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 تسامح اإلسالم مع غير المسلمين

 *أ. محمد سالم عبدالسيد               

 مقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
اهلل كحده  احلمد هلل رب العادلني، خالق السماكات كاألرض، كجاعل الظلمات كالنور، كأشهد أف ال إلو إال

ا عبده كرسولو، الذم جاء بدين أكصى مبعاملة غري ادلسلني خريان،ال شريك لو،  يدعو إىل  كأشهد أف زلمدن
       السماحة يف القوؿ كالعمل مع ادلسلمني كغري ادلسلمني. 

 أما بعد4
دينا قوؽلان، كىداىم صراطان مستقيمان، من اتبعو رشد كاىتدل، كمن ضل  لعباده"فإف اهلل تبارؾ كتعاىل شرع 

مهيمن على مجيع األدياف   - - عنو فقد خسر خسرانان مبينان، كىذا الدين الذم بعث اهلل بو سيد ادلرسلني 
رسالة من قبلو، كىو رسالة اهلل اخلامتة جلميع الثقلني إىل قياـ الساعة، كقد اقتضى ذلك أف يكوف يف ىذه ال

اخلصائص كالسمات ما غلعلها صاحلة لكل زماف كمكاف، كجلميع أمم األرض كالبلداف، كأعظم ىذه اخلصائص 
كأجلها السماحة كاليسر، يف كل شأف من شئوف احلياة، سواء يف العبادات، أك ادلعامالت، أك األخالؽ، 

 .(1)كاآلداب مع ادلسلمني كغري ادلسلمني"

، كحديثان  اجلوانب اليت حظيت باىتماـ العلماء قدؽلان  دكمساحة اإلسالـ يف التعامل مع غري ادلسلمني أح          
غري ادلسلمني،  معاملةتزخر بو كتب الفقو اإلسالمي يف  ىائالن  حضاريان  كالناظر يف الرتاث اإلسالمي غلد فيو رصيدان 

أف يعم دينو  -سبحانو كتعاىل-و، فقد قضى اهلل يتكعادلكىذه إحدل الصور الدالة على عظمة اإلسالـ يف كاقعيتو 
 . (2)كاإلنصاؼ بأف اإلسالـ ديني الرمحة كاإلحساف كالعدالة  ةداشه، كيف ذلك األرضأمم مجيع 

باحلنيفية السمحة رمحة للعادلني، كىذه الرمحة ذات  - -كمن نعم اهلل علينا كعلى اإلنسانية إرساؿ نبينا زلمدو 
تظافرت نصوصها من القرآف كالسنة، كجتسدت مرحلتها األكىل يف ، لتسامح كالعفو كالتناصحصور من الود كا
إذا بقاموس ، ك اجتمعت األقواؿ كاألفعاؿ ، حيثمع ادلسلمني كغريىم --من خالؿ تعاملو ، ادلدينة النبوية

 يتحرؾ يف شٌّت نواحي احلياة.، يشتمل على مجيع مفردات السماحة
                                                           

 .كلية الدعوة كأصوؿ الدين اجلامعة األمسرية اإلسالمية  *
 .)ادلكتبة الشاملة(       2، مساحة اإلسالـ يف معاملة مع غري ادلسلمني، ص/عبد اهلل بن إبراىيم اللحيداف -(1)
 .)ادلكتبة الشاملة( 2ينظر: ادلصدر السابق، ص/ -(2)
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"كمػػػع ىػػػذا فػػػإف بعػػػن النػػػاس الػػػذين ال يعرفػػػوف حقيقػػػة ىػػػذا الػػػدين يظنػػػوف أف اإلسػػػالـ ال يعػػػرؼ العفػػػو        
ألهنػػم ي يتحػػركا احلقػػائق مػػن ؛ كالصػػفح كالتسػػامح، إظلػػا جػػاء بػػالعن  كالت ػػرؼ، كنسػػوا أف التسػػامح كػػاف أساسػػو
الػػػػذين عبػػػػدكا ، اإلحلػػػػاد كاإلفسػػػػادمصػػػػادرىا األصػػػػلية، كإظلػػػػا اكتفػػػػوا بسػػػػماع اإلشػػػػاعات كاالفػػػػرتاءات مػػػػن أربػػػػاب 

، كادلسػػػ رة خلدمػػػة أعػػػداء كهنجػػػوا مسػػػلك الشػػػبهات، مبػػػا لػػػديهم مػػػن أنػػػواع كسػػػائل اإلعػػػالـ ادلت ػػػورة، الشػػػهوات
   (1)اإلسالـ".

ادلؤمن عزيػػػز ، فػػػكيػػػرفن ألتباعػػػو الػػػذؿ كاذلػػػواف، اإلسػػػالـ يػػػأم الضػػػيمكالػػػذؿ، ف "كالسػػػماحة ال تعػػػف الضػػػع     
 ،كمػػػن يظنػػوف أف التسػػػامح كالصػػػفح كاحللػػم كالعفػػػو ضػػع ه ال يػػػدركوف عظمػػة ىػػػذا الػػػدينبإؽلانػػو قػػػوم بإسػػالمو، 

كالوسػ ية كالتيسػري كالعػدؿ كالعفػو كالصػفح كغػري ذلػك، ،  فالسماحة كبقية ادلعاين العظيمة الػيت جػاء ُّػا اإلسػالـ
   .(2)يف فهم طبيعة اإلسالـ" ذلا ضاب ها الشرعي الذم إف حادت عنو كانت عقبة كؤكدان 

لػػػدكافع للكتابػػػة يف ىػػػذا ادلوضػػػوع ىػػػو: بيػػػاف احلػػػق، كدمػػػ  الباطػػػل باألدلػػػة السػػػاطعة، كاحلقػػػائق الناطقػػػة مػػػن كا
القرآف كالسنة ادل هرة، كالتاريخ األصيل من شهادات غري ادلسلمني، كاحلق ما شهدت بو األعػداء، كإماطػة اللثػاـ 

كتأسيسػان علػي النصػوص ادلقػررة، كالثوابػت  عن كجو احلق كالصدؽ يف ىذه القضية، بعيدان عن التعصػب كالتحيػز،
الدينية الناطق ُّا القػرآف الكػرًن كالسػنة ادل هػرة، كعلػا األسػاس الػذم يقػـو عليػو اإلسػالـ؛ ليتضػح زيػ  ال ػاعنني 
أمثػاؿ " كػػارؿ بركلمػػاف" الػػذم أعمػػاه التعصػػب كاحلقػػد، حػػني رمػػى اإلسػػالـ مبػػا لػػي  فيػػو، فقػػاؿ: "مػػن الثابػػت أف 

 .(3)صادؼ صلاحان إال عندما كاف يهدؼ إىل الغزك"اإلسالـ ي يكن ي

ادلػػنها ادلتبػػع: سػػرت يف ىػػذا البحػػث كفػػق ادلػػنها االسػػتقرائي، حيػػث اسػػتقرأت النصػػوص الدالػػة علػػى تسػػامح 
اإلسػػالـ الػػيت كردت يف القػػرآف الكػػرًن كالسػػنة ادل هػػرة الصػػحيحة، فػػال أسػػتدؿ ؛ػػديث موضػػوع أك ضػػعي ؛ كمػػا 

، كأقػواؿ غػري ادلسػلمني الػيت تػدؿ علػى التسػامح اإلسػالمي مػع -رضي اهلل عنهم -جاء من سرية السل  الصاحل 
غػػػري ادلسػػػلمني، كاعتمػػػدت كػػػذلك علػػػى ادلػػػنها االسػػػتدالد، فػػػال أقػػػدـ شػػػيئان إال بػػػدليل يػػػدؿ عليػػػو. إشػػػكاالت 
مي البحػػث: تتمثػػل يف ىػػذه التسػػاؤالت الػػيت سػػنرد عليهػػا بإجابػػات موضػػوعية كمنهجيػػة مرتب ػػة بالتسػػامح اإلسػػال

 مع غري ادلسلمني، كمن أعلها:

 ما احلقوؽ اليت أقرىا اإلسالـ لغري ادلسلمني؟ -1

 ىل أقر غريي ادلسلمني بسماحة اإلسالـ من خالؿ رد ادلظاي ألىلها؟ -2
                                                           

      .)ادلكتبة الشاملة(  3حكمت بن بشري بن ياسني، مساحة اإلسالـ يف التعامل مع غري ادلسلمني، ص/ -(1)
       .)ادلكتبة الشاملة( 7معاملة غري ادلسلمني، ص/اللحيداف، مساحة اإلسالـ يف  -(2)
      . 7ـ، ص/1965، 4منري البعلبكي،  دار العلم للماليني، بريكت، ط/ -كارؿ بركلماف، تاريخ الشعوب اإلسالمية، ترمجة: نبيو أمني فارس  -(3)

 لشاملة(      )ادلكتبة ا 3كينظر: ابن ياسني، مساحة اإلسالـ يف التعامل مع غري ادلسلمني، ص/
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 ىل تسامح اإلسالـ مع غري ادلسلمني كاف سببا يف دخوؿ غري ادلسلمني يف اإلسالـ؟ -3

 بعد متهيد عن مفهـو السماحة: كسينتظم احلديث عن ىذا ادلوضوع يف مبحثني،

 فادلبحث األكؿ: يتناكؿ دراسة األدلة من  القرآف الكرًن كالسنة ادل هرة دلبدأ التسامح مع غري ادلسلمني.

 ادلبحث الثاين: الشبهة ادلثارة عن معاملة اإلسالـ لغري ادلسلمني.

 .(1)) دعول معاداة اإلسالـ لغري ادلسلمني، كتعصبو ضد العقائد األخرل(

 مفهوم السماحة4: تمهيد

قبػػل الشػػركع يف بسػػو ادلوضػػوع غلػػدر بنػػا أف نسػػلو الضػػوء علػػى مفهػػـو السػػماحة، ككضػػع الضػػابو الصػػحيح 
 ذلا؛ حّت ال ؼلتلو األمر على قليلي العلم من ادلسلمني كغري ادلسلمني.

كادلػػيم كاحلػػاء  يتحػػدد مفهػػـو السػػماحة مػػن خػػالؿ معرفػػة مػػدلوذلا اللغػػوم؛ حيػػث يػػذكر ابػػن فػػارس:  أف السػػني
 .  (3)، كادلسازلة: ادلساىلة (2)أصل صحيح يدؿ على سالسة كسهولة 

يًن ًإىلى اهلًل احلٍىًنيًفيػةي السحػٍمحىةي : » قػاؿ   - - عػن أ  ىريػرة عػن النػ  ك " . قػاؿ ابػن حجػر: (4)«أىحىػب  الػدٍّ
كصػػػورىا ال ، الػػػدين كفركعػػػو ، كالسػػػماحة تشػػػمل: أصػػػوؿ(5)السػػػمحة: السػػػهلة، أم: أهنػػػا مبنيػػػة علػػػى السػػػهولة 

 .(6)حتصر، فعقيدة اإلسالـ مسحة، كشريعتو مسحة، كمتتد صور السماحة إىل ادلعاملة"

للسػػػػماحة يف ىػػػػذا احلػػػػديث بالسػػػػهولة فقػػػػاؿ: "بػػػػاب السػػػػهولة   -رمحػػػػو اهلل  -الب ػػػػارماإلمػػػػاـ بػػػػٌوب قػػػػد "ك 
 كالسماحة يف الشراء كالبيع".

