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 :() قال أبو الفوارس
 
 

 فلما  ملكتم  سـال بالدم أبطح  ملكنا  فكان العفو منـا  سجية
 غدونا على األسرى نمن ونصفح  وحللتم  قتـل  األسارى  وطالما
 وكل  إنـاء  بالذي  فيه  ينضح  وحسبكم  هـذا  التفاوت  بيننا

 

                                                 

من أعلم الناس بأخبار العرب " حبيص بيص"هو الفقيه األديب الشاعر سعد بن إبراهيم بن سعد التميمي املعروف  (1)
 .، دار إحياء الرتاث(/11" )معجم األدباء"وأشعارهم، انظر ترمجته يف 
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 المقدمة

, وستياا  أعمالنتا ,ونعتو  بتاهلل متن شترور أنفستنا, حنمده ونستعينه ونستتففره, إن احلمد هلل
 وحتتده إ وأشتتهد أن إ إلتته إإ اهلل, ومتتن ي تتل  اهلل ضتتل هتتاد  لتته, متتن يهتتده اهلل ضتتل م تت  لتته
   .عبده ورسوله شريك له؛ وأشهد أن حممدا  

ضتت ن إمامتترب ال اهتتل الدالتترب علتتال  احتترب امستتل  متتم  تتريه متتن  تتري املستتلمل   تتري   :أمتتا بعتتد
ومتد شتهد بت لك القا تي , والستري  النبويترب والومتاام التار يترب جدا  من  تاب اهلل وسنرب رسوله 

 .وشهد ب لك حىت  ري املسلمل, والداين
ويف نظتتر  املستتلمل : "ضهتت ا أحتتد املستشتترمل وهتتو برنتتاد لتتويا يقتتول عتتن تستتام  املستتلمل

إىل املستتيةيرب تستتتام  وتستتتاه  أ  تتتر بر تتري بتتتا يف نظتتتر  أوربتتتا املستتيةيرب املعا تتتر  التتت  تنظتتتر إىل 
وهتت ه النظتتر  املتستتاحمرب متتن املستتلمل تتتنعرا يف املعاملتترب احلستتنرب . امستتل  علتتال أنتته با تت  وشتتر

ستام  الربتتري التت   يلقتتاه أتبتتا  الديانتترب املستيةيرب يف ايتمعتتا  امستتلميرب بتتالر م متتن مومتت  والت
 .(2)املسيةيل  ديانرب مناضسرب
 .(3)"إن تسام  العرب  ان وراء دخول الر ري يف امسل : "ويقول توماس أرنولد

ستلمي عا روا الفت  ام نال ي املخ رملإ شك أن املسيةيل :  سةاب ضيرتور يقولو 
متن ستلنان دولترب  انتط ت تنهدهم اضتنهادا   ضجأ هم أ  ر من ملا األمر بوضوح، إ  انتقلوا 
إ يشتتبه حتتىت أعمتتال البهتتاام، إىل ستتلنان دولتترب  بأنتتهو تتفه بعتتؤ املتتلرخل الع تتريل يف أوروبتتا 

والبقاء علال ديتنهم بشتر   خريهتم بل اعتناق امسل ،  ماحاضظط هلم علال أديارهم وبيعهم،  
بشتتر  امن تتما  إىل دولتترب امستتل  ورضتتؤ القتتتال متتم أعتتدااها،  أ دخول يف  متترب املستتلمل، التت

ضلمتتا  ؛متتن املتت اب  البيةننيتترب متخفيتتا  يف ال تتةار  هربتتا   -امل تتريرب  الرنيستترب -(ألرتتريوس) و تتان 
 تتان يف امستتل    ولقتتد ،عتتاد  الرنيستترب امل تتريرب إىل حر ي تهتتا الراملتترب علنتتا   امستتلميجتاء الفتتت  

امل اهب املستيةيرب العربيترب  ومتتعط, تسم للن ارى مل يرن متاحا  هلم شيء منه يف دولرب بيةننيربم

                                                 

 (.67ص)، دراسرب نقديرب "تسام  الفرب مم املسلمل" (2)
 (.33ص)، دراسرب نقديرب "تسام  الفرب مم املسلمل" (3)



 

4 

بعتتتد رهتتور امستتتل  باحلريتتترب التتت   انتتط تقاتتتت  متتتن أجلهتتا  تتتط حرتتتم بيةننتتترب،  اختلضهتتتاعلتتال 
 .  (4) انط مجيم الدول إ ترضال بدين آخر داخ  ختومها  وومط

، نعرض أوجه   ري  متن تستام  امستل   نفال ويف ه ا البةث اإستقرااي من سنرب امل
متتم شتتىت التتديانا  أختلتت  أ تتناضها وتنوعهتتا، ونعتترض  تتورا  متتن هتت ا التستتام  أوامتت  مشتتر ضرب 

َظلظــــ   َعِ ــــيم  : متتتتن حيتتتتا  نبينتتتتا عليتتتته ال تتتتل  والستتتتل ، التتتت   متتتتال اهلل يف حقتتتته ََ َلَعلــــى   َوِإنَّــــ
نستتأل اهلل أن نرتتون متتد وضقنتتا يف مجتتم متتاد  هتت ا  ,، وهتتو متتدو  وأستتو  املستتلمل مجيعتتا  [4:القلتتم]

 .وأن يرزمنا امخلص يف القول والعم , البةث
 منهج البحث

وخ و ا يف م   ه ا الةمان ال     تر ضيته النتاعنون يف , ه ا املوضو  من األمهيرب أران 
مستتل  متتم وحماولتترب تشتتويه حقيقتتته املشتترضرب، وإمامتترب ال اهتتل الدالتترب علتتال  احتترب ا, ديتتن امستتل 

وهتت ه الن توص واملوامت  والنمتتا ل العمليترب   تري  ومب و تترب يف ,  تريه متن  تري املستتلمل   تري  جتدا  
ضترب  لمترب , و تتال إىل حبتث واستتقراء وتأمت  يف األحاديتث والن توص, بنون الرتتب واملراجتم

يتا  :ملتا  عتن متال يف حتديث  ويت  دلتط علتال املتراد،  متا يف م ترب مقتت  عمتر بتن ا نتاب 
. نعتتم: ال تتنمق متتال: متتال.  تتل  املفتتري : ابتتن عبتتاس انظتتر متتن متلتتة ضجتتال ستتاعرب   جتتاء ضقتتال

. (5)ماتله اهلل لقد أمر  به معروضا ، احلمد هلل ال   مل جيع  ميت  بيد رجت  يتدعي امستل : مال
 :وعلال  لك

ماجته، البخار  ومسلم وأيب داود والرتم   والنسااي وابتن : ممط باستقراء الرتب السترب -1
 .احلا م" مستدرك"و  لك املو أ والدارمي ودإا  النبو  أليب نعيم وللبيهقي، و  لك 

املنالتتتب "بعتتتد  لتتتك ممتتتط باستتتتقراء الرتتتتب التتت  عنتتتط بالةوااتتتد علتتتال الرتتتتب الستتتترب  تتتت -2
للبو تري ، والةوااتد علتال " إ اف ا تري "للهي مي ،و" جممم الةوااد"إبن حجر، و" العاليرب

 ".موارد الظمآن"سمال  ةي  ابن حبان امل

لعبتتتد " امل تتتن "إبتتتن أيب شتتتيبرب، و" امل تتتن " تتت لك ممتتتط بالبةتتتث والنظتتتر يف  تتتتاب  -3
وموستوعرب , إبتن   تري" البدايرب والنهايترب"إبن املقر ء، و" املعجم"الرزاق ال نعاين، و تاب 

                                                 

 (.27ص) "من حيمي املسيةيل العرب" (4)
 .اا  ال ةابرب، باب م رب البيعرب،  تاب ض (3633" ) ةيةه"البخار  يف  (3)
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احلاضظ ابن حجر احلدي يرب، و تب شيخنا األلبتاين رهته اهلل، و ريهتا،  ت لك استتفد  متن 
 .لرمبيوتر يف حب ي بواسنرب أمراص املوسوعا  احلدي يربا

