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ملخص الدراسة
إن موضوع البحث "هو التسامح مع غير المسلمين في سيرة النبي  وصحابته"
ويهدف إلى بيان المفاهيم الصحيحة حول التسامح مع غير المسلمين في الشريعة
اإلسالمية وأنه مما يهتم به اإلسال م ويسعى إلى ححيييه في المتتمعات ،فالتسامح هو
اللين وهو نوع من أنواع اإلحسان ويؤدي إلى المحبة والتآلف ونبذ العنف والتنافر
والتطرف ،وهذا مما يحتاجه عالم ماليو لتفعيل عملية االحصال بالعالم اآلخر .وأن
سيرة الرسول  مليئ بصور التسامح مع غير المسلمين وفق الشريعة اإلسالمية،
وينتج النياط التالية -1 :إعطاء الحرية لغير المسلمين في الدولة المسلمة الختيار
عييدحهم وعبادحهم فيها بشرط أن يكونوا خاضعين ألحكا م اإلسال م فيها -2 .مراعاة
حيوقهم ،لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ،وهذا التصرف مما يدل على
سماحة اإلسال م وحسامحه  -3حعامله  مع الشعوب والحكا م كان على أساس الوسطية
واالعتدال وعلى ميزان التسامح واإلحسان والمعاملة بالمثل وإيصال سماحة اإلسال م
إليهم بالحكمة والموعظة الحسنة  -4الصحابة –رضوان هللا عليهم جميعا– كانوا على
أثر رسول هللا  في هذا الباب وهم قدوة حسنة لنا.
كلمات مفتاحية  :الشريعة اإلسالمية ،التسامح مع غير المسلمين ،سيرة الرسول.

المقدمة
اإلسال م هو الدين الذي اختاره هللا  -حعالى  -لعباده ،منذ أن خلق الخليية األولى آد م
عليه السال م ،ييول هللا حعالى( :إِ َّن الد َ
س ََلم[ )...آل عمران .]19 :
اْل ْ
ِين ِع ْن َد َّ
َّللاِ ْ ِ
س ََل ِم دِينًا َفلَ ْن ي ْقبَ َل ِم ْنه َوه َو ِفي ْاْل ِخ َر ِة ِم َن
اْل ْ
وييول أيضاَ ( :و َم ْن َي ْبت َ ِغ َغ ْي َر ْ ِ
س ِر َ
ين[ )...آل عمران  .]85 :وجعل لهذا الدين محورا واحدا إلى يو م الييامة ،هو
ا ْل َخا ِ
حو حيده جل و عال ،و هو المحو ر الذ ي كا ن يد عو إليه ا ألنبيا ء والرسل أقوا مهم
وأحباعهم ،ييول جل ثناؤهَ ( :و َلقَ ْد َبعَثْنَا ِفي ك ِل أ َّم ٍة َرس ً
َّللا َو اجْ تَنِبوا
وًل أَ ِن اعْ بد وا َّ َ

 1عثمان يونو ( )Usamarn Yunuالمحاضر في قسم الفيه اإلسالمي بكلية الدراسات اإلسالمية ،جامعة األمير سونكال
فرع فطاني ،حايالند.
 2جاد الحق مينج سامون ( )Yadulhak mingsamornاألستاذ المساعد في قسم الفيه اإلسالمي بكلية الدراسات اإلسالمية
– جامعة األمير سونكال فرع فطاني ،حايالند.
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ال َّ
ون)...
اْل ْن َ
س ِإ ًَّل ِليَ ْعبد ِ
طاغوتَ [ )...النحل  .]36 :وقال حعالىَ ( :و َما َخلَ ْقت ا ْل ِج َّن َو ْ ِ
[الذاريات .]56 :
فإن التسامح هو اللين والتساهل ،قال ابن األثير :والسماحة :المساهلـة ،وقال
الفيروزآبادي :وحسامحوا :حساهلوا 3وهو نوع من أنواع اإلحسان إلى النفوس التي
ُجبلت على حب من أ حسن إليها ،لذا فإ ن التسامح يؤد ي إلى المحبة والتآلف ونبذ
العنف والتنافر ،والتسامح هو :اليلب النابض لحياة طيبة ونفس زكية خالية من العنف
والتطرف.
ليد أمر هللا حعالى رسوله  بأعلى درجات التسامح فيال له حعالىَ ...( :فا عْف
سنِ َ
ين) [المائدة .]13 :
َ
َّللاَ ي ِحب ا ْلمحْ ِ
ع ْنه ْم َوا ْ
صفَ ْح ِإ َّن َّ
ص ْف َح ا ْل َج ِمي َل ) [ الحتر  ] 85 :ومعنى العفو :حرك
وقال أيضاَ ... ( :فا ْ
صفَحِ ال َّ
المؤاخذة بالذنب ،ومعنى الصفح :حرك أثره من النفس 4وكونه لم يبق أثره في النفس
قمة في التسامح وهو بغية المؤمن الذي يدعو هللا حعالىَ ( :ر َّبنَا ْ
اغ ِف ْر َلنَا َو ِ ِْل ْخ َو ا ِننَا
ان َو ًَل تَجْ عَ ْل فِي قلو ِبنَا ِغ اَل ِللَّذ َ
الَّذ َ
ِين آ َمنوا[ )...الحشر .]10 :
ِين َ
اْلي َم ِ
سبَقونَا ِب ْ ِ
يظن بعض الناس أن اإلسال م دين ال يعرف العفو والصفح والسماحة ،وإنما
جاء بالعنف والتطرف والسماجة ،ألنهم لم يتحروا الحيائق من مصاد رها األصلية،
مثل هؤالء ال بد من الوقوف على ا إلسال م الصحيح حتى يدرك مدى يسر اإلسال م
وسماحته.
مدلول التسامح وأهميته
أ .مدلول التسامح
التسامح هو اللين والتساهل والمسامحة هي المساهلة ،وفي لسان العرب :وحَسامحوا
باح والعسر شؤ م 5أَ ي ال ُمساهلة في ا ألَشياء
حَسا هَلوا وفي الحديث المشهور ال َّ
ماح َر ٌ
س ُ
6
س َّهل فيه  .والتسامح :نوع من أنواع اإلحسان
س َّم َح َفعَ َل شيئا فَ َ
س َم َح وح َ َ
ح ُ ْربِ ُح صاحبَها و َ
إلى النفوس التي ُجبلت على حب من أحسن إليها ،لذا فإن التسامح يؤدي إلى المحبة
والتآلف ونبذ العنف والتنافر ،والتسامح هو :اليلب النابض لحياة طيبة ونفس زكية
خالية من العنف والتطرف.
وفي معتم مياييس اللغة أ ن السين والميم والحا ء أصل صحيح يد ل على
س َمحاء
س ْم ٌح  ،أ ي جوا د  ،وقو ٌ م ُ
س َمح له بالشي ء .و ر ج ٌل َ
سالسة وسهولة  ،ييا ل َ
 3النهاية والياموس ،باب س  م ح.
 4ينظر :التامع ألحكا م اليرآن ،لليرطبي ،دار عالم الكتب بالريا ،،ط عا م . 71/2 ،1423
 5الحديث عن اليضاعي عن ابن عمر والديلمي عن أبي هريرة (ينظر :جامع األحاديث ،للسيوطي ،رقم ،13356
.)385/13

 6ينظر :النهاية في غريب الحديث واألثر ،أبو السعادات المبارك بن محمد التزري ،المكتبة العلمية  -بيروت،
1399هـ  1979 -م .990/2 ،ضعفه األلباني (ينظر :صحيح وضعيف التامع الصغير ،لأللباني ،مركز نور
اإلسال م ،د.ت)315/15 ،
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7
س ْم َحةُ)8؛ لذلك وصف
ّللا ْال َح ِني ِفيَّةُ ال َّ
و َم ِ
ِين ِإلَى َّ ِ
ساميح  .وقال رسول هللا ( :أ َ َحبُّ الد ِ
هذا الدين أنه سما حة وسمحة والرسو ل  يتسامح مع كل النا س المسلمين و غير
المسلمين ،العييدة اإلسالمية مبنية على السمحة وكما أن شريعته مبنية على السمحة.

