الصلح دون أن يسـتجيبوا للـدخول يف   
  .كما سيأيت يف ذكر صلح احلديبية وغريها ،اإلسالم

، مجيع السبل الجتناب احلرب �من أجل ذلك فقد سلك نيب الرمحة 
وحيذر ، ويأمر بالرفق يف كل األمور، فقد كان ينهى عن متين لقاء العدو

  .يف أول األحاديث الشريفة كما تقدم، من العنف

  :اإلجارة واالستئجار: تاسعاً

: قال �فقد صح عن أنس يستأجر بعض اخلدم من اليهود  �وكان 
   .)١٤٣(�كان غالم يهودي خيدم النيب 

  . ومن املشهور عن تعامله مع اخلدم أنه كان يف غاية اإلحسان

قـد  ف، ومن التعامل االجتماعي جواز أن يؤجر املسلم نفسه للـذمي 
ذكر ابن قدامة يف املغين أن املسلم لو أجر نفسه للذمي يف عمل معني يف 

ألن عليـاً   ؛كخياطة ثوب وقصارته جاز ذلك بغري خالف نعلمه، الذمة
                                                 

إىل اإلسالم والنبوة  �باب دعاء النيب ، كتاب اجلهاد والسري، لبخاريصحيح ا )١٤١(
  .)٢٧٨٣(ح

  ).٥٤٦/ ٧(فتح الباري  )١٤٢(
باب إذا أسلم الصيب فمـات هـل   ، كتاب اجلنائز )١/٤٥٥(صحيح البخاري  )١٤٣(

 . )١٢٩٠(ح  ؟وهل يعرض على الصيب اإلسالم ؟يصلى عليه
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 �وأتى به الـنيب  ، أجر نفسه من يهودي يستسقيه كل دلو بتمرة �
، وروي أن رجالً من األنصار فعل ذلك أيضاً، فأخربه بذلك فلم ينكره

  .)١٤٤(عقد معاوضة فأشبه البيع وأنه

وعن حممد بن عبد احلكم أنه سأل اإلمام أمحد عن الرجل املسلم حيفر 
  .)١٤٥(ال بأس به: قال، ألهل الذمة قرباً بكراء

  :تعامله مع املشركني: عاشراً

وما  ،تعامله مع أهل الكتاب للمشركني �لقد سبق تعامل النيب 
والشراء والرهن وغريه فقد كان ذكر يف أهل الكتاب من تعامل يف البيع 

  :إضافة إىل ما يلي ،قائماً مع املشركني

  :االستسقاء للمشركني -١

اهللا  ا طلبوا منه االستسقاء فإنه يدعوباملشركني كانوا إذ �من رمحته 
فقد أخـرج  ، ويستجاب له على الرغم من عداوم له ،تعاىل هلم بذلك

إمنا كان هذا ألن قريشاً ملا  :قال بن مسعود عبد اهللا البخاري بسنده عن
فأصام قحط ، عليهم بسنني كسين يوسف دعا �استعصوا على النيب 

فجعل الرجل ينظر إىل السماء فريى ما بينـه  ، وجهد حىت أكلوا العظام
��������﴿ :� اهللافأنزل ، وبينها كهيئة الدخان من اجلهد

�����	�
�����ــال، ]١١–١٠/الــدخان[ ﴾���� : ق
يا رسول اهللا استسق اهللا ملضر فإـا قـد   : له فقيل �هللا رسول ا فأتى

                                                 

  ).٨/٤٩٥(املغين  )١٤٤(

  ).١/١٩٨(لذمة أحكام أهل ا )١٤٥(
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ـ ، فسقوا، فاستسقى، مضر؟ إنك جلريء: قال، هلكت ®����﴿ :زلتـفن

إىل حـاهلم حـني    عادواأصابتهم الرفاهية  فلما، ]١٥/الـدخان [ ﴾��°
 ﴾±��³�²´��������¶¸��﴿:�فأنزل اهللا ، أصابتهم الرفاهية

  .)١٤٦(يعين يوم بدر: قال  ]١٦/الدخان[

ولقد آتت مثارها ، يف اإلحسان مع املشركني �هكذا كانت رمحته 
مما جعل الكـثري  ، ولطفه م وحنانه عليهم �بأن رأوا صدق هذا النيب 

، وغدوا قادة اُألمم بنعمة هذا الـدين  ،منهم يعلنوا كلمة التوحيد اخلالدة
ىل كل ذلك بفضل القيام حبق الناس من الدعوة وطلب اخلري من اهللا تعـا 

تطبيقاً عملياً هلذا احلق  �وقد كان دعاء النيب ، حىت ولو كانوا مشركني
وأبرز معجزة نبوية يف جلب اخلـري ودفـع    ،الذي ترك أثره يف النفوس

ويف هذا العمل يربز حكم شرعي يف جواز االستسقاء للمشركني ، الشر
  .من أجل الدعوة إىل اهللا تعاىل

  :ملكرمةا راج على مزارع مكةعدم أخذ اخل -٢

زارع مكة وب عليها يضر: يلوق إن فتحت عنوةًوال خراج على م
وهو ، وهذا القول من أقبح الغلط يف اإلسالم ،اخلراج كسائر أرض العنوة

، ومكة أجل وأعظم من أن يضرب على أرضها اجلزية، مردود على قائله
ا وتعاىل مم وقد أعاذها سبحانه، وهي حرم اهللا وأمنه ودار نسك اإلسالم

وعلى  �درك على رسول اهللا وهذا القول است ،هو دون اخلراج بكثري
                                                 

ـ ، سورة الـدخان ، التفسري تابك )٤٨٢١ح ٤٣٥-٨/٤٣٤( الصحيح) ١٤٦( �     ابب

�m�����
������������	l ٤/٢١٥٦(مسلم يف صحيحه  وأخرجه، اآلية-
٢١٥٧.( 
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وكيف ، أيب بكر وعمر وعثمان واألئمة بعدهم إىل زمن هذا القائل
يسوغ ضرب اخلراج الذي هو أخو اجلزية وشقيقها ورضيع لبنها على 

وقرية رسل ، ومتعبد األنبياء، خري بقاع اهللا وأحبها إىل اهللا ودار النسك
وقبلة أهل ، وحرم رب العاملني وأمنه وحمل بيته، اليت أخرجتهاهللا 

أنه افتتح مكة  �ت األخبار عن رسول اهللا صح: قال أبو عبيد! األرض؟
فرأى ، فردها عليهم فلم يقسمها ومل جيعلها فيئاً، على أهلها وأنه من

  .)١٤٧(بعض الناس أن هذا الفعل جائز لألئمة بعده

  :صداق زوجته إذا أسلمت حق غري املسلم يف أخذ -٣

فإذا أسلمت املرأة وتركت زوجها فلهذا الزوج حق ما دفعـه مـن   
وكذلك إذا أسلم الـزوج وبقيـت   ، وهذا حق لغري املسلمني ،الصداق

، زوجته مع الكفار فإن على الكفار أن يدفعوا حق الصداق للرجل املسلم
������������������﴿: قال تعاىل����������� ������!����¡����¢
�¤£���¥���¦���§���©�¨����ª��®�¬«���¸�¶1�´�³�����²�±�°�7
»º¹�;�<�Æ���Å��ÄÃ�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�H�

I�J�K�LM���N�OP�Q�R�STUVWX﴾ ]١٠/املمتحنة[.  

��X�H﴿: أخرج الطربي بسنده الصحيح عن جماهد يف قوله تعـاىل 
��ST�U�V�W﴾ إىل  �ما ذهب من أزواج أصـحاب حممـد   : قال

وما ذهب مـن أزواج  ، الكفار صدقان وليمسكوهن الكفار فليعطهم
  . وبني قريش �فمثل ذلك يف صلح بني حممد  �الكفار إىل النيب 

                                                 

 ).١٠٠/ ١(أحكام أهل الذمة  )١٤٧(
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  .)١٤٨(وأخرج الطربي أيضاً بسند ثابت عن قتادة حنوه

  :رد اجلميل للمشركني من األقارب -٤

يف غاية االهتمام بدعوة عمه أيب طالب الذي دافع ونافح  � لقد كان
فلجأ ، ومل يكتف بدعوته ألنه مل يوفق لذلك، ضد الكفار عن ابن أخيه

 املسـيب سعيد بن  فقد أخرج البخاري بسنده عن، إىل االستغفار لعمه
 فوجـد  �ملا حضرت أبا طالب الوفاةُ جاءه رسـول اهللا  : عن أبيه قال

قل ال إلـه  ، عمأي : عنده أبا جهل وعبد اهللا بن أيب أُمية بن املغرية فقال
أيب  بـن فقال أبو جهل وعبـد اهللا  . لمةً أحاج لك ا عند اهللاإال اهللا ك

عليه  يعرضها �أترغب عن ملة عبد املطلب؟ فلم يزل رسول اهللا : أمية
على ملة عبد : كلمهمويعيدانه بتلك املقالة حىت قال أبو طالب آخر ما 

ألستغفرن : �قال رسول اهللا : قال. اهللاإله إال  الوأىب أن يقول ، املطلب
�Y��X�W�V�U�T�S﴿: فـأنزل اهللا . مل أُنه عنك لك ما

�Z﴾ ]يف أيب طالب فقال لرسـول اهللا   اهللا وأنزل، ]١١٣/التوبة� :
﴿��������������������	�
(]٥٦: القصص[ ﴾��

١٤٩(.  