كتػػػػرؾ ، السػػػػماحة يف ادلعاملػػػػة كاسػػػػتعماؿ معػػػػاد األخػػػػالؽ : "كيف احلػػػػديث: احلػػػػث علػػػػى(1)قػػػػاؿ ابػػػػن حجػػػػر
، كىػػي: بػػذؿ مػػا ال غلػػب (2) كاحلػػن علػػى تػػرؾ التضػػييق علػػى النػػاس يف ادل البػػة، كأخػػذ العفػػو مػػنهم"، ادلشػػاحنة
 .(3)تفضالن 

                                                           
 ـ.1998ق/ 1418كؿ ديورانت: قصة احلضارة، ترمجة، زلمد بدراف، دار اجليل، بريكت،  -(1)
 . 99، ص/3ىػ، ج/1402، 3أمحد بن فارس: معجم مقايي  اللغة، مكتبة اخلاصلي، مصر، ط/ -(2)
 .398، ص/2كاألثر، دار أنصار السنة، الىور، ج/رلد الدين ادلبارؾ بن زلمد اجلزرم بن األثري: النهاية يف غريب احلديث   -(3)
، دار ابػػن كثػػري، الػػدين يسػػر :زلمػػد بػػن إمساعيػػل الب ػػارم: اجلػػامع الصػػحيح ادل تصر)صػػحيح الب ػػارم(، حتقيػػق: مصػػ فى ديػػب البغػػا،  بػػاب  -(4)

 .22، ص: 1ـ، ج/1987ق/ 1407اليمامة،  بريكت،  ال بعة: الثالثة 
 . 94، ص: 1، ج/1379دار ادلعرفة، بريكت، البارم شرح صحيح الب ارم:  فتح: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين  -(5)
 )ادلكتبة الشاملة(       5اللحيداف، مساحة اإلسالـ يف معاملة غري ادلسلمني، ص/ -(6)



 دأ. محمد سالم عبدالسي                                                              تسامح اإلسالم مع غير المسلمين                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
182 

كنل ص شلا سبق أف التسامح ىو إحدل الصور الدالة على عادليػة اإلسػالـ ككاقعيتػو، كىػذا ػليلنػا بػدكره علػى 
 دراسة أدلة التسامح مع غري ادلسلمني من الكتاب كالسنة، كىو ما يسعى ادلبحث اآليت إىل بيانو كتوضيحو.

 ""األدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة لمبدأ التسامح مع غير المسلمين المبحث األول4

 ومبدأ التسامح4المطلب األول4 القرآن الكريم 
اآليات الواردة  يف مساحة اإلسالـ مػع غػري ادلسػلمني، كجػاءت أخػرل حتػذر  لقد حول القرآف الكرًن كثريان من

ٍ  َل :تعاىل قولو من ظلم غري ادلسلمني من أىل الذمة كغريىم، كمن أبرز ىذه اآليات، يػىنػٍهىاكيمي اللحوي عىػًن الحػًذينى يى
يًن كىيٍى ؼليٍرًجيوكيٍم ًمٍن ًديىارًكيٍم أىٍف  ػاكيمي اللحػوي يػيقىاتًليوكيٍم يف الدٍّ ػب  اٍلميٍقًسػً نيى  ًإظلحىػا يػىنػٍهى تػىبػىر كىيٍم كىتػيٍقًس يوا إًلىٍيًهٍم ًإفح اللحػوى ػلًي

يًن كىأىٍخرىجيػوكيٍم ًمػٍن ًديىػارًكيٍم كىظىػاىىريكا عىلىػى ًإٍخػرىاًجكيٍم أىٍف تػىوىلحػٍوىيٍم   ئًػكى ىيػمي كىمىػٍن يػىتػىػوىذلحيٍم فىأيكلى عىًن الحًذينى قىاتػىليوكيٍم يف الدٍّ
 .(4)نالظَّاِلُمو 

كسػػبب نػػزكؿ ىػػاتني اآليتػػني ىػػو مػػا ركم عػػن مصػػعب بػػن ثابػػت، عػػن عػػامر بػػن عبػػد اهلل بػػن الػػزبري، عػػن أبيػػو 
قػػاؿ: قػػدمت قتيلػػة بنػػت عبػػد العػػزل علػػى ابنتهػػا أمسػػاء بنػػت أ  بكػػر ُّػػدايا كمسػػن كأقػػو، فلػػم تقبػػل ىػػداياىا كي 

يَن لَاْم يُاَقااتُِلوُكْم ِ اي  َل : تعػاىل عػن ذلػك، فػأنزؿتدخلها منزذلا، فسألت ذلا عائشة النػ ح  َِ َهااُكُم اللَّاُو َعاِن الَّا يَاناْ
رُِمااااوُكْم ِمااااْن ِديَااااارُِكْم َأْن تَابَاااااَروُىْم َوتُاْقِسااااطُوا ُِّلَااااْيِهْم ُِّنَّ اللَّااااَو ُيِحااااَب اْلُمْقِسااااِطينَ  ُْ يِن َولَااااْم ُي اآليػػػػة:    (5)حالااااد 

 .(6)فأدخلتها منزذلا، كقبلت منها ىداياىا

فهػػػذه قاعػػػدة شػػػرعية كضػػػعها اهلل عػػػز كجػػػل يف التعامػػػل مػػػع غػػػري ادلسػػػلمني إف ي يعتػػػدكا علػػػى ادلسػػػلمني، كي  
يتعرضػػوا ذلػػم بسػػوء، كإف ي يؤلبػػوا علػػيهم غػػريىم، كي يسػػعوا باإلفسػػاد بػػني أفػػراد اَّتمػػع ادلسػػلم، فػػال حػػرج علػػى 

يػػػمكىم كيعػػػاملهم معاملػػػة حسػػػنة، كػلسػػػنوا إلػػػيهم؛ ليعلمػػػوا أف ادلسػػػلمني ال يعتػػػدكف علػػػى األبريػػػاء  ادلسػػػلمني أف
اآلمنػػػػني. أمػػػػا إذا قػػػػاتلوا ادلسػػػػلمني كأخرجػػػػوىم مػػػػن ديػػػػارىم، كسػػػػعوا لتحػػػػرين غػػػػري ادلسػػػػلمني علػػػػيهم فػػػػال ػلػػػػق 

    دلسلمني.للمسلمني أف يعاملوىم كػلسنوا إليهم؛ ألف يف ذلك عونان ذلم على االعتداء على ا
                                                                                                                                                                                 

ين:) -(1) بن علي بن زلمد الكناين العسقالين، أبو الفضل، شهاب الدين، ـ(،أمحد  1449 - 1372ىػ =  852 - 773ابن حىجىر العىٍسقىالى
رحل ابن حىجىر: من أئمة العلم كالتاريخ.، أصلو من عسقالف )بفلس ني( كمولده ككفاتو بالقاىرة، كلع باألدب كالشعر، مث أقبل على احلديث، ك 

خذ عنو، كأصبح حافظ اإلسالـ يف عصره، الزركلي: األعالـ، إىل اليمن كاحلجاز كغريعلا لسماع الشيوخ، كعلت لو شهرة، فقصده الناس؛ لأل
 .178، ص: 1ج/

 )ادلكتبة الشاملة( 5كينظر: اللحيداف، مساحة اإلسالـ يف معاملة غري ادلسلمني، ص/ .207، ص: 4ابن حجر العسقالين: فتح البارم، ج/  -(2)
 .160ق، ص: 1405، 1األبيارم، دار الكتاب العر ، بريكت ط/ علي بن زلمد بن علي اجلرجاين، التعريفات، حتقيق: إبراىيم  -(3)
 .9 -8اآليتاف: سورة ادلمتحنة،  -(4)
 .8سورة ادلمتحنة: اآلية  -(5)
 .  444ـ، حتقيق: كماؿ بسيوين زغلوؿ، ص: 2001ق/1422الواحدم: أسباب النزكؿ، دار الكتب العلمية، بريكت، علي بن أمحد  -(6)



            

 م2102يوليو ( 2العدد ) (2) المجلد  مجلة المنتدى األكاديمي                   
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تلك ىي ركح السماحة اليت تبدك يف حسن ادلعاشرة، كل   ادلعاملة، كرعاية اجلوار، كسعة ادلشاعر "
اإلنسانية من الم كالرمحة كاإلحساف، كىي األمور اليت حتتاج إليها احلياة اليومية، كال يغف فيها قانوف كال قضاء، 

 . ُّذا ادلستول الرائع إف كجدت، ناىيك عن أف تفتقد أصالن  (1)كىذه ركح ال توجد يف غري اَّتمع اإلسالمي"

اكالف إخراج ابنهما  الكرًن تتجلى ىذه السماحة يف مثل قوؿ القرآف"ك  يف شأف الوالدين ادلشركني اللذين ػلي
ُهَما ِ ي الَدنْاَيا قاؿ تعاىل:  من التوحيد إىل الشرؾ، َمْعُرو ًا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأنَاَب َُِّليَّ ثُمَّ َُِّليَّ  َوَصاِحباْ

رضي اهلل  -أخرج ال ماين، قاؿ: إف سعد بن أ  كقاص، فقد "(2)ح َمْرِمُعُكْم  َأُنَاب ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تَاْعَمُلون
ُهَما ِ ي الَدنْاَيا َمْعُرو ًا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأنَاَب َُِّليَّ ثُمَّ َُِّليَّ َمْرِمُعُكْم  اآليةقاؿ: نزلت ىذه  -عنو َوَصاِحباْ

كنت رجال برًّا بأمي فلما أسلمتي قالت: يا سعد كما ىذا الذم أراؾ قد   ،(3)ح َأُنَاب ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تَاْعَمُلون
كال أشرب؛ حّت أموت فتػيعىريحً  ، فيقاؿ يا قاتلى أيٌمو، قلت: يا أمو  أحدثت ؟ لتدعن دينك ىذا، أك ال آكل،

ًهدىٍت، فمكثٍت يومنا  ال تفعلي، فإين ال أدع ديف ىذا لشيء، فمكثٍت يوما كليلة ال تأكلي، فأصبحىٍت قد جى
  ف رجت آخر كليلة، كقد اشتد جىٍهدىا، فلما رأيتي ذلك، قلت: يا أمو تعلمني كاهلل لو كانت لك مائة نف

نفسا نفسا ما تركت ديف ىذا لشيء، فإف شئت فكلي، كإف شئت فال تأكلي، فلما رأت ذلك أكلت فنزلت 
 .(4)ىذه اآلية

يف عبادتك إيام معي غريم،  حَعَلى َأْن ُتْشِرَك ِبيأيها اإلنساف، كالداؾ  حَوُِّْن َماَىَداك :قولو تعاىل
فيما أراداؾ  حَما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم َ اَل ُتِطْعُهَما ،شلا ال تعلم أنو د شريك  كال شريك لو تعاىل ذكره علٌوا كبريان 

ُهَما ِ ي الَدنْاَيا َمْعُرو ًا عليو من الشرؾ  ، تبعة  يقوؿ: كصاحبهما يف الدنيا بال اعة ذلما فيما ال حَوَصاِحباْ
 عليك فيو، فيما بينك كبني ربك كال إمث.

فإف إٌد  ،(5)حَواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأنَاَب َُِّليَّ ثُمَّ َُِّليَّ َمْرِمُعُكْم  َأُنَاب ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تَاْعَمُلون: كقولو تعاىل
كشٌر، مث أجازيكم على مصريكم كمعادكم بعد شلاتكم، فأخمكم جبميع ما كنتم يف الدنيا تعملوف من خري 

 .(6)أعمالكم، احملسن منكم بإحسانو، كادلسيء بإساءتو
                                                           

 )ادلكتبة الشاملة( 41ادلسلمني يف اَّتمع اإلسالمي ص/القرضاكم، غري  -(1)
 )ادلكتبة الشاملة( 41. القرضاكم، غري ادلسلمني يف اَّتمع اإلسالمي ص/15سورة  لقماف: من اآلية:  -(2)
 . 15سورة  لقماف: من اآلية:  -(3)
 .521، ص: 6ـ، ج/ 1993بريكت، الدر ادلنثور، دار الفكر، : عبد الرمحن بن الكماؿ جالؿ الدين السيوطي -(4)
 . 15سورة لقماف: اآلية:  -(5)
مؤسسة الرسالة،  أمحد زلمد شاكر :حتقيق زلمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي أبو جعفر ال مم: جامع البياف يف تأكيل القرآف، -(6)

 .139ص:  20ـ، ج/  2000 -ىػ  1420ط: األكىل، 
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جتنبػػػان اكتفيػػػت ُّػػػذه اآليػػػات  كقػػػدكيف القػػػرآف الكػػػرًن آيػػػات عديػػػدة حتػػػث علػػػى التسػػػامح مػػػع غػػػري ادلسػػػلمني، 
ا يف بالده شلن يعيش ملتزمان مسلمان.إلطالة، ل  ليعلم اجلميع أف اإلسالـ ال يظلم أحدن

 مبدأ التسامح مع غير المسلمين.و  4 السنة المطهرةانيالمطلب الث  
ادلتتبع للسنة ادل هػرة غلػد فيهػا كثػريان مػن األحاديػث الػيت حتػث علػى التسػامح مػع غػري ادلسػلمني، كمػن ذلػك       