وفي ححديد معنى التسامح قال الشيخ عبد هللا اللحيدان :إن فهم مدلول السماحة
وأنها حعني السهولة والمسامحة والمساهلة ال يعني بحال التفريط في شيء من أصول
الدين أو فروعه كما أن التفريط في فهم سماحة اإلسال م وحطبييها قد يؤدي إلى التشديد
والنتفير من هذا الدين 9.وقال في موضع آخر" :والسماحة ال حعني الضعف واإلسال م
10
يأبى الضيم ويرفض ألحباعه الذل والهوان"...
ب .أهمية التسامح
إن ا إلسال م دين دعوة وحسامح  ،يأمر أمته بأن حنشر رسالة اإلسال م إلى أنحاء العالم
مع االلتزا م بالثوابت واألخالق والييم العليا ،والذي يدخل في هذا الدين يعرف جيدا
س ْلنَاكَ
مدى سماحة اإلسال م ،أنه دين رحمة ويسر ،كما قال سبحانه وحعالىَ ( :و َما أَ ْر َ
إِ ًَّل َرحْ َمةً ِل ْلعَالَ ِم َ
ين) [األنبياء.]107 :
وهكذا كل أوامر اإلسال م ،يراعي فيها التوسيع على األمة ،وعد م المشية ،ال
يحب لهم المشية أبدا  ،ويحب لهم دائما التيسير عليهم؛ ولذلك جاء ت شريعته سمحة
ج [ )...الحج ، ] 78 :وقال
سهلة ،كما قال حعالىَ ( :و َما َج َع َل َعلَ ْيك ْم ِفي ِ
الد ِ
ين ِم ْن َح َر ٍ
س َر[ )...البيرة .]185 :
س َر َو ًَل ي ِريد بِكم ا ْلع ْ
َّللا بِكم ا ْلي ْ
أيضا( :ي ِريد َّ
ولما ذكر اإلفطار في رمضان للمسافر والمريض ذكر أنه شرع ذلك من أجل
س َر[ )...البيرة .]185 :
س َر َو ًَل ي ِريد بِكم ا ْلع ْ
َّللا بِكم ا ْلي ْ
التسهيل :وقال أيضا( :ي ِريد َّ
فاإلسال م دين رحمة ومودة ورفق ولين ودعوة حسنة وهو دين يسر وسماحة،
ال دين عسر ومشية أو حشدد وغلو أو حنطع وحزمت فهو دين وسط واعتدال ورحمة
س ََل ِم دِ ينًا َفلَ ْن ي ْقبَ َل ِم ْنه َو ه َو ِفي
مهداة للعالمين  ،قا ل حعالى َ ( :و َم ْن َي ْبت َ ِغ َغ ْي َر ا ْ ِْل ْ
س ِر َ
ين) [آل عمران  ،]85 :وأما مع األعداء فاإلسال م يتنح للسلم إن
ْاْل ِخ َر ِة ِم َن ا ْل َخا ِ
س ْل ِم َفاجْ نَ ْح َل َها َوتَ َو َّك ْل َعلَى
كانت هناك مصلحة في ذلك ،قال حعالىَ ( :و ِإ ْن َجنَحوا ِلل َّ
س ِميع ا ْلعَ ِليم ) [ األنفال  ، ] 61 :إذن حسامح المسلمين حعدى إلى حدود
َّللا ِإ َّنه ه َو ال َّ
َّ ِ
العالقات الدولية.

 7معتم مياييس اللغة ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،ححييق عبد السال م محمد هارون ،درا الفكر ،ط ،1973
.99/3
 8أخرجه الطبراني في المعتم األوسط ،دار الحرمين -الياهرة ،1415 ،ححييق طارق بن عو ،هللا بن محمد ،عبد المحسن
بن إبراهيم الحسيني.229/7 ،
 9ينظر :سماحة اإلسال م في معاملة غير المسلمين ،عبد هللا اللحيدان ،دار الحضارة ،ط عا م  ،1425ص .10
 10المرجع السابق ،ص .11
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إن دين اإلسال م دين يسر وسماحة في كل جوانب الدين في عييدحه ومعامالحه
وحشريعاحه ،وفي التعامل مع اآلخرين من الكفار سواء كانوا من أ هل الذمة أ م كانوا
من أهل العهد ،أ م كانوا كفارا غير هؤالء.
ففي مجال العقيدة  :يأمر اإلسال م أن يدخل الناس في هذا الدين ألنه دين رب
العالمين الحق ال ريب فيه ،وهو دين الفطرة ،فيه سماحة ويسر ومناسب لما حدعو
س ََلم َو َما ْ
ف ا َّلذ َ
إليه فطرة اإلنسان السليمة .قال حعالىِ ( :إ َّن الد َ
ِين
اْل ْ
ِين ِع ْن َد َّ ِ
اختَلَ َ
َّللا ْ ِ
اء هم ا ْل ِع ْلم َب ْغيًا َب ْينَه ْم َو َم ْن َيكْف ْر ِبآ َيا تِ َّ ِ
أ وتوا ا ْل ِكتَا َب ِإ ًَّل ِم ْن َب ْع ِد َما َج َ
َّللا َف ِإ َّن َّ
َّللاَ
ب) [آل عمران .]19 :
س ِريع ا ْل ِح َ
َ
سا ِ
اإلسال م أعطى الحرية لإلنسان في اختيار الطريق يمشي عليه؛ لذا ال يكرهه
على اإليمان  ،فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  ،قال حعالى َ ( :و ق ِل ا ْل َحق ِم ْن َر ِبك ْم
َاء َف ْليَكْف ْر ِإ َّنا َأ عْ ت َ ْد َنا ِلل َّ
ظا ِل ِم َ
ار ا َأ َحا َط ِب ِه ْم س َر ادِ ق َها)
َاء َف ْلي ْؤ ِم ْن َو َم ْن ش َ
َف َم ْن ش َ
ين َن ً
[الكهف .]29 :
منح ا إلسال م الفرصة ألهل الذمة والمعاهدين ال ختيا ر عييدحهم و عباد احهم
الخاصة في الدولة ا إلسالمية ،وهذا التصر ف ال شك هو في غاية التسامح يشهده
أعداء ا إلسال م بسماحته وعدله عبر العصور .وأيضا قد منع اإلسال م االعتداء عليهم،
ييول اليرافي" :فمن اعتدى عليهم ،ولو بكلمة سواء غيبة في عر ،أحدهم ،أو نوع
11
من األذية ،أو أعان على ذلك ،فيد ضيع ذمة هللا وذمة رسوله وذمة دين اإلسال م".
ين َق ْد َت َبيَّ َن الرشْد ِم َن
وفي مجا ل العبادا ت  :قا ل حعالىًَ ( :ل ِإ كْ َر ا َه ِفي ِ
الد ِ
ا ْلغَي ِ[ ) ...البيرة  ] ٢ ٥ ٦ :ا آلية أ عطت الحرية لغير المسلمين في الدولة المسلمة
الختيار عييدحهم وعبادحهم فيها ،بشرط أن يكونوا خاضعين ألحكا م اإلسال م فيها ،دون
أن ينشأ منهم أي اعتداء .وإذا أرادوا الدخول في اإلسال م ،فاإلسال م يرحب بهم ،ألن
ا إلسال م دين ر حمة يد خل فيه من شاء ،وبالتالي يلتز م بأ حكا م ا إلسال م بكل سهولة
ويسر ،وأ حكا م ا إلسال م في العبادا ت كانت على صو ر حظهر فيها سماحة ا إلسال م
ويسره.
وفي مجال المعاملة :ليد بنى اإلسال م شريعة التسامح في عالقاحه على أساس
متين ،فلم يضيق ذرعا باألديان السابية ،وشرع للمسلم أن يكون حسن المعاملة رقيق
التانب بين ا ليو ل مع المسلمين و غير المسلمين ،فيحسن جوا ر هم وييبل ضيافتهم
12
ويصاهرهم حتى حختلط األسرة وحمتزج الدماء.

 11الفروق لليرافي ،عالم الكتب ،وبدون الطبعة.27/3 ،
 12سماحة اإلسال م في معاملة غير المسلمين ،عبد هللا اللحيدان ،السابق ،ص .16
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سماحة النبي في معاملة غير المسلمين
أ .سماحة النبي في معاملة أهل الذمة والمستأمنين
أهل الذمة هم غير المسلمين الذين يييمون في الدولة المسلمة إقامة دائمة ،وهم كشعب
لدا ر ا إلسال  م يتمتعو ن بما يسمى حديثا بالتنسية ا إلسال مية التي حربطهم بالد ولة
ا إلسالمية ،ولهم حيو ق ما للمسلمين من حيو ق و عليهم ما على المسلمين إ ال أن
13
الذميين بالطبع ال يعتبرون مرحبطين باألمة اإلسالمية.
وأهل الذمة يدفعون التزية وهي ضريبة مفروضة ميابل حمايتهم والمحافظة
ذمة المسلمين بدفع التز َّية حصرا و لهم ذمة مؤبدة ،وهم قد
عليهم ،هم مييمون ححت َّ
عاهدوا المسلمين على أن يتري عليهم حكم هللا ورسوله ،إذ هم مييمون في الدار
14
التي يتري فيها حكم هللا ورسوله.
أما أهل العهد فهم غير المسلمين الذين صالحهم اإلما م أو هادنهم ،قال ابن
الييم" :أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أ ن يكونوا في دارهم ،سواء كان
الصلح على مال أو غير مال ،ال حتري عليهم أحكا م اإلسال م كما حتري على أهل
الذمة ،ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين ،وهؤالء يسمون أهل العهد وأهل
15
الصلح وأهل الهدنة".
منح ا إلسال م الفرصة ألهل الذمة والمعاهدين ال ختيا ر عييدحهم و عبادا حهم
الخاصة في الدولة اإلسالمية ،وهذا التصر ف كان في غاية التسامح يشهده أعداء
اإلسال م بسماحته وعدله عبر العصور .وأيضا قد منع اإلسال م االعتداء عليهم ،ييول
اليرافي" :فمن اعتدى عليهم ،ولو بكلمة سواء غيبة في عر  ،أحدهم ،أو نوع من
16
األذية ،أو أعان على ذلك ،فيد ضيع ذمة هللا وذمة رسوله وذمة دين اإلسال م".
فمن من أ هل العهد يعيشو ن بين المسلمين يحتر مو ن قيمهم و متتمعهم لهم
الضما ن وا ألما ن ،فيد ضمن نبينا محمد  لمن عا ش بين ظهراني المسلمين بعهد
وبيي على عهده أن يحظى بمحاجة النبي  لمن ظلمه فيال النبي  ( : أَ َال َم ْن َظلَ َم
ب َن ْف ٍس َفأ َنَا َح ِتي ُتهُ
صهُ أَ ْو َكلَّفَهُ َف ْو َق َطا َقتِ ِه أَ ْو أَ خَ ذَ ِم ْنهُ َ
ُم َع ِ
شيْئا ِبغَي ِْر ِطي ِ
اهد ا أَ ْو ا ْنتَيَ َ
وجد ُ ِم ْن
َي ْو َ م ) 17وقال النبي َ ( : م ْن َقت َ َل ُم َعا هَد ا َل ْم َي ِر حْ َر ا ِئ َحةَ ْال َتنَّ ِة َو ِإ َّن ِر ي َح َها حُ َ
18
عاما).
ِيرةِ أ َ ْربَعِينَ َ
َمس َ