ممتتتط بتختتتريد األحاديتتتث وعةوهتتتا إىل م تتتادرها وتو يقهتتتا وبيتتتان درجتهتتتا متتتن ال تتتةرب أو  -4
 .  ال ع  يف األ لب، ومد اعتمد  تو يق شيخنا األلباين رهه اهلل يف  لك يف األ لب

  النبويتترب، وممتتط حبتت ف أبقيتتط األحاديتتث املرستتلرب وبل تتا  ابتتن إستتةق املتعلقتترب بالستتري  -3
 .األحاديث ال  يف رواهتا مرتوك أو   اب أو شديد  ال ع  يف األ لب

بتل حتديث مرضتو  أو ( 363)بلغ جممو  األحاديث واآل ار ال  ممط جبمعها أ  ر من  -7
 .أ ر ل ةايب أو مول لتابعي

مل يوجتد يف ضت ن , أو يف أحدمها ا تفيط بالعةو  إليها " ال ةيةل"إ ا  ان احلديث يف  -6
ضتتت ن مل يوجتتتد يف الرتتتتب , ووجتتتد يف الستتتنن األربعتتترب ا تفيتتتط بتتتالعةو إليهتتتا, واحتتتد منهمتتتا 

 .السترب عةو  احلديث حسب م دره

 .ممط برتمجرب ألهم األعل  الواردين يف البةث -8

 .ممط ب  ر بعؤ ضوااد األحاديث واآل ار -9

 : ومد رتبط البةث علال النةو اآليت 
 :الباب األول

  متهيد  
 . بيان أن  امسل   حث علال خلق الرهرب مم  ري املسلمل  -
 .   بيان أن امسل  دين هدايرب  -
 . التسام  يف اإعتقاد والعباد   -
 .الو يرب بأه  ال مرب وامحسان إىل أه  العهد  -
 . حرمرب دماء أه  ال مرب والعهد واملستأمنل  -
 .حرمرب أمواهلم وأعراضهم  -
 .محرمرب أ يتهم ورلمه  -
 .الوضاء بالعهود واملوا يق  -
 . والعهد واألمان إ ا  انوا ضقراء ال دمرب علال أه  ال مرب جواز  -
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 .احلرم بل أه  ال مرب  - 
 .مبول شهاد   ري املسلمل  -
 .مبول شفاعتهم يف بعؤ األحوال -
 .حرم السل  علال  ري املسلم وم اضةته -
 .اإستا ان علال املشر ل -
 . جواز إ رامهم -
 . ح   باا  أه  الرتاب -
 . معاملتهم يف البيم والشراء والتجار  وامجار  و ريها من املعامل  -
 . أخ  العلو  عنهم وتعلم لفتهم -
 . جواز استنباب  ري املسلم -
 .حق اجلوار لفري املسلم -
 .عياد   ري املسلمل -
 .الدعاء هلم باهلدايرب وحنو  لك -
 .من أه  الرتاب و ريهمخمالنرب  ري املسلمل  -
 . التهاد  معهم  ومبول هداياهم -
 . لرب  الرحم للمشرك القريب -
 . مواضقرب أه  الرتاب -

 . تعةيرب ال مي ودضنه -
 . امرث والو يرب -
 .الةوال من أه  الرتاب -
 .الروايرب واحلديث عنهم -
 . امحسان إليهم -
 . مبول دعوهتم -
 . املن عليهم بالعتق -
 . عنهمالعفو  -
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 .العدل -
 .مظاهر التسام  يف اجلهاد -
 .مظاهر التسام  يف اجلةيرب -
ممتتتتتط بعتتتتتد  لتتتتتك بتتتتت  ر القواعتتتتتد وال تتتتتواب  الفقهيتتتتترب واآلداب الستتتتتلو يرب : البتتتتتاب ال تتتتتاين -13

املستتتتنبنرب متتتن األحاديتتتث واآل تتتار املتتت  ور  يف البتتتاب األول لستتتماحرب امستتتل  متتتم  تتتا ل 
 . ألولتنبيقيرب علال حسب مارتبناه يف الباب ا

, ممتتط بعمتت  ضهتترس ل حاديتتث النبويتترب املرضوعتترب واأل تتار املوموضتترب عتتن ال تتةابرب والتتتابعل  -11
 .وضهرس عا  
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 الباب األول
  : تمهيد

وهتت ه ميتتة  , امستتل  ديتتن اليستتر ورضتتم احلتترل واملشتتقرب؛ ضتتل عستتر ضيتته وإ أ تتلل وإ آ تتار
وضترض , ترلت  بترتالي  عستري  ومتد  انتط األمتم الستابقرب, لإلسل  إ يشار ه ضيهتا ديتن آختر

ـــَرهظمإ : و لتتتك لر تتتر  عنتتتادهم وشتتترو هم، متتتال تعتتتاىل, عليهتتتا ضتتترااؤ شتتتديد  هظمإ ِإمإ َوَيَضـــعظ َعـــنـإ
ــيإِهمإ  َإ َعَل َــ ــنَ  َفــِب ظلإم  : ، ومتتال تعتتاىل[71:األعتتراف] َواأَلغإــَلَل الَِّتــا َكان ــا َهــاوظواإ  الَّــِذينَ  مِّ َن  َحرَّمإ

ــيإِهمإ  َإ أظحِ  طَيِّبَــات   َعَل ــِبيلِ  َعــن َوِبَصــدِِّهمإ  َلهظــمإ  لَّــ رَبَـّنَــا  َ : ومتتال تعتتاىل ،[061:النستتاء] َكِثيــر ا اللّــهِ  َس
ــن قَـ  ــى الَّــِذيَن ِم ــهظ َعَل ــا َحَملإَت ــر ا َكَم ــا ِإمإ َن ــلإ َعَليـإ ِم ــا َو َ َتحإ ــا رَبَـَّن طَاإَن َإ نَا ِإن نَِّســيَنا َأوإ َأ ــذإ َِ ــا رَبَـّنَــا َو َ تـظَؤا بإِلَن

ِم الإَكــاِفرِ  تظَحمِّلإَنــا ََ َموإ َنَــا فَانصظــرإنَا َعَلــى الإَقــوإ َنــف َأنــ َظ َعنَّــا َواغإِفــرإ لََنــا َوارإَحمإ ــ  ينَ َمــا  َ طَاقَــَة لََنــا بِــِه َواعإ
 .[682:البقر ]

وعـــونا مـــا تـــركتكم إنمـــا هلـــَ مـــن كـــان قـــبلكم يســـؤالهم واَـــتلفهم علـــى )): ومتتتال النتتت  
 . (6)((أنبيائهم

 .(7)((ما بعثَ بحنيفية سمحةإن)): ومال الن  
ومن ه ا املننلق ضقد مش  امسل  بيسره ورضقته النتاس حتىت  تري املستلمل؛ ضتستام  معهتم 

ومتد للتال هت ا التستام   يف رهترب . (8)ومنةهم   ريا  من احلقتوق, يف   ري من الق ايا واألحرا 
ن  تتفاته الرأضتترب والرهتترب، متتال ومتت, ضمتتن أ تتاء اهلل تعتتاىل احلستتا التترهن التترحيم .امستتل  الواستتعرب

َمِتاو   :تعاىل َإ  رَحإ ء   كظلَّ  َوِسَع  .[056:األعراف] َشاإ
ما  ،أ  شأهنا أهنا واسعرب تبلغ    شيء: " رهه اهلل يف تفسري ه ه اآليرب (1)مال األلوسي
 . ()"إإ وهو متقلب يف الدنيا بنعم  ،وإ منيم وإ عاص ،من مسلم وإ  اضر

                                                 

، ومستتتتتتتتتتتتتتتلم ، تتتتتتتتتتتتتتتتاب اإعت تتتتتتتتتتتتتتتا ،  بتتتتتتتتتتتتتتتاب اإمتتتتتتتتتتتتتتتتداء بستتتتتتتتتتتتتتتنن رستتتتتتتتتتتتتتتول اهلل (7688)البختتتتتتتتتتتتتتتار   (7)
(337)تاب احلد،  باب ضرض احلد مر  يف العمر ،. 