ػدىىيٍم، فىاٍسػتػىٍفتػىٍيتي  مػا ركم عػن أىمٍسىػاءى بًٍنػًت أىًم بىٍكػرو قىالىػٍت: قىػًدمىٍت عىلىػىح أيمٍّػى كىًىػىى ميٍشػرًكىةه ً   عىٍهػًد قػيػرىٍيشو ًإٍذ عىاىى
 .(1)«نػىعىٍم ًصًلى أيمحًك » فػىقيٍلتي يىا رىسيوؿى اللحًو قىًدمىٍت عىلىىح أيمٍّى كىٍىىى رىاًغبىةه أىفىأىًصلي أيمٍّى؟ قىاؿى  --رىسيوؿى اللحًو 

ن مػػػن الػػػذين محلػػػوا السػػػالح علػػػى أمسػػػاء مػػػن صػػػلة أمهػػػا؛ ألهنػػػا ي تكػػػ ففػػػي ىػػػذا احلػػػديث ي ؽلنػػػع النػػػ  
  وىم من ديارىم، فلها حق الصلة.جادلسلمني، كأخر 

ادلسلم الذم يقتل أحدا من غري ادلسلمني دكف تعدو منػو عليػو توٌعػدىه باحلرمػاف مػن  -تعاىل -بل لقد توعد اهلل
ػةى » اؿى قىػ -  - عىػًن النحػً   -اهلل عنهمػا  يرضػ -عىػٍن عىٍبػًد اللحػًو بٍػًن عىٍمػروك اجلنػة، ف ا يىٍ يػىػرىٍح رىاًئحى ػدن مىػٍن قػىتىػلى ميعىاىى

 .(2)« اجلٍىنحًة، كىًإفح رػلىهىا تيوجىدي ًمٍن مىًسريىًة أىٍربىًعنيى عىامنا

ألىػػل الكتػػاب يهػػودا كػػانوا أك نصػػارل، فقػػد كػػاف يػػزكرىم  - -كيتجلػػى ىػػذا التسػػامح يف معاملػػة الرسػػوؿ"
ليع ػى أمتػو ادلثػل األعلػى يف معاملػة غػري  ؛(3)كيأخذ مػنهم، كيع ػيهم"كيكرمهم، كػلسن إليهم، كيعود مرضاىم، 

 ادلسلمني؛ ليقتدكا بو.

، فهػا ىػو يتجػو بوصػيتو إد أقبػاط مصػر، بني الوصػية بغػري ادلسػلمني بػني قػـو دكف قػـو - -كي يفرؽ الن  
خاصػػة، يعيهػػا عقػػل كػػل كصػػية  - -كمنزلػػة متميػػزة، فقػػد أكصػػى ُّػػم رسػػوؿ اهلل  ان خاصػػ ان "إف ذلػػم شػػأنحيػػث 

ٍعػػتي أىبىػػا ذىر  يػىقيػػوؿي قىػػاؿى (4)مسػػلم، كيضػػعها يف السػػويداء مػػن قلبػػو" ٍهػػرًلٍّ قىػػاؿى مسًى ػػةى اٍلمى . فعىػػٍن عىٍبػػًد الػػرحمٍحىًن بٍػػًن  يىاسى
ػا اٍلًقػريىاطي » - -رىسيوؿي اللحًو  ػتػىٍفتىحيوفى أىٍرضنػا ييػٍذكىري ًفيهى ًإنحكيٍم سى

ػرنا، فىػًإفح ذلىيػٍم ًذمحػةن كىرىمًحنػا،  (5) يػٍ ػا خى فىاٍستػىٍوصيػوا بًأىٍىًلهى
                                                           

القشريم النيسابورم:  صحيح مسلم، كتاب الزكاة: باب، فضل النفقة كالصدقة على األقربني كالزكج كاألكالد كالوالدين كلو  مسلم بن احلجاج  -(1)
 .2372كانوا مشركني حديث رقم: 

، حػػدي -(2) ث رقػػم: زلمػػد بػػن إمساعيػػل الب ػػارم: اجلػػامع ادلسػػند الصػػحيح )صػػحيح الب ػػارم(، كتػػاب اجلزيػػة، بػػاب إمث مػػن قتػػل معاىػػدا بغػػري جػػـر
3166. 

 )ادلكتبة الشاملة( 42القرضاكم، غري ادلسلمني يف اَّتمع اإلسالمي ص/ -(3)
 )ادلكتبة الشاملة( 20ادلصدر السابق، ص/ -(4)
القرياط: جزء من أجزاء الدرىم كالدينار كغريعلا، ككاف أىل مصر يكثركف من استعمالو كالتكلم بو، كال يزالوف كذلك بالنسبة للمساحة  -(5)

قرياطان، فإذا فتحتموىا فأحسنوا إىل أىلها، فإف ذلم ذمة كرمحان، أك قاؿ: ذمة كصهران.  24كالصاغة كغريىا، ككل شيئ قابل ألف يقسم إىل: 
: رحم اليت ذلم: كوف ىاجر أـ إمساعيل عليو السالـ منهم، كالصهر:كوف مارية أـ إبراىيم ابن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم منهم. النوكمكال

 ( ط. ادلكتب اإلسالمي.  334رياض الصاحلني، حديث:)
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ػا  ػنىةى «. فىًإذىا رىأىيٍػتيٍم رىجيلىػنٍيً يػىٍقتىػًتالىًف ً  مىٍوًضػًع لىًبنىػةو فىػاٍخريٍج ًمنػٍهى ػرح ًبرىبًيعىػةى كىعىٍبػًد الػرحمٍحىًن ابٍػػفىٍ شيػرىٍحًبيلى بٍػًن حىسى قىػاؿى فىمى
مىٍوًضًع لىًبنىةو فى ىرىجى ًمنػٍهىا يػىتػىنىازىعىاًف ً  

(1). 

اهللى اهللى يف  أكصػػى عنػػد كفاتػػو فقػػاؿ: " - -أف رسػػوؿ اهلل -رضػػي اهلل عنهػػا -كقػػد ركت أـ ادلػػؤمنني أـ سػػلمة  
 .  (2)قبو مصر، فإنكم ستظهركف عليهم، كيكونوف لكم عدة كأعواننا يف سبيل اهلل"

قػاؿ: "... فاستوصػوا ُّػم خػرينا، فػإهنم  - -، كعمػرك بػن حريػث، أف رسػوؿ اهلل كعن أ  عبد الرمحن احلبلي  
 -"كقػػد صػػدحؽى الواقػػع التػػارؼلي مػػا نبػػأ بػػو الرسػػوؿ ، يعػػف: قػػبو مصػػر، (3)قػػوة لكػػم، كبػػالغ إىل عػػدككم بػػإذف اهلل"

- ػلكمػوهنم كػانوا  ، فقد رحب األقبػاط بادلسػلمني الفػاحتني، كفتحػوا ذلػم صػدكرىم، مػع أف الػرـك الػذين كػانوا
نصارل مثلهم، كدخل األقباط يف دين اهلل أفواجنا
(4)  ." 

فهذه بعن األحاديث النبوية الشريفة، كغريىا كثري تدعو إىل التسامح اإلسػالمي مػع غػري ادلسػلمني، كتؤصػل 
ر ، كيتػػوىل أمػػػ-صػػلى اهلل عليػػػو كسػػلم -دلػػنها اإلسػػالـ يف ذلػػك، كتضػػػع األسػػ  كادلبػػادئ دلػػػن ؼللػػ  رسػػوؿ اهلل

 ادلسلمني؛ حّت ال ي غى على أىل الذمة.

 الشبهة المثارة عن معاملة اإلسالم لغير المسلمين 4المبحث الثاني
 (5))معاداة اإلسالـ لغري ادلسلمني، كتعصبو ضد العقائد األخرل(                

 نص الشبهة4
إىل التعصػػب، كاالنتقػػاـ مػػن  يػػدعي بعػػن ادلغػػال ني أف اإلسػػالـ ديػػن معػػادو للملػػل كالعقائػػد األخػػرل، كيػػدعو

سلالفيػػو، كيسػػتدلوف علػػى ىػػذا بتصػػني  النػػاس إىل مسػػلمني ككفػػار، يف إشػػارة إىل رفػػن اآلخػػر، كرفػػن التعػػايش 
معو كإىانتو، كيركف أف اإلسالـ قد عامل الذميني بقسوة كاض هاد، كسلبى حػريتهم كأرىقهػم بضػرائب
كبػرية،   (6)

 .(7)كبرية، يسميها ادلسلموف اجلزية
                                                           

بأىل مصر،  -صلى اهلل عليو كسلم -الن   مسلم بن احلجاج القشريم النيسابورم: صحيح مسلم، كتاب: فضائل الصحابة: باب، كصية -(1)
 . 6657حديث رقم: 

 ، كقاؿ: ركاه ال ماين كرجالو رجاؿ الصحيح .62، ص: 10احلافظ نور الدين علي بن أ  بكر اذليثمي: رلمع الزكائد كمنبع الفوائد:ج/   -(2)
، 10أبػػػػو يعلػػػى، كرجالػػػػو رجػػػػاؿ الصػػػحيح.  رلمػػػػع الزكائػػػػد، ج/ ( ، كقػػػاؿ اذليثمػػػػي: ركاه 2315ركاه ابػػػن حبػػػػاف يف صػػػحيحو كمػػػػا يف ادلػػػػوارد ) -(3)

 .64ص:
 )ادلكتبة الشاملة( 21القرضاكم، غري ادلسلمني يف اَّتمع اإلسالمي ص/ -(4)
 ـ.1998 -ق1418كؿ ديورانت: قصة احلضارة، ترمجة: زلمد بدراف، دار اجليل، بريكت،  -(5)
 .881، ص: 2كالعمل كالدخل، للدكلة،  ادلعجم الوسيو، ج/ الضرائب: مجع ضريبة، كىي ما يفرض على ادللك -(6)
 .122، ص: 1اجلزية: ما يؤخذ من أىل الذمة نظري محايتهم، ادلعجم الوسيو، ج/ -(7)
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 الشبهة4 وموه ُّبطال
اإلسػػالـ ديػػن الرمحػػة كالتسػػامح كاذلدايػػة كالسػػالـ كال ػلػػن علػػى الكراىيػػة كالعػػداء، بػػل ىػػو ديػػن ادلسػػاكاة  -1

بني ادلسلمني كغري ادلسلمني يف القضاء، كيف مجيع ادلعامالت، كالقػرآف كاحلػديث كمواقػ  الصػدر األكؿ 
 من الصحابة خري دليل على ذلك.

ؽ تنػػأل ُّػػا عػػن االعتػػداء كاجلػػور كالظلػػم، فػػال يلجػػأ اإلسػػالـ إىل احلػػرب يف اإلسػػالـ ذلػػا ضػػوابو كأخػػال -2
 احلرب إال يف الضركرة القصول اليت تستدعي الدفاع عن النف  أك اجلهاد يف سبيل اهلل.

 ادلزايا اليت يتمتع ُّا غري ادلسلمني يف ظل اإلسالـ، جتعلهم من أسعد الناس. -3

ك ظلمهػػػم أك االعتػػػداء علػػػيهم، مث إف اإلسػػػالـ ي ينفػػػرد تسػػػمية غػػػري  ادلسػػػلمني كفػػػارا ال يعػػػف إىػػػانتهم أ -4
 ُّذه التسمية، بل كل ذم دين ي لق مثل ىذا على سلالفيو.

اجلزيػػة مبلػػ  زىيػػد مقابػػل احلمايػػة كاسػػت داـ مرافػػق الدكلػػة، كتؤخػػذ مػػن الرجػػل القػػادر علػػى العمػػل فقػػو،  -5
 كيعفي منها الشيوخ كالنساء كاألطفاؿ كالفقراء.

مػػػن غػػػري ادلسػػػلمني علػػػى مساحػػػة اإلسػػػالـ يف تعاملػػػو مػػػع سلالفيػػػو، تؤكػػػد كػػػذب ىػػػذا شػػػهادات ادلنصػػػفني  -6
 االدعاء، كالتاريخ نفسو أكم شاىد على ذلك.