 13ينظر :آثار الحرب في الفيه اإلسالمي ،المكتبة ا لحديثة ،دراسة ميارنة ،د .ت ص .177
 14أحكا م أهل الذمة ،ابن قيم التوزية ،ححييق :يوسف أحمد البكري وشاكر العاروري ،دار ابن حز م ،الدما م1408 ،هـ
.874-873/2
 15ينظر :أحكا م أهل الذمة ،ابن قيم التوزية ،السابق .874/2
 16الفروق لليرافي ،عالم الكتب ،د ت وبدون الطبعة.
 17أخرجه أبوداود،كتاب الخراج واإلمارة والفيء ،باب في حعشير أهل الذمة ،دار الكتب العلمية بيروت ،دت ،رقم الحديث
.3052
 18أخرجه البخاري ،كتاب التزية والموادعة ،باب إثم من قتل معاهدا ،رقم الحديث .3166
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وأي مسلم أمن حربيا دخل بالد المسلمين ثبت أمانه -كائنا من كان-؛ ألن ( ِذ َّمةُ
اس
ْال ُم ْس ِل ِمينَ َو ِ
ّللا َو ْال َم َال ِئ َك ِة َو ا لنَّ ِ
احدَ ةٌ َي ْسعَى ِب َها أَ ْد نَا ُه ْم َف َم ْن أَ ْخفَ َر ُم ْس ِلما َفعَلَ ْي ِه َل ْعنَةُ َّ ِ
ص ْر فا َو َال َعدْال ) 19.والرسول له أمان وبمثله لو ادعى أنه
أَ ْج َمعِينَ َال َي ْي َب ُل َّ ُ
ّللا ِم ْنهُ َ
رسول ،والتتار يأمن بأمان المسلمين.
المستأمنون" :هم الذين دخلوا دار اإلسال م بأمان مؤقت لمدة دون السنة " فهم
20
يشبهون باألجانب الذين يييمون في دولة أخرى إقامة مؤقتة لمدة ال حتتاوز سنة.
قال ابن الييم " :وأما المستأمن فهو الذي ييد م بالد المسلمين من غير استيطان
لها ،وهؤالء أقسا م :رسل وحتار ومستتيرون ،وحكم هؤالء أال يهاجروا وال ييتلوا،
21
وال حؤخذ منهم التزية".
واألصل في األمان أن يكون من ولي األمر  ،ولو أعطاه أحد المسلمين ثبت
له  ،فيد أ جا ر ت زينب بنت النبي  أبا العا ص بن الربيع ،فأ مضاه عليه الصالة
22
والسال م.
كما أمضى  جوار أ م هانىء ألحمائها ،فيال لها( :قد أجرنا من أجرتِ يا أ م
23
هانىء ،إنما يتير على المسلمين أدناهم).
وعليه فأي مسلم أمن حربيا دخل بالد المسلمين ثبت أمانه  -كائنا من كان-؛
ّللا َو ْال َم َال ِئ َك ِة
ألن ( ِذ َّمةُ ْال ُم ْس ِل ِمينَ َو ِ
احدَة ٌ َي ْس َعى ِب َها أَ ْدنَا ُه ْم َف َم ْن أَ ْخفَ َر ُم ْس ِلما َف َعلَ ْي ِه َل ْعنَةُ َّ ِ
24
اس أ َ ْج َمعِينَ َال يَ ْيبَ ُل َّ
عدْال).
َوالنَّ ِ
ص ْرفا َو َال َ
ّللاُ ِم ْنهُ َ
والرسول له أما ن و بمثله لو اد عى أنه رسول ،قال ابن قدامة  " :إذا د خل
حربي دار اإلسال م بغير أمان ،وادعى أنه رسول ُقبِل منه ،ولم يتز التعر  ،له؛
25
ليول النبي  لرسولي مسيلمة( :لوال أن الرسل ال حيتل ليتلتكما)".
والتتار يأمن بأمان المسلمين .قال أحمد " :إذا ركب اليو م في البحر فاستيبلهم
فيه حتا ر مشر كو ن من أ ر  ،العد و يريد و ن بال د ا إلسال م لم يعرضوا لهم ولم
يياحلوهم ،وكل من دخل بالد المسلمين من أهل الحرب بتتارة بويع ،ولم يسأل عن
26
شيء".