 .من حديث عااشرب رضي اهلل عنها،  وإسناده حسن( 2/2" )مسنده"أهد يف  (6)
 .، بت رف يسري(1/18" )اإستعانرب بفري املسلمل" (8)
هتتتو ا تتتدث األديتتتب املفستتتر شتتتهاب التتتدين  حممتتتود بتتتن عبتتتد اهلل احلستتتية األلوستتتي البفتتتداد   تتتاحب املللفتتتا   (9)

 .، دار العلم للمليل(6/167)للةر لي " األعل "هت، انظر ترمجته يف 1263الشهري ،   ببفداد سنرب 
 .(1/72) "روح املعاين" (13)
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َمة    ّ إِ  َأرإَسلإَناكَ  َوَما: رهرب للخلق  ما مال تعاىل أرس  حممدا  وبل اهلل أنه   لِّلإَعاَلِمينَ  رَحإ
 .[011:األنبياء]

. ضرهرب املسلمل إ ختتص هبم ضق ، ب  هي شاملرب هلم ولفريهم من املخلوما  يف الدنيا
 .وحيوان أمته برهرب    من أوجده اهلل تعاىل علال ه ه األرض، من إنسان ضقد أمر 
الراحمــون يـــرحمهم )) :متتتال رستتول اهلل : الم تترضتتي اهلل عنهمتتا،  عبتتد اهلل بتتن عمتتتروضعتتن 
  .()((ارحموا من فا األرض يرحمكم من فا السماء ،الرحمن
، شاملرب لإلنسان مسلما أو  اضرا ، (ارهوا من يف األرض: )املو ولرب يف موله( من)و

 .وللةيوان   لك، وعلال ه ا هله العلماء
ضيه احلؤ علال استعمال  :(3)بن بنالامال : "رهه اهلل (6)مال احلاضظ ابن حجر

ويدخ  يف  ،والبهاام اململوك منها و ري اململوك ،ضيدخ  امللمن والراضر ،الرهرب جلميم ا لق
 .()..."الرهرب التعاهد بام عا  والسقي والتخفي  يف احلم  وترك التعد  بال رب

: الم   ، جرير بن عبد اهللعمن مل يرحم الناس،  ما يف حديث  ونفال اهلل تعاىل رهته
 . (1)((  يرحم اهلل من   يرحم الناس)) :مال رسول اهلل 

وهو نفي عا  يدخ  ضيه    الناس، والنفي هنا للوعيد والتة ير والتنفري من الفلظرب 
برب من رهرب اهلل له يف والشد  والعدوان علال الناس، وإ يلة  منه حرمان من ضقد الرهرب الواج

الدنيا، أنةه الرزق وال ةرب والقو  املاديرب وال ريرب و ريها، سواء  ان من املسلمل أو  ريهم، 
                                                 

،  (16" )ستننه"يف الرتم    و, رب،  تاب األدب باب يف الره"سننه"يف ( 1)أبو داود  (11)
" مستتنده"وأهتتد يف ,  هتت ا حتتديث حستتن  تتةي : ومتتال,  تتتاب التت  وال تتلرب، بتتاب متتا جتتاء يف رهتترب املستتلمل 

(6/2). 
هو احلاضظ أهد بن علتي بتن حجتر العستقلين أبتو الف ت   تاحب الت تاني  الشتهري  يف علتم احلتديث و تاحب  (12)

" شتتتتت را  التتتتت هب"، انظتتتتتر ترمجتتتتتته يف (832  ستتتتتنرب " )البختتتتتار  ضتتتتتت  البتتتتتار  شتتتتترح  تتتتتةي "الستتتتتفر العظتتتتتيم 
 .، دار املسري  (6/263)

هتتو العلمتتترب الفقيتتته أبتتتو احلستتتن علتتتي بتتن خلتتت  بتتتن عبتتتد امللتتتك بتتتن بنتتال البرتتتر  القتتتر    املعتتتروف بتتتابن اللجتتتا   (13)
 (18/46)" سري أعل  النبلء"، انظر ترمجته يف (449  سنرب ) احب الشرح املعروف علال  ةي  البخار   

 (./) "ضت  البار " (14)
  " تتتتتةي  مستتتتتلم"،  تتتتتتاب األدب بتتتتتاب رهتتتتترب النتتتتتاس والبهتتتتتاام،  و(23" ) تتتتتةيةه"البختتتتتار  يف  (13)

(631 )تاب الف اا ، باب رهته ال بيان والعيال وتواضعه وض    لك . 
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 .ابتلء له وامتةانا، ألن رهرب اهلل يف الدنيا تعم مجيم خلقه
ومن األدلرب علال مشول رهرب ا لق أن اهلل جع  من يقو  علال اليتامال، بامنفاق والرفالرب 

، عن الرسول  سه يف اجلنرب،  ما يف حديث  ملرب ال  حيتاجون إليها، شر اء لرسوله الشا
((ً  أنا وكافل اليتيم فا الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا)): مال

(2). 
أنه يستو  يف ه ه املنةلرب من  ف  يتيما  من أماربه أو من أيب هرير  وبل يف حديث 

أنا وهو كهاتين فا الجنة وأشار مالَ  -له أو لغيره - كافل اليتيم)) :ل اهلل قال رسو  ريهم، ض
 .(7)((بالسبابة والوسطى

يف " أل"وهو يشم    لك يتامال املسلمل و ريهم،  ما تدل عليه  يفرب العمو ، ألن 
 .اليتيم للجنا

 : ومد تعد  رهرب امسل  حىت إىل احليوان والنري، ومن أم لرب  لك
فنزل  ،فاشتد عليه العطش ،بينا رجل يمشا)) :مال أن رسول اهلل   ،هرير   يبأ حديث

لقد بلغ هذا مثل  :فقال ،ثم َرج فإذا هو بكلب يلهث ياكل الثرى من العطش ،بئرا فشرب منها
يا  :قالوا. فشكر اهلل له فغفر له ،فسقى الكلب ،اَ فمأل َفه ثم أمسكه بفيه ثم رقِ  ،الذي بلغ با

 .(8)((فا كل كبد رطبة أجر :قال ؟وإن لنا فا البهائم أجرا   !رسول اهلل
 ما يف . أنه أخ   أن اهلل  فر إمرأ  بفي لسقيها  لبا  اشتد عنشه و   عنه 
قد أولع لسانه من العطش  ،فا يوم حار يطيَ ببئر رأت كلبا   أن امرأة بغيا  )): حديث أيب هرير 

 . (1)((فنزعَ له بموقها فغفر لها
يف ستفر ضتاننلق حلاجتته؛   نا مم رستول اهلل   :د الرهن بن عبد اهلل عن أبيه مالوعن عب
، (أ  ترضتتترف)معهتتتا ضرختتتان ضأختتت نا ضرخيهتتتا، ضجتتتاء  احلمتتتر  ضجعلتتتط تفتتتر   (6)ضرأينتتتا ه تتتر 

                                                 

 ".باب اللعان"،  تاب النلق (13" ) ةيةه"البخار  يف  (17)
 .والرمااق،  باب امحسان إىل األرملرب واملسرل واليتيم ، تاب الةهد(6183) " ةي  مسلم" (16)
،  تتتتاب املظتتتامل، بتتتاب اآلبتتتار علتتتال النتتترق إ ا مل يتتتتأ  هبتتتا، ومستتتلم يف (622" )ه تتتةية"يف البختتتار   (18)

 .،  تاب السل ،  باب ض   سقي البهاام ا رتمرب وإ عامها(66" ) ةيةه"
 .سقي البهاام ا رتمرب وإ عامها ،  تاب السل ،  باب ض  (661" )ه ةية"يف  مسلم (19)
 . اار: احلمَّره (23)
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ورأى مريتترب  تت  متتد حرمناهتتا , ((مــن فجــع هــذه بولــدها؟ رووا ولــدها إليهــا)): ضقتتال ضجتتاء النتت  
  .(6)((إنه  ينبغا أن يعذب بالنار إ  رب النار)): مال. حنن: ملنا. ((؟ من حرق هذه)): ضقال

 ،وَلَ امرأة النار فا هرة ربطتها)): مال ،عن الن   ،بن عمر رضي اهلل عنهماوعن ا
 . (66)((فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من َشاش األرض