قال الزين " واهللا ألستغفرن لك ما مل أنه عنك" :قوله: قال ابن حجر
 وإمنـا ، واملساحمة بذنب الشرك ،ليس املراد طلب املغفرة العامة :بن املنريا

وهـي   :قلت .يف حديث آخر املراد ختفيف العذاب عنه كما جاء مبيناً

                                                 

 ).  ٤/٤٧٦(التفسري الصحيح ) ١٤٨(

، )٤٧٧٢(القصـص ح  سـورة ، التفسـري  تابك )٨/٣٦٥(البخاري  صحيح) ١٤٩(
الدليل على صحة إسالم مـن حضـره    ابب، اإلميان تابك )١/٥٤(صحيح مسلم 

  .)٢٤(املوت ح
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فإن الشفاعة أليب طالب يف ختفيف العـذاب مل تـرد   ، منه ةغفلة شديد
وإمنا سـاغ  ، وإمنا وقع النهي عن طلب املغفرة العامة، وطلبها مل ينه عنه

  . )١٥٠(ورد نسخ ذلك اقتداء بإبراهيم يف ذلك مث �ذلك للنيب 

وكان احللف هنا  ،وفيه جواز احللف من غري استحالف: قال النووي
 وكانت وفاة أيب، طالب لنفس أيب وتطييباً ،لتوكيد العزم على االستغفار
   .)١٥١(طالب مبكة قبل اهلجرة بقليل

أما بالنسبة ُألمه فقد ، هذا بالنسبة لعمه فقد قام حبق رد اجلميل عملياً
عن أيب هريرة  فقد أخرج مسلم بسنده، إىل زيارا بعد مماا تاقت نفسه

، مي فلم يـأذن يل ريب أن أستغفر ُأل استأذنت: "�قال رسول اهللا : قال
  .)١٥٢("قربها فأذن يل أزورواستأذنته أن 

لقرب أُمه واستئذانه أن يستغفر هلا هلو خري دليل علـى   �وزيارة النيب 
وأن التطبيق النبوي برهـان  ، األقربني بغري املسلمني من �اهتمام النيب 

وهو مـن الـرب بعـد     ، لزيارة أُمه فإنه قام حبق اُألم تطبيقاً، على ذلك
  . املمات

وقد استنبط العلماء من هذا احلديث جواز زيـارة املشـركني مـن    
  . األقربني يف احلياة وبعد الوفاة

                                                 

 ). ٥٠٨-٨/٥٠٧(فتح الباري ) ١٥٠(

 ). ١/٢١٥(شرح النووي على صحيح مسلم ) ١٥١(

يف  � ربه �استئذان النيب  ابب، اجلنائز تابك )٩٧٦ح  ٢/٦٧١( الصحيح) ١٥٢(
  .زيارة قرب أمه
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 ،يل نفلم يأذ يماستأذنت ريب أن أستغفر ُأل: "�قوله : قال النووي
 فيه جواز زيارة املشركني يف احليـاة  ،"واستأذنته أن أزور قربها فأذن يل

، ذا جازت زيارم بعد الوفاة ففي احلياة أوىلإألنه  ؛وقبورهم بعد الوفاة
 يوفيه النـه ، ]١٥/لقمان[ ﴾�������﴿ :وقد قال اهللا تعاىل

   .عن االستغفار للكفار

قربها أنه قصد قـوة   � سبب زيارته :قال القاضي عياض رمحه اهللا
 :يف آخـر احلـديث   �ويؤيده قوله ، املوعظة والذكرى مبشاهدة قربها

  .)١٥٣("ا تذكركم املوتإفزوروا القبور ف"

  :وغريها صلة األم املشركة -٥

وذلـك لالعتـراف   ، كما كان يسمح بالصلة وإكرام األم املشركة
ـ ، ال ينكر فضلهاوأ، مبكانة األم حىت ولو كانت مشركة ها أيضـاً  ولعل

  . تدخل يف اإلسالم

: عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالتأخرج البخاري بسنده 
: قـال  ؟آصـلها  :�فسألت الـنيب  ، �أتتين أمي راغبة يف عهد النيب 

   .)١٥٤("نعم"

واألكثـر أـا ماتـت     ،واختلـف يف إسـالمها  : قال السيوطي
   .)١٥٥(مشركة

                                                 

 ). ٧/٤٥(شرح النووي على صحيح مسلم ) ١٥٣(

  .)٥٩٧٨(رقم ، باب صلة الوالد املشرك، األدب كتاب، الصحيح )١٥٤(
  ).٣/٧٦(الديباج على مسلم ) ١٥٥(
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رة توصل من املـال وحنـوه   يف احلديث أن الرحم الكاف: قال اخلطايب
ويستنبط منه وجوب نفقـة األب الكـافر واُألم    ،كما توصل املسلمة

  .الكافرة وإن كان الولد مسلماً

وفيه موادعة أهل احلرب ومعاملتهم يف زمن : وقال احلافظ ابن حجر
وحتري أمساء رضي اهللا عنـها يف أمـر   ، اهلدنة والسفر يف زيارة القريب

  .)١٥٦(دينها

وجوب صـلة اُألم  : النبوي يتجلى فيه حكم شرعي وهو وهذا الرفق
  املشركة والنفقة عليها فما بالك لو كانت اُألم مؤمنة؟ 

فقد أخرج عبد الرزاق بسند ، وكذلك صلة األقارب من غري املسلمني
أن صفية ابنـة حيـي   ، عن الثوري عن ليث عن نافع عن ابن عمرجيد 

  .أوصت البن أخ هلا يهودي

 ما: قلت لعطاء: عن ابن جريج قالبسند صحيح اق عبد الرز وأخرج
: قلت له. العطاء: قال، ]٦/األحزاب[ ﴾¾�¿�Ã�Â�Á�À﴿ :قوله

ووصـيته  ، ه إياه حياًؤعطا، نعم: أعطاء املؤمن للكافر بينهما قرابة؟ قال
  .)١٥٧(له

عبد أخرج  ﴾¿��Ã���Â��Á��À¾�﴿: ويف تفسري قوله تعاىل
¾�¿���Á�À﴿ :يف قولـه  عن معمر عن قتـادة بسند صحيح الرزاق 

Ã�Â﴾ ،إال أن يكون لك ذو قرابة ليس علـى دينـك  : قال ،

                                                 

 ). ٥/٢٣٤(فتح الباري ) ١٥٦(

  ).٩٩١٦و ٩٩١٤رقم ، ٦/٣٣(املصنف  )١٥٧(
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: قـال ، وليس وليك يف الدين، هو وليك يف النسب، يءفتوصي له بالش
  .)١٥٨(وقال احلسن مثله

  :استئجار الدليل -٦

ويف اهلجرة إىل املدينة ومعه أبو بكر الصديق استأجرا عبـد اهللا بـن   
وأمناه علـى  ، ماهراً بالداللة إىل أرض املدينة وكان هادياً خريتاً، أُريقط

وواعداه غـار  ، وسلَّما إليه راحلتيهما، ذلك مع أنه كان على دين قومه
فلـم  ، فلما دخال يف الغار أعمى اهللا على قريش خربمها، ثور بعد ثالث
  .يدروا أين ذهبا

إن استئجار عبد اهللا بن أُريقط وهو من املشركني يدل علـى ثقـة   
وهذه هي احلكمة يف التعامل مع اآلخر ، باآلخر إذا علم منه ذلك �النيب

  .وتبادل املنافع إذا أُمن جانبه

  :قبول اهلدايا من ملوك غري املسلمني -٧

 ،�أهدى كسـرى لرسـول اهللا   : "قال �عن علي بن أيب طالب 
 ، )١٥٩("وأهدت له امللوك فقبل منها، وأهدى له قيصر فقبل منه، فقبل منه

فإن لك ، أمل تر إىل الركائب املناخات األربع: "�لبالل �  النيب وقال
فإن عليهن كسوة وطعاماً أهداهن إيل عظيم فـدك  ، رقان وما عليهن

                                                 

 ). ٩٩١٨رقم  ٣٣/ ٦(املصنف  )١٥٨(

باب ما جاء يف قبـول هـدايا   ، أبواب السري، ٣/١٣٣السنن (أخرجه الترمذي ) ١٥٩(
 ).١٢٣٥و٧٤٧ح  ٣٩٧و٢/١٤٤(وأمحد يف املسند ، )١٥٧٦ح، املشركني
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إن أكيـدر دومـة   : "قال �وعن علي ، )١٦٠("فاقبضهن واقض دينك
شققه بـني  : وقال، فأعطاه علياً، ثوب حرير �اجلندل أهدى إىل النيب 

  .)١٦١("الفواطم

، إن ما ذكر هو رفق يف السلم أما يف احلرب فال ميكن الرفق: فإن قيل
، بسماحته ورفقه ولطفه يف السلم واحلـرب  �فاجلواب لقد جاء النيب  

مع  �وأما يف احلرب فقد كان تعامله ، أما السلم فقد تقدم ذكر تعامله
، واإلرشادات القرآنية العظيمة، العدو حسب التوجيهات الربانية احلكيمة

ويسعى إىل ، أو بإرسال الرسل وكتابة الرسائل، ور العدو مباشرةفهو حيا
ناهياً ، لذلك فإذا أصر العدو على احلرب فإنه يعد العدة، السلم والصلح

ويعطي حق األمان للكافر ، عن قتل النساء واألطفال والشيوخ املقعدين
  . م احلرب إال ألسباب ضروريةوال يعزِ، إذا كان رسوالً أو إذ أسلم

كان : العامل األمريكي ول ديورانت إذ قالولقد أدرك ذلك املؤرخ و
يعـرف  ، ولكنه كان إىل هذا سياسياً حمنكاً.. من مهرة القواد ]�[النيب 

وقد جعل احلرب عند الضرورة  .)١٦٢(كيف يواصل احلرب بطريقة السلم
  :مرحلة للوصول إىل السلم كما يف الوقائع التالية

فقد ، وإمنا كان صلحاً، وات مل يقع فيها قتالإن كثرياً من الغز: أوالً
تسع عشرة غـزوة   �غزا رسول اهللا : قال �صح عن بريدة األسلمي 
                                                 

باب يف اإلمام ، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، ٣/١٧٢السنن(أخرجه أبو داود ) ١٦٠(
  ).٣٠٥٥يقبل هدايا املشركني ح 

حترمي استعمال الذهب  باب، كتاب اللباس والزينة، )٣/١٦٤٥(صحيح مسلم  )١٦١(
  ).٢٧٠١(ح ، والفضة على الرجال والنساء

   ).١٣/٣٨(قصة احلضارة ) ١٦٢(
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بدر مث أُحد مث : وهن كما قال موسى بن عقبة. )١٦٣(قاتل يف مثان منهن
ذكره احلافظ . األحزاب مث املصطلق مث خيرب مث مكة مث حنني مث الطائف

، ألنه ضـمها إىل األحـزاب   ؛غزوة بين قريظةوأمهل : ابن حجر مث قال
، )١٦٥(وهذا العدد ذكره أيضاً ابن إسحاق. )١٦٤(لكوا كانت يف إثرها

  . )١٦٧(وابن حزم، )١٦٦(وابن سعد

وقد كان جمموع القتلى يف مجيع الغزوات قليالً جداً بالنسبة للحروب 
فخالل مثان وعشـرين  : يقول الدكتور حممد عمارة، السابقة والالحقة

وانتـهت  ، هـ٢بدأت بغزوة األبواء سنة، وة يف خالل مثاين سنواتغز
هـ نكشف من األرقام املعربة ضآلة حجـم القتـل   ٩بغزوة تبوك سنة 