 19أخرجه البخاري ح ( ،)7300ومسلم ح (.)1370
 20آثار الحرب في الفيه اإلسالمي ،السابق ،ص  177أحكا م أهل الذمة ،السابق.874/2 ،
 21أحكا م أهل الذمة ،السابق.874/2 ،
 22أخرجه عبد الرزاق في المصنف  ،224/5والبيهيي في السنن .95/9
 23أخرجه البخاري ح ( ،)6158ومسلم (.)336
 24أخرجه البخاري ح ( ،)7300ومسلم ح (.)1370
 25الكافي في فيه ابن حنبل  ،333/4والحديث أخرجه أبو داود ح ( ،)3762وأحمد ح ( ،)3752واللفظ له.
 26الشرح الكبير ،البن قدامة ،ححييق عبد هللا التركي وعبد الفتاح الحلو ،هتر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،الياهرة
 -جمهورية مصر العربية ،ط 1 :عا م  1995م.358/10 ،
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وهكذا فالكافر إذا دخل بالد المسلمين بعهد أو أمان ،أو أقا م بينهم؛ فهو في ذمة
...وأَ ْو ُفوا ِب ْالعَ ْه ِد ِإ َّن ْالعَ ْهدَ َكانَ َم ْسئُوال) [اإلسراء :
المسلمين وعهدهم ،وهللا ييولَ ( :
.]34
ومن سماحة اإلسال م في التعامل مع غير المسلمين داخل الدولة ا إلسال مية
أ ن ا إلسال م أ عطى لهم حيوقا ،لهم ما للمسلمين و عليهم ما على المسلمين ،و هذا
التصرف مما يدل على سماحة اإلسال م وحسامحه ،لذا فإن من يتأمل أحكا م اإلسال م
وحاريخ المسلمين يتد أنه ال يمكن أن ييو م متتمع ححتر م فيه الحيوق والواجبات كما
في الدولة ا إلسالمية ،حعالوا ننظر ما هي الحيو ق التي أ عطيت لغير المسلمين في
الدولة اإلسالمية:
س ا َّلتِي َح َّر َم ََّّللا ِإ ًَّل
 -1حماية الد ولة لهم  :قا ل حعالىَ ( :و ًَل َت ْقتلوا النَّ ْف َ
ق [ ) . ..ا ألنعا م ] 1 5 1 :و على الد ولة حمايتهم ما لم يظهر منهم ما ينتيض به
ِبا ْل َح ِ
عهدهم؛ ألنهم إنما بذلوا التزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا ،والمسلمون
على شروطهم ،وعلى اإلما م حمايتهم من كل من أراد بهم سواء من المسلمين وأهل ا
لحرب وأهل الذمة ،ومنع من ييصدهم باألذى من المسلمين والكفار.
(م ْن َقت َ َل ُم َعاهَدا َل ْم َي ِر حْ َرا ِئ َحةَ ْال َتنَّ ِة َو ِإ َّن ِري َح َها
وقال عليه الصالة والسال مَ :
27
عاما).
ِيرةِ أ َ ْربَعِينَ َ
حُو َجد ُ ِم ْن َمس َ
وبلغ من رعاية اإلسال م لحرمة أموالهم وأنفسهم أن يحتر م ما يعدونه ماال،
وإ ن كا ن محر ما ولم يكن ما ال في نظر المسلمين ،كالخمر والخنزير ،فهما ما ٌل
بالنسبة لغير المسلم ،ومن أحلفهما على الذمي غر م قيمتهما .كما رعى اإلسال م حرمة
أعراضهم ،قال عليه الصالة والسال م  ( :من قذ ف ذميا حد له يو م الييامة بسياطٍ من
28
نار).
 -2حق ا ْل قا مة والتنقل  :أل هل الذ مة أ ن يييموا في دا ر ا إلسال  م آ منين
ومطمئنين ويتنيلوا في البالد ما يشاؤ و ن ؛ ألنهم إنما بذلوا التزية لتكو ن أموالهم
كأموالنا ودماؤهم كدمائنا ،والمسلمون على شروطهم ،ولكن الفيهاء احفيوا على عد م
جوا ز إقا مة الذ مي واستيطانه في مكة المكر مة والمدينة المنو رة ،على خالف
29
وحفصيل فيما سواهما.
 -3عدم التعر ض لهم في عقيدتهم وعباداتهم  :إن ألهل الذمة الحرية في
عييدحهم وعباداحهم وأدائها دون إظهار شعائرهم؛ ألن ميتضى عيد الذمة إقرار الكفار
بكفرهم بشرط دفع التزية وااللتزا م بأحكا م الملة ،وإذا كان هناك احتمال دخولهم في
اإلسال  م عن طريق مخالطهم للمسلمين ووقوفهم على محاسن اإلسال م فهذا يكون عن
طريق اإلقناع والدعوة ال عن طريق اإلكراه على اإلسال م ،إعماال بيول هللا حعالى:
 27صحيح البخاري  ،191/2باب إثم من قتل معاهدا  ،1155/1ط ،2 :دار كنوز حونس ،د .ت.
 28أخرجه الحاكم في المستدرك  ،57/22باب من قذف ذميا.
 29الموسوعة الفيهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت ،ط 1427 :هـ .128/7
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ين َق ْد َتبَيَّ َن الرشْد ِم َن ا ْل َغي ِ[ )...البيرة ] ٢٥٦ :هذه اآلية نزلت في
( ًَل ِإ ك َْرا َه ِفي ِ
الد ِ
شأن رجال م ن األنصار كان لهم أبناء يدينون باليهودية ،أو النصرانية فلما جاءهم
ا إلسال م حاولوا إ جبارهم على ا عتناق الدين التديد ،فنزلت هذه ا آلية لتمنعهم من
30
ذلك.
ومن يتأمل هذه اآلية يتد أنه ال يصح إرغا م أحد على الدخول في اإلسال م
حتى لو كان ال ُمر ِغم أبا يريد الخير ألبنائه ،ولو كان المر َغ ُم ابنا ال يشك في شفية أبيه
31
عليه.
 -4حق العمل والتكسب والتملك  :يتمتع أ هل ا لذ مة بحق العمل والتكسب
والتملك ،ولهم أن يختاروا من العمل ما يشاؤون وما يناسبهم للتكسب ،فالذمي يشتغل
في التتارة والصناعة والزراعة وغيرها ،فاألصل للذمي في المعامالت كالمسلم ،إال
أن هناك استثناءات – كما ذكرها الفيهاء -في هذا المتال.
 -5حق الكرامة اْلنسانية :كر م هللا اإلنسان بعامة مسلما وكافرا ،قال حعالى:
( َولَقَ ْد َّك َر ْمنا َ بَنِ ْي آ َد َم) [اإلسراء ]٧٠ :وقال حعالىَ ( :يا أَي َها النَّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ْم ِم ْن
ع ِليم)
َّللاَ َ
ارفوا ِإ َّن أَك َْر َمك ْم ِع ْن َد َّ ِ
َّللا أَتْقَاك ْم ِإ َّن َّ
ذَك ٍَر َوأ ْنثَى َو َج َع ْلنَاك ْم شعوبًا َوقَ َبا ِئ َل ِلت َ َع َ
[الحترات]١٣ :
وفي الحديث ( :أال ال فضل لعربي على أعتمي ،وال ألعتمي على عربي ،وال
32
ألحمر على أسود ،وال ألسود على أحمر إال بالتيوى).
وأكد نبينا  وصحبه احترا م النفس اإلنسانية  ،ففي الخبر أن سهل بن حنيف
وقيس بن سعد كانا قاعدين باليادسية ،فمروا عليهما بتنازة فياما ،فييل لهما :إنها من
أهل األر ،،أي من أهل الذمة فياال :إن النبي  مرت به جنازة فيا م .فييل له :إنها
33
جنازة يهودي؟ فيال(( :أليست نفسا)).
فمن محافظة اإلسال م على كرامة غير المسلمين حيهم في مراعاة مشاعرهم،
سن ِإ ًَّل
ب ِإ ًَّل ِبا َّلتِي ِه َي َأ حْ َ
ومتادلتهم بالحسنى قال حعالىَ ( :و ًَل تجَادِ لوا َأ ْه َل ا ْل ِكتَا ِ
ا َّل ِذ َ
احد
آمنَّا ِبا َّل ِذ ي أ ْن ِز َل ِإ َل ْينَا َو أ ْن ِز َل ِإ َل ْيك ْم َو ِإ َلهنَا َو ِإ َلهك ْم َو ِ
ين َظلَموا ِم ْنه ْم َو قولوا َ
س ِلم َ
ون) [العنكبوت]٤٦ :
َونَحْ ن لَه م ْ
وكذلك حيهم في عد م حسفيه معتيداحهم ،وسب آلهتهم إن كانوا مشركين .وعليه
ِين َق ْد تَبَيَّ َن الرشْد
فاإل نسان يختار ما يشاء من المعتيد ،قال حعالىًَ ( :ل ِإ ك َْرا َه ِفي الد ِ
ِم َن ا ْلغَي ِ[ )...البيرة ،] 256 :وهللا يتولى في اآلخرة حسابه ،وقال َ ( :و ق ِل ا ْل َحق ِم ْن
َر ِبك ْم َف َم ْن شَا َء َف ْلي ْؤ ِم ْن َو َم ْن شَا َء َف ْليَكْف ْر ِإنَّا أَ ْعت َ ْد َنا ِلل َّ
ظا ِل ِم َ
ارا أ َ َحا َط ِب ِه ْم س َرا ِدق َها
ين َن ً
 30أسباب النزول لواحدي  ،ححييق :السيد أحمد صير .ط1407 ،3:هـ ،مؤسسة علو م اليرآن ،بيوت  1979م ص -114
.116
 31صالح العابد :حيوق غير المسلمين في بالد اإلسال م ،دار أشبيليا1422 ،هـ ص.25
 32مسند اإلما م أحمد ،طبعة المكتب اإلسالمي 1405هـ .226/12 ،
 33أخرجه البخاري ح ( ،)1313ومسلم ح (.)961
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ست َ ِغيثوا يغَاثوا ِب َماءٍ كَا ْلم ْه ِل َي ْ
اء ْت م ْر َتفَقًا)
َو ِإ ْن َي ْ
س َ
س الش ََّر اب َو َ
ش ِو ي ا ْلو جو َه ِبئْ َ
[الكهف.]29 :
فاحترا م شعور اإلنسان نحو األشياء التي ييدسها احترا ٌ م لكرامته.
ام َ
 -6حقهم في العدل :قال حعالىَ ( :يا أَي َها الَّذ َ
لِل ش َهدَا َء
ِين آ َمنوا كونوا َق َّو ِ
ين ِ َّ ِ
شنَآ ن َق ْو ٍم عَ لَى َأ ًَّل َت ْع ِد لوا ا عْ ِد لوا ه َو َأ ْق َر ب ِللت َّ ْق َو ى ) ...
س ِط َو ًَل يَجْ ِر َمنَّك ْم َ
ِبا ْل ِق ْ
[المائدة.]٨ :
ومن حما م العناية بغير المسلمين أن اإلسال م كما خيرهم بالتحاكم إلى شرائعهم
أكد على المساواة بينهم وبين المسلمين في حق الحصول على العدل إذا ححاكموا إلى
ض عَ ْنه ْم َو ِإ ْن
شريعة ا إلسال م 34.قا ل حعالىَ ( :ف ِإ ْن َجاء و َك َفا ْحك ْم َب ْينَه ْم َأ ْو َأ عْ ِر ْ
َّللا ي ِحب
ض عَ ْنه ْم َفلَ ْن َيضر و َك َ
ت ْع ِر ْ
ش ْيئ ًا َو ِإ ْن َحك َْمتَ َفا ْحك ْم َب ْينَه ْم ِبا ْل ِق ْ
س ِط ِإ َّن َّ َ
س ِط َ
ين) [المائدة]٤٢ :
ا ْلم ْق ِ
وفي هذا المعنى ييول عليه الصالة والسلم( :أ َ َال َم ْن َ
صهُ أ َ ْو
ظلَ َم ُم َعا ِهدا أ َ ْو ا ْنتَيَ َ
35
َكلَّفَهُ فَ ْوقَ َ
ب نَ ْف ٍس َفأَنَا َح ِتي ُتهُ َي ْو َ م ْال ِييَا َم ِة).
طاقَتِ ِه أَ ْو أ َ َخذَ ِم ْنهُ َ
شيْئا ِبغَي ِْر ِطي ِ
إن منتهى الظلم وأشنعه وأقبحه  ،هو قتل النفس بغير حق ،لهذا جاء فيه أشد
الوعيد وأعظمه ،ييول َ ( : م ْن َقت َ َل ُمعَاهَدا َل ْم يَ ِرحْ َرا ِئ َحةَ ْال َتنَّ ِة َو ِإ َّن ِري َح َها حُو َجد ُ ِم ْن
36
عاما).
ِير ِة أ َ ْر َبعِينَ َ
َمس َ
قال ابن حتر" :المراد به من له عهد مع المسلمين ،سواء كان بعيد جزية أو
37
هدنة من سلطان أو أمان من مسلم".
 -7حقهم في المعاملة :المعاملة الحسنة من أساسات اإليمان ،وقد دعا اليرآن
س ِبي ِل َر ِبكَ ِبا ْل ِح ْك َم ِة َو ا ْل َم ْو ِع َ
ظ ِة
الكريم إلى المعاملة الحسنة ،قال حعالى ( :ادْ ع ِإ َلى َ
سن[ )...النحل.]١٢٥ :
سنَ ِة َو َجا ِد ْله ْم ِبالَّتِي ِه َي أَحْ َ
ا ْل َح َ
وفي اليرآن الكريم آيات ال ححصر في األمر بالبر والصلة واإلحسان والعدل
واليسط والوفاء بالعهد.
وفي السنة الشريفة دعوة إلى المعاملة الحسنة احباعا لليرآن الكريم ،فعندما
جاء وفد نصارى الحبشة أنزلهم النبي المستد وقا م بنفسه على ضيافتهم وخدمتهم
39
وكان مما قاله يومئذٍ" :إنهم كانوا ألصحابنا مكرمين فأحب أن أكرمهم بنفسي".