 شك أن بة آد  أوىل هب ه ض  ا  انط ه ه الرأضرب والرهرب والتسام  مم احليوان والنري؛ ضل
 .الرهرب والرأضرب أختل  ألواهنم وأجناسهم

 حث اإلسلم  على َل  الرحمة مع غير المسلمين
 . وهنا سرد  ل حاديث ال  ضيها احلث علال خلق الرهرب

-  أيب هرير عن  إنـا لـم أبعـث لعانـا  )) :مال !يا رسول اهلل اد  علال املشر ل :مي : مال, 
 .(63)((رحمة وإنما بعثَ

أن جيع  هلم ال فا  سأل أه  مررب رسول اهلل : مال رضي اهلل عنهما عن ابن عباس -2
إن شاط آتيناهم ما سألوا؛ ض ن  : مال اهلل عة وج . وأن ينةي عنهم اجلبال ضيةدرعوا,  هبا  

إ، ب  :  ضقال. وإن شاط نستأين هبم لعلنا ننتد منهم,  فروا أهلروا  ما أهلك من مبلهم
َنا : ضأنةل اهلل ه ه اآليرب. ستأين هبم أ َوَما َمنَـَعَنا َأن نُـّرإِسَل بِاآليَاِت ِإ َّ َأن َكذََّب ِبَها اأَلوَّلظوَن َوآتـَيـإ

 .(6)[55:امسراء] ثَمظوَو النَّاَقَة مظبإِصَرة  
وإن شاط أن أضت  هلم (: 2/262" )دإا  النبو "ويف روايرب  ةيةرب  عند البيهقي يف  -3

 .((  بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة)): التوبرب والرهربق ضقال رسول اهللباب 
هتت  أتتتال : أهنتتا مالتتط للنتت  : حد تتتهعتتن عتترو  أن عااشتترب رضتتي اهلل عنهتتا زول النتت   -4

لقد لقيط من مومك ما لقيط و ان أشتد متا لقيتط متنهم )): عليك يو  أشد من يو  أحدق مال
                                                 

 .باب يف  راهيرب حرق العدو بالنار ،  تاب اجلهاد،(6271)أبو داود  (21)
،  تاب الستل ، بتاب تعت يب اهلتر  (2242)،  تاب املساما ، باب ض   سقي املاء، ومسلم (2373)البخار   (22)

 (. 1ص" )دين هدايرب ورهرب واستع اءامسل  " تاب : وانظر .وحنوها من احليوان ال   إ يل  
 . ،  تاب ال  وال لرب واآلداب، باب النهي عن لعن الدواب و ريها(2399)مسلم  (23)
َوَما َمنَـَعنَـا َأن نُـّرإِسـَل بِاآليَـاِت ِإ َّ َأن َكـذََّب : ،  تاب التفسري، باب موله تعاىل(7/383" )الر ى"النسااي يف  (24)

َنا ثَ  ، بتاب   تر أستالتهم رستول اهلل (2/262" )دإات  النبتو "والبيهقتي يف , مظوَو النَّاَقَة مظبإِصـَرة  ِبَها اأَلوَّلظوَن َوآتـَيـإ
 وإسناده  ةي , أررب . 
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ابتتتن عبتتتد ياليتتت  بتتتن عبتتتد  تتتلل؛ ضلتتتم جيبتتتة إىل متتتا أرد  يتتتو  العقبتتترب إ  عرضتتتط نفستتتي علتتتال 
ضاننلقتتط وأنتتا مهمتتو  علتتال وجهتتي ضلتتم أستتتفق إإ وأنتتا بقتترن ال عالتتب؛ ضرضعتتط رأستتي؛ ضتت  ا أنتتا 

إن اهلل متد  تم متول مومتك لتك ومتا : بسةابرب مد أرلتة ضنظر ؛ ض  ا ضيها ج ي  ضناداين ضقتال
ضنتاداين ملتك اجلبتال ضستلم ! لتتأمره أتا شتاط ضتيهمومد بعث اهلل إليك ملك اجلبتال , ردوا عليك
يا حممد ضقتال  لتك ضيمتا شتاط إن شتاط أن أ بتق علتيهم األخشتبلق ضقتال النت  : علي   مال

 :((  بل أرجو أن يخرج اهلل من أملبهم من يعبد اهلل وحده   يشرك به شيئا))(61) . 
 : فوائد األحاويث

الدعاء علال املشر ل ورجا من اهلل  رضؤ الن  ضيها بيان عظم امسل  و احته، ضقد 
 .وأن يفت  هلم باب التوبرب, وأن يستأين هبم, أن يهديهم

 إ تا  تان هت ا ألن مريشتتا  ملتا استع توا علتال النتت  : متال عبتتد اهلل : عتن مستروق متال -3 
 دعا عليهم بسنل  سة يوس  ؛ ضأ اهبم مة  وجهد حتىت أ لتوا العظتا  ضجعت  الرجت  ينظتر

َم تَــاإِتا : إىل الستماء ضتتريى متا بينتته وبينهتتا  هياترب التتدخان متتن اجلهتد؛ ضتتأنةل اهلل تعتاىل فَارإتَِقــبإ يـَــوإ
ان  مُِّبين   ََ  ضتأيت رستول اهلل : متال. [00-01:التدخان] يـَغإَشى النَّاَس َهَذا َعَذاٌب َألِـيمٌ  * السََّماء ِبدظ

ضاستستتقال . مل تترق إنتتك جلتتر ء: متتال. رتتطيتتا رستتول اهلل استستتق اهلل مل تتر ض هنتتا متتد هل: ضقيتت 
ـــمإ َعائِـــدظونَ : ضنةلتتتط. ضستتتقوا ضلمتتتا أ تتتابتهم الرضاهيتتترب عتتتادوا إىل حتتتاهلم حتتتل . [05:التتتدخان]ِإنَّكظ

ـَرى ِإنَـّا مظنَتِقمظـونَ : أ ابتهم الرضاهيرب؛ ضأنةل اهلل عتة وجت  َم نـَـبإِطشظ الإَبطإَشـَة الإكظبـإ . [06:التدخان] يـَـوإ
 .(62)مال يعة يو  بدر
 : فوائد الحديث

 يف احلديث دلي  علال  احرب امسل  ورأضته؛ ضمم ما  نعه املشر ون برسول اهلل 
 .وبأ ةابه؛ ضهو يدعو هلم بالرزق واملعاضاه

                                                 

،  تتتاب اجلهتتتاد والستتتري،  (1693)،  تتتتاب بتتدء ا لتتتق، بتتاب إ ا متتتال أحتتتد م آمتتل، ومستتتلم (3231)البختتار   (23)
ضتتت  . "بتتن عبتتد ياليتت  متتن أ تتابر أهتت  النتتاا  متتن  قيتت او . متتن أ ى املشتتر ل واملنتتاضقل بتتاب متتا لقتتي النتت  

 (.7/313" )البار 
،  تتتاب  تتفرب (2698)، ومستتلم {يفشتتال النتتاس هتت ا عتت اب ألتتيم}: ، تتتاب التفستتري، بتتاب(4821)البختتار   (27)

 .القيامرب واجلنرب والنار باب الدخان
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خيل  مب  جند؛ ضجاء  برج  من بة حنيفرب يقال  بعث الن  : مال عن أيب هرير   -7
ما عندك يا )): ضقال د؛ ضخرل إليه الن  له مثامرب بن أ ال ضربنوه بساريرب من سوار  املسج

وإن  , وإن تنعم تنعم علال شا ر, عند  خري يا حممد، إن تقتلة تقت   ا د : ضقال. ق((ثمامة
: ضقال. ق((ما عندك يا ثمامة)): ضرتك حىت  ان الفد ضقال.  نط تريد املال ضس  منه ما شاط

ما عندك يا مثامربق : ضقال.عد الفدضرت ه حىت  ان ب. ما ملط لك إن تنعم تنعم علال شا ر
ضاننلق إىل خن  مريب من املسجد . ((أطلقوا ثمامة)): ضقال.  عند  ما ملط لك: ضقال

أشهد أن إ إله إإ اهلل وأشهد أن حممدا  رسول اهلل، يا حممد : ضا تس    دخ  املسجد ضقال
, الوجوه إيل واهلل ما  ان علال األرض وجه أبفؤ إيل من وجهك ضقد أ ب  وجهك أحب

واهلل ما  ان من دين أبفؤ إيل من دينك ضأ ب  دينك أحب دين إيل، واهلل ما  ان من بلد 
وإن خيلك أخ تة وأنا أريد العمر ؛ ضما ا , أبفؤ إيل من بلدك ضأ ب  بلدك أحب البلد إيل

ولرن  إ،:  بو  مال: وأمره أن يعتمر؛ ضلما مد  مررب مال له ماا  ترىق ضبشره رسول اهلل 
وإ واهلل إ يأتيرم من اليمامرب حبرب حننرب حىت يأ ن ضيها , أسلمط مم حممد رسول اهلل 

الن  
(67). 