فضحايا مجيع تلك الغزوات الثمانية والعشرين مل يبلغوا أربعمائة ، والقتال
وحىت إذا أضـفنا  ! من املسلمني) ١٨٣(و، من املشركني) ٢٠٣(، قتيل

ألـم قتلـوا بقضـاء     ؛وهو ما ال جيوز –يهود بين قريظة  إليهم قتلى
التحكيم الذي ارتضوه لقاء غدرهم وخيانتهم ونقضهم للعهد يف زمـن  

فإن رقم كل ضحايا مجيع تلك الغـزوات ال يصـل إىل    -غزوة اخلندق
  . )١٦٨(األلف

                                                 

   ). ١٤٦حديث رقم ، ٣/٤٤٨كتاب اجلهاد والسري  –الصحيح (أخرجه مسلم ) ١٦٣(
   . ٧/٢٨١فتح الباري  )١٦٤(
   . ٢/٦٠٩سرية ابن هشام  )١٦٥(
   . ٢/٦الطبقات الكربى ) ١٦٦(
    .١٥جوامع السرية ص) ١٦٧(
: نقالً عـن ، م١٢/١٠/١٩٩٩جريدة الشعب املصرية يف ، هذا إسالمنا: مقال) ١٦٨(

    .٥٦٣األخالق السياسية للدولة اإلسالمية ص
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مل تكن لطلـب الزعامـة    �إن املغازي اليت شنها رسول اهللا : ثانياً
، قيق بعض املصاحل الشخصية من شهوات الدنيا ومتاعهاأو حت، والتسلط

وهذا جـدول  ، وعند استقراء تلك املغازي جند لكل غزوة سبباً أو أكثر
  :يبني مجيع املغازي والسرايا وأسباا 

�א��زو���و�א����� �א����� �

  ، غزوة بين سليم بالكدر
غـزوة  ، غزوة بدر، غزوة األبواء

سرية عبـد  ، غزوة العشرية، بواط
  هللا بن جحش إىل خنلةا

، الرد على اعتداءات قريش بأخذ العري
  .وحصارهم اقتصادياً

  .نقض العهد  غزوة بين قينقاع
  .صد العدو  غزوة أحد

حيان حيث قتلوا وفد  اعتداء وغدر بين  غزوة الرجيع
وأسـروا   �الرسول عاصم بن ثابت 

  .اثنني
والغـدر ـم    �تعرض وفد الـنيب    سرية بئر معونة

  .وقتلهم
غزوة بين حمارب وبين ثعلبة مـن  

  غطفان
لتأديبهم على حتالفهم مع اليهود ضـد  

  .املسلمني
  .هم على من مر م من الصحابةاعتداؤ  غزوة دومة اجلندل

صد العدوان ملؤامرة كفار قريش مـع    غزوة اخلندق
  .بعض األعراب واليهود

صد العدوان لتآمرهم مع قريش علـى    غزوة بين قريظة 
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  .ؤمننيقتال امل
رد االعتداء واسترداد عري رسـول اهللا    غزوة ذي قرد

  .مبنطقة الغابة يف املدينة �
وصد عدوان دسـائس يهـود    مؤامرة  غزوة خيرب

  .يب األحزاب ضد املؤمننيخيرب يف حتز
  . �غدرهم بالنيب   غزوة بين النضري

حيث بعث  ؛�قتل رسولُ رسولِ اهللا   غزوة مؤتة
ـ احلارث  � الرسول ري األزدي بن عم

فعـرض لـه   ، بصرىبكتابه إىل عظيم 
وكـان  ، شرحبيل بن عمرو الغسـاين 

عامالً على البلقاء من أرض الشام من 
  .فأوثقه وقتله، قبل قيصر الروم

لتأديب قبيلة قضاعة الـيت اشـتركت     غزوة بين السالسل
  .لدعم الروم

صد اعتداء بسبب إعداد الروم حلـرب    غزوة تبوك
  .املسلمني

غـزوة  ، ازن يوم حننيغزوة هو
  الطائف

  .صد العدوان لتالمحهم مع كفار قريش

جتسس وكيد املنـافقني يف مسـجد     مسجد الضرار
  .الضرار

  : وهذه األسباب قد أمجلها اللواء ركن حممود شيت خطاب يف سببني

  . محاية حرية نشر الدعوة: أحدمها
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   .)١٦٩(توطيد أركان السالم: والثاين

أكرم بن ضياء العمري فقـد أمجـل هـذه    .د.وأما مؤرخ السرية أ
  : األسباب يف ثالثة

  .ديد طريق جتارة قريش إىل الشام - ١
  .إبراز قوة املسلمني يف املدينة أمام اليهود وبقايا املشركني - ٢
عقد احملالفات واملوادعات مع القبائل لضمان تعاوا أو حيادها  - ٣

   .)١٧٠(يف الصراع بني املسلمني وقريش

غزوات كانت بأمر صريح من عند اهللا تعاىل بواسطة إن بعض ال: ثالثاً
أُصـيب  : قالت رضي اهللا عنها عن عائشةفقد صح ، جربيل عليه السالم

رماه يف  -ابن العرقة : يقال له -رماه رجل من قريش ، يوم اخلندق سعد
، يف املسجد يعوده من قريب خيمة �عليه رسول اهللا  فضرب، األكحل

فأتاه جربيل ، اخلندق وضع السالح فاغتسل نم �اهللا  فلما رجع رسول
ما وضـعناه  ! وضعت السالح؟ واهللا: فقال، الغباروهو ينفُض رأسه من 

فقاتلهم ، فأشار إىل بين قُريظة "؟فأين: "�فقال رسول اهللا ، اخرج إليهم
 �فرد رسـول اهللا  ، �زلوا على حكم رسول اهللا ـفن، �اهللا  رسول
وأن تسىب ، أحكم فيهم أن تقتل املقاتلة فإين: قال، فيهم إىل سعد احلكم

 .)١٧١(وتقسم أمواهلم، والنساءالذرية 

                                                 

  ).٤١-٤٠(ص، الرسول القائد) ١٦٩(
  ).٢٧(ص، اتمع املدين) ١٧٠(
جواز قتال من نقـض   ابب، اجلهاد والسري تابك )٣/١٣٨٩(مسلم  صحيح )١٧١(

  ).١٧٦٩(ح، العهد
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 :أي، أي الطائفة املقاتلة منـهم  "أن تقتل املقاتلة" :قوله: قال العيين
وفيه أن لإلمام إذا ظهر من قوم من … البالغون والذرية النساء والصبيان

إليهم على  ذغدر أن ينبأهل احلرب الذي بينه وبينهم هدنة على خيانة و
وذلك أن بين قريظة كانوا أهل موادعة من رسول اهللا ، سواء وأن حيارم

وأبا سفيان على  فلما كان يوم األحزاب ظاهروا قريشاً، قبل اخلندق �
فأحل اهللا بذلك من ، وراسلوهم إنا معكم فاثبتوا مكانكم، �رسول اهللا 

ــواء   ــى س ــذم عل ــاهلم ومناب ــهم قت ــيهم أ فعل ــتوف : نزل
فحاصــرهم ، ]٥٨/األنفــال[ ﴾����� �����﴿

  . )١٧٢(�سعد  واملسلمون معه حىت نزلوا على حكم

كون القتال وسـيلة مـن   و: حترمي اإلكراه يف دخول اإلسالم: رابعاً
، مم املهزومـة ال يعىن فرض التعاليم على اُأل الوصول إىل السلموسائل 

 ين املكآوقد أكد القر، ويتناىف مع منهج الرمحة ،فهذا أمر مرفوض كلياً
��b�a﴿: يقول اهللا سبحانه وتعـاىل ، على رفض هذا املبدأ واملدين

�g�f�e�d�c﴾ ]٩٩: يونس[ ﴿����������	�
���������

وإمنا يقصد بكونه وسيلة من وسائل الدعوة من ناحية ، ]٢٥٦: البقرة[ ﴾�
 حبيث يواجـه أئمـة  ، تأمينيه النتشار الرسالة بالطرق السليمة والدعوية

، أو مينعون وصوهلا إليهم، الكفر الذين يصدون الناس عن اإلميان بالرسالة
هذه احلالـة   يمرحلة ميكن من خالهلا تبليغ الرسالة دون صد فف يأ ويف

ومن تتبع غزوات الـنيب  ، حال من األحوال يجيوز استخدام القتال بأ ال
م أن قتـال  واملعلو، وجهاد اخللفاء بعده جيد هذا املبدأ بقيوده واضحاً �

                                                 

  ).٢٨٩-١٤/٢٨٨(عمدة القاري ) ١٧٢(
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مم كان باعثه هو تأمني نشر دعوة املسلمني للفرس والروم وغريهم من اُأل
 وباملقابل جند الصحابة وصـلوا يف ، مم وأدها والكيد هلاحتاول هذه اُأل

كانت  ومل يفكروا قط بغزو احلبشة اليت، قتاهلم إىل خراسان وإىل أرمينية
 على رى فرضت القتالمم األخذلك أن اُأل والسبب يف، قريبة جداً منهم

املسلمني بينما احلبشة مل يكن منها صد وكيد للدعوة  اإلسالمية؛ لـذا  
  .                   )١٧٣(تركت وشأا

: ن إيـرفنج وأختم هذا املوضوع بقول املستشرق األمريكي واشنجتو
العسكرية مل تثر هذه االنتصارات كربياءه  ]�[برغم انتصارات الرسول 

ان حيارب من أجل اإلسالم ال مـن أجـل مصـلحة    فقد ك، أو غروره
، على بساطته وتواضعه �وحىت يف أوج جمده حافظ الرسول ، شخصية

فكان يكره إذا دخل حجرة على مجاعة أن يقومـوا لـه أو يبـالغوا يف    
فإا كانـت  ، وإن كان قد هدف إىل تكوين دولة عظيمة، الترحيب به

 .)١٧٤(وقد حكم فيها بالعدل، دولة اإلسالم

إذا كان الـنيب  : احملافظة على كرامة غري املسلمني يف احلرب: خامساً
قد حافظ على كرامة غري املسلمني يف السلم فإنه قد حافظ أيضاًَ على  �

  .كرامتهم يف احلرب مهما محي الوطيس

  :وقد رسم لذلك تعاليم سامية بأقواله وأفعاله كما يلي

  

  
                                                 

 .١٢٩ص �نيب الرمحة ) ١٧٣(
   ).٣٠٣(با واإلسالم صوأور) ١٧٤(
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  يف عدم االعتداء ����رفقه  -١