 أول4 تسامح اإلسالم ودعوتو4 
موق  األماف، بل إنو ي ينو عن الم ُّم ما داموا ي  -يف حاؿ السلم -يق  اإلسالـ مع غري ادلسلمني

ا هنى عن بر الذين قاتلوا ادلسلمني يف دينهم، كأخرجوىم من ديارىم، أك ظاىركا على يقاتلوا ادلسلمني، كإظل
رُِموُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن : إخراجهم، قاؿ تعاىل ُْ يِن َوَلْم ُي يَن َلْم يُاَقاتُِلوُكْم ِ ي الد  َِ َهاُكُم اللَُّو َعِن الَّ َل يَاناْ

يِن  تَابَاَروُىْم َوتُاْقِسطُوا ُِّلَْيِهْم ُِّنَّ  يَن قَاتَاُلوُكْم ِ ي الد  َِ َهاُكُم اللَُّو َعِن الَّ اللََّو ُيِحَب اْلُمْقِسِطيَن ُِّنََّما يَاناْ
اِلُمونَ َوَأْخَرُموُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َوظَاَىُروا َعَلى ُِّْخَراِمُكْم َأْن تَاَولَّْوُىْم َوَمْن يَاتَاَولَُّهْم  َُأولَِئَك ُىُم الظَّ 

(1). 

  :-سبحانو كتعاىل-كهنى القرآف الكرًن عن رلادلة أىل الكتاب إال باليت ىي أحسن، فقاؿ اهلل        
 َُّهْم َوُقوُلوا آَمنَّا بِال يَن ظََلُموا ِمناْ َِ َِِل َوَل ُتَجاِدُلوا َأْىَل اْلِكَتاِب ُِّلَّ بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ُِّلَّ الَّ َنا َوأُْن َِِل ُِّلَياْ َِي أُْن
ُقْل يَا َأْىَل اْلِكَتاِب تَاَعاَلْوا َُِّلى َكِلَمٍة : ، كقاؿ تعاىل(2)حلَْيُكْم َوَُِّلُهَنا َوَُِّلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُو ُمْسِلُمونُِّ 

ََ بَاْعُضَنا بَاْعًضا أَ  ُِ َنُكْم َألَّ نَاْعُبَد ُِّلَّ اللََّو َوَل ُنْشِرَك بِِو َشْيًئا َوَل يَاتَّ نَاَنا َوبَاياْ ْن َسَواٍء بَاياْ ْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّو  َِِ
                                                           

 .9 -8سورة ادلمتحنة، اآليتاف:  -(1)
 .46سورة العنكبوت، اآلية:  -(2)



            

 م2102يوليو ( 2العدد ) (2) المجلد  مجلة المنتدى األكاديمي                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

 
187 

ْسِلُمونتَاَولَّْوا  َاُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَنَّا مُ 
ُِّلَّ ، بل أمر اإلسالـ بالوفاء بالعهد حّت مع ادلشركني، قاؿ تعاىل: (1)

ُقُصوُكْم َشْيًئا َوَلْم يُظَاِىُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا  َأَتَِموا  يَن َعاَىْدتُْم ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ثُمَّ َلْم يَاناْ َِ ُِّلَْيِهْم َعْهَدُىْم َُِّلى الَّ
تِِهْم ُِّنَّ اللَّ  ، بل لو طلب ادلشرؾ من ادلسلم أف غلريه فعليو أف غلريه، بل كيبلغو مأمنو،  (2)حَو ُيِحَب اْلُمتَِّقينُمدَّ

َوُِّْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك  ََأِمْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّو ثُمَّ َأبِْلْغُو َمْأَمَنُو َذِلَك كما قاؿ تعاىل: 
ٌم َل يَاْعَلُمونبِأَناَُّهْم قَاوْ 

(3). 

بأىل الذمة كادلعاىدين غلدىا متتابعة، قاؿ صلى اهلل   -صلى اهلل عليو كسلم –كالناظر يف كصايا رسوؿ اهلل 
ا يوجد من مىسرية أىٍربىعني عىامنا"  عليو كسلم: "مىن قػىتىل ميعىاىدا يى يىرح رىائحة اجلٍىنة كإٌف رػلىهى
،  كمعىن: "ي يرح (4)

اجلنة": ي يشمها، كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم: "أال من ظلم معاىدان، أك انتقصو، أك كلفو فوؽ طاقتو، رائحة 
 .(5)أك أخذ منو شيئا بغري طيب نف ، فأنا حجيجو يـو القيامة"

كشلا يدؿ على ادلساكاة بني ادلسلمني كغريىم يف القضاء، تلك الواقعة اليت حدثت بني اإلماـ علي بن أ  
درعو، مث  -رضي اهلل عنو –كرجل من أىل الكتاب، كذلك عندما فقد اإلماـ علي  -ضي اهلل عنور  -طالب

"إهنا درعي، كي أبعو كي أىبو، فسأؿ  كجدىا عند ىذا الرجل الكتا ، فجاء بو إىل القاضي شريح قائال:
: ما الدرع إال درعي، كما القاضي شريح الرجل الكتا  قائال: ما تقوؿ فيما يقوؿ أمري ادلؤمنني؟ فقاؿ الرجل

يسألو: يا أمري ىل من  -عنو رضي اهلل –أمري ادلؤمنني عندم بكاذب، فالتفت القاضي شريح إىل اإلماـ علي 
؟ فضحك علي، كقاؿ: أصاب شريح، ما د بينة، فقضى بالدرع للرجل، كأخذىا كمشى كأمري ادلؤمنني (6)بينة

 عاد ليقوؿ: أما أنا فأشهد أف ىذه أحكاـ أنبياء...، أمري ينظر إليو، إال أف الرجل ي ؼلو خ وات، حّت
ادلؤمنني يدنيف إىل قاضيو فيقضي عليو؟ أشهد أف ال إلو إال اهلل، كأشهد أف زلمدا عبده كرسولو، الدرع كاهلل 

، فقاؿ اإلماـ (7)درعك يا أمري ادلؤمنني، اتبعت اجليش كأنت من لق إىل صفني، ف رجت من بعريؾ األكرؽ
  .(8): أما إذ أسلمت فهي لك" -رضي اهلل عنو - علي

                                                           
  .64سورة آؿ عمراف، اآلية: -(1)
 .4سورة التوبة، اآلية: -(2)
 .6سورة البقرة، اآلية:  -(3)
، حديث رقم: )  -(4)  (.2995الب ارم، اجلامع ادلسند الصحيح  )صحيح الب ارم(، أبواب اجلزية كادلوادعة، باب: إمث من قتل معاىدا بغري جـر
(، 3052، حديث رقم:)170، ص: 3بريكت، ج/ -أبو داكد: سنن أ  داكد، حتقيق: زلمد زليي الدين عبداحلميد، ادلكتبة العصرية، صيدا -(5)

 . 444، ص: 1قاؿ عنو األلباين: صحيح، يف السلسلة الصحيحة، مكتبة ادلعارؼ الرياض، ج/
 .53، ص: 1البينة: احلجة الواضحة، كالمىاف، كالدليل، ادلعجم الوسيو، ج/ -(6)
 .1026، ص: 2مايف لونو بياض كسواد، ادلعجم الوسيو، ج/ -(7)
 (.20252، كتاب: آداب القاضي، باب إنصاؼ اخلصمني، حديث رقم: ) البيهقي، السنن الكمل -(8)
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إهنػا صػػورة مػن صػػور القضػػاء يف قمػة عدالتػػو؛ حيػػث يسػوم بػػني ىػذا الرجػػل كأمػػري ادلػؤمنني، كصػػورة يف مساحػػة 
اإلسػػالـ يف ذرك؛ػػا؛ حيػػث كػػاف احلكػػم بالظػػاىر، كعلػػى أمػػري ادلػػؤمنني، ال لػػو، إف مثػػل ىػػذه ادلعاملػػة السػػمحة مػػع 

    قربت اإلسالـ إىل الناس، كجعلتهم يدخلوف يف دين اهلل أفواجا.غري ادلسلمني ىي اليت

  عدالة اإلسالم مع غير المسلمين4 

ذلم ع اءن من بيت ماؿ  -رضي اهلل عنو -عيف اإلسالـ برعاية أىل الكتاب، فقرر سيدنا عمر بن اخل اب
، فسألو قائال: من أم -كىو شيخ ضرير كبري -ادلسلمني، فقد ركل أنو مر بباب مجاعة، فوجد سائال يسأؿ

زية كاحلاجة كالسن، فأخذ عمر أىل الكتاب أنت؟ فقاؿ: يهودم، فسألو: ما أجلأؾ إىل ما أرل؟ قاؿ: أسأؿ اجل
بيده إىل منزلو، كأع اه، مث أرسل إىل خازف بيت ادلاؿ فقاؿ لو: انظر ىذا كأضرابو، فواهلل ما أنصفناه أف أكلنا 

 !!(1)شيبتو، مث طلذلو عند اذلـر

كما حدث يف تاريخ سلفنا إىانةه ألحد من أىل الذمة، بل إف حدث أم جتاكز كاف يعاجلو اإلسالـ يف 
ل م ابنو   -رضي اهلل عنو -اؿ، فعندما شكا إىل عمر أحد األقباط أف ابن كاد مصر " عمرك بن العاص احل

بإحضار عمرك كابنو إىل مكة يف  -رضي اهلل عنو –عندما غلبو يف السباؽ، كقاؿ: أنا ابن األكرمني، أسرع عمر 
بن األكرمني، مث قاؿ لعمرك كلمتو ، البن القب ي، كأمره أف يقتص من ا(2)موسم احلا، كأع ى عمر الدرة

 ؟! (3)ادلأثورة: "مّت استعبدمت الناس كقد كلد؛م أمها؛م أحرارا"

رضي اهلل  –كلقد أقاـ اإلسالـ العدؿ بني ادلسلمني كغري ادلسلمني، كىا ىي رسالة سيدنا عمر ابن اخل اب 
بني الناس يف كجهك كرللسك كقضائك؛ حّت  (4)إىل قاضي القضاة أ  موسى األشعرم قاؿ لو: " آس  -عنو

، فال يصح التفرقة بني ادلت اصمني حّت لو  (5)حّت ال ي مع شري  يف حيفك، كال ييأس ضعي  من عدلك"
 كاف أحدعلا غري مسلم.

كىكذا نرل كي  عامل سلفنا أىل الكتاب، ككي  أظهركا مساحة ىذا الدين الذم ال يقر العصبية، كال 
ادلسلمني، بل يدعو إىل التسامح كالعدؿ معهم، كىذا ادلنهاج ادلتسامح لإلسالـ مع يرضى الظلم حّت لغري 

 األدياف األخرل، ىو سر عظمة اإلسالـ، كسر ذيوعو كانتشاره يف ربوع ادلعمورة.
                                                           

 .126أبو يوس ، كتاب: اخلراج، ص:  -(1)
 .279، ص: 1الدرة: لؤلؤة عظيمة كبرية، ادلعجم الوسيو، ج/ -(2)
 .239، ص: 2شهاب الدين أمحد األبشيهي: ادلست رؼ يف كل فن مست رؼ، ط/ -(3)
 .18، ص:1الوسيو، ج آس: سىوٍّ أك اعدؿ، ادلعجم -(4)
-ق1415زلمد رأفت عثماف، النظاـ القضائي يف الفقو اإلسالمي، باب: خ اب عمر أل  موسى األشعرم، دار البياف، ال بعة: الثانية،  -(5)

 .247،ص:1ـ، ما/1994
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ِل عن التعدي والهمجية4    ثانيا4 ضوابط الحرب  ي اإلسالم، وأنها بمع
من ادلعلـو أف اإلسالـ ىو دين السالـ، ال يأمر باحلرب إال يف الضركرة القصول اليت تستدعي الدفاع   

 -دفاعا عن الدين كالعقيدة كاألرض كالعرض -كاجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل، كمع مشركعية اجلهاد يف سبيل اهلل
يت لقوف ُّا حّت يف حرُّم مع من فإف احلرب يف اإلسالـ ذلا حدكد كضوابو، كللمسلمني أخالقهم اليت 

ػلارُّم من غري ادلسلمني؛ لذا أمر اإلسالـ باحلفاظ على أمواؿ اآلخرين، كبرتؾ الرىباف يف صوامعهم دكف 
التعرض ذلم، كهنى عن اخليانة كالغدر كالغلوؿ، كما هنى عن التمثيل بالقتلى، كعن قتل األطفاؿ كالنساء 