38

 34صالح العابد :حيوق غير المسلمين في بالد اإلسال م ،صـ.38
 35سنن أبي داود  ،437/3كتاب الخراج واإلمارة والفيء.
 36أخرجه البخاري ح (.)3166
 37فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،البن حتر ،دار المعرفة ،بيروت1379 ،هـ.259/12 .
 38خديتة النبراوي :موسوعة حيوق اإلنسان ،دار السال م للطباعة واللنشر – مصر – ط 1:عا م  2006م ،ص .590-589
 39فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،البن حتر ،ححييق :محب الدين الخطيب ،ط ،1 :الياهرة ،دار الريان للتراث،
1407هـ.479/7 .
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إ ن المستأمنين لهم الحق أيضا مثل أهل الذمة في ممارسة شعائرهم الدينية
وعد م إكراههم في الدين؛ بل إن المستأمنين في هذا يكون بمركز أقوى من الذميين؛
40
ألنهم لم يدخلوا دار اإلسال م ليكونوا من رعاياها يلتزمون بأحكا م اإلسال م كلها.
واألصل في هذا الحق قوله حعالىَ ( :و ِإ ْن أَ َحد ِم َن ا ْلمش ِْر ِك َ
اركَ َفأ َ ِج ْره
ين ا ْ
ست َ َج َ
َّللا ث َّم أَ ْب ِل ْغه َمأ ْ َمنَه َذ ِلكَ ِبأ َ َّنه ْم َق ْوم ًَل َي ْعلَم َ
ون) [التوبة ]6 :والمعنى:
َحتَّى َي ْ
س َم َع ك َََل َم َّ ِ
إن جاء أحد ٌ من المشركين يطلب األمان والحماية لكي يسمع كال م هللا فال بأس بذلك،
فهذه فرصة للتبليغ ،فيتب أن يتار ويؤ َّمن .ومن هذا كان رسول هللا  يعطي األمان
لمن جاءه ،مسترشد ا أو في رسالة ،كما جاءه يو م الحديبية جما عة من الرسل من
وم ْك َر ز بن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم واحدا
قريش ،منهم :عروة بن مسعود ِ
بعد وا حد ،يترددو ن في اليضية بينه وبين المشركين ،فرأوا من إ عظا م المسلمين
رسو ل هللا  ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك و ال قيصر ،فر جعوا إلى قومهم
41
فأخبروهم بذلك ،وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم.
قال ابن عاشور" :ومن حيديم (أحد من المشركين) على الفعل حأكيد بذل األمان لمن
يسأله من المشركين إذا كان لليائه النبي  ودخوله بالد اإلسال م مصلحة ولو كان أحد
من اليبائل التي خانت العهد لئال ححمل خيانتهم المسلمين على أن يخونوهم أو يغدروا
س ِج ِد ا ْل َح َر ِام أَ ْن
بهم ،فذلك كيوله حعالىَ ( :و ًَل َيجْ ِر َمنَّك ْم َ
شنَآ َن َق ْو ٍم أَ ْن َ
صدوك ْم ع َِن ا ْل َم ْ
42
(و َال ح َ ُخ ْن َم ْن خَان ََك).
ت َ ْعتَدوا[ )...المائدة  .]2 :وقول النبي َ :
ومن حيوق المستأمنين أيضا :ثبوت األمان للمستأمنين على أنفسهم وحمايتهم.
حيث يحر م على المسلمين قتل رجالهم ورسلهم وسبي نسائهم وذراريهم ،واستنعا م
43
أموالهم.
ومنها :وجوب حخليصهم واستنياذهم من األسر ،إذا وقع ذلك في دار اإلسال م،
وكذلك ضمان نفوسهم وأموالهم ،ففي حديث المهلب ابن أبي صفرة  ،قال :حاصرنا
مدينة باألهواز على عهد عمر ففتحناها ،وقد كان صلح لهم من عمر ،فأصبنا نساء
44
فوقعنا عليهن ،فبلغ ذلك عمر ،فكتب إلينا أن خذوا أوالدكم وردوا إليهم نساءهم.
وفي حديث محمد بن علي في قصة بني جذيمة ،لما بلغ رسول هللا  ما فعل
45
بهم خالد بن الوليد فبعث عليا فدفع لهم الديات.
قال ابن الييم" :المستأمن يحر م قتله ،وحضمن نفسه ،وييطع بسرقة ماله".

 40شوكت عليان ،حيوق غير المسلمين في المتتمع اإلسالمي ط1424 ،1 :هـ 2004/م ،ص.122
 41حفسير اليرآن العظيم ،البن كثير ،دار الطيبة ،ط 2 :عا م   1999م. 113/4 ،
 42التحرير والتنوير ،البن عاشور ،مؤسسة الناشر العربي – لبنان ،ط 1420 1 :ص . 25/10
 43شوكت عليان ،حيوق غير المسلمين في المتتمع اإلسالمي ،ص .122
 44شرح السير الكبير ،لمحمد السرخسي ،الشركة الشرقية لإلعالنات ،ط عا م  1971م.259/1 ،
 45فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن حتر  ،57/8دار الفكر ،د.ت.
 46أحكا م أهل الذمة ،البن قيم التوزية ،السابق.737 /2 ،
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46