������������﴿: ىل عن االعتداء يف قوله تعاىللقد ى اهللا تعا

������	�
يطبق  �النيب من أجل ذلك كان ، ]١٩٠/البقرة[ ﴾
، يف احلرب منضبطاً بالتعاليم اإلهلية �لذا كان خلقه ، ذلك قوالً وعمالً

    .حمذراً من شىت أنواع االعتداء، وبالرعاية اإلنسانية

  زوالنهي عن قتل النساء والصبيان يف الغ -٢

 ÂÁ﴿: تعـاىل لقد حرم اهللا تعاىل االعتداء حىت يف احلرب فقال 

���ÆÅÄÃ﴾ ]هلـذا   �واستجاب النيب ، ]١٩٠/البقرة
ابن عمر رضـي  حيث ثبت عن ، وبني حترمي قتل النساء والصبيان، األمر

، � اهللا وجدت امرأة مقتولة يف بعض مغازي رسـول : "اهللا عنهما قال
  .)١٧٥("والصبيان ء عن قتل النسا �فنهى رسول اهللا 

أمجع العلماء على العمل ذا احلديث وحترمي قتل النساء : قال النووي
  .)١٧٦(فإن قاتلوا قال مجاهري العلماء يقتلون، والصبيان إذا مل يقاتلوا

حىت  )١٧٧("ال تقتلوا وليداً: "�هلذا النيب  �لقد استجاب الصحابة 
د بين احلارث بن فهذا خبيب بن عدي كان أسرياً عن، يف أحرج الظروف

فاستعار موسى من أحد بنـات احلـارث   ، عامر بن نوفل وأرادوا قتله
                                                 

. قتـل النسـاء يف احلـرب    ابب، اجلهاد تابك )٣٠١٥ح ٦/١٤٨(الصحيح ) ١٧٥(
حتـرمي قتـل    ابب، اجلهاد تابك - ١٧٤٤ح ٣/١٣٦٤الصحيح (وأخرجه مسلم 
  .)النساء والصبيان

 ). ١٢/٤٨(ح مسلم شرح النووي على صحي) ١٧٦(

  .وهو حديث صحيح، )١٧٨٦٧ح، ٩/٧٧(سنن البيهقي الكربى ) ١٧٧(
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فأخـذه  ، فغفلت عن صيب هلا فدرج إليه حىت أتـاه ، ليستحد به فأعارته
: واملوسى يف يده فقـال ، فوضعه على فخذه فلما رأته فزعت فزعاً عرفه

   .)١٧٨(أختشني أن أقتله؟ ما كنت ألفعل إن شاء اهللا

  . �ه رهينة أو ترساً يهدد به الذين ينشدون قتله فلم جيعل

قوانني احلرب يف اإلسالم تعترب : ول األستاذ اهلندي بيجي رودريكيق
فهي تضمن السالمة التامة للنساء والولدان ، أكثر القوانني إنسانية ورأفة

والشيوخ ومجيع غري احملاربني فليس هناك يف نظر اإلسالم أبشع من جرمية 
كن املدنيني يف املنطقة فيات واملدارس وأماكن العبادة ومساقصف املستش

وإمنا جيعل اإلسالم هلذه املرافق اإلنسانية قدسيتها وحيـذر مـن    املعادية،
  .)١٧٩(املساس ا

  حترمي التمثيل باملقتولني احملاربني -٣

يف احلرب حترمي التمثيل مبن سقط قتيالً أو  �ومن آداب نيب اإلسالم 
عـن   عن ذلك كما صـح  �حيث ى النيب ، املسلمنيجرحياً على يد 

اغـزوا  ، اغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا: "بريدة مرفوعاً
  .)١٨٠(لوا وال تقتلوا وليداًوال تغلّوا وال تغدروا وال متثِّ

  

  

                                                 

 ). ٣٨٥٨(ح، باب غزوة الرجيع، كتاب املغازي، )٤/١٤٩٩(صحيح البخاري ) ١٧٨(

 . ٢٨٨قالوا عن اإلسالم ص :انظر) ١٧٩(

باب تأمني اإلمـام األمـراء حـديث     -كتاب اجلهاد والسري -صحيح مسلم) ١٨٠(
 .١٧٣١رقم
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  الترهيب من التعذيب -٤

بالشام على أناس وقـد   مر :عن هشام بن حكيم بن حزام قال ثبت
قيـل ؟ ما هـذا  :فقال، على رؤوسهم الزيت أقيموا يف الشمس وصب: 

إن اهللا " :يقـول  �أما إين مسعت رسول اهللا  :فقال. يعذبون يف اخلراج
  .)١٨١("يعذب الذين يعذبون يف الدنيا

اخلراج اسم ملا خيـرج مـن الفـرائض يف    : قال األزهري: واخلراج
  .)١٨٢(ويقع على الفيء ويقع على اجلزية... األموال

  أمان األسري إذا أسلم -٥

 أمرت: "أنه قال �فقد ثبت عن النيب ، إذا أسلم األسري فإنه حيرم قتله
، أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا ويؤمنوا يب ومبا جئت بـه 

فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحسام علـى  
  .)١٨٣("اهللا

مان لألسري فإنه ال خالف بني املسلمني أن وكذلك يف حال عقد األ 
  . )١٨٤(األمان لألسري يعصم دمه

                                                 

باب الوعيد الشديد ملن عذب الناس بغري ، كتاب الرب) ٤/٢٠١٧( صحيح مسلم) ١٨١(
 . ٢٦١٣ح حق

 ). ٧/٤٧(ذيب اللغة ) ١٨٢(

¨�©����ªبـاب ﴿ ، كتاب اإلميـان ، صحيح البخاري، رواه الشيخان) ١٨٣(

باب األمر باإلميان بـاهللا  ، كتاب اإلميان، صحيح مسلمو، )٢٥ح١/١٧(﴾ »���
 ). ٢١ح ١/٥٢( �تعاىل ورسوله 

  ).١/٣٨٢(وبداية اتهد ، )٤٣-٤٢(انظر اختالف الفقهاء ص) ١٨٤(
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ومنها كما حصل  ،وقد جاءت السنة النبوية يف تطبيق األمان لألسرى
وقبول الفداء للعباس وأيب العـاص زوج  ، يف غزوة بدر فقد كان األمان

وكذلك كان األمان لنوفل بن ، �زينب رضي اهللا عنها بنت رسول اهللا 
  .  ارث بن عبد املطلب وعقيل بن أيب طالب وعتبة بن عمرو بن جحدماحل

بعثت ، أساراهم ملا جاءت أهل مكة يف فداء: عن عائشة قالتوثبت 
وبعثت فيه بقالدة كانت ، يف فداء أيب العاص �زينب بنت رسول اهللا 

فلما رآها رسول اهللا ، عليها لى أيب العاص حني بىنخدجية أدخلتها ا ع
� قهلا رقة شديدة وقال ر" :  وا إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسـريها وتـرد

وا عليـه الـذي   ورد، نعم يا رسول اهللا: قالوا ."عليها الذي هلا فافعلوا
  .)١٨٥(هلا

ويف هذا احلديث الكرمي التطبيق العملي حلق فداء األسري والتلطف مع 
ق سـراح  األسرى الذي يبني حكماً شرعياً يف جواز أخذ الفداء إلطال

وفيه أيضاً أنه ال حمسوبية وال منسوبية يف السياسة النبوية مـع  ، األسرى
كما رأينا يف فداء زوج ابنة رسول    ، احملاربني حىت لو كانوا من األقربني

، وذلك بعد ما دفعت احلق املطلوب منها، زينب رضي اهللا عنها �اهللا 

                                                 

صـحيح  : وقال) معرفة الصحابة تابك - ٣/٣٢٤املستدرك (أخرجه احلاكم ) ١٨٥(
أخرجـه  و، وله شاهد خمتصر بنحـوه . ووافقه الذهيب، على شرط مسلم ومل خيرجاه

اهليثمي للطرباين يف األوسـط  وعزاه  .)١١٣٩٨ح ١١/١٧١املعجم الكبري (الطرباين 
رجال األوسط رجال الصحيح غري ابن إسحاق وقد صرح بالسـماع  : وقال والكبري

وأخرجه الطربي بسنده احلسن من طريق علي بن أيب طلحة ، )٧/٢٨جممع الزوائد (
ـ ، اجلهاد تابك  -٢٦٩٢سنن أيب داود ح(وأصل احلديث يف . عن ابن عباس  ابب

 . )٢٣٤١صحيح أيب داود ح(نه األلباين وحس، فداء األسري باملال
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التعامـل يـتم    فكـان  ،�وكذلك احلال لألسرى من أبناء عم النيب 
  . بالسواسية

  أمان غري املسلم إذا كان رسوالً -٦

كما هـو  ، هذا احلق ومضت هذه السنة إىل يومنا هذا �سن النيب 
وهذا القرار احلكيم هو متهيد إىل الصـلح  ، معروف يف العالقات الدولية

جاء ابن النواحة : وصح عن نعيم بن مسعود األشجعي قال، واملفاوضات
ن أين رسـول  اأتشهد: فقال هلما �رسوال مسيلمة إىل النيب  وابن أثال
آمنت باهللا : �فقال رسول اهللا  ،نشهد أن مسيلمة رسول اهللا: اهللا؟ قاال

  . ورسوله لو كنت قاتالً رسوالً لقتلتكما

فمضت السـنة أن الرسـل ال   : رواه اإلمام أمحد وقال ابنه عبد اهللا
  .  )١٨٦(تقتل

رمي قتل الرسل حىت لو أعلنوا الكفر جهاراً وهذا احلديث صريح يف حت
ألن هـذا   ؛ويف ذلك قمة السماحة واملرونة السياسية يف اإلسالم، اراً

الرسول الذي أعلن كفره هو وسيط إلبرام معاهدات وعقد صلح وغري 
وهذه السنة النبوية الفعلية للعالقات الدولية جاءت لتطبيق هـذا  ، ذلك

هكذا ، إا دراسة السياسة،  األعراف الدوليةيف احلق الذي ال زال قائماً
  .  �كانت رمحة نيب احلكمة 

  

                                                 

 باب يف الرسل ح، كتاب اجلهاد، وأخرجه أبو داود يف سننه) ١/٣٩٦(املسند ) ١٨٦(
 ).٢٧٦١( وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ح، )٢٣٩٩(
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  التشديد على من قتل حمارباً أعلن اإلسالم وألقى السالم -٧

، ال إلـه إال اهللا : إن احملارب للمسلمني مهما قتل ومهما فتك إذا قال
إـا  ! سبحان اهللا، ويكون حاله كحال أي مسلم، فإنه يضمن له األمن