  ختتترل إىل اليمامتتترب ضمتتتنعهم أن حيملتتتوا إىل (: 7/31)بل تتتا  " الستتتري "زاد ابتتتن هشتتتا  يف  -6
رتتتتب إنتتتك تتتتأمر ب تتتلرب التتترحم وإنتتتك منعتتتط أرحامنتتتا؛ ض مرتتترب شتتتياا ؛ ضرتبتتتوا إىل رستتتول اهلل 

 .(68)إليه أن  لي بينهم وبل احلم  رسول اهلل 
رب  الراضر يف املسجد واملن علال اآلسري : ويف م رب مثامرب من الفوااد: مال ابن حجر

وتعظيم أمر العفو عن املسيء؛ ألن مثامرب أمسم أن بف ه انقلب حبا  يف ساعرب واحد  , الراضر
اب ، وأن امحسان يةي  البفؤ وي بط احلب، إليه من العفو واملن بفري مق ملا أسداه الن  

وضيه املل فرب أن يرجال إسلمه من األسارى إ ا  ان يف  لك م لةرب لإلسل  وإ سيما من 
ومن ضوااده أي ا  أنه دل علال جواز ت دير النعا  : قلَ. يتبعه علال إسلمه العدد الر ري، اهت

 .وإن  انوا أه  حرب, إىل املشر ل

                                                 

،  (1674)ومستتتلم , د،  تتتتاب الفستتت  بتتتاب اإ تستتتال إ ا أستتتلم وربتتت  األستتتري أي تتتا يف املستتتج(272)البختتتار   (26)
 . تاب اجلهاد والسري، باب رب  األسري وحبسه وجواز املن عليه

 . مد عفو  عنك يا مثامرب وأعتقتك: يف روايرب ابن إسةاق، مال: مال ابن حجر(. 8/88" )ضت  البار : "انظر (28)
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والذي نفسا بيده   يضع اهلل )): مال رسول اهلل : مال الك عن أنا بن م -8
ليس برحمة أحدكم ماحبه يرحم )): يا رسول اهلل  لنا يرحم مال: مالوا. ((رحمته إ  على رحيم

 .(61)((الناس كافة
 : فوائد الحديث
ندب إىل رهرب الناس  اضرب ضيدخ  ضيهم املسلم والراضر وال فري والربري  أن الن  

 .  ر واألن الوال
 اإلسلم وين هداية

. وإنقا هم من النار, حرص امسل  علال هدايرب الناس مخراجهم من ال للرب إىل اهلدى 
هظمإ : ول لك مال اهلل مر با  أه  الرتاب بامسل  اإ َلَكفَّرإنَا َعنـإ َل الإِكَتاِب آَمنظواإ َواتَـَّقوإ َوَلوإ َأنَّ َأهإ

لإنَ  ََ َوَلوإ َأنَـّهظمإ َأقَامظواإ التـَّوإرَاَة َواإِلنِجيَل َوَما أظنِزَل ِإلَيِهم مِّن رَّبِِّهمإ  * اهظمإ َجنَّاِت النَِّعيمِ َسيَِّئاتِِهمإ َوألوإ
هظمإ َساء َما يـَعإَملظونَ  َتِصَدٌة وََكِثيٌر مِّنـإ هظمإ أظمٌَّة مُّقإ َِ َأرإجظِلِهم مِّنـإ ِقِهمإ َوِمن َتحإ -65:املااد ] ألَكلظواإ ِمن فـَوإ

66].  
 والبا  ، احلق بل التفريق من وبيناته هجحبج ليتمرنوا ال الل ليهد  امسل  جاء ضقد

رظ : تعاىل مال  ما  ...َوالإفظرإقَانِ  الإهظَدى ِمنَ  َوبـَيـَِّنات   لِلنَّاسِ  هظد ى الإقظرإآنظ  ِفيهِ  أظنإِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشهإ
 .[1:امسراء] آن يهدي للتا ها أقومإن هذا القر : ومال تعاىل. [81:البقر ]

 وجعله ، آد  أ لها خلق يو  من للبشريرب تعاىل اهلل منةه ال   للهدى امتداد وهو
ِبطظوا قـظلإَنا :تعاىل مال  ما وال الل، املهتدين بل به يفرق معيارا َها اهإ  يَاإتِيَـنَّكظمإ  فَِإمَّا َجِميع ا ِمنـإ
َزنظونَ  هظمإ   وَ  َعَليإِهمإ  ََوإفٌ  َفَل  ايَ هظدَ  تَِبعَ  َفَمنإ  هظد ى ِمنِّا ََ  بِفيَاتَِنا وََكذَّبظوا َكَفرظوا َوالَِّذينَ  * َيحإ  أظولَِئ

اِلدظونَ  ِفيَها هظمإ  النَّارِ  َأمإَحابظ  ََ [ 31:البقر]. 
 : ومن األحاديث ال  تدل علال حرص امسل  علال هدايرب الناس مجيعا  وتر يبهم ضيه

                                                 

جممتتم . "ق متتدلارواه أبتو يعلتتال ورجالته و قتتوا إإ أن ابتتن إستةا: متتتال اهلي متتي(. 6/233" )مستنده"أبتو يعلتتال يف  (29)
، وعتةاه إبتن أيب عمتر (6/324" )إ تاف ا تري "، ولته شاهد متتن حتديث أيب موستال  متا يف (8/341" )الةوااد

ومتتتد   تتر شتتيخنا األلبانتتتي رهتته اهلل شتتاهدا  مرستتل  عتتن احلستتن عنتتد ابتتن املبتتارك يف : قلــَ". الرتت ى"والنستتااي يف 
 (.176)رمم " سلسلرب األحاديث ال ةيةرب: "نظرا. ، وعلال  لك ضاحلديث حسن (1/233" )الةهتد"
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يتا رستول : ضقتالوا مد   في  بن عمرو الدوسي وأ تةابه علتال النت  : عن أيب هرير   -9
وأ   اللهتم اهتد دوستا  : متال . هلرتط دوس :ضقيت  .ع ط وأبط ضاد  اهلل عليهتا اهلل إن دوسا  

  .(3)هبم

ومتتد ضهتتم متتن  لتتك اممتتا  البختتار  , جتتواز التتدعاء للمشتتر ل باهلدايتترب : فوائــد الحــديث
 .مشر ل باهلدى ليتألفهم باب الدعاء للوعليه ضقد بوب 

و لتك متن  متال خلقته , هم  لبتوا التدعاء علتيهم ورستول اهلل دعتا هلتم :(31)ومال الررماين 
 . (32)ورهته علال العاملل, العظيم

بتتتاب دعتتتو  اليهتتتود والن تتتارى وعلتتتال مايقتتتاتلون عليتتته ومتتتا  ":  تتتةيةه"وبتتتوب البختتتار  يف 
 .إىل  سرى ومي ر والدعو  مب  القتال  تب الن  

إىل امسل  والنبو  وأن إ يتخ  بع هم بع ا  أربابا  من دون  باب دعاء الن  وبوب   لك 
 (.69)آل عمران /إىل آخر اآليرب ..م ا   ان  لِب ش ٍر أ ن يُتْلتِي ُه الل هُ : اهلل، وموله تعاىل