 كق ع األشجار ادلثمرة. كالشيوخ، كعن حرؽ الن يل كالزركع،

أسامة بن زيد عندما كجهو إىل الشاـ بالوفاء بالعهد كعدـ الغدر  -رضي اهلل عنو –كأكصى أبوبكر الصديق 
أىل احلرية أال يهدـ ذلم بيعة كال كنيسة كال قصرا، كال  -رضي اهلل عنو –أك التمثيل، كعاىد خالد بن الوليد 

رجوا صلباهنم يف أياـ أعيادىم، ككاف عمر بن اخل اب رضي اهلل عنو ؽلنعهم من أف يدقوا نواقيسهم أك أف ؼل
أف  -عندما أرسلو يف حرب الفرس -رحيما بغري ادلسلمني من أىل الكتاب، ككاف ينصح سعد بن أ  كقاص

 –يكوف يف حربو بعيدا عن أىل الذمة، كأكصاه أال يأخذكا منهم شيئا؛ ألف ذلم ذمة كعهدا، كما أع ى عمر 
 أمانا على أمواذلم ككنائسهم كصلباهنم كحذر من ىدـ كنائسهم. (1)أىل )إيلياء( - عنورضي اهلل

َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحب ِو ِمْسِكيًنا َويَِتيًما : كأمر اإلسالـ ؛سن معاملة األسرل كإطعامهم، قاؿ تعاىل
  . (2)حَوَأِسيًرا

أف ؽلثل بأحد من أعدائو يف احلركب مهما كاف أمره، كقد أشري  -صلى اهلل عليو كسلم -كي يقبل الرسوؿ
( 3)بأف ينزع ثنيتيو -الذم كاف ػلرض على حرب ادلسلمني كعلى قتاذلم -عليو أف ؽلثل بسهيل بن عمرك

على ذلك، بل رفن  -كسلمصلى اهلل عليو  -السفليني؛ حّت ال يست يع اخل ابة بعد ذلك، ي يوافق الن 
 .(5)فيمثل اهلل  "  (4)قائال: "ال أمثل بو

                                                           
 .293ص:  ،1إيلياء: ىي اسم بيت ادلقدس، ياقوت بن عبداهلل احلموم، معجم البلداف، دار الفكر، بريكت، ج/  -(1)
 .8ورة اإلنساف، اآلية:س -(2)
 .102، ص: 1الثنية: ىي األسناف األربع يف مقدـ الفم، ادلعجم الوسيو، ج/ -(3)
 .536، 1مثل بو: عذبو كنكل بو جبدع أنفو، أك ق ع أذنو أك غريعلا، ادلعجم الوسيو، ج/ -(4)
(، كىػػذا 36739 (، حػػديث رقػػم365، ص: 7كمػػّت كانػػت كأمرىػػا، ج/ أبػػو بكػػر بػػن أ  شػػيبة، مصػػن  أ  شػػيبة، بػػاب: غػػزكة بػػدر الكػػمل -(5)

، ص: 3احلػػديث ميٍرسىػػل، ينظػػر: عبػػداهلل بػػن يوسػػ  الزيلعػػي، نصػػب الرايػػة ألحاديػػث اذلدايػػة، حتقيػػق: زلمػػد يوسػػ  البنػػورم، بػػاب: التمتػػع، ج
120. 
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لرسولو صلى اهلل عليو كسلم أمنيتو بفتح مكة ادلكرمة، كدخلها فاحتا  -عز كجل –كعندما حقق اهلل      
منتصرا ظافرا قاؿ لقريش: "من دخل دار أ  سفياف فهو آمن، كمن ألقى السالح فهو آمن، كمن أغلق بابو 

 .(1)آمن" فهو

 كمن توجيهات اإلسالـ للمسلمني يف احلرب:   

 أف يكوف القتاؿ يف سبيل اهلل. -1

 أف يكوف القتاؿ دلن يقاتلوف ادلسلمني. -2

يَن يُاَقاتُِلوَنُكْم َوَل تَاْعَتُدوا ُِّنَّ اللََّو َل ُيِحَب : عدـ االعتداء، قاؿ تعاىل -3 َِ َوقَاتُِلوا ِ ي َسِبيِل اللَِّو الَّ
اْلُمْعَتِدين

الشَّْهُر اْلَحَراُم بِالشَّْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َ َمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم : ، كقاؿ تعاىل(2)
ن يقاتلوف ، كىذا فيم(3)ن َاْعَتُدوا َعَلْيِو ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتاَُّقوا اللََّو َواْعَلُموا َأنَّ اللََّو َمَع اْلُمتَِّقي

ينهى عن قتاذلم:  -صلى اهلل عليو كسلم -ادلسلمني. أما الذين ال يقاتلوف من غري ادلسلمني، فكاف الن 
قاؿ: "اغزك باسم اهلل يف سبيل  -صلى اهلل عليو كسلم -أف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو - (4)فعن بريدة

، كيف ركاية:" أنكر رسوؿ (5)اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، اغزكا كال تغلوا كال تغدركا كال متثلوا كال تقاتلوا كليدا"
 . (6)قتل النساء كالصبياف"  -صلى اهلل عليو كسلم –اهلل 

عػن التعػرض للرىبػاف كأصػػحاب الصػوامع، كعػن التمثيػل كالغلػػوؿ،  -صػلى اهلل عليػػو كسػلم –ى كمػا كػاف ينهػ
إذا بعػػػث جيوشػػػو قػػػاؿ:  -صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم –قػػػاؿ: كػػػاف رسػػػوؿ اهلل  -رضػػػي اهلل عنهمػػػا -فعػػػن ابػػػن عبػػػاس

الولػػداف، كال أصػػحاب  "اخرجػػوا باسػػم اهلل، تقػػاتلوف يف سػػبيل اهلل مػػن كفػػر بػػاهلل، كال تغلػػوا، كال متثلػػوا، كال تقتلػػوا
 . (7)الصوامع"

  
                                                           

 (.4722رقم:)  مسلم بن احلجاج النيسابورم، صحيح مسلم، كتاب اجلهاد، باب: فتح مكة، حديث  -(1)
 .190سورة البقرة، اآلية: -(2)
 .194سورة البقرة، اآلية:  -(3)
 .50، ص: 2بريدة بن احلصييب احلارثي األسلمي، من أكابر الصحابة، أسلم قبل بدر، كي يشهدىا، انظر: الزركلي، األعالـ، ج -(4)
 (.4619ب تأمري اإلماـ األمراء على البعوث، حديث رقم: ) مسلم بن احلجاج النيسابورم: صحيح مسلم، كتاب اجلهاد كالسري، با -(5)
(، كمسػػلم، يف 2851زلمػػد بػػن إمساعيػػل الب ػػارم: صػػحيح الب ػػارم، كتػػاب اجلهػػاد كالسػػري، بػػاب: قتػػل الصػػبياف يف احلػػرب، حػػديث رقػػم:  )  -(6)

 (.4645)    صحيح مسلم، كتاب اجلهاد كالسري، باب: حترًن قتل النساء كالصبياف، حديث رقم:         
(، كاحلػػديث حسػػن لغػػريه، ركاه 18154، حػػديث رقػػم: ) 154، ص:9البيهقػػي: السػػنن الكػػمل، بػػاب: تػػرؾ مػػن القتػػاؿ فيػػو مػػن الرىبػػاف، ج/ -(7)

، 461، ص:4اإلماـ أمحد بن حنبل يف مسنده، حتقيق: األرنؤكط، كعادؿ مرشد كآخرين، باب: مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد ادل لب، ج/
 .2728ث رقم: حدي
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 ثالثا4 دستور العالقة بين المسلمين وغير المسلمين4

َهاُكُم كضع القرآف قاعدة تعد دستوران يف معاملة ادلسلمني لغريىم من الناس، أال كىي قولو تعاىل:      َل يَاناْ
يِن َوَلْم  يَن َلْم يُاَقاتُِلوُكْم ِ ي الد  َِ رُِموُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تَابَاَروُىْم َوتُاْقِسطُوا ُِّلَْيِهْم ُِّنَّ اللََّو ُيِحَب اللَُّو َعِن الَّ ُْ ُي

يِن َوَأْخَرُموُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َوظَاىَ  يَن قَاتَاُلوُكْم ِ ي الد  َِ َهاُكُم اللَُّو َعِن الَّ ُروا َعَلى ُِّْخَراِمُكْم اْلُمْقِسِطيَن ُِّنََّما يَاناْ
ْوُىْم َوَمْن يَاتَاَولَُّهْم  َُأولَِئَك ُىُم الظَّاِلُمونَ َأْن تَاَولَّ 

، فاآلية كاضحة متاما يف تقرير العالقة بني ادلسلمني كغري (1)
كإظلا ترتقي ىذه  -الذم ىو إع اء كل ذم حق حقو -ادلسلمني، إهنا عالقة قائمة على أمر أعظم من العدؿ

 -، كلقد قدمت اآلية لفظ )الم( على لفظ القسو–حلق فضال كىو الزيادة على ا -العالقة إىل درجة اإلحساف
 ، كىي إشارة رائعة إىل كيفية معاملة غري ادلسلمني، إهنا عالقة قائمة على الم كاإلحساف.-كىو العدؿ

لقد كضع فقهاء الشريعة اإلسالمية قاعدة لتوضيح العالقة بني ادلسلمني كغري ادلسلمني داخل اَّتمع،      
ذلم كىذه القاعدة ىي "اعدة قائمة على ادلعاملة بادلثل، كقد قيل قدؽلا: من عاملك كنفسو ي يظلمك، كىذه الق

ما لنا، كعليهم ما علينا" كتفسريىا لي  على إطالقها، كإظلا، ذلم مالنا من احلقوؽ كاحلريات، كعليهم بعن 
  لية:الذم علينا من الواجبات، كقد فسرت ىذه القاعدة من خالؿ النقاط التا

تأمين الحماية من العدوان الُارمي4 -0  
حيث أكجب اإلسالـ تأمني كل ضوابو احلماية لكل من رضى العيش بداخلو، كىذا ما صرٌح بو الفقهاء       

إف من كاف يف الذمة، كجاء أىل احلرب إىل بالدنا يقصدكنو، كجب يقوؿ ابن حـز األندلسي: ) يف إرشادا؛م.
كذمة  -عز كجل -كالسالح، كظلوت دكف ذلك؛ صونا دلن ىو يف ذمة اهلل(  2) بالكراع علينا أف طلرج لقتاذلم

 .( 3)(فإف تسليمو دكف ذلك إعلاؿ لعقد الذمة  -صلى اهلل عليو كسلم -رسولو

كىذا ابن تيمية يق  بعن  يف كجو التتار عندما أرادكا إطالؽ سراح أسرل ادلسلمني فقو، كإبقاء      
النصارل باألسر فقاؿ: إنا النرضى إال بافتكاؾ مجيع األسرل من ادلسلمني كغريىم؛ ألهنم أىل ذمتنا، كال ندع 

 .(4)اء على اهلل.. أسريا ال من أىل ادللة، كال من أىل الذمة، فهذا عملنا، كإحساننا كاجلز 

  

                                                           
 )ادلكتبة الشاملة( 3. ينظر: القرضاكم، غري ادلسلمني يف اَّتمع اإلسالمي ص/9 -8سورة ادلمتحنة، اآلية:  -(1)
 .783، ص: 2الكراع: اسم غلمع اخليل، ادلعجم الوسيو، ج/ -(2)
 )ادلكتبة الشاملة( 6ينظر: القرضاكم، غري ادلسلمني يف اَّتمع اإلسالمي ص/ -(3)
 )ادلكتبة الشاملة( 6. ينظر: القرضاكم، غري ادلسلمني يف اَّتمع اإلسالمي ص/336ابن تيمية، رلموع الفتاكل، ط/ دار الوفاء، ص:  -(4)
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 تأمين الحماية الداخلية4 -2
 تشتمل ىذه احلماية على ما يلى:

ػػػػػػػػ محاية الدماء كاألبداف، فقد تضافرت األحاديث النبوية كسلوؾ الصحابة على حترًن إحلاؽ أم أذل أك ظلم 
صلى اهلل عليو  -قولوبأم إنساف، مواطن أك زائر غري مسلم، ىو يف ذمة ادلسلمني كعهدىم، كمن ذلك 

ٍيئنا ًبغىرٍيً ًطيًب نػىٍف و -كسلم ا كىانٍػتػىقىصىوي كىكىلحفىوي فػىٍوؽى طىاقىًتًو أىٍك أىخىذى ًمٍنوي شى ًمٍنوي فىأىنىا ، ))أىالى مىٍن ظىلىمى ميعىاىىدن
حىًجيجيوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ((
(1). 