بل يكـون آمنـاً   ، حيمي نفسه من القتل واجلراح، لمة ينطق ا لسانهك
، وتطفي نريان السالح، إن هذه الكلمة تزيل تلك العداوة، وأخاً مسلماً

شديداً على من خالف هذا احلكم أو أخطأ  �من أجل ذلك كان النيب 
 فقد صح، ويغضب غضباً شديداً حىت ولو كان من املقربني واحملبني، فيه
إىل  �بعثنـا رسـول اهللا    :أنه قالسامة بن زيد رضي اهللا عنهما أُن ع

 وحلقت أنا ورجل من األنصار رجـالً ، احلرقة فصبحنا القوم فهزمناهم
فطعنتـه  ، فكف األنصاري عنه، ال إله إال اهللا :فلما غشيناه قال، منهم

مـا   سامة أقتلته بعديا أُ" :فقال �فلما قدمنا بلغ النيب ، برحمي حىت قتلته
فما زال يكررها حىت متنيت أين ، كان متعوذاً :قلت ؟"ال إله إال اهللا :قال

   .)١٨٧(مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم

  عن املنافقني ����عفوه  -٨

وعلـى رأسـهم   ، لقد كانت حتركات املنافقني حتفها الريبة واخليانة
 الذي اخنذل بثالمثائة من أصحابه يوم، زعيمهم عبد اهللا بن أُيب بن سلول

�z}�|��﴿): بين املصطلق(وهو الذي قال يف غزوة املُريسيع ، أُحد

������������	�
���������~}

ومع هذا كله فقد عفا عنهم نـيب  ، ]٨/املنافقون[ ﴾������������
                                                 

أسامة بن زيد  �باب بعث النيب ، كتاب اجلهاد، )٤/١٥٥٥(صحيح البخاري ) ١٨٧(
    ).٤٠٢١(ح، إىل احلرقات
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كنت يف غزاة فسمعت عبد  :زيد بن أرقم قالفقد صح عن ، �الرمحة 
حىت ينفضـوا مـن    ال تنفقوا على من عند رسول اهللا :يب يقولاهللا بن أُ

فذكرت ذلك ، ولئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل، حوله
فأرسل رسـول اهللا  ، فحدثته، فدعاين �فذكره للنيب  -أو لعمر- لعمي
 �فكذبين رسول اهللا ، يب وأصحابه فحلفوا ما قالوابن أُاإىل عبد اهللا  �

فقـال يل  ، لبيتفجلست يف ا، مل يصبين مثله قط فأصابين هم، وصدقه
: فأنزل اهللا تعاىل، ومقتك �ما أردت إىل أن كذبك رسول اهللا  :عمي
﴿��������������������������	
���������������

إن " :فقال، فقرأ �النيب  فبعث إيلَّ، ]١/املنافقون[ ﴾�������
   .)١٨٨("اهللا قد صدقك يا زيد

كمـا  ، رهمواختلف الصحابة يف أم، وأما يف غزوة أحد فقد اخنذلوا
رجع ناس ، إىل أحد �ملا خرج النيب  :يقول �زيد بن ثابت صح عن 

ـ ، ال نقتلهم :وقالت فرقة، نقتلهم :فقالت فرقة، من أصحابه  :زلتـفن
﴿WV YX﴾ ]٨٨/النساء[)

  .�ومع هذا فقد عفا عنهم النيب . )١٨٩

، كنا يف غـزاة  :أنه قالجابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما  وصح عن
يـا   :فقال األنصـاري ، من األنصار ل من املهاجرين رجالًفكسع رج

 :قـال  �اهللا  رسول فسمعها !يا للمهاجرين :وقال املهاجري !لألنصار
                                                 

����﴿: باب قوله، سورة املنافقون، كتاب التفسري، )٤/١٨٥٩(صحيح البخاري ) ١٨٨(

�	
�������).٤٦١٧(ح ﴾������
، بـاب املدينـة تنفـي اخلبـث    ، كتاب الفضائل) ٢/٦٦٦(صحيح البخاري  )١٨٩(

�).١٧٨٥(ح
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فقـال  ، من األنصار كسع رجل من املهاجرين رجالً :فقالوا "؟ما هذا"
 :�فقال النيب ، يا للمهاجرين :وقال املهاجري، يا لألنصار :األنصاري

، أكثر �وكانت األنصار حني قدم النيب  :قال جابر ".نةدعوها فإا منت"
لئن رجعنا  واهللا اأو قد فعلو :يبفقال عبد اهللا بن أُ، مث كثر املهاجرون بعد

دعين  :� فقال عمر بن اخلطاب، ليخرجن األعز منها األذلإىل املدينة 
ال يتحـدث  ، دعه" :�النيب  قال ؟يا رسول اهللا أضرب عنق هذا املنافق

   .)١٩٠("يقتل أصحابه أن حممداً الناس

  عن املشركني ����عفوه  -٩

بإفشاء األمن والسالم جعله يعفو ويتسامح مـع   �إن اهتمام النيب 
من أذى املشـركني يف   �فكم عاىن النيب ، الذين حياربونه من املشركني

وعفا عن ، ومع هذا فقد عفا عن الطلقاء يف مكة! مكة املكرمة والطائف
اذهبـوا فـأنتم   : "فقد صح عنه أنه قال لكفار مكة، العتقاء يف الطائف

  .)١٩٢("من دخل دار أيب سفيان فهو آمن: "وكذلك قال. )١٩١("الطلقاء

                                                 

     : بـاب قولـه  ، سورة املنافقون، كتاب التفسري) ٤/١٨٦٣(صحيح البخاري  )١٩٠(
﴿�{�z��
��������������).٤٦٢٤(ح ﴾|�{����~���

  ).١٨٠٥٣(ح ، باب فتح مكة حرسها اهللا، )٩/١١٨(سنن البيهقي الكربى  )١٩١(
  ).١٧٨٠(ح، باب فتح مكة، كتاب اجلهاد والسري، )٣/١٤٠٥(صحيح مسلم  )١٩٢(



٩٣ 
 

اللهم اهدهم واكفنـا  : "وعندما رجع من غزوة حنني دعا هلم بقوله
، فهو يطلب هلم من اهللا تعاىل اهلداية يف السلم واحلـرب ، )١٩٣("مؤنتهم

  .احلرب معهمويف الوقت نفسه حياول جتنب 

أميا عبد نزل : منادياً ينادي �وحينما حاصر الطائف أمر رسول اهللا 
، �فخرج مجاعة فأعتقهم رسول اهللا ، من احلصن وخرج إلينا فهو حر

فشق ذلك علـى أهـل   ، ودفع كل واحد منهم رجل من املسلمني ميونه
  . )١٩٤(الطائف مشقة شديدة وزاد من أملهم

   .)١٩٥(رجالً) ٢٣(وعدد هؤالء العتقاء 

بعد موت عمه خـرج   �وملا اشتد البالء من قريش على رسول اهللا 
حىت يبلّغ ، ومينعوهم منه، رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه، إىل الطائف
وآذوه ، فلم ير من يؤوي ومل ير ناصراً، �ودعاهم إىل اهللا  ،رسالة ربه

حارثـة  وكان معه زيد بن ، ونالوا منه ما مل ينل منه قومه ،أشد األذى
  . مواله

: فقـالوا ، فأقام بينهم عشرة أيام ال يدع أحداً من أشرافهم إال كلمه
وجعلـوا  ، فوقفوا له سـماطني ، وأغروا به سفهاءهم ،أخرج من بلدنا

حـىت  ، هي أشد وقعاً من احلجارة رمونه باحلجارة وبكلمات من السفهي

                                                 

وذكره السيوطي يف اخلصائص الكربى ) ٣/٤٩(أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة ) ١٩٣(
)٢/٩٧ .(   

  ).١٥٩-٢/١٥٨(الطبقات الكربى البن سعد  )١٩٤(
، باب غـزوة الطـائف  ، كتاب املغازي) ٤/١٥٧٣(صحيح البخاري : ينظر) ١٩٥(

   ).٤٠٧٢(ح
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، رأسـه وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حىت أصابه شجاج يف ، دميت قدماه
  .فانصرف إىل مكة حمزوناً

فأرسل ربه تبارك وتعاىل إليه ملك اجلبال يستأمره أن يطبق األخشبني 
بل استأين : "� فقال –ومها جبالها اللذان هي بينهما  –على أهل مكة 

  .)١٩٦("ال يشرك به شيئاً، لعلَّ اهللا أن خيرج من أصالم من يعبده، م

ه الشديدة يف هدايتهم إىل احلـق  إنه الصرب والعفو عمن ظلمه ورغبت
  .وحبه للسالم جعله جييب تلك اإلجابة احلكيمة

جعلت قريش  �ومعه أبو بكر  �وعندما علمت قريش جرة النيب 
فلما مروا حبي ، مائة من اإلبل �وأيب بكر  �ملن جاء بواحد من حممد 

فركب جـواده  ، بصر م سراقة بن مالك بن جعشم سيد مدجل، مدجل
يكثر  �وأبو بكر ، �فلما قرب منهم مسع قراءة النيب ، ار يف طلبهموس

  :فقال أبو بكـر ، ال يلتفت �وهو ، �االلتفات حذراً على رسول اهللا 
 �فدعا عليه رسـول اهللا   اهللا هذا سراقة بن مالك قد رهقنا،يا رسول 

، إن الذي أصابين بدعائكما، رميت: فساخت يدا فرسه يف األرض فقال
 �فدعا له رسول اهللا ، ولكما علي أن أرد الناس عنكما، اهللا يلفادعوا 

فكتب له أبو بكـر يف  ، أن يكتب له كتاباً �وسأل رسول اهللا ، فأطلق
وقد جاء مسلماً عام حجة  قد كفيتم ما ههنا،: جع يقول للناسور، أدم

                                                 

باب ذكر املالئكة حـديث رقـم   ، كتاب بدء اخللق، ينظر صحيح البخاري) ١٩٦(
مـن أذى   � باب ما لقي النيب –كتاب اجلهاد والسري ، وصحيح مسلم، )٣٢٣١(

   ). ١٧٩٤(واملنافقني حديث رقم املشركني 
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فوفَّى له رسـول  ، الكتاب الذي كتبه له �الوداع ودفع إىل رسول اهللا 
  .)١٩٧(مبا وعده وهو لذلك أهل � اهللا

قـد    �العدو الذي أراد قتل النيب  ألنوهذا املوقف أشد من سابقه 
، عرف ووقع يف هذه املهلكة ومع ذلك دعا له وخلصه من موت حمقـق 

  . إنه العفو عند املقدرة

  :وأختم هذا املوضوع بقول املستشرق األمريكي واشنجتون إيرفنج

أعقاب فتح مكة تدل على أنه نيب يف  ]�[كانت تصرفات الرسول 
فقد أبدى رمحة وشفقة على مواطنيه برغم  ؛مرسل ال على أنه قائد مظفر

ولكنه تـوج جناحـه وانتصـاره بالرمحـة      ،أنه أصبح يف مركز قوي
  .)١٩٨(والعفو

لقد اعتىن اإلسالم بالضعفاء مجيعـاً ومنـهم    :رعاية األسرى:سادساً
ن هلم يف ثنائه علـى املـؤمنني   األسرى وقد حث اهللا تعاىل على اإلحسا

��U�T�S��R�Q﴿:الذين يعطون حق األسري كما يف قوله تعاىل

�X��W�V﴾]٨/اإلنسان[.  