ب إىل  تتت  أن رستتول اهلل :     تتر عتتن عبتتد اهلل ابتتن عبتتاس رضتتي اهلل عنهمتتا أنتته أختت ه -13
أن يدضعته إىل  وأمره رستول اهلل ,مي ر يدعوه إىل امسل  وبعث برتابه إليه مم دحيرب الرل  

و ان مي ر ملا  ش  اهلل عنه جنود ضارس مشتال متن هتص إىل , عظيم ب رى ليدضعه إىل مي ر
هتتا  التمستتوا يل: متال حتتل مترأه إيليتاء شتتررا  ملتا أبتتله اهلل؛ ضلمتا جتتاء مي تتر  تتاب رستتول اهلل 

 .(33)احلديث...  هنا أحدا من مومه ألسأهلم عن رسول اهلل 
 :ومد أخرل البخار  احلديث منوإ  

 متن ر تب يف إليته أرست  هرمت  أن أخت ه حترب بتن ستفيان أبتا أن :عبتاس بن اهلل عبدعن  -11
 ،متتري  و فتتار ستتفيان بتتاأ ضيهتتا متتاد  اهلل رستتول  تتان التت  املتتد  يف بالشتتأ  لتتارا   و تتانوا, متتري 
 أيرتم: برتمجانته ضقتال ودعتا دعتاهم   ،الترو  عظمتاء وحوله جملسه يف ضدعاهم ب يلياء وهم ضأتوه

                                                 

 تتتاب   ،(2324)بتتاب التتدعاء للمشتتر ل باهلتتدى ليتتتألفهم، ومستتلم  ،  تتتاب اجلهتتاد والستتري،(2936) البختتار  (33)
  .السل ، باب من ض اا   فار وأسلم وجهينرب وأشجم ومةينرب ومتيم ودوس و يء

 .(14/238" )عمد  القار " (31)
: انظتر(. 687)ين  احب الشترح املشتهور علتال  تةي  البختار   تتويف ستنرب هو حممد بن يوس  بن علي الررما (32)

 .، دار اجلي (4/313" )الدرر الرامنرب"ترمجته يف 
 .باب دعاء الن   ،  تاب اجلهاد والسري،(2941)البخار   (33)
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 :ضقتتال .ا  نستتبأمتترهبم  أنتتا ضقلتتط: ستتفيان أبتتو ضقتتال نتت ق أنتته يتتةعم التت   الرجتت  هبتت ا نستتبا   أمتترب
  اهتت عتتنإين ستتاا   هلتتم متت : لرتمجانتته متتال   ،رهتتره عنتتد ضتتاجعلوهم؛ أ تتةابه ومربتتوا متتة أدنتتوه
 أول  تان  . عنته لرت بط   با   علي يأ روا أن من احلياء لوإ ضواهلل ضر بوه   بة ض ن؛ الرج 
 القتول هت ا متال ضهت  :متال. نسب  و ضينا هو: ملط ضيرمق نسبه  ي : مال أن عنه سألة ما

 ضأشتتراف: متال. إ: ملتتط ملتكق متتن آبااته متتن  تان ضهتت  :متال. إ ملتتط مبلتهق متت  أحتد متنرم
 بتتتت  :ملتتتتط ينق تتتتونق أ  أيةيتتتتدون: متتتتال. ضتتتتعفا هم بتتتت  :ضقلتتتتط ضتتتتعفا همق أ  بعونتتتتهيت النتتتتاس
 ضهتت  :متتال. إ: ملتتط ضيتتهق يتتدخ  أن بعتتد لدينتته ستتخنرب متتنهم أحتتد يرتتتد ضهتت : متتال. يةيتتدون
 منته وحنتن إ: ملتط يفتدرق ضهت :  متال. إ :ملط مالق ما يقول أن مب  بالر ب تتهمونه  نتم
. الرلمتترب هت ه  تري شتتياا   ضيهتا أدخت   لمتترب مترتة ومل: متال. اضيهتت ضاعت  هتو متتا نتدر  إ متد  يف
 سجال وبينه بيننا احلرب :ملط إياهق متالرم  ان ضري : مال. نعم :ملط ماتلتموهق ضه  :مال
 واتر توا شتيء به تشر وا وإ وحده اهلل اعبدوا يقول: ملط يأمر مق ما ا :مال. منه وننال منا ينال
 . وال لرب والعفاف وال دق  ل بال ويأمرنا آبا  م يقول ما

 الرستت  ضرتت لك؛ نستتب  و ضتتيرم أنتته ضتت  ر  نستتبه عتتن ستتألتك :لتته متت : للرتمجتتان ضقتتال
  تان لتو :ضقلتط إ أن ضت  ر  القتول ه ا منرم أحد مال ه  وسألتك. مومها نسب يف تبعث
 متن آبااته متن  تان هت  وستألتك. مبلته ميت  بقتول يأتستي رجت  لقلتط مبلته القتول هت ا متال أحد
 وسألتك. أبيه ملك ينلب رج  :ملط ملك من آبااه من  ان ضلو: ملط .إ أن ض  ر  ملك
 ليت ر يرتن مل أنته عرضتط ضقتد ،إ أن ضت  ر  متال متا يقتول أن مبت  بالرت ب تتهمونته  نتم ه 

 أن ضت  ر  ضتعفا هم أ  اتبعتوه النتاس أشتراف وستألتك. اهلل علتال ويرت ب النتاس علال الر ب
 و ت لك, يةيتدون أهنتم ضت  ر  ينق تون أ  أيةيتدون وستألتك, الرس  با أت وهم اتبعوه ضعفا هم

 إ أن ضتتت  ر ؛ ضيتتته يتتتدخ  أن بعتتتد لدينتتته ستتتخنرب أحتتتد أيرتتتتد وستتتألتك. يتتتتم حتتتىت امميتتتان أمتتتر
 الرست  و ت لك إ أن ضت  ر  يفتدر هت  وستألتك. القلتوب بشاشتته ختتال  حتل امميتان و  لك

 عتن وينهتا م شتياا بته تشتر وا وإ اهلل تعبتدوا أن مر ميتأ أنه ض  ر  يأمر م أا وسألتك. تفدر إ
 موضتتم ضستتيملك حقتتا   تقتتول متتا  تتان ضتت ن؛ والعفتتاف وال تتدق بال تتل  ويتتأمر م األو تتان عبتتاد 
 هتإليت أخلتص حتىت أعلتم أين ضلتو متنرم أنته أرتن أ تن مل ختارل أنته أعلم  نط ومد هاتل مدمي
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 بعتث الت    اهلل رسول برتاب عاد  . مدمه عن لفسلط عنده  نط ولو, لقاءه لتجشمط
  :هتضي ض  ا ضقرأه هرم  إىل ضدضعه ب رى عظيم إىل دحيرب به

 متتن علتال ستتل  الترو  عظتيم هرمتت  إىل ورستوله اهلل عبتتد حممتد متن التترحيم الترهن اهلل بستم))
 ضتت ن؛ متترتل أجتترك اهلل يلتتتك تستتلم أستتلم امستتل  بدعايتترب أدعتتوك ضتت ين: بعتتد أمتتا ،اهلتتدى اتبتتم

ـَنكظمإ َأ َّ نـَعإبـظَد ِإ َّ و األريسيل إ  عليك  نض توليط نَـنَـا َوبـَيـإ اإ ِإَلى َكَلَمة  َسـَواء بـَيـإ َل الإِكَتاِب تـََعاَلوإ يَا َأهإ
اإ فـَقظولظـــواإ  ـــِرَك بِـــِه َشـــيإئ ا َو َ يـَتَِّخـــَذ بـَعإضظـــَنا بـَعإضـــا  َأرإبَاب ـــا مِّـــن وظوِن اللّـــِه فَـــِإن تـََولَّـــوإ ـــاللّـــَه َو َ نظشإ َهدظواإ بِاَنَّـــا  اشإ

ِلمظونَ   .[66:آل عمران] مظسإ
 وارتفعتتط ال تتخب عنتتده   تتر،  الرتتتاب متتراء  متتن وضتتر  متتال متتا متتال ضلمتتا: ستتفيان أبتتو متتال
 ملتتك  اضتته نتتهأ  بشترب أيب ابتتن أمتتر أمتر لقتتد :أخرجنتتا حتتل أل تةايب ضقلتتط وأخرجنتتا األ توا 