ومنها  :عصمة الما ل وا حترا م الملكية و حيهم في أ ن يباشروا جميع أنواع
47
النشاط التتاري ،الذي استأمنوا من أجله ليوله " : المؤمنون عند شروطهم".
ب .سماحة النبي في معاملة حكام الدول غير المسلمة.
إن اإلسال م يأمرنا بأن نتعامل مع غير المسلمين – الشعوب والحكا م  -على أسس من
العدل واإلحسان والمعاملة بالمثل والوفاء بالعهود والمواثيق.
إن اإلسال م دين الحق و دعوحه عالمية ورسالته عمت جميع الناس ،قال حعالى:
س ْلنَاكَ إِ ًَّل َرحْ َمةً ِل ْلعَالَ ِم َ
ين) [األنبياء .]107 :
( َو َما أ َ ْر َ
فالمسلمون أمة واحدة والبشرية كلها بشرية واحدة ،وأن المسلمين هم أمة
اس تَأْمر َ
وف
ون ِبا ْل َم ْعر ِ
خيرة أخرجت للناس .قال حعالى( :ك ْنت ْم َخ ْي َر أ َّم ٍة أ ْخ ِر َجتْ ِللنَّ ِ
آم َن َأ ْهل ا ْل ِكتَا ِب َلكَا َن َخ ْي ًر ا َله ْم ِم ْنهم
َو َت ْن َه ْو َن عَ ِن ا ْلم ْنك َِر َو ت ْؤ ِمنو َن ِبا َّ ِ
لِل َو َل ْو َ
سق َ
ون) [آل عمران ،] 110 :وقال حعالىَ ( :و َكذَ ِلكَ َجعَ ْلنَاك ْم
ا ْلم ْؤ ِمنو َن َوأَ ْكثَر هم ا ْلفَا ِ
س ً
َاء عَ لَى النَّا ِس َو َيك َ
الرسول عَ لَ ْيك ْم ش َِهيدًا [ ) ...البيرة:
طا ِلتَكونوا ش َهد َ
أ َّمةً َو َ
ون َّ
 ] 143وقد يسعى اإلسال م إلى ححييق االستيرار داخل األمة اإلسالمية وإلى االستيرار
الخارجي في عالقة األمة اإلسالمية باألمم األخرى وباألخص حلك األمم التي ال حنكر
الخالق وال حعبث برسالة الرسل وال حمنع من وصول الدعوة اإلسالمية إلى شعبها،
فيطالب ا إلسال م المسلمين بالسال م وا الستيرا ر و عد م ا ال عتدا ء في عالقتهم بهذه
48
األمم.
كما أن اإلسال م دين دعوة ،وأن مما يدعو إليه اإلسال م هو السال م ،سال م ا لفرد
وسال م المتتمع وسال م العالم ،حتى حتحيق بهذه الدعوة عالمية اإلسال م في قوله حعالى:
س ْلنَاكَ إِ ًَّل َرحْ َمةً ِل ْلعَالَ ِم َ
ين) [األنبياء  .]107 :ودعوة الناس إلى السال م ال حعني
( َو َما أ َ ْر َ
ا الستسال م لشروط األعداء ولكنها حعني االستسال م ألوامر هللا ،وقال الرسول : 
(اسلم حسلم ،وإال فعليك إثم األريسين)49؛ لذا فإن السال م الميصود هنا هو إفشاء السلم
واألمن بين خلق هللا في عالقاحهم الفردية والدولية ،وما يتب ألجل ححيييه من عد م
االعتداء على اآلخرين والتزا م السلم عندما يعر ،األعداء عن اليتال ،وال ريب أن
اإلسال م قد أسبق اليانون في حيرير هذا المبدأ.
إ ن حعامل المسلمين مع غير المسلمين – الشعو ب والحكا م -ينبغي أ ن يكون
على أساس الوسطية واالعتدال وأن يكون على ميزان التسامح واإلحسان والمعاملة
بالمثل وإيصال سماحة اإلسال م إليهم بالحكمة والموعظة الحسنة .قال حعالى  ( :ادْ ع
 47فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن حتر  ،211/5دار الفكر ،د.ت .من طريق أبي رافع عن أبي هريرة ،وألبي
شيبة من طريق عطاء.
 48العالقات الدولية في اإلسال م ،لعثمان جمعية ضميرية ،إصدار كلية الدراسات العليا والبحث العلمي ،ط 1 :عا م   2007م،
ص .69
 49أخرجه البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب بدء الوحي برقم  .7وأخرجه مسلم في كتاب التهاد والسير باب كتاب النبي 
إلى هرقل برقم ( 3322ينظر :صحيح البخاري ،ححييق :مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثير – اليمامة ،ط عا م .1987
وينظر :صحيح مسلم ،دار إحياء التراث العربي ،ط عا م  1954م.
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س ِبي ِل َر ِبكَ ِبا ْل ِح ْك َم ِة َو ا ْل َم ْو ِع َ
سن ِإ َّن َر َّبكَ ه َو
سنَ ِة َو َجادِ ْله ْم ِبا َّلتِي ِه َي أَ حْ َ
ظ ِة ا ْل َح َ
ِإ َلى َ
سبِي ِل ِه َوه َو أ َ ْعلَم بِا ْلم ْهتَد َ
أ َ ْعلَم بِ َم ْن َ
ِين) [النحل.]١٢٥ :
ض َّل ع َْن َ
وقد شرع اإلسال م للمسلم أن يكون حسن المعاملة رقيق التانب لين اليول مع
المسلمين وغير المسلمين ،وشرع اإلسال م مواساة غير المسلمين بالمال عند الحا جة،
فشر ع للمسلم أ ن يعطيهم من الصدقة ويهد ي إليهم وييبل هديتهم ويواسيهم عند
المصيبة ويعود مريضهم ويهنئهم بما حشرع فيه التهنئة كالتهنئة بالمولود والزواج
ويناديهم بأسمائهم المحببة إليهم ،حأليفا لهم.
فعالقتنا مع غير المسلمين ينبغي أ ن حكو ن على أسا س الوسطية وا ال عتدال
والسما حة ال على الغلظة والمباينة المطلية في كل معا ملة كما يراه البعض فكان
موقفه حتاههم متشدد أو متطر ف  ,فالمحادثة والمتادلة حكون فظة غليظة والصلة
بينهم مبتورة والعيود المالية ممنوعة  .وييابل هذا الموقف موقف آخر وهو متساهل
ومتلطف حتى وصل إلى درجة أنه يساوي بين المسلم وغير المسلم في كل شيء ،بل
يساوي بين ما يسمى بالديانات السماوية كاليهودية والنصرانية واإلسال م وأنه ال فرق
50
بينها ،والخالف بين هؤالء اختالف في الفروع ليس إال.
وجدير بالذكر هنا أن الموقف الصحيح من الكفار ،البد أن ييو م على المعالم
اآلحية:
 - 1االشتراك في الييمة اإلنسانية.
 - 2التسامح معهم في كثير من األمور والمعاملة بالحسنى.
 - 3التعامل معهم في شؤون الحياة الدنيا.
 - 4المخالطة ألمور مشروعة.
 - 5البراءة منهم ومن بينهم.
 - 6دعوحهم إلى الحق.
 - 7جهادهم إن استكبروا على الحق ووقفوا في طريق الدعوة.
وا أل دلة على هذه ا ألمو ر كثيرة ،بل قوا عد ا لشريعة ومياصد ها حؤيد هذا
المسلك.
إننا ال نر يد أن حكون عالقتنا مع األمم وشعوبها قائمة على التسامح المترد
بمعنى الخضو ع وا الستسال  م لها ونكو ن متذللين و متظا هرين أ ما مها بالضعف
والتعايش دون وصول دعوة اإلسال م إليها ،بل عالقتنا مع األمم أن ندعو شعوبها إلى
 50العالقات الدولية في اإلسال م ،لعثمان جمعة ضميرية ،جامعة الشارقة ،ط 1 :عا م  ،1428ص  . 71وميومات السلم ،على
الطيار ،مركز النشر الدولي ،الريا ،،ط 1 :عا م .112/1 ،1419
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اإلسال م ،وعلى أساس أن ال ححول بين شعوبها وبين رؤية اإلسال م الحق مطبيا .وإن
قبلت األمم الدعوة اإلسالمية و اقتنعت برسالة اإلسال م وأراد شعوبها الدخول في
اإلسال م فنرحب بهم ألن هذا هو الميصد من دعوحنا و إن رفضوا الدخول في اإلسال م
ولم يياحلونا فال نياحلهم لمترد كفر هم إ عما ال بمبدأ ال إكراه في ا لدين  -كما أقربه
بعض العلماء في حالة ضعف المسلمين -وإن من دين هللا الذي ارحضى لعباده أن ال
إكراه في ا لدين؛ ألن هذا الدين ِبين واضح حيبله الفطر والعيول ،وأن أحدا ال يدخله
عن كراهية ،وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة ،هذا هو الصحيح.
ومن ذلك كله ندرك أن طبيعة عالقة المسلمين بغيرهم من األمم األخرى هي
عالقة دعوة ،51فا ألمة اإلسالمية أمة دعوة عالمية ،واإلسال م في أصل دعوحه يدعو
إلى ححييق السال م واألمن بين خلق هللا في عالقاحهم الفردية والدولية ،وال يمنع أن
يستخد م اإلسال م جميع الوسا ئل المتاحة لتحييق عالمية دعوحه ،فالدعوة حكون بالحتج
والبراهين وباليدوة الحسنة والييم العليا وبالحكمة والموعظة الحسنة والتدال الحسن
وبالحوار بين األمم وبالتعاون المشترك وبإقرار حسن التوار والتعايش والتسامح
وحبادل المعلومات والعالقات التتارية واالقتصادية ،وإبرا م المعاهدات الدولية وإقامة
السفا را ت وإ رسا ل السفراء ،وفض المنا ز عا ت الد ولية بالطر ق السلمية و حتى
باستخد ا م قوة السالح إذا اقتضت الظرو ف ،فوسائل الدعوة حتنوع حسب الظروف
واألحوال حبعا للمصلحة ،ما دامت محصورة في الضوابط الشرعية و قائمة على
األسس الشرعية في العالقا ت الدولية 52وهي  :العييدة اإلسالمية – األخالق والييم
العليا– العد ل – الوفاء بالعهود والمواثيق ،و هذه ا ألسس هي ما يتب على حكا م
المسلمين التزا مها عند حعا ملهم مع حكا  م الد و ل غير المسلمة ،ويمكننا أ ن نذ كر
حفاصيلها على النحو اآلحي:
 .1العقيدة :العييدة اإلسالمية هي أساس مهم في متال العالقات الدولية ،فالتوحيد له
أثر سياسي وقانوني أيضا لم يفطن إليه الكثيرون ،والذين ينادون ألجل التسامح
اليو م ال يريدون أن يكون التوحيد أساسا له ،بل يريدون أن يكون التسامح قائما على
أساس الحرية الالعبودية هلل وحده ،وهم في الحييية قد فروا من عبودية رب العباد
إلى عبودية البشر.
 .2األخَلق والقيم  :اليانون الدولي اإلسالمي ال بد أن ينبني على األخالق والييم
العليا ،لذلك جاء ما يسمى بيانون األخالق في العالقات الدولية ،وحندرج ححته أحكا م
كثيرة منها :الحفا ظ على الكرامة ا إلنسانية ،وإ عال ء مكانة التوانب الشعو رية
والنفسية ،ووجوب الوفاء بالعهد وححر يم االعتداء على األفراد والدول ،وححريم
المثلة با أل عداء في التهاد ،وححر يم قتل ا ألبرياء و غير المياحلين ،و غير ها من
المبادئ األخالقية.