وقد استجابت اُألمة هلذا األمر منذ صدر اإلسالم إىل يومنا هذا كما 
  :ومن ضروب رعاية األسرى ما يلي، هو معروف

  

  

                                                 

  ).  ١٠٣-١٠٠(الفصول ص) ١٩٧(
   ).٢٣٣(ص، حياة حممد) ١٩٨(
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  :دفاعه عن األسرى -١

إنه يغلظ بشدة على املخطـئ يف  باألسرى ف �ومن شدة عناية النيب 
فقد صح عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنـهما  ، قتلهم ويتربأ من ذلك

 ،خالد بن الوليد إىل بين جذمية فدعاهم إىل اإلسالم �بعث النيب : (قال
فجعـل  . بأناص، صبأنا: فجعلوا يقولون، أسلمنا: فلم حيسنوا أن يقولوا

حىت إذا كان يوم ، كل رجل منا أسريهودفع إىل  خالد يقتل منهم ويأسر،
واهللا ال أقتل أسريي وال : فقلت، أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسريه

فرفع ، فذكرناه �حىت قدمنا على النيب . يقتل رجل من أصحايب أسريه
  .)١٩٩("اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد مرتني: "يديه فقال  �النيب 

وترك التثبيت يف أمرهم قبل أن يعلـم  أنكر عليه العجلة : قال اخلطايب
  .)٢٠٠(املراد من قوهلم صبأنا

  املن على األسرى -٢

مع كـثري   �العفو عن األسرى بدون قتل وبدون فدية عمل به النيب 
من غري املسلمني فقد من على كثري من األسرى وخصوصاً من الذين ال 

ر كما أم، )٢٠١(ستة آالف من سيب هوازن: مال هلم مجلة وفرادى منهم
زيد بن حارثة أن يطلق سراح كل من أسره من بين جذام فمن  �النيب 

                                                 

  ).٤٣٣٨( باب السرية اليت قبل جند  –كتاب املغازي  –البخاري  صحيح) ١٩٩(
  ).٨/٥٧( اريفتح الب) ٢٠٠(
  ). ٢/١٨٨(زاد املعاد  :ينظر) ٢٠١(
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على األسرى والسـبايا مـن بـين     �وكذلك من ، )٢٠٢(عليهم كلهم
  .)٢٠٣(وقد كان عددهم أكثر من سبعمائة، املصطلق

  .)٢٠٤(كما من على مثانني أسرياً يف صلح احلديبية

ـ   ،حنطب بن احلرث: ومن الذين من عليهم فرادى ن أيب وصـيفي ب
، وأيب العاص بـن الربيـع   ،وأيب عزة عمرو بن عبد اهللا اجلمحي، رفاعة

، وعمرو بن أبن سـفيان ، وعبيد بن عمرو بن علقمة ،والسائب بن عبيد
وكل هؤالء مل يأخذ ، )٢٠٥(وعمري بن وهب بن عمري بن وهب بن خلف

  .منهم شيئاً

 ،ظـي كما من أيضاً على بعض يهود بين قريظة كالزبري بن باطا القر
وعمـرو بـن سـعد أو     ،ورفاعة بن مسؤال القرظـي  ،وعطية القرظي

  .)٢٠٦(سعدي

   .)٢٠٧(كما من على مثامة بن أثال من بين حنيفة

  

                                                 

  ). ٤/٢٨٥(وية البن هشام والسرية النب، )٢/٨٨(ينظر الطبقات الكربى ) ٢٠٢(
  ). ١٠/٤٤٤(وعون املعبود ، )٣/١٢٢(صحيح البخاري ) ٢٠٣(
  ). ٣/١٤٤٢(صحيح مسلم ) ٢٠٤(
 -٣/٤٠٥(ونصـب الرايـة   ) ٣٠٩-٢/٣٠٤(ينظر السرية النبوية البن هشام ) ٢٠٥(

٤٠٦ .(  
-١١١واألموال أليب عبيد ص  ٢٦٤ -٣/٢٦١ينظر السرية النبوية البن هشام ) ٢٠٦(

١١٢ .  
   .٣/١٣٨٦صحيح البخاري ) ٢٠٧(
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  إطعام األسري  -٣

وا به ثال أسرياً يف أيدي املسلمني فجاؤوقد حدث أن وقع مثامة بن أ
امجعوا ما عندكم مـن طعـام   :"وقال، "أحسنوا أساره:"إىل النيب فقال

  .)٢٠٨("ا به إليهفابعثو

كنت يف رهط مـن  :"يقول أبو عزيز بن عمري وكان من أسرى بدر
فكانوا إذا قدموا غـذاءهم وعشـاءهم   ، األنصار حني أقبلوا يب من بدر

ما تقع يف يد ، ولوصية رسول اهللا إياهم بنا، خصوين باخلبز وأكلوا التمر
رجل منهم كسرة خبز إال نفحين ا فأستحي فأردها علـى أحـدهم   

  .)٢٠٩("ريدها على ما ميسهاف

  إجارة الثقة للمحاربني -٤

وقد أمجع العلماء على جواز إجارة املرأة واألمان على أحـد مـن   
 ءم هـاين أُواستدلوا مبا رواه البخاري بسنده عن ، )٢١٠(األعداء احملاربني
عام الفـتح فوجدتـه    �ذهبت إىل رسول اهللا : قالتبنت أيب طالب 

أنا  :فقلت" ؟من هذه: "فقال، لمت عليهفس ،يغتسل وفاطمة ابنته تستره
فلما فرغ من غسله  ،"ءم هاينمرحبا بأُ: "فقال، بنت أيب طالب ءم هاينأُ

يا رسـول اهللا   :فقلت، يف ثوب واحد قام فصلى مثاين ركعات ملتحفاً
فقال رسول ، قد أجرته فالن بن هبرية مي علي أنه قاتل رجالًبن أُازعم 

                                                 

  ). ١٧٦٤(صحيح مسلم  ) ٢٠٨(
  ). ١٦/٢٤٨(املعجم الكبري للطرباين  :نظرا) ٢٠٩(
   .٦١ص، اإلمجاع البن املنذر :انظر )٢١٠(
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وذلـك  : ءقالت أم هـاين  ."ءم هاينيا أُقد أجرنا من أجرت : "�اهللا 
   .)٢١١(ضحى

، وأن من أمنته حرم قتله، وفيه من الفقه جواز أمان املرأة: قال العيين
  . )٢١٢(أبا العاص ابن الربيع �وقد أجارت زينب بنت رسول اهللا  

إن هذا اجلواز لألمان هلو إقرار صريح هلذا احلق السياسي عند فتـوح  
الذي سعى  ،وهو من خلق سيد ولد عدنان، نواستقامة النسوا، البلدان

  .إلكرام اإلنسان

  .ويستنبط من هذا احلديث جواز إجارة الرجال الثقات

مهما بلغ اشتعال احلرب بـني   مشروعية احلصانة الدبلوماسية: سابعاً
فإن الرسل هلم خصائصهم بضمان أنفسـهم وعـدم    ،املسلمني وغريهم

 : ن الوقائع ومنها ما يليوقد حصلت كثري م، التعرض هلم بأي أذى

مسعت رسول اهللا :"ما رواه اإلمام أمحد عن نعيم بن مسعود قال - ١
فما تقوالن : حني قرأ كتاب مسيلمة الكذاب قال للرسولني �

لـوال أن  : "�فقال رسـول اهللا  ، نقول كما قال: أنتما؟ قاال
   .)٢١٣("الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما

                                                 

 ٣٠٠٠باب أمان النساء وجوارهن ح ، أبواب اجلزية واملعاهدة صحيح البخاري )٢١١(
ـ  ،الصالة تابك، الصحيح، وأخرجه مسلم، )٣/١١٥٧( اسـتحباب صـالة    ابب

  ).١/٤٩٨(، ٣٣٦الضحى ح 
 ). ١٥/٩٣(عمدة القاري ) ٢١٢(

  ).١٤/٦٢(أمحد عبد الرمحن البنا ، الفتح الرباين ) ٢١٣(
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 -مضرب أنه أتى عبد اهللا روى أبو داود بسنده عن حارثة بن - ٢
ـ ما بيين وبني أحد من العرب ح -أي ابن مسعود وإين  ٢١٤ةٌن

فأرسـل  ، مررت مبسجد لبين حنيفة فإذا هم يؤمنون مبسـيلمة 
: قال لـه ، فجيء م فاستتام غري ابن النواحة، إليهم عبد اهللا

لوال أنك رسـول اهللا لضـربت   : يقول �مسعت رسول اهللا 
، فأمر قرظـة بـن كعـب   ، ت برسولفأنت اليوم لس، عنقك

من أراد أن ينظـر إىل ابـن   : مث قال، فضرب عنقه يف السوق
  .)٢١٥("حة قتيالً يف السوقالنوا

روى اإلمام أمحد بسنده عن أيب رافع عن أبيه عـن جـده أيب    - ٣
وقع  �فلما رأيت النيب ، �بعثتين قريش إىل النيب : "رافع قال

: قـال ، ال أرجع إليهم ،يا رسول اهللا: فقلت، يف قليب اإلسالم
ارجع إليهم فإن كان يف ، إين ال أخيس العهد وال أحبس الربد

 .)٢١٦("قلبك الذي فيه اآلن فارجع

احلـديثان  : (-األول والثـاين -قال الشوكاين بعد أن ذكر احلديثني 
يدالن على حترمي قتل الرسل الواصلني من الكفار وإن تكلمـوا بكلمـة   