 . امسل  علي اهلل أدخ  حىت سيظهر أنه مومنا   زلط ضما. األ فر بة
 حتل هرمت  أن حيتدث ،الشتأ  ن ارى علال أسقفا   وهرم  ،إيلياء  احب النا ور ابن و ان

 .هياتك استنررنا مد: بنارمته بعؤ ضقال، النفا خبيث يوما   أ ب  إيلياء مد 
 الليلترب رأيتط إين :ستألوه حتل هلم ضقال النجو  يف ينظر حةاء هرم  و ان: النا ور ابن مال 
 إإ  تتتنت لتيا: متتالوا األمتربق هت ه متتن نتتت  ضمتتن رهتر متد ا تتتان ملتك نجتتو ال يف نظتر  حتل
 هتتم ضبينمتتا ،اليهتتود متتن ضتتيهم متتن ضيقتلتتوا ملرتتك متتداين إىل وا تتتب شتتأهنم يهمنتتك ضتتل اليهتتود
 استتتخ ه ضلمتتا  اهلل رستتول ختت  عتتن   تت  ستتان ملتتك بتته أرستت  برجتت  هرمتت  أتتتال أمتترهم علتتال
 العتترب عتتن وستتأله ،خمتتتنت أنتته ضةتتد وه إليتته ضنظتتروا إق أ  هتتو نتأخمتتت ضتتانظروا أ هبتتوا :متتال هرمتت 
 لته  تاحب إىل هرمت   تتب  . رهتر متد األمترب هت ه ملك ه ا: هرم  ضقال . تتنون هم: ضقال
  تاحبه متن  تتاب أتتاه حتىت هتص يترو  ضلم هص إىل هرم  وسار العلم يف نظريه و ان بروميرب
   حبمتص له دسرر  يف الرو  لعظماء هرم  ضأ ن  ن وأنه  الن  خرول علال هرم   أر  يواضق
 ملررتم ي بط وأن والرشد الفلح يف لرم ه  الرو  معشر يا :ضقال ا لم   ضفلقط بأبواهبا أمر

 رأى ضلمتتا؛  لقتتط متتد ضوجتتدوها األبتتواب إىل التتوح  هتتر حي تترب ضةا تتوا النتت ق هتت ا ضتبتتايعوا
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 شتدترم هبتا أخت  آنفا مقال  ملط إين :ومال. علي ردوهم: مال امميان من وأيا نفرهتم هرم 
 .(34)هرم  شأن آخر  لك ضران .عنه ورضوا له ضسجدوا رأيط ضقد ،دينرم علال

دعتتاء الرفتتار : يف هتت ا الرتتتاب مجتت  متتن القواعتتد وأنتتوا  متتن الفوااتتد منهتتا :(35)متتال النتتوو 
ن بلفتتتتتهم دعتتتتو  وهتتتت ا التتتتدعاء واجتتتتب والقتتتتتال مبلتتتته حتتتترا  إن مل ترتتتت, إىل امستتتتل  مبتتتت  متتتتتاهلم

 . وضيه خلف للسل , وإن  انط بلفتهم ضالدعاء مستةب ه ا م هبنا, امسل 
إىل  وهلت ا متال النت  , التومي يف املراتبرب واستعمال الور  ضيها ضل يفر  وإ يفر : ومنها

وإ , هرمتت  عظتتيم التترو ؛ ضلتتم يقتت  ملتتك التترو  ألنتته إ ملتتك لتته وإ لفتتريه إإ حبرتتم ديتتن امستتل 
وإ تتا ينفتت  , بشتتر  أو وإه متتن أ ن لتته رستتول اهلل  ستتلنان ألحتتد إإ ملتتن وإه رستتول اهلل 

من ت رضا  الرفتار متا تنفت ه ال ترور  ومل يقت  إىل هرمت  ضقت  بت  أتتال بنتو  متن املل فترب ضقتال 
عظتتتتيم التتتترو ، أ  التتتت   يعظمونتتتته ويقدمونتتتته ومتتتتد أمتتتتر اهلل تعتتتتاىل ب إنتتتترب القتتتتول ملتتتتن يتتتتدعال إىل 

ِع َـــِة الإَحَســـَنةِ : ضقتتتال تعتتتاىل امستتتل  َمـــِة َوالإَموإ ََ بِالإِحكإ ومتتتال . [123:النةتتت ] اوإعظ ِإلِـــى َســـِبيِل رَبِّـــ
َشى    َلهظ قـَوإ   فـَقظو : تعاىل  .(36)و ري  لك، [66: ه] لَّيـِّن ا لََّعلَّهظ يـََتذَكَّرظ َأوإ َيخإ

رت يبته بامستل   متا متال وضيته جتواز خما بترب أهت  الشترك بلفتظ ضيته تعظتيم وتبجيت  ل: قلَ
 . وضيه إرسال السفراء والدعا  لنشر دين امسل , عظيم الرو  الن  

وضيتته أي تتا شتتهاد   تتري املستتلمل بف تتاا  هتت ا التتدين وحماستتنه  متتا متتال أبتتو ستتفيان و تتان 
 ليقتو  متا واتر توا شتيء بته تشر وا وإ وحده اهلل اعبدوا :يوما  مشر ا  ملا   ر ما جاء به الن  

 .وال لرب والعفاف وال دق بال ل  ويأمرنا, آبا  م
 تتتب إىل  ستترى وإىل مي تتر وإىل النجاشتتي وإىل  تت  جبتتار   أن نتت  اهلل  عتتن أنتتا  -12

وليا بالنجاشي ال    لال عليه الن  , يدعوهم إىل اهلل تعاىل
 (37). 

 
                                                 

إىل هرمت  يتدعوه  ،  تاب اجلهتاد والستري، بتاب  تتاب النت  (0111) تاب بدء الوحي،  ومسلم (1) البخار  (34)
 .، باخت ارإىل امسل 

هتتو اممتتا  احلتتاضظ حميتتي التتدين حيتت   بتتن شتترف بتتن متتر  احلةامتتي الشتتاضعي  تتاحب الت تتاني  الناضعتترب متتن أشتتهرها  (33)
 (.4/164" )ت  ر  احلفاظ"انظر ترمجته يف . ، و ريها   ري"ايمو  شرح امله ب"و" شرحه ل ةي  مسلم"

 ( .01/011" )شرح النوو  ل ةي  مسلم" (37)
 .إىل ملوك الرفار يدعوهم إىل اهلل عة وج  باب  تب الن  ، تاب اجلهاد والسري، (1664)مسلم  (36)
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 .(38)ويف ه ا احلديث جواز مراتبرب الرفار ودعا هم إىل امسل  :مال النوو 
 أراد ملا :يقول  أنسا  عط: مال متاد  عن"  ةيةيهما"وأخرل البخار  ومسلم يف  -01
 من خامتا   ضاخت ؛ خمتوما   ونري أن إإ  تابا   يقر ون إ إهنم :له مي  الرو  إىل يرتب أن  الن 
 .(39)اهلل رسول حممد ضيه ونق  يده يف بياضه إىل أنظر ضرأين؛ ض رب

 .ألخ  أا تعارف عليه  ري املسلمل يف  تاباهتم ومراسيمهمضيه ا: فوائد الحديث
 إلـــى انطلقـــوا)) :ضقتتتال  اهلل رستتتول ختتترل املستتتجد يف حنتتتن بينتتتا: متتتال  هريتتتر  أيب عتتتن -06
 أسـلموا يهوو معشر يا)): ضقال ضناداهم  الن  ضقا  ،املدراس بيط جانا حىت معه ضخرجنا. ((يهوو

ـــد ذلـــَ)):  اهلل رستتتول هلتتتم ضقتتتال :متتتال .لقاستتتما أبتتتا يتتتا بلفتتتط :ضقتتتالوا. ((تســـلموا  أســـلموا أري
 . (40)((أريد ذلَ)):  اهلل رسول هلم ضقال .القاسم أبا يا بلفط مد :ضقالوا. ((تسلموا