 51المرجع نفسه .112/1
 52ينظر :حفاصيل األسس الشرعية في العالقات الدولي في اإلسال م في كتاب :العالقات الدولية في اإلسال م ،لعثمان جمعة
ضميرية ،السابق ،ص .51-43
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 .3العدل الحقيقي المطلق :نحن نبحث عن العدالة ال عن المصلحة المادية ،ونتنح
للسلم على أساس العدالة ونخو ،الحرب على أساس العدالة ،فالحاكم المسلم يحكم
بالعدل في الدولة المسلمة وهو أيضا ملتز م بالعدل في العالقات الدولية ،ألن شريعة
هللا واحدة ،هي شرعة الحق والعدل المطلق.
 .4الوفاء بالعهود والمواثيق " :ومعناه إحما م العهود والمواثيق على ما عيدت عليه
من شروط وعد م نيضها أو مخالفة شروطها " 53ويحث اإلسال م على الوفاء بالعهد
حثا شديدا ال متال للغدر فيه وال للخيانة مدخل فيه ،والوفاء أصل عظيم له أثر كبير
في إقامة ا لعالقات الدولية ،والمسلمون قديما وحديثا هم السباقون في هذا المتال،
54
حتى اعترف بذلك غير المسلمين قديما وحديثا.
سماحة أصحابه –رضي هللا عنهم -في معاملة غير المسلمين.
إن حاريخ اإلسال م شاهد حي على أن المسلمين لم يكرهوا أحدا في أي فترة من فترات
التاريخ على حر ك دينه ،فا إلسال م دين العيل والفطرة و ال ييبل من أ حد أ ن يد خله
مكرها ،ولم يعرف في حاريخ المسلمين الطويل أنهم ضييوا على اليهود والنصارى أو
غيرهم أو أنهم أجبروا أحدا من أي طائفة من الطوائف اليهودية والنصرانية على
55
اعتناق اإلسال م.
فنأخذ أمثلة على حسامح الصحابة  في حعاملهم مع غير المسلمين.
وكان أبو بكر  يوصي التيو ش اإلسالمية بيوله " :وستمرون على قو م في
56
الصوامع رهبانا يزعمون أنهم حرهبوا في هللا فدعوهم وال حهدموا صوامعهم".
فهذا عمر  لم يكن يكره أ حدا على الد خول في ا إلسال م ،وكا ن يتعامل مع
عامة ا لنا س بكل حسامح ويسر ،قال عمر يوما لعتوز نصرانية :أسلمي حسلمي ،إن
هللا بعث محمدا بالحق قالت :أنا عتوز كبيرة والموت أقرب إلي ! فيال عمر :اللهم
57
ِين قَ ْد تَبَيَّ َن الرشْد ِم َن ا ْلغَي ِ[ )...البيرة.]256 :
اشهد ،وحالًَ ( :ل ِإك َْرا َه فِي الد ِ
ومثله صنع عمر مع مملوكه أسبق فيد روى ابن أبي حاحم بإسناده عن أسبق
قال :كنت في دينهم مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب ،فكان يعر  ،علي اإلسال م،
أسلمت الستعنا بك على بعض
ِين) وييول( :يا أسبق ،لو
َ
فآبى ،فييولَ ( :ال ِإ ْك َراهَ ِفي الد ِ
58
أمور المسلمين).

 53المرجع نفسه ،ص .49
 54المرجع نفسه ،ص .51-43
 55سماحة اإلسال م في معاملة غير المسلمين ،لعبد هللا اللحيدان ،السابق ص .26
 56فتوح الشا م ،للواقدي ،دار التيل بيروت ،د ت ،ص.8/1
 57حفسير اليرطبي ،ححييق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب المصرية –الياهرة-ط 2 :عا م  1964م،
ص.280/3
 58موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة ،علي ين نايف الشحود ،ص.21/61

468

قال اإلما م محمد بن الحسن الشيباني حلميذ أبي حنيفة " :من ينيل عن النبي 
59
وال عن أحد من خلفائه؛ أنه أجبر أحدا من أهل الذمة على اإلسال م.
وإذا لم يتبر اإلسال م من ححت واليته على الدخول فيه؛ فإنه يكون بذلك قد
حرك الناس على أديانهم ،وأول ميتضياحه اإلعرا ،عن ممارسة اآلخرين لعباداحهم،
وضمان سالمة دور العبادة ،فيد ضمن الخليفة عمر بن الخطاب األمان ألهل إيلياء
في العهدة العمرية التي كتبها ألهل اليدس ،وفيها" :بسم هللا الرحمن الرحيم؛ هذا ما
أعطى عبد هللا عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من ا ألمان  ،أعطاهم أمانا ألنفسهم
وأموالهم ،ولكنائسهم وصلبانهم وسييمها وبريئها وسائر ملتها ،أن ال حُسكن كنائسهم،
و ال ُحهد  م ،و ال يُنتيص منها و ال من حيز ها  ،و ال من صليبهم ،و ال من شي ء من
أموالهم.
وال يكرهون على دينهم ،وال يُضار أحد منهم  ...وعلى ما في هذا الكتاب عهد
60
هللا وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين".
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله" :ال حهدموا كنيسة وال بيعة وال بيت
نار".

61

قال أبو الوليد الباجي " :إن أهل الذمة ييرون على دينهم ويكونون من دينهم
على ما كانوا عليه ،ال يمنعو ن من شيءٍ منه في با طن أمرهم ،وإنما يمنعو ن من
62
إظهاره في المحافل واألسواق".
وفي خالفة عمر بن عبد العزيز رحمه هللا أيضا أنه كتب إلى عدي بن أرطأة:
وانظر من قبلك من أ هل الذمة قد كبر ت سنه وضعفت قوحه و ولت عنه المكاسب
63
فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه.
إن السماحة في المعاملة يتب أن حكون في ضوء ضوابط الشرع ومياصده
و مثل ذلك يتطلب أ ن يكو ن المسلم على بصيرة بهد ي النبي  وسلف ا أل مة من
الصحابة والتابعين في هذا ا لشأن ،فمن صور السماحة في المعاملة ما روي عن عمر
 أنه لما قد م التابية من أر  ،الشا م استعار ثوبا من نصراني فلبسه حتى خاطوا
قميصه وغسلوه وحوضأ من جرة نصرانية .وصنع له أهل الكتاب طعاما فدعوه فيال
أين هو قالوا :في الكنيسة فكره د خولها وقا ل لعلي  اذهب بالنا س فذهب علي 

 59شرح السير الكبير ،لمحمد بن الحسن الشيباني ،ححييق :صالح الدين المنتد ،ص .103/10
 60حاريخ األمم والملوك ،لمحمد بن جرير الطبري ،دار الكتب العلمية ،بيروت1407 ،هـ.449/4 .
 61أخرجه أبو عبيد في األموال ينظر :األموال ،ألبي عبيد الياسم بن سال م ،ححييق :محمد خليل هراس ،ط ،2 :دار الفكر
للطباعة والنشر1395 ،هـ .138
 62المنتيى شرح موطأ إما م دار الهترة ،ألبي الوليد الباجي ،مطبعة دار السعادة1331 ،هـ .178/2 ،
 63كتاب األموال ،ألبي عبيد الياسم بن سال م ،ححييق :محمد خليل هراس ،ط ،2 :دار الفكر للطباعة والنشر1395 ،هـ  ،ص
.57
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بالمسلمين فدخلوا فأكلوا وجعل علي  ينظر إلى الصور وقال :ما على أمير المؤمنين
65 64
لو دخل فأكل.
ومن السماحة أن يراعى في معاملتهم كل مصلحة وقصد صحيح فعن عبد هللا
بن قيس قال :كنت فيمن حليى عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة ميدمه من الشا م فبينما
عمر يسير إذ لييه (الميلسون ) وهم قو م يلعبون بلعبة لهم بين أيدي األمراء إذا قدموا
عليهم بالسيوف والريحان فيال عمر  مه ردوهم وامنعوهم فيال أبو عبيدة يا أمير
المؤمنين هذه سنة العتم أو كلمة نحو ها وإنك إ ن حمنعهم منها سروا أ ن في نفسك
67 66
نيضا لعهدهم فيال :دعوهم ،عمر وآل عمر في طاعة أبي عبيدة.
وصلى سلمان وأبو الدرداء رضي هللا عنهما في بيت نصرانية فيال لها أبو
الدرداء  هل في بيتك مكان طاهر فنصلي فيه ؟ فيالت طهرا قلوبكما ثم صليا أين
68
أحببتما فيال له سلمان  خذها من غير فييه.
إ ن الرسول  أكر م جاره ولو كا ن يهوديا ،وعلى نحو نهديه  سا ر عليه
أصحابه بعده ،فهذا عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال لغالمه يوما  :إذا فرغت
فابدأ بتارنا اليهودي فيال رجل من اليو م :اليهودي أصلحك هللا؟ قال :سمعت النبي 
69
يوصي بالتار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه.
إن مبدأ احترا م العييدة والعبادة لغير المسلمين في الدولة اإلسالمية مبدأ عظيم
جدا ،و التمسك به يد ل د اللة واضحة على حسامح المسلمين مع غير هم في الدولة
اإلسالمية.
وإ ن خير شاهد على التزا م المسلمين بهذا المبدأ  ،حلك الشهادا ت التا ريخية
المتتابعة التي ستلها مؤرخو الغرب والشرق عن حسامي المسلمين عن إجبار أحد -
ممن ححت سلطانهم– في الدخول في اإلسال م.
ييول ول ديورانت" :ليد كان أهل الذمة ،المسيحيون والزرادشتيون واليهود
والصابئون يستمتعون في عهد الخالفة األموية بدرجة من التسامح ،ال نتد لها نظيرا
في البالد المسيحية في هذه ا أليا م ،فليد كانوا أ حرا را في مما رسة شعائر دينهم،
70
واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم".
وييو ل " :و كا ن اليهود في بالد الشر ق ا ألدنى قد ر حبوا بالعر ب الذين
حرروهم من ظلم حكامهم السابيين  ..وأصبحوا يتمتعون بكامل الحرية في حياحهم
 64إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،البن الييم ،دار المعرفة ،بيروت ،د ت 153/1 ،و .157
 65سماحة اإلسال م في معاملة غير ا لمسلمين ،لعبد هللا اللحيدان ،السابق .30-29
 66كتاب األموال ،ألبي عبيد الياسم بن سال م ،دار إحياء التراث اإلسالمي ،قطر 1987 ،م ص .180
 67سماحة اإلسال م في معاملة غير ا لمسلمين ،المرجع السابق.
 68إغاثة اللهفان ،البن الييم.153/1 ،
 69األدب المفرد ،للبخاري ،دار البشائر – بيروت 49/1 ،رقم .101
 70قصة الحضارة ،ل-ول ديورانت ،حرجمة محمد بدران ،ط ،2 :مطبعة لتنة التأليف والترجمة والنشر 1964 ،م .131/12
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ومما رسة شعائر دينهم  ..وكا ن المسيحيو ن أ حرارا في ا ال حتفا ل بأ عيادهم علنا،
والحتاج المسيحيون يأحون أفواجا آمنين لزيارة األضرحة المسيحية في فلسطين ...
وأصبح المسيحيون الخارجون على كنيسة الدولة البيزنطية ،الذين كانوا يليون صورا
من االضطهاد على يد بطاركة اليسطنطينية وأورشليم واإلسكندرية وإنطاكيا ،أصبح
71
هؤالء اآلن أحرارا آمنين ححت حكم المسلمين".
الختام
في ختا م هذه الميالة ،أذكر بعض النتائج والتوصيات وهي على النحو اآلحي:
أ .التسامح هو ا للين والتساهل والمسامحة هي المساهلة ،والتسامح :نوع من أنواع
اإلحسان إلى النفوس التي ُجبلت على حب من أحسن إليها؛ لذا فإن التسامح يؤدي
إلى المحبة والتآلف ونبذ العنف والتنافر ،والتسامح هو :اليلب النابض لحياة طيبة
ونفس زكية خالية من العنف والتطرف.
ب .وصف هذا الدين أنه سماحة وسمحة والرسول  يتسامح مع كل الناس المسلمين
وغير المسلمين ،العييدة اإلسالمية مبنية على السمحة ،كما أن شريعته مبنية على
السمحة.
ج .السماحة ال حعني الضعف واإلسال م يأبى الضيم ويرفض ألحباعه الذل والهوان.
د .كل أوامر اإلسال م يراعي فيها التوسيع على األمة ،وعد م المشية ،ال يحب لهم
المشية أبدا  ،ويحب لهم دائما التيسير عليهم؛ ولذلك جاءت شريعته سمحة سهلة،
كما أن اإلسال م دين رحمة ومودة ،ورفق ولين ،ودعوة حسنة ،وهو دين يسر
وسماحة ،ال دين عسر ومشية ،أو حشدد وغلو ،أو حنطع وحزمت ،فهو دين وسط
واعتدال ورحمة مهداة للعالمين.
ه .إن دين اإلسال م دين يسر وسماحة في كل جوانب الدين في عييدحه ومعامالحه
وحشريعاحه ،وفي التعامل مع اآلخرين من الكفار سواء كانوا من أ هل الذمة أ م
كانوا من أهل العهد ،أ م كانوا كفارا غير هؤالء.
و .في متال العييدة  :يأمر ا إلسال م أ ن يد خل النا س في هذا الدين ؛ ألنه د ين رب
العالمين الحق ال ريب فيه ،وهو دين الفطرة ،فيه سماحة ويسر ومناسب لما حدعو
إليه فطرة اإلنسان السليمة.
ز .في متا ل العبادا ت  :نتد أ ن ا إلسال م أ عطى الحرية لغير المسلمين في الد ولة
المسلمة ال ختيا ر عييدحهم و عبا دحهم فيها ،بشر ط أ ن يكونوا خاضعين أل حكا م
اإلسال م فيها ،دون أن ينشأ منهم أي اعتداء.