فيه دليـل  : واحلديث الثالث، ر املسلمنيالكفر يف حضرة اإلمام أو سائ
ألن الرسـالة   ؛على أنه جيب الوفاء بالعهد للكفار كما جيب للمسلمني

  .)٢١٧()تقتضي جواباً يصل على يد الرسول فكان ذلك مبنزلة عقد العهد
                                                 

  . كسر احلاء املهملة وفتح النون املخففة أي عداوة وحقدب :حنة  )٢١٤(
  ).٧/٤٤٣(عون املعبود شرح سنن ابن داود )  ٢١٥(

  ). ٧/٤٣٧(وانظر عون املعبود ) ٦/٨(، مسند اإلمام أمحد) ٢١٥(
  ). ٨/١٨٢(للشوكاين ، نيل األوطار) ٢١٦(
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  .)٢١٨()ال يقتل الرسولجرت سنة أ: (وقال ابن مسعود

فإن قال أنا : (وقال يوسف عن الرجل مير مبواقع املسلمني وهو سفري
وما معـي مـن   ، وهذا كتابه معي، بعثين إىل ملك العرب، رسول امللك

إذا كان أمراً ، فإنه يصدق ويقبل قوله، الدواب واملتاع والرقيق فهدية إليه
إمنا هـذه  ، فإن مثل ما معه ال يكون إال على ما ذكر من قوله، معروفاً

 يعرض له وال ملا معه وال، ال سبيل عليه، هدية من امللك إىل ملك العرب
  .)٢١٩()من املتاع والسالح والرقيق واملال

ولو أن رسول ملـك أهـل   : (وقال اإلمام حممد بن احلسن الشيباين
  .)٢٢٠()فهو آمن حىت يبلغ رسالته، احلرب جاء إىل عسكر املسلمني

ن السفري ال ميكن أن يعمل من دون احترام وضـمان  إ( :وقال أيضا
ميكـن أن ينجـزه مـن دون مثـل هـذه      ألن عمله ال  ؛وحصانة له

  .)٢٢١()احلصانة

  .)٢٢٢(وقد أمجع فقهاء اإلسالم على أن الرسل ال يقتلون

  .تطبيقات التعامل النبوي مع غري املسلمني بعد العهد النبوي: ثامناً

إن عناية السنة النبوية باإلنسان عامة وبغري املسلمني خاصة رسـخت  
ذلك التعامل الذي انبـهرت   إذ أدركت األمة عظمة ؛يف نفوس املسلمني

                                                 

  ). ١٤/٦٢(أمحد عبد الرمحن البنا ، الفتح الرباين) ٢١٧(
  ). ٣٦٥(أليب يوسف ص، اخلراج) ٢١٨(
  ). ٢/٢٥١(للشيباين ، شرح السري الكبري) ٢١٩(
  ).١/١٦٦(شرح السري الكبري للشيباين   )٢٢٠(
   ).٢/٢٣٤(واملهذب الشريازي ، )٨/٦١(للرملي ، حملتاجاية ا: انظر) ١٢١(
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وإعطاء كل ذي حـق  ، به حضارات العامل ملا فيه من الكمال واجلمال
حقه تلك املعامل العظيمة اليت نشرت الوئام بني البشرية مبختلف حضاراا 

لذا جند الوثائق السياسية والوقائع التارخييـة حفلـت    ؛وأدياا وثقافاا
عامل النبوي مع غري املسلمني يف شىت بكثري من التطبيقات العملية من الت

العصور من عهد اخللفاء الراشدين مث العهد األموي فالعباسي فالعثمـاين  
  .وكتب التاريخ تنطق بذلك، إىل عصرنا احلاضر

  العلماء واحلكّام والشعوب أقوال: القسم الثالث

إن هذه الروايات الصحيحة ذات املعاين الفصيحة من عقيـدة هـذه   
  .�وابتها الىت تعتز ا فهي تأىب التنقص يف نبيها وحبيبها األمة ومن ث

ن إثارة تلك الشبهة اليت صدرت عن أولئك املـذكورين يف  وحيث إ
فقد جترأ البعض  � عرض الشبهة أدت إىل انطباع سليب جتاه النيب حممد

ونسبت إليه  � بعمل بعض الرسوم الكاريكاتريية اليت سخرت من النيب
صحف الدامناركية مما أدى إىل وذلك يف بعض ال ،ريصور العنف والتفج

فتواترت الردود يف أحناء العامل على تلك الرسـوم   ،عام يف العامل غضب
على مجيع املستويات احلكومية واملؤسسات العلمية والشعبية كما يلي يف 

  : الدول اآلتية

ندد جملس الوزراء وجملس الشورى واملفيت : اململكة العربية السعودية
العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث 
العلمية واإلفتاء عبد العزيز بن عبد اهللا بن حممد آل الشيخ استنكر البهتان 

ودعا املسؤولني يف حكومة الـدامنارك بـأن حتاسـب    ، العظيم حبكمة
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ا وتلزمها باالعتـذار عـن جرميتـه   ، الصحيفة اليت نشرت هذه الرسوم
  .)٢٢٣(وتوقع اجلزاء الرادع على من شارك يف إثارة هذا املوضوع، النكراء

وزير العدل حممد الظاهري يطلق تسـمية  : اإلمارات العربية املتحدة
  .على نشر الصحيفة للصور" ثقافة اإلرهاب"

رك الـدامن اطالب برملان البحرين باعتذار رمسي من ملكـة  : البحرين
  .)٢٢٤(مارغريت الثانية

كما أشعلت النار يف كل مصاحل ، غلقت سفارا يف الدامناركأ: ليبيا
 يبيا السفري الدامنركي من طرابلسوطردت ل ،ك وإيطاليا يف بنغازيارالدامن

وهـددت  ، مع وقوع ثورة وأعمال عنف ضد املصاحل اإليطالية يف ليبيا
  .ليبيا بقطع كل املصاحل التجارية والنفطية بينها وبني الدامنرك

  .تدعت األردن سفريها يف الدامنارك للتشاوراس: األردن

برملان اليمن يشجب صحيفة يوالندس بوسنت مـع وقـوع   : اليمن
  . احتجاجات شعبية كبرية

صرح الرئيس سوسيلو بانبانغ يودهونو بـأن حكومتـه   : إندونيسيا
تشجب قرار الصحيفة بنشر الصور ودعى العامل اإلسالمي لتقبل اعتذار 

  .الصحيفة

                                                 

  .هـ٢٥/١٢/١٤٢٦جريدة الوطن ليوم األربعاء املوافق  ) ٢٢٣(
وياك  ٢٨-٠٥:١٠م ١١/٣/٢٠٠٨ www.wayakonline.comينظر موقع )٢٢٤( 

      .أون الين
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إىل  ودعـا  حممود أمحدي جناد سفري إيران يف الدامناركسحب : إيران
  .ركاإلغاء العقود التجارية بني إيران والدامن

 الأصرح وزير اخلارجية اللبناين أن حدود حرية التعبري جيـب  : لبنان
  . تتجاوز على املعتقدات الدينية

صرح رئيس الوزراء أن نشر الصور هي حماولـة متعمـدة   : ماليزيا
  .لإلساءة

بيان من الربملان بشجب قرار صحيفة يوالنـدس بوسـنت   : ستانباك
  .بنشرها للصور

صرح وزير اخلارجية مرشد خان أن برملان بالده تطالـب  : بنغالديش
  .احلكومة الدامنركية بتقدمي اعتذار للمسلمني

على قـرار صـحيفة   " غلطة"تسمية  قرضايأطلق حامد : أفغانستان
اتريية وأعرب عن أمله أن تـؤدي  ر الصور الكاريكشيوالندس بوسنت بن

  .من اإلعالم العاملي يف املستقبل" أكثر مسؤولية" هذه الضجة إىل مواقف 

صرح رئيس الوزراء رجب طيـب أردوغـان أن الصـور    : تركيا
وجيـب أن يكـون    ،الكاريكاتريية هجوم على القيم الروحية للمسلمني

لى السيد املسيح وأن املسلمني مل يتهجموا ع ،هناك حدود حلرية الصحافة
  .النيب عيسى ابن مرمي

  .قامت سوريا بسحب سفرها من الدامنرك: سوريا
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وزير الدولة للشؤون اإلسالمية أن وصرح وزير اخلارجية : سنغافورة
الضجة أسفرت عن حاجة ملحة الحترام العقائد الدينيـة واخلصـائص   

  .العرقية من قبل وسائل اإلعالم

الفنلندي احلكومة الدامنركية لعدم فعاليتها نتقد وزير اخلارجية ا: فنلندا
   .يف حل األزمة

دعم وزير اخلارجية الفرنسية حق حرية الصحافة بشـرط أن  : فرنسا
  . حتترم املعتقدات الدينية

املستشارة أجنيال مريكل صرحت أا تتفهم اإلساءة اليت حلقت : أملانيا
  .ولكنها شجبت ردود الفعل العنيفة ،مبشاعر املسلمني

صرح الرئيس الروسي فالدميري بوتني أن احلكومة الدامنركيـة  : روسيا
 ،تستعمل حجة حرية الرأي للدفاع عن الصحيفة اليت أهانت املسـلمني 

  .وإن تلك الفعلة غري أخالقية

وزير اخلارجية جاك سترو انتقد الصحف اليت نشرت  :اململكة املتحدة
وطالب باهلدوء مع  ،وأثىن على الصحف اليت امتنعت عن نشرها ،الصور

  .رفع حالة الطوارئ يف البالد

تنص علـى أن   نشرت اخلارجية األمريكية تصرحياً: الواليات املتحدة
مـن  . مع الشعور باملسؤولية حرية رأي الصحافة جيب أن يكون موازياً

جهة أخرى شجب الرئيس السابق بيل كلينتون نشر مثل هذه الرسـوم  
  . "تضر باحلوار بني الثقافات"اوإ ،"أنشر هذه الرسوم خط" ن إ: وقال
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صرح رئيس الوزراء جان بيتر بأنه يف العامل الغريب يلجأ الناس : هولندا
إىل احملاكم حلل النزاعات وأن لغة التهديد والوعيد والعنف ال مكان هلـا  

  .يبويف اتمع األور

صرح رئيس الوزراء كـازميرييز مارسـينكيويج أن الصـور    : بولندا
هـا  صد مـن ورائ كاتريية بنظره ليست من الضرورة أن يكون القالكاري

لكن بالده آسفة إن كان نشر الصور يف جرائد بولنديـة قـد    ،اإلساءة
  . )٢٢٥(جرح مشاعر املسلمني