، كمن ىنا " (2)"ال يؤخذ منهم رجل بظلم آخر"ألىل صلراف:  –صلى اهلل عليو كسلم  -كيف عهد الن      
 فحق احلماية ادلقررة تتضمن محاية دمائهم كأنفسهم كأبداهنم، كما تتضمن محاية أمواذلم كأعراضهم..  

صلى اهلل عليو  –فدماؤىم كأنفسهم معصومة باتفاؽ ادلسلمني، كقتلهم حراـ باإلمجاع؛ يقوؿ الرسوؿ      
ا بًغىرٍيً حىق  يٍى يػىرىٍح رىاًئحىةى اجلٍىنحًة، كىًإنحوي لىييوجىدي رػليهىا ًمٍن مىًسريىًة أىٍربىًعنيى عىامنا" مىٍن قػىتىلى ميعىاىى " -كسلم دن

. كادلعاىىد  (3)
: أكثر ما ي لق على أىل الذمة، كقد ي لق على غريىم من الكفار إذا صوحلوا على ترؾ (4)كما قاؿ ابن األثري

 .(5)احلرب"

: أنو كتب إىل بعن أمرائو يف مسلم قتل ذميًّا، فأمره -رضي اهلل عنو -عن عمر بن عبد العزيز"كقد صح      
ًفعى إليو، فضرب عنقو" أف يدفعو إىل كىلًيًو، فإف شاء قتلو، كإف شاء عفا عنو... فدي
(6). 

ذلم كسوةن شتاءن إذا قدمت عليهم فال تبيعن إىل بعن كالتو على اخلراج: )) -ورضي اهلل عن –"ككتب عليٌّ      
ا يف درىم، كال تقم  كال صيفان، كال رزقنا يأكلونو، كال دابة يعملوف عليها، كال تضربن أحدان منهم سوطان كاحدن

متاعنا( يف شيء من اخلراج، فإظلا أيًمرنا أف نأخذ منهم ) درىم، كال تبع ألحد منهم عرضنا رجالن قائمنا يف طلب
                                                           

، حػػػديث رقػػػم: 170، ص: 3أبػػػو داكد، سػػػنن أ  داكد، حتقيػػػق: زلمػػػد زليػػػي الػػػدين عبػػػد احلميػػػد، بػػػاب: تعشػػػري أىػػػل الذمػػػة إذا اختلفػػػوا، ج/ -(1)
 .444، ص: 1أللباين: حديث صحيح، يف السلسلة الصحيحة، ج/، قاؿ عنو ا3052

 .72، ص: 2000، 1أبو يوس ،  اخلراج، دار الرتاث اإلسالمي، مصر، ط/ -(2)
، لبنػػاف/  -(3) زلمػػد بػػن فتػػوح احلميػػدم: اجلمػػع بػػني الصػػحيحني الب ػػارم كمسػػلم، حتقيػػق: علػػي حسػػني البػػواب، بػػاب: أفػػراد الب ػػارم، دار ابػػن حػػـز

 . 2943، حديث رقم: 439، ص: 3ـ، ج/ 2002ق/ 1423بعة: الثانية، بريكت، ال 
بػو أسػد عز الدين أبو احلسن اجلزرم، ادلعركؼ ب) ابن األثري(، مؤرخ إسالمي، كيعد كتابو الكامل يف التاريخ، مرجعان أساسان يف التػاريخ، مػن كت -(4)

 .84، ص: 1الغابة يف معرفة الصحابة،  الزركلي، األعالـ، ج/
، ادلكتبػػة التجاريػػػة 1)ادلكتبػػػة الشػػاملة( كزيػػػن الػػدين زلمػػد بػػػن علػػي، فػػين القػػػدير، ط/ 8القرضػػاكم، غػػري ادلسػػػلمني يف اَّتمػػع اإلسػػالمي ص/ -(5)

 . 193، ص:8912، رقم: 6الكمل، مصر، ج/
الصػنعاين: ادلصػن  لعبػد الػرزاؽ، حتقيػق: حبيػب )ادلكتبػة الشػاملة( كأبػو بكػر عبػد الػرزاؽ  9القرضاكم، غري ادلسلمني يف اَّتمػع اإلسػالمي ص/ -(6)

 .102 -101، ص:18518،  رقم: 10ق، ج/1403، 2الرمحن األعظمي، باب: قود ادلسلم بالذمي، ادلكتب اإلسالمي بريكت، ط/ 
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، يأخذؾ اهلل بو دكين، كإف بلغف عنك خالؼ ذلك عزلتك((. قاؿ العفو، فإف أنت خالفت ما أمرتك بو
الواد: إذف أرجع إليك كما خرجت من عندؾ! ) يعف أف الناس ال ييدفعوف إال بالشدة( قاؿ: كإف رجعتى كما 

 .(1)خرجت"

 اااااا حماية األعراض4 
غلوز ألحد أف يسبو أك يتهمو  "ػلمي اإلسالـ ًعرض الذمي ككرامتو، كما ػلمي ًعرض ادلسلم ككرامتو، فال

ٍلًقو أك خيليقو أك غري ذلك  بالباطل، أك يشنع عليو بالكذب، أك يغتابو، كيذكره مبا يكره يف نفسو أك نسبو أك خى
 .(2)شلا يتعلق بو"

)محايتنا(  إف عقد الذمة يوجب ذلم حقوقنا علينا؛ ألهنم يف جوارنا كيف خفارتنايقوؿ بعن فقهاء ادلالكية: ))
 .(3) ، كذمة اإلسالـ(( -صلى اهلل عليو كسلم –، كذمة رسولو -تعاىل -نا كذمة اهللكذمت

غلب ك  األذل عن الذمي كحتـر غيبتو كادلسلم؛ ألنو بعقد الذمة كجب لو كيقوؿ بعن فقهاء احلنفية: ))
 .(4)مالنا، فإذا حرمت غيبة ادلسلم حرمت غيبتو، بل قالوا: إف ظلم الذمي أشد((

األموال4ااااا حماية   
"محاية األنف  كاألبداف كاألعراض لغري ادلسلمني مثل محاية األمواؿ، كىذا شلا اتفق عليو ادلسلموف يف مجيع     

مع نصارل  -صلى اهلل عليو كسلم –األق ار، كسلتل  العصور، فقد كاف من ضمن ادلعاىدة اليت كقعها الن  
على أمواذلم  -صلى اهلل عليو كسلم –زلمد الن  رسوؿ اهلل صلراف:))كلنجراف كحاشيتها جوار مع اهلل، كذمة 

 .(5)كأرضهم كملتهم كغائبهم كشاىدىم كعشري؛م كبيعهم، ككل ما حتت أيديهم من قليل أك كثري((
                                                           

البيهقػػػي، السػػػنن ، كانظػػػر: 16 -15)ادلكتبػػػة الشػػػاملة( كأبػػػو يوسػػػ  اخلػػػراج، ص:  10القرضػػػاكم، غػػػري ادلسػػػلمني يف اَّتمػػػع اإلسػػػالمي ص/ -(1)
 .205، ص: 18516، رقم: 9الكمل، باب: النهي عن التشديد يف جباية اجلزية،  ج/

، كانظػر: البيهقػي، السػنن الكػمل، بػاب: النهػي عػن التشػديد يف 16)ادلكتبة الشاملة(  11القرضاكم، غري ادلسلمني يف اَّتمع اإلسالمي ص/ -(2)
 .205، ص: 18516، رقم: 9جباية اجلزية،  ج/

 .14، ص: 3شهاب الدين القرايف، الفركؽ) أنوار المكؽ يف أنواء الفركؽ(، حتقيق: خليل منصور، ج/ -(3)
)ادلكتبة الشاملة( ابن عابدين، زلمد آمني بن عبد العزيز احلنفي، الدر ادل تار كحاشػية  12القرضاكم، غري ادلسلمني يف اَّتمع اإلسالمي ص/ -(4)

 .246-244، ص: 3ـ، ج/1992 -ق1412الفكر بريكت، ال بعة الثانية كحاشية ابن عابدين عليو، دار 
 .72)ادلكتبة الشاملة(  أبو يوس ، اخلراج، ص:  11القرضاكم، غري ادلسلمني يف اَّتمع اإلسالمي ص/ -(5)



 دأ. محمد سالم عبدالسي                                                              تسامح اإلسالم مع غير المسلمين                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
194 

" امنع ادلسلمني من ظلمهم كاإلضرار ُّم،   -رضي اهلل عنهما –كيف عهد عمر إىل أ  عبيدة بن اجلراح      
" إظلا بذلوا اجلزية لتكوف دماؤىم كدمائنا، كأمواذلم   -رضي اهلل عنو – ؛لها" ، كقوؿ علي كأكل أمواذلم إال

 .(2)، كعلى ىذا استقر عمل ادلسلمني طواؿ العصور" (1)كأموالنا"

 ااااا التأمين عند العجِ والشيُوخة4 
ن يعولونو؛ ألهنم رعية للدكلة ضمن اإلسالـ لغري ادلسلمني يف ظل دكلتو، كفالة ادلعيشة ادلالئمة ذلم كدل     

))كيل كيٍم رىاعو كىكيل كيٍم مىٍسؤكؿ عىٍن  -صلى اهلل عليو كسلم –ادلسلمة، كىي مسؤكلة عن كل رعاياىا، قاؿ الن  
ـي رىاعو كىمىٍسؤكؿه عىٍن رىًعيحًتًو، كىالرحجيلي رىاعو يف أىٍىًلًو كىىيوى مىٍسؤكؿه عىٍن رىًعيح  ٍرأىةي رىاًعيىةه يف بػىٍيًت زىٍكًجهىا رىًعيحًتًو، اإًلمىا ًتًو، كىاٍلمى

ـي رىاعو يف مىاًؿ سىيًٍّدًه كمىٍسؤكؿه عىٍن رىًعيحًتًو،  : كىالرحجيلي رىاعو -كىمىٍسؤكلىةه عىٍن رىًعيحًتهىا، كىاخلٍىاًد : كىحىًسٍبتي أىٍف قىٍد قىاؿى قىاؿى
ل كيٍم رىاعو كىمىٍسؤكؿه عىٍن رىًعيحًتًو((كىكي  -يف مىاًؿ أىبًيًو كىمىٍسؤكؿه عىٍن رىًعيحًتوً 

، كىذا ما مضت بو سنة الراشدين كمن (3)
 بعدىم.

كجعلت ذلم أؽلا )) ففي عقد الذمة الذم كتبو خالد بن الوليد ألىل احلرية بالعراؽ، ككانوا من النصارل:     
شيخ ضع  عن العمل، أك أصابتو آفة من اآلفات، أك كاف غنيحا فافتقر كصار أىل دينو يتصدقوف عليو، 

 .(4)من بيت ماؿ ادلسلمني ىو كعيالو((طرحت جزيتو كًعيل 

 كرأل عمر بن اخل اب شي نا يهودينا يسأؿ الناس، فسألو عن ذلك، فعرؼ أف الشي وخة كاحلاجة أجلأتاه     
إىل ذلك، فأخذه كذىب بو إىل خازف بيت ماؿ ادلسلمني، كأمره أف يفرض لو كألمثالو من بيت ادلاؿ ما 

!يكفيهم كيصلح شأهنم، كقاؿ يف ذلك: ما أنصفناه إذ أخذنا منو اجل زية شابنا، مث طلذلو عند اذلـر
(5). 