 71المرجع نفسه.132/12 ،

471

ح .في متا ل المعا ملة  :ليد بنى ا إلسال م شريعة التسا مح في عالقا حه على أساس
متين ،فلم يضيق ذرعا باألديان السابية ،وشرع للمسلم أن يكون حسن المعاملة
رقيق التانب بين ا ليول مع المسلمين وغير المسلمين ،فيحسن جوارهم وييبل
ضيافتهم ويصاهرهم حتى حختلط األسرة وحمتزج الدماء.
ط .ومن سماحة اإلسال م في التعامل مع غير المسلمين داخل الدولة ا إلسال مية أن
ا إلسال م أ عطى لهم حيوقا ،لهم ما للمسلمين و عليهم ما على المسلمين ،و هذا
التصر ف مما يد ل على سما حة ا إلسال م وحسامحه؛ لذا فإ ن من يتأ مل أ حكا م
ا إلسال م وحا ريخ المسلمين يتد أنه ال يمكن أ ن ييو م متتمع ححتر م فيه الحيوق
والواجبات كما في الدولة اإلسالمية.
ي .إن حعامل المسلمين مع غير المسلمين – الشعوب والحكا م -ينبغي أن يكون على
أساس الوسطية واال عتدال وأن يكون على ميزان التسامح واإلحسان والمعاملة
بالمثل وإيصال سماحة اإلسال م إليهم بالحكمة والموعظة الحسنة.
ك .إن الموقف الصحيح من الكفار ،البد أن ييو م على المعالم اآلحية:
.1

االشتراك في الييمة اإلنسانية.

.2

التسامح معهم في كثير من األمور والمعاملة بالحسنى .

.3

التعامل معهم في شؤون الحياة الدنيا.

.4

المخالطة ألمور مشروعة.

.5

البراءة منهم ومن بينهم.

.6

دعوحهم إلى الحق.

.7

جهادهم إن استكبروا على الحق ووقفوا في طريق الدعوة .

ل .إن هدي النبي  في معاملة غير ا لمسلمين كان غاية في التسامح والعدل واقتفى
الصحابة رضي هللا عنهم أثره في ذلك فمألوا األر  ،عد ال وأمنا بعد أن ملئت
ظلما وجورا.
 م .ضرورة متابعة هدي الرسول  وأصحابه في التعامل مع المسلمين واآلخرين
من غيرهم  ،ويتب علينا ا القتداء بهذا الهد ي النبو ي في متا ل الد عو ة ونشر
رسالة اإلسال م إلى العالم.
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ابن قيم التوزية  1408 .هـ  .أحكا م أهل الذمة  .ححييق يوسف أحمد البكري وشاكر
العاروري .الدما م :دار ابن حز م.
ابن قيم التوزية .د.ت .إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .بيروت :دار المعرفة.
ابن كثير  1999.م .حفسير اليرآن العظيم .ط .2 .دار الطيبة.
أبو عبيد الياسم بن سال م 1395 .هـ .األموال .ححييق محمد خليل هراس ط .2 .دار
الفكر للطباعة والنشر.
أحمد 1405 .هـ .مسند اإلما م .د .م .طبعة المكتب اإلسالمي.
األلباني صحيح .د.ت .وضعيف التامع الصغير .مركز نور اإلسال م.
الباجي ،أبو الوليد 1331 .هـ .ا لمنتيى شرح موطأ إما م دار الهترة .د .م :مطبعة دار
السعادة.
البخاري   1987 .م .صحيح البخاري .ححييق مصطفى ديب البغا  .اليمامة  :دار ابن
كثير.
البخاري .د.ت .األدب المفرد .بيروت :دار البشائر.

التزري  ،أبو السعادات المبارك بن محمد 1399 .هـ   1979 /م .النهاية في غريب
الحديث واألثر .بيروت :المكتبة العلمية.
خديتة النبراوي  2006 .م .موسوعة حيوق اإلنسان  .الياهرة :د ار السال م للطباعة
واللنشر.
الز حيلي ،و هبة .د .ت .آثا ر الحر ب في الفيه ا إلسالمي د راسة ميا رنة  .المكتبة
الحديثة.
شوكت عليان 1424 .هـ  2004 /م .حيوق غير المسلمين في المتتمع اإلسالمي .ط.
.1
صالح العابد1422 .هـ  .حيوق غير المسلمين في بالد اإلسال م .دار أشبيليا.
الطبراني 1415 .هـ .المعتم األوسط .ححييق طارق بن عو  ،هللا بن محمد ،عبد
المحسن بن إبراهيم الحسيني .الياهرة :دار الحرمين
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الطبر ي ،محمد بن جرير  1407 .هـ  .حاريخ األمم والملو ك  .بيرو ت  :دار الكتب
العلمية.
عبد هللا اللحيدان1425 .هـ .سماحة اإلسال م في معاملة غير المسلمين .دار الحضارة.
عبد هللا بن ابراهيم الطرييي   1 9 9 5 .م .فيه اال حتسا ب على غير المسلمين  .دار
المسلم.
عثمان جمعية ضميرية  2007 .م .العالقات الدولية في اإلسال م .ط .1 .إصدار كلية
الدراسات العليا والبحث العلمي.
العسيالني ،ابن حتر1407 .هـ  .فتح الباري بشرح صحيح البخاري .ححييق محب
الدين الخطيب .ط .1.الياهرة :دار الريان للتراث.
اليرطبي 1964 .م .حفسير اليرطبي .ححييق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش .ط.2 .
الياهرة :دار الكتب المصرية.
لليرافي .د.ت .الفروق .د .م .عالم الكتب.

محمد السرخسي 1971 .م .شرح السير الكبير .الشركة الشرقية لإلعالنات.
محمد بن الحسن الشيباني .شرح السير الكبير .ححييق صالح الدين المنتد .د .م :د.ن.
مسلم 1954 .م .صحيح مسلم .د .م :دار إحياء التراث العربي.
الموسوعة الفيهية الكويتية1427 .ه .الكويت :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.
الواحدي1407 .هـ 1979/م .أسباب النزول .ححييق السيد أحمد صير .ط 3 .بيروت:
مؤسسة علو م اليرآن.
الواقدي .د.ت .فتوح الشا م .بيروت :دار التيل.
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