ومنهم مساحـة  ، احتج العلماء يف أقطار األرض أما ردود العلماء فقد
، هللا آل الشـيخ مفيت اململكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد ا

وأمني عام رابطة العامل اإلسالمي معايل األستاذ الدكتور عبد اهللا بن عبد 
وكان ، وفضيلة شيخ األزهر سيد طنطاوي حفظهم اهللا ،احملسن التركي

  . العبارات اهلادئة اهلادفةب جاجهم يف غاية احلكمة والسماحةاحت

ة بعوامها ومثقفيها واحلقيقة اليت ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار أن اُألم
فـإم يتـأثرون    �ومجيع شرائحها إذا مسعوا شيئاً ميس شخصية نبيهم 

 ولوال دئة العـوام مـن قبـل   ، ويفدون أرواحهم من أجله، ويغضبون
  .وعمت الفوضى العلماء واحلكام حلدثت اضطرابات

إن اإلنكار على نيب احلكمة بأنه استخدم السيف والقوة هلو اعتراض 
، وإنكار على بقية األنبياء الذين استخدموا تلك القوة ،ر اهللا تعاىلعلى أم

فقد ، أن يقهر أعداءه بالقوة اليت كان يتمتع ا �فقد استطاع سليمان 
                                                 

 للدكتورة حنان بنت بنية اجلهين، �ه حممد نصرة اهللا تعاىل نبي: نقالً من رسالة )٢٢٥(
  .٣٢٠- ٣١٧ص
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وكذلك داود استطاع حبنكته العسكرية ، سخر اهللا تعاىل له أشياء كثرية
، وبذلك انتصر طالوت واملؤمنون معـه ، قتل جالوت رأس الكفر آنذاك

وهـي أيضـاً وردت يف   ، )٢٢٦(وهذه األخبار معروفة عند أهل الكتاب
�m��Y��X����W��V���������������U������T��S��R: كما يف قوله تعاىل، القرآن الكرمي

��^���]�����\���[��Zl ]٣٧/النمل[.  

وما كـان  ، جند أن معظمها كان صلحاً �لو تتبعنا غزوات النيب و 
ان قتاله إما لعدوٍ يعـد العـدة ضـد    فك، بالسيف فهو ألسباب وجيهة

أو بسبب التآمر على قتل نيب ، أو بسبب التحالف مع األعداء، املسلمني
  . فلم يقاتل إال احملاربني، أو للدفاع عن دولة اإلسالم، �الرمحة 

لتنقص من نيب الرمحة هو مناسبة ساحنة للملحدين الـذين  فا: ً وأخريا
ون يف برلني هذه اإلشـاعة فـازداد   فقد استغل امللحد، يعادون األنبياء

وذلـك يف يـوم الثالثـاء     ،التحدي علـى املسـلمني واملسـيحيني   
فقد عقدت مؤسسة للعروض األوبراليـة يف بـرلني   ، م٢٦/١١/٢٠٠٦

مؤمتراً صحفياً أعلنت فيه كرستني هارمز أن إلغاء عروض أوبـرا كـان   
، ازيةالشهر نفسه خشية أن يعدها املسـلمون اسـتفز   سيتم عرضها يف

وسيدنا  �وذلك لتضمن العرض املسرحي مشاهداً لقطع رأس الرسول 
وهو عرض يقوم على الفكر اإلحلادي الذي يعتمـد  ، عيسى عليه السالم

                                                 

كما يف قاموس الكتاب املقدس ، )٢٢:١٠(سفر امللوك ، العهد القدمي  )٢٢٦(
  ).٤٨٢(ص
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الـيت أراد أن  "! إن اهللا قد مات" :هنا على عبارة نيتشة الفلسفية الشهرية
  .)٢٢٧(جيعلها عنواناً لفلسفته اليت ال تعترف إال باحلسيات

أهل هذه اإلشاعة مبوقف املسلمني من فيلم املسيح الذي قـام  وأذكِّر 
، فقد هب املسلمون يف الرد على ذلك الفعل الشـنيع ، به بعض اليهود

  . ومنعوا من نشره يف العامل اإلسالمي

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

اشتداد احلملة املسعورة علـى نـيب   : مقالة بعنوان) ٩و٨(ينظر جملة التوحيد ص )٢٢٧(
   .مجال سعد حامت –إعداد رئيس التحرير للمجلة . اإلسالم
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 املصادر واملراجع

، عمر إبراهيم رضـوان .د ،آراء املستشرقني حول القرآن والتفسري -
رسالة دكتوراه من جامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية    

  . مطبوعة باحلاسوب، هـ١٤١٠بالرياض 

املعهد العـاملي  ، عبد اهللا حممد النعيم، االستشراق يف السرية النبوية -
 . هـ١٤١٧، ١ط، للفكر اإلسالمي

طبعة ،  أمحدحممد وقيع اهللا.د، اإلسالم يف املناهج الغربية املعاصرة -
 .  هـ١٤٢٧، ١ط، جائزة األمري نايف بن عبد العزيز العاملية

من  ٢١٥كتاب رقم ، إليسكي جورافيسكي.اإلسالم واملسيحية د -
، الس الوطين للثقافـة والفنـون واآلداب  ، سلسلة عامل املعرفة

  م ١٩٩٦نوفمرب، الكويت

  مهر عليحممد .د.أ، االهتمام بالسرية النبوية باللغة اإلنكليزية -

، حسن إدريس عزوزي.د، االهتمام بالسرية النبوية باللغة الفرنسية -
هذه البحوث مقدمة لندوة عناية اململكة العربية السعودية بالسـنة  

واليت أقيمت يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ، النبوية
  .هـ١٧/٣/١٤٢٥-١٥يف الفترة 

بإشراف سري توماس تأليف مجهرة من املستشرقني ، تراث اإلسالم -
، بـريوت ، دار الطليعة، تعريب وتعليق جرجيس فتح اهللا، أرنولد
  .م١٩٧٢، ٢ط
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ترمجة حممد ، آدم متز، احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري -
، ٣ط، القاهرة، جلنة التأليف والترمجة والنشر، عبداهلادي أبو ريدة

  .م١٩٧٥

دار إحيـاء  ، عيترترمجة عادل ز، كوستاف لوبون، حضارة العرب -
  .٣ط، القاهرة، الكتب العربية

احلوار املسيحي اإلسالمي استناداً إىل تصورات املسـيحية عـن    -
واملنشور يف جملـة إسـالمية   ، للباحثة دعاء حممود فينو، املسلمني

  م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ربيع ، ٤٤العدد ، املعرفة

دار ، ترمجة علي حسني اخلربوطلي، واشنجتون إيرفنج، حياة حممد -
  .م١٩٦٢، ٢ط، القاهرة، املعارف

رودي بـارت  ، الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية -
، مصطفى ماهر.ترمجة د، )املستشرقون األملان منذ تيودور نولدكه(

 .  م١٩٦٧، القاهرة، دار الكاتب العريب

حبث يف تـاريخ نشـر   ، سري توماس أرنولد، الدعوة إىل اإلسالم -
، حسن إبراهيم حسن ورفاقـه .ترمجة وتعليق د، ميةالعقيدة اإلسال

  .م١٩٧١، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، الطبعة الثالثة

دار ، ترمجة منري البعلبكـي ، لورافيشيا فاغلريي، دفاع عن اإلسالم -
  . م١٩٧٦، ٣ط، بريوت، العلم للماليني

الكويـت  ، دار القلم، عرفات كامل العشي، رجال ونساء أسلموا -
  .م١٩٨٣-١٩٧٣
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للعالمـة   -لإلمام البيهقي ومعه اجلوهر النقـي   -السنن الكربى  -
   .طبعة دار الفكر -حتقيق عبد القادر عطا  -املارديين 

  .  م١٦/١٠/٢٠٠٦بتاريخ  .اليابانية Mainchiصحيفة ماينتشي  -

الندوة العاملية للشـباب  ، عماد الدين خليل. د، قالوا عن اإلسالم -
  . هـ١٤١٢، ١اإلسالمي الرياض ط

دار ، تأليف خنبة من أسـاتذة الالهـوت  ، قاموس الكتاب املقدس -
  .٨ط، القاهرة، الثقافة

ترمجـة فـودي   ، بوكاي يسرمو، القرآن الكرمي والعلم العصري -
  . هـ١٤٢٠، ١ط، املدينة النبوية، دار املآثر، سوربيا كمارا

جملة إسالمية شهرية تصدر عن مجاعة أنصار السـنة  ، جملة التوحيد -
  . هـ١٤٢٧شوال، ٤١٨العدد، ية بالقاهرةاحملمد

املكتبـة  ، تعريب شعبان بركات، مونتكمري وات، حممد يف مكة -
  .بريوت، صيدا، العصرية

جلنة ، ترمجة فؤاد حممد شبل، أرنولد توينيب، خمتصر دراسة التاريخ -
  .  م١٩٦٥-١٩٦٠القاهرة ، التأليف والترمجة والنشر

، ٣ط، القـاهرة ، رفدار املعـا ، جنيـب العقيقـي  ، املستشرقون -
  .م١٩٦٥-١٩٦٤

حبث مقـارن يف  ، عماد الدين خليل، املستشرقون والسرية النبوية -
املنظمـة  ، مـونتكمري وات ، منهج املستشرق الربيطاين املعاصر

  .م١٩٨٥، تونس، العربية للتربية والثقافة والعلوم
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بتحقيق شعيب األرناؤوط وجمموعـة  ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل -
 نعبد احملسبن  عبد اهللاإشراف معايل األستاذ الدكتور  ،من العلماء

  . هـ١٤٢١، ١ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، التركي

: حبث مقدم لندوة بنـاء املنـاهج  ، من أجل معرفة العبادة واحلب -
الريـاض   -جامعة امللك سعود -األسس واملنطلقات بكلية التربية

  .هـ١٤٢٤سنة 

مكتب التربية ، ة واإلسالميةمناهج املستشرقني يف الدراسات العربي -
  .هـ١٤٠٥الرياض ، العريب لدول اخلليج

 -احملسن بن علـي سويسـي   عبد مؤمترات املستشرقني العاملية د  -
كلية  –جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  –رسالة دكتوراه 

  .الدعوة قسم االستشراق باملدينة املنورة

دار العلـم  ، ويللدكتور عبد الرمحن بـد ، موسوعة املستشرقني -
  . م١٩٨٤، ١ط، بريوت، للماليني

للـدكتورة حنـان بنـت بنيـة     ، �نصرة اهللا تعاىل نبيه حممد  -
  .كلية اآلداب جامعة طيبة.اجلهين
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