  

                                                           
رتاث العػػػػػػر ، ط: ، دار إحيػػػػػػاء الػػػػػػ9عبػػػػػػد اهلل بػػػػػػن قدامػػػػػػو ادلقدسػػػػػػي، ادلغػػػػػػف شػػػػػػرح سلتصػػػػػػر اخلرقػػػػػػي، بػػػػػػاب: مسػػػػػػألة قػػػػػػاؿ : كمػػػػػػن نقػػػػػػن، ج/ -(1)

 .289ـ، ص:1985-ق1405األكىل:
 )ادلكتبة الشاملة(   11-10القرضاكم، غري ادلسلمني يف اَّتمع اإلسالمي ص/ -(2)
 .1829، حديث رقم:1459، ص:3مسلم بن احلجاج النيسابورم، صحيح مسلم، باب: فضيلة اإلماـ العادؿ، ج/ -(3)
 .144)ادلكتبة الشاملة( ، كأبو يوس ، اخلراج، ص:13-12تمع اإلسالمي ص/ينظر: القرضاكم، غري ادلسلمني يف اَّ -(4)
 .126)ادلكتبة الشاملة( بتصرؼ يسري،  كأبو يوس ، يف اخلراج، 13-12القرضاكم، غري ادلسلمني يف اَّتمع اإلسالمي ص/ -(5)
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 الحريات العامة4 -3
 تشمل ىذه احلريات على ما يلي:

ادلعتقد كالتدين كشلارسة الشعائر كصوف أماكن العبادة:ػػػػػ  حرية   

حرية  -بوضوح تاـ –حيث ػلمي اإلسالـ فيما ػلميو من حقوؽ أىل الذمة حق احلرية، كقد أقر اإلسالـ      
االعتقاد لكل الناس، فال إكراه ألحد على دخوؿ اإلسالـ، كإف كاف يدعوىم إليو، كالدعوة إىل دخوؿ اإلسالـ 

ادُْع َُِّلى َسِبيِل رَب َك : عليو أمراف متضاداف: األكؿ جائز مشركع، كالثاين حراـ شلنوع، قاؿ تعاىلكاالجبار 
َسِبيِلِو َوُىَو َأْعَلُم  بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَماِدْلُهْم بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ُِّنَّ رَبََّك ُىَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعنْ 

ْهَتِدينبِاْلمُ 
يِن َقْد تَابَايََّن الَرْشُد ِمَن اْلَغي  َ َمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُاْؤِمْن  َل : ، كقاؿ تعاىل(1) ُِّْكَراَه ِ ي الد 

بِاللَِّو  َاَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْاَقى َل اْنِفَصاَم َلَها َواللَُّو َسِميٌع َعِليمٌ 
قاؿ ابن كثري يف تفسري ىذه اآلية:  (2)

ه كاًضحه، جليه دالئلو كبراىينو، ال ػلتاج إىل أف يكره  ا على الدخوؿ يف دين اإلسالـ، فإنو بنيٍّ أم ال تيكرىوا أحدن
 .(3)أحد على الدخوؿ فيو 

"ككذلك صاف اإلسالـ لغري ادلسلمني معابدىم كرعى حرمة شعائرىم، بل جعل القرآفي من أسباب اإلذف      
يَن ياُ : تعاىليف القتاؿ محايةى حرية العبادة، كذلك يف قولو  َِ َقاتَاُلوَن بِأَناَُّهْم ظُِلُموا َوُِّنَّ اللََّو َعَلى َنْصرِِىْم ُأِذَن لِلَّ

يَن ُأخْ 33َلَقِديٌر ) َِ رُِموا ِمْن ِديَارِِىْم ِبَغْيِر َحقٍّ ُِّلَّ َأْن يَاُقوُلوا رَبَاَنا اللَُّو َوَلْوَل َدْ ُع اللَِّو النَّاَس بَاْعَضُهْم ( الَّ
ََْكُر ِ يَها اْسُم اللَِّو َكِثيًرا َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِمُد ُي بِبَاْعٍض َلُهد 

. كقد رأينا كي  اشتمل عهد (4)
إىل أىل صلراف، أف ذلم جوار اهلل كذمة رسولو على أمواذلم كملحتهم كبًيىعهم" -صلى اهلل عليو كسلم –الن  

(5) . 

"كيف عهد عمر بن اخل اب إىل أىل إيلياء )القدس( نص على حيريتهم الدينية، كحرمة معابدىم       
ياء من األماف: أع اىم أماننا ألنفسهم كأمواذلم كشعائرىم: ))ىذا ما أع ى عبد اهلل  عمر أمري ادلؤمنني أىل إيل

ككنائسهم كصلباهنم كسائر ملحتها، ال تيسكن كنائسهم، كال ؛دـ، كال ينتقص منها كال من حيزىا كال من 
                                                           

 .125سورة النحل، اآلية:  -(1)
 .256سورة البقرة، اآلية: -(2)
 )ادلكتبة الشاملة(13-12، كالقرضاكم، غري ادلسلمني يف اَّتمع اإلسالمي ص/310، ص:1ري القرآف العظيم، ج/ابن كثري، تفس -(3)
 .40 -39سورة احلا، اآلية:  -(4)
ـ، 2000، 1)ادلكتبػػة الشػػاملة( أبػػو يوسػػ ، اخلػػراج، دار الػػرتاث اإلسػػالمي، مصػػر، ط15القرضػػاكم، غػػري ادلسػػلمني يف اَّتمػػع اإلسػػالمي ص/ -5

 .72ص:
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صليبها كال من شيء من أمواذلم، كال ييكرىوف على دينهم، كال ييضار أحد منهم، كال يسكن بإيلياء معهم أحد 
 .(1)من اليهود...."

 –لوفد نصارل صلراف  -صلى اهلل عليو كسلم –كمن أبل  األمثلة على تسامح اإلسالـ الرفيع مساح الن      
أف يدخلوا مسجده، كأف غللسوا فيو بضعة أياـ، فإذا حضرت صال؛م قاموا متوجهني  -ككانوا ستني ش صا

.(2)إىل الشرؽ على مرأل كمسمع من رسوؿ اهلل دكف اعرتاض منو أك منع   

 حرية العمل والكسب وتولى مناصب الدولة4 -4
إف حرية العمل مفتوحة للمسلمني كغري ادلسلمني دلمارسة أم عمل أك مهنة، كىذا ما دفع غري ادلسلمني 
 داخل اَّتمع اإلسالمي بكل ثقة كطمأنينة إىل أف يتوجهوا إىل األعماؿ اليت تدر أكم قدر من األرباح، فقد

 كجتارا كأطباء. كانوا صيارفة كصياغا

ككذلك األمر بالنسبة لتود كظائ  الدكلة، فلهم م لق احلرية يف ذلك باستثناء الوظائ  اليت ذلا السمة 
 الدينية االعتقادية البحتة كاإلمامة العامة كالقضاء.

 كذلم ادلشاركة  يف إبداء الرأم للدكلة كعرض مشاكل كأحواؿ ادلواطنني كمعاجلتها.

ي يكػػػن يف التشػػػريع اإلسػػػالمي مػػػا يغلػػػق دكف أىػػػل الذمػػػة أم بػػػاب مػػػن أبػػػواب األعمػػػاؿ، قػػػاؿ آدـ ميتػػػز: ))ك 
ككانت قدمهم راس ة يف الصنائع اليت تدر األرباح الوافرة، فكانوا صيارفة كجتارنا كأصحاب ضػياع كأطبػاء، بػل إف 

علػػى حػػني كػػاف أكثػػر أىػػل الذمػػة نظمػػوا أنفسػػهم، ؛يػػث كػػاف معظػػم الصػػيارفة اجلهابػػدة يف الشػػاـ مػػثالن يهػػودنا، 
األطبػػػاء كالكتبػػػة نصػػػارل، ككػػػاف رئػػػي  النصػػػارل ببغػػػداد ىػػػو طبيػػػب اخلليفػػػة، ككػػػاف رؤسػػػاء اليهػػػود كجهابػػػذ؛م 

 .(3)عنده((

 تولي مناصب الدولة4
"ألىل الذمة احلق يف توىل كظائ  الدكلة كادلسلمني إال ما غلب عليو الصبغة الدينية كاإلمامة كرئاسة 

 يش، كالقضاء بني ادلسلمني، كالوالية على الصدقات كضلو ذلك.الدكلة كالقيادة يف اجل

كقيادة اجليش ليست عمالن مدنيا صرفان، بل ىي عمل من أعماؿ العبادة يف اإلسالـ، إذ اجلهاد يف قمة      
 العبادات اإلسالمية.

                                                           
 .609، ص: 3)ادلكتبة الشاملة(  ال مم، تاريخ ال مم، ط: دار ادلعارؼ، مصر، ج/15القرضاكم، غري ادلسلمني يف اَّتمع اإلسالمي ص/ -(1)
 .574، ص: 1ـ، ج/1983ق/ 1403ابن ىشاـ، السرية النبوية، دار ادلعرفة، بريكت،  -(2)
 .86، ص: 1، فصػل: اليهػود كالنصػارل، ج/4اذلجػرم، ترمجػة: زلمػد عبػد اذلػادم أبػو ريػدة، ط/ آدـ ميتز، احلضارة اإلسالمية يف القرف الرابع -(3)

 )ادلكتبة الشاملة(18كالقرضاكم، غري ادلسلمني يف اَّتمع اإلسالمي ص/
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مبا ال يؤمن بو، كمثل  ككذا القضاء فإظلا ىو حكم بالشريعة اإلسالمية، كال ي لب من غري ادلسلم أف ػلكم     
 ذلك الوالية على الصدقات كضلوىا من الوظائ  الدينية.

كما عدا ذلك من كظائ  الدكلة غلوز إسناده إىل غري ادلسلمني من أىل الذمة، إذا حتققت فيهم الشركط      
ستحكم منهم اليت ال بد منها، كاألمانة كاإلخالص للدكلة، خبالؼ احلاقدين الذين تدؿ الدالئل على بغن م

َُوا ِبطَانًَة ِمْن ُدوِنُكْم َل يَْألُوَنُكْم َخَباًل َوَدوا  للمسلمني، كالذين قاؿ اهلل فيهم: ُِ يَن آَمُنوا َل تَاتَّ َِ يَا َأيَاَها الَّ
ِفي ُصُدورُُىْم َأْكبَاُر َقْد بَاياَّنَّ  ُْ ا َلُكُم اْْليَاِت ُِّْن ُكْنُتْم َما َعِنَتْم َقْد َبَدِت اْلبَاْغَضاُء ِمْن َأ ْاَواِىِهْم َوَما ُت

تَاْعِقُلون
(1)"(2). 

"كقد قاؿ ادلؤرخ الغر  آدـ ميتز: من األمور اليت نعجب ذلا كثرة عدد العماؿ )الوالة ككبار ادلوظفني(      
كادلتصرفني غري ادلسلمني يف الدكلة اإلسالمية، فكأف النصارل ىم الذين ػلكموف ادلسلمني يف بالد اإلسالـ 

 .  (3)كالشكول من حتكيم أىل الذمة يف أبشار ادلسلمني شكول قدؽلة"

 ل يعني العتداء عليهم، واإلسالم ليس بدعا  ي ىَا4 رابعا4ً تسمية المُالفين " كفارا"4
، كألف غري ادلسلمني سرتكا اإلؽلاف ادلوجود يف أصل (4)الكفر" يف اللغة إظلا يعف السرت كالتغ ية إف لفظ "     

 –نفوسهم، كادلركوز يف ف ر؛م اليت ف رىم اهلل عليها، جبحودىم كإنكارىم، فلذلك مسوا " كفارا"، فالتسمية 
تسمية لغوية، كىي فقو لتمييز من دخل يف اإلسالـ شلن ي يدخل فيو، كال تعف أبدا بأم حاؿ من  -أساسا

ف نصوص الشريعة تنهي عن االعتداء األحواؿ، ظلم اآلخر، أك االعتداء عليو من دكف ممر أك سبب، بل إ
رُِموُكْم ِمْن  َل كاجلور على اآلخرين، قاؿ تعاىل: ُْ يِن َوَلْم ُي يَن َلْم يُاَقاتُِلوُكْم ِ ي الد  َِ َهاُكُم اللَُّو َعِن الَّ يَاناْ

يَن قَاتَاُلوُكْم ِ ي ( 2ِديَارُِكْم َأْن تَابَاَروُىْم َوتُاْقِسطُوا ُِّلَْيِهْم ُِّنَّ اللََّو ُيِحَب اْلُمْقِسِطيَن ) َِ َهاُكُم اللَُّو َعِن الَّ ُِّنََّما يَاناْ
يِن َوَأْخَرُموُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َوظَاَىُروا َعَلى ُِّْخَراِمُكْم َأْن تَاَولَّْوُىْم َوَمْن يَاتَاَولَُّهْم  َُأولَِئكَ  ُىُم الظَّاِلُمون الد 

(5). 

ِية والغاية من  رضها4خامساً   4 حقيقة الج
أدىن نظرة أك تصفح لتشريعات اإلسالـ يف ىذا الشأف لتؤكد أف اجلزية مبل  زىيد من ادلاؿ، تؤخذ من  إف     

 القادرين فقو، كيعفى منها الشيوخ كالصبياف كالنساء كالفقراء.
                                                           

 . 118سورة آؿ عمراف، اآلية:  -(1)
 )ادلكتبة الشاملة( 19القرضاكم، غري ادلسلمني يف اَّتمع اإلسالمي ص/ -(2)
)ادلكتبػػة الشػػاملة( كآدـ ميتػػز، احلضػػارة اإلسػػالمية يف القػػرف الرابػػع اذلجػػرم، ترمجػػة: زلمػػد  6القرضػػاكم، غػػري ادلسػػلمني يف اَّتمػػع اإلسػػالمي ص/ -(3)

 .105، ص: 1عبد اذلادم أبو ريدة، مرجع سابق، ج/
 .191، ص: 5ابن فارس، معجم مقاي  اللغة، ج/ -(4)
 .9-8سورة ادلمتحنة، اآليتاف:  -(5)
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يَن َل قَاتُِلوا : أمر اهلل بأخذ اجلزية من ادلقاتلني دكف غريىم كما نصت اآلية على ذلك قاؿ تعاىل كلقد     َِ الَّ
يَن ُأوتُوا يُاْؤِمُنوَن بِاللَِّو َوَل بِاْليَاْوِم اْْلِخِر َوَل ُيَحر ُموَن َما َحرََّم اللَُّو َوَرُسولُُو َوَل يَِديُنوَن ِديَن الْ  َِ َحق  ِمَن الَّ

ِْيََة َعْن َيٍد َوُىْم َصاِغُرون اْلِكَتاَب َحتَّى يُاْعطُوا اْلِج
(1).  

الذم دؿ عليو القرآف أف اجلزية تؤخذ من ادلقاتلني، كىذا إمجاع من العلماء على أف اجلزية إظلا "كالدليل      
توضع على مجاجم الرجاؿ األحرار البالغني، كىم الذين يقاتلوف دكف النساء كالذرية كالعبيد كاَّانني ادلغلوبني 

 .  (2)على عقوذلم كالشيخ الفاين"

يقوؿ: "إظلا بذلوا اجلزية لتكوف أمواذلم كأموالنا، كدماؤىم   -اهلل عنورضي  -كعليٌّ بن أ  طالب     
 .(3)كدمائنا"

" يف كعلى ىذا فإننا إذا قمنا مبقارنة بني ما حتصٍّلو الدكلة ادلسلمة من أىل الكتاب يف مقابل ما تنفقو عليهم    
نفقو الدكلة أكثر بكثري شلا حتصٍّلو موهنا، أك إعفاء من القتاؿ سوؼ صلد أف ما تدصورة إعانات، أك مرافق يست 

 منهم.

فهل يف ىذا اض هاد، كسلب للحريات، كإرىاؽ بضرائب، أـ أهنا رمحة اإلسالـ الواسعة اليت تشمل     
َوَما َأْرَسْلَناَك ُِّلَّ َرْحَمًة لِْلَعاَلِمينَ : العادلني، قاؿ تعاىل

(4). 

 مع مُالفيو4سادسا4 شهادات غير المسلمين على سماحة اإلسالم 
إف التاريخ يشهد أف اليهود كغريىم ي يذكقوا طعم األمن كاحلرية إال يف ظل الدكلة اإلسالمية، كذلك ما      

شهد بو ادلنصفوف منهم، كالشهادات يف ىذا ادلوضوع كثرية؛ ؛يث يضيق ادلقاـ عن ذكرىا؛ لذا سأكتفي بذكر 
 كر ىذا الذم شهد بو ادلنصفوف منهم:نزر يسري منها، كما أحوج الغربيني اليـو إىل تذ 

: يؤكد أف ما متيز بو ادلسلموف الفاحتوف ىو دماثة خلقهم كتسازلهم الذم فاؽ كل (5)فهذا غوستاؼ لوبوف -
 –احلدكد، ككاف لذلك كبري األثر يف البالد اليت مت فتوحها، كيقوؿ: " إف أظهر ما يتص  بو الشرقيوف 

                                                           
 .29سورة التوبة، اآلية:  -(1)
 .266، ص:1ابن سعد، ال بقات الكمل، ج/ -(2)
 .445، ص:8، ج/1ـ، ط/1985-ق1405عبد اهلل بن قدامو، ادلغف شرح سلتصر اخلرقي، كتاب اجلزية، دار إحياء الرتاث،  -(3)
 .107سورة األنبياء، اآلية: -(4)
كفيلسوؼ مادم، ال يػؤمن باألديػاف، عمػل يف أكركبػا كآسػيا ك ػاؿ أفريقيػا، جػاءت أ؛اثػو ـ( ، مستشرؽ 1931 -ـ1842غوستاؼ لوبوف: ) -(5)

ىب ككتبػػو، متسػػمة بإنصػػاؼ احلضػػارة اإلسػػالمية، كىػػو مػػا دفػػع الغػػربيني إىل إعلالػػو مػػن كتبػػو حضػػارة العػػرب. ادلوسػػوعة ادليسػػرة يف األديػػاف كادلػػذا
 .3، ص: 132ي، إشراؼ كمراجعة: مانع بن محاد اجلهف، دار الندكة،، ج/كاألحزاب ادلعاصرة، الندكة العادلية للشباب اإلسالم
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الكبري، كتسازلهم  ككقارىم يف مجيع األحواؿ، كقد أكرثهم إؽلاهنم  ىو أدُّم اجلم، كحلمهم -ادلسلموف
 .( 1)طمأنينةن ركحية، يف حني  تورثنا أمانينا كاحتياجاتنا ادلصنوعة قلقا دائما يبعدنا عن تلك السعادة" 

بة جازلة، " أف النصارل الذين اعتنقوا اإلسالـ إظلا اعتنقوه عن رغ (2)كيقرر اإلصلليزم السري توماس أرنولد -
لقد عامل ادلسلموف الظافركف العرب ادلسيحيني بتسامح عظيم منذ القركف العن إرغاـ كإكراه،  فيقوؿ : "

ادلتعاقبة، كنست يع أف ضلكم ؛ق أف القبائل ادلسيحية اليت اعتنقت اإلسالـ قد اعتنقتو عن اختيار كإرادة 
لمني ىم الشاىد على ىذا ني مجاعات ادلسحرة، كأف العرب ادلسيحيني الذين يعيشوف يف كقتنا ىذا ب

 .(3)التسامح"

كبعد فهذا نزر يسري من شهادات غري ادلسلمني من الذين كقفوا على حقيقة ىذا الدين السمح بعظمتو      
اليت ال تضاىيها عظمة، كبإنسانيتو اليت لي  ذلا حدكد، فلم يست ع ىؤالء أف يكتموا شهاد؛م، أك أف يسلبوه 

 م اهلل الذم أن ق كل شيء.حقو، فأن قه

 ىذا ما أراد الباحث بيانو عن تسامح اإلسالـ مع غري ادلسلمني، كباهلل التوفيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .117ق، ص:1418رللة منار اإلسالـ، اإلمارات، مجادل األكىل  -(1)
(، مستشػػػرؽ إصلليػػػزم، مػػػن كتبػػػو الػػػدعوة إىل اإلسػػػالـ، ادلوسػػػوعة ادليسػػػرة يف األديػػػاف كادلػػػذاىب كاألحػػػزاب 1930 -ـ1864تومػػػاس أرنولػػػد: ) -(2)

 .3، ص: 132رة، الندكة العادلية للشباب اإلسالمي، إشراؼ كمراجعة: مانع بن محاد اجلهف، دار الندكة، جادلعاص
 .83ـ، ص:1997أمحد احلويف، مساحة اإلسالـ، اذليئة العامة للكتاب، القاىرة،  -(3)
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 ااااااااااااااةاااامالُاتا

 بعد عرض ىَا البحث  تتضح بعض النتائج، من أىما ما يلي4
دين الرمحة كالتسامح، كإفشاء  إف أدىن تأمل يف عقيدة اإلسالـ كتشريعاتو اخلالدة يوضح أف اإلسالـ -1

: السالـ كىداية الناس إىل اخلري كالصالح، كلي  فيو ما ػلن على الكراىية كالعداء؛ مصداقا لقولو تعاىل
 ََوَما َأْرَسْلَناَك ُِّلَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمين

(1).  

مبػػا كفلػػو ذلػػم اإلسػػالـ مػػن لقػػد أثبػػت التػػاريخ أف غػػري ادلسػػلمني يف كنػػ  اإلسػػالـ ىػػم أسػػعد النػػاس، كذلػػك  -2
 حقوؽ، جذبت كثريين منهم إليو، طوعا ال قسرا.

يف معاملػػة غػػري ادلسػػلمني رمحػػة كمساحػػة كعػػدالن؛ ألنػػو القػػدكة  بشػػرم الكامػػلىػػو النمػػوذج ال -  -ف النػػ  أ -3
  ال تضيع حقوؽ غري ادلسلمني يف اَّتمع اإلسالمي  ؛جة أهنم غري مسلمني. ّتالعملية ألمتو؛ ح

يف معاملػػة  ،قػػوالن كعمػػالن   علػػى مػػنها القػػرآف الكػػرًن كاالقتػػداء بػػالن سػػاركا الصػػحابة رضػػي اهلل عػػنهم  أف -4
 غري ادلسلمني، فلم يظلموا أحدا من غري ادلسلمني، كلو كانوا خلفاء أك أمراء. 

 الػدين كمػػن تسػمية اآلخػرين كفػارا ال يعػف ظلمهػم أك االعتػداء علػيهم؛ فهػي للتمييػز فقػو بػني مػن دخػل يف -5
 ي يدخل، كاإلسالـ ي يأت جبديد يف ىذا؛ فكل ذم دين ي لق على سلالفيو " كفارا".

احلػػرب يف اإلسػػالـ ذلػػا ضػػوابو كأخػػالؽ، فهػػي حػػرب شػػريفة بعيػػدة عػػن االعتػػداء كاجلػػور، كلػػي  يف تػػاريخ   -6
 ادلسلمني حركب جائرة، كالعاي يشهد بنزاىة حركب ادلسلمني كأخالقيا؛ا.

بسػػػػبب اطالعهػػػػم علػػػػى التػػػػاريخ اإلسػػػػالمي الػػػػذم ملػػػػئ بالعػػػػدؿ كػػػػاف إسػػػػالـ كثػػػػري مػػػػن غػػػػري ادلسػػػػلمني   أف - 7
 كالسماحة مع غري ادلسلمني.

ينػػػالوا حقػػػوقهم إال يف ظػػػل احلكػػػم اإلسػػػالمي كالدكلػػػة ي يسػػػتقركا ك ي إقػػػرار غػػػري ادلسػػػلمني أهنػػػم ي ينعمػػػوا ك  - 8
كانػػػت ك كال ؼلػػػاؼ ال مػػػن اخلليفػػػة كال مػػػن الػػػواد،  ، يفػػػةادلسػػػلمة،  فكػػػاف الواحػػػد مػػػنهم يشػػػكو الػػػواد إىل اخلل

 ترد إليو كاملة ما داـ  صاحب حق؛ ألف اإلسالـ ػلث على ذلك.حقوقو 

اجلزيػة مبلػ  زىيػد مػن ادلػاؿ مقابػل احلمايػة كاسػػت داـ مرافػق الدكلػة، كال تؤخػذ إال مػن الرجػاؿ القػادرين علػػى  -9
 منها، بل يسهم لكثري  حاجاتو كيغنيو عن سؤاؿ الناس. العمل، أما النساء كاألطفاؿ كالشيوخ فيعفوف

                                                           
 .107سورة األنبياء، اآلية: -(1)
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شهادات ادلنصفني من غري ادلسلمني على مساحة اإلسػالـ يف تعاملػو مػع اآلخػر  تؤكػد كػذب ىػذا االدعػاء  -10
 كتفضح زي  مدعيو.

علػػػى تربيػػػػة الرعيػػػل األكؿ علػػػػى مبػػػدأ التسػػػػامح كاحملافظػػػة عليػػػػو حػػػّت مكػػػػن اهلل لدينػػػػو يف  حػػػرص النػػػػ   -11
 األرض، كانتشرت الدعوة اإلسالمية يف ربوع األرض.

 أف ادلسازلة من دين اإلسالـ ذلا ضواب ها ادلقررة يف الكتاب كالسنة. -12

 واهلل أسأل التو يق والعفو عن كل تقصير أو سهو.
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