ََ : حتتتل أنتتتةل اهلل عتتتة وجتتت  متتتا  رستتتول اهلل  :متتتال عتتتن أيب هريتتتر   -05 َوَأنـــِذرإ َعِشـــيَرَت
ــَربِينَ ألا اشتترتوا أنفستترم إ أ تتة عتتنرم متتن اهلل  - لمتترب حنوهتتا أو   -يتتا معشتتر متتري  : متتال. قـإ

يا عباس بن عبد املنلب إ أ ة عنك متن اهلل . يا بة مناف إ أ ة عنرم من اهلل شياا  . شياا  
ويتتا ضا متترب بنتتط حممتتد ستتلية متتا , ويتتا  تتفيرب عمتترب رستتول اهلل إ أ تتة عنتتك متتن اهلل شتتياا  , شتتياا  

 .(41)اا  شاط من مايل إ أ ة عنك من اهلل شي
حد ة من  م عبد اهلل بن احلارث بن نوض  واسترتمة : عن حممد بن إسةاق مال -17

: ملا نةلط ه ه اآليرب علال رسول اهلل : ا ه عن ابن عباس عن علي بن أيب  الب مال
ا ََ َربِينَ ألَوَأنِذرإ َعِشيَرَت ِمِنينَ  * قـإ ََ ِمَن الإمظؤإ ََ ِلَمِن اتَـّبَـَع ِفضإ َجَناَح َإ : ، مال رسول اهلل َوا

يا : ضقال عرضط أين إن بادأ  هبا مومي رأيط منهم ما أ ره؛ ض مط ضجاءين ج ي  

                                                 

 ( .01/001" )شرح النوو  ل ةي  مسلم" (38)
  الن   تب وما عليه يقاتلون ما وعلال والن ارى اليهود دعو  بابيف   تاب اجلهاد والسري  ،(1512)البخار   (39)

خامتتا  ملتا  ،  تتاب اللبتاس والةينترب، بتاب يف اختتا  النت  (1151)، ومستلم القتال مب  والدعو  ومي ر  سرى إىل
 .أراد أن يرتب إىل العجم 

،  تتتتاب اجلهتتتاد (1673) تتتتاب ام تتتراه، بتتتاب يف بيتتتم املرتتتره وحنتتتوه يف احلتتتق و تتتريه، ومستتتلم   (7944)البختتتار   (43)
 .باب إجلء اليهود من احلجاز والسري

 تتاب امميتان،   ،(116)ومستلم  لنستاء والولتد يف األمتارب،باب هت  يتدخ  ا ،،  تاب الو ايا(1151)البخار   (41)
 .{مْتر ِبل  أل  و أ نِ ْر ع ِشري ت ك  ا}: باب يف موله تعاىل
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يا علي إن اهلل مد أمرين : ضدعاين ضقال: مال. حممد إن مل تفع  ما أمرك به ربك ع بك بالنار
ولنب،    وأعد لنا عس , أن أن ر عشرييت األمربل؛ ضا نم لنا يا علي شا  علال  ا  من  عا 

امجم يل بة عبد املنلب ضفعلط؛ ضاجتمعوا له يوما  وهم أربعون رجل  يةيدون رجل  أو 
ينق ون؛ ضيهم أعمامه أبو  الب وهة  والعباس وأبو هلب الراضر ا بيث ضقدمط إليهم تلك 

  لوا:  ومال, منها ح يرب ضشقها بأسنانه   رمال هبا يف نواحيها اجلفنرب؛ ضأخ  رسول اهلل 
بسم اهلل ضأ   القو  حىت هنلوا عنه ما نرى إإ آ ار أ ابعهم، واهلل إن  ان الرج  ليأ   

ضجاط ب لك القعب ضشربوا منه حىت هنلوا منه . اسقهم يا علي: م لها،   مال رسول اهلل 
أن يرلمهم بدره أبو هلب  وأمي اهلل إن  ان الرج  ليشرب م له؛ ضلما أراد رسول اهلل , مجيعا  

؛ ومل يرلمهم رسول اهلل , سةر م  احبرم ضتفرموا - لمرب تعجب   -هلد ما : عنه اهلل ضقالل
يا علي عد لنا أ   ال    نط  نعط باألما من : ضلما  ان من الفد مال رسول اهلل 

ضفعلط   . النعا  والشراب؛ ض ن ه ا الرج  مد بدرين إىل ما  عط مب  أن أ لم القو 
 ما  نم باألما ضأ لوا حىت هنلوا عنه   سقيتهم من  لك   ل اهلل مجعتهم له ض نم رسو 

يا : وأمي اهلل إن  ان الرج  ليأ   م لها وليشرب م لها،   مال رسول اهلل , القعب حىت هنلوا
بة عبد املنلب إين واهلل ما أعلم شابا  من العرب جاء مومه بأض   من ما جاترم به إين مد 

 .(42)آلخر جاترم بأمر الدنيا وا
 : فوائد الحديثين
يف دعو  مومه وامحسان  وضيه أي ا  تلن  الن  , علال دعو  مومه حرص الن  

 .إليهم
اللهـم أعـز اإلسـلم باحـب هـذين )): متال أن رستول اهلل : عن ابن عمر رضي اهلل عنهمتا -16

 .(43)و ان أحبهما إليه عمر: مال. ((الرجلين إليَ بابا جهل أو بعمر بن الخطاب

 . ضيه جواز الدعاء للمشر ل باهلدايرب: فوائد الحديث

                                                 

 .ويف إسناده من مل يسم( 2/169)للبيهقي " دإا  النبو " (42)
هتت ا حتديث حستتن : ومتال أبتتو عيستال بتاب يف منامتتب عمتر بتتن ا نتاب ، أبتواب املنامتتب، (1620)الرتمت    (43)

 . ريب من حديث ابن عمر ةي  
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: مب  التيمن ضقتال نظر رسول اهلل : مال عن زيد بن  ابط  عن أنا بن مالك  -18
اللهم : اللهم أمب  بقلوهبم،   نظر مب  العراق ضقال: اللهم أمب  بقلوهبم   نظر مب  الشا  ضقال

 .(44)مدناوبارك لنا يف  اعنا و , أمب  بقلوهبم
اللهم )): مال! يا رسول اهلل أحرمتنا نبال  قي  ضاد  اهلل عليهم: مالوا: مال عن جابر  -19

 .(45)((اهد ثقيفا

, التدعاء علتال املشتر ل ضيه دلي  علال  احرب امسل  ضقد رضتؤ النت  : فوائد الحديث
 .وضيه أي ا  جواز الدعاء للمشر ل باهلدايرب

6-  سه  بن سعد عن مال الن   :مال  ألعطـين الرايـة غـدا  رجـل  يفـتح )): يو  خيت
ضبتتا  النتتاس ليلتتتهم أيهتتم يعنتتال؛ ضفتتدوا  لهتتم . ((علــى يديــه يحــب اهلل ورســوله ويحبــه اهلل ورســوله

يشتتري عينيته ضب تق يف عينيته ودعتا لته ضت أ  تأن مل يرتن بته : ضقيت . ق((أيـن علـا)): يرجونه ضقال
انفـذ علـى رسـلَ حتـى تنـزل بسـاحتهم ثـم )): يرونوا م لناق ضقالأماتلهم حىت : وجم ضأعناه ضقال
وأَبرهم بما يجب عليهم فواهلل ألن يهدي اهلل رجل  بَ َيـر لـَ مـن أن يكـون , اوعهم إلى اإلسلم

 .(46)((لَ حمر النعم

يلختت  منتته أن تتتأل  الرتتاضر حتتىت يستتلم أوىل متتن  :متتال ابتتن حجتتر يف بيتتان ضوااتتد احلتتديث
 . (47)املبادر  إىل متله

مــن محمــد رســول اهلل إلــى بكــر بــن )):  تتتب إىل برتتر بتتن وااتت   أن النتت    عتتن أنتتا -21
ضمتتتتا متتتترأه إإ رجتتتت  متتتتنهم متتتتن بتتتتة ضتتتتبيعرب ضهتتتتم يستتتتمون بتتتتة : متتتتال ((وائــــل أن أســــلموا تســــلموا

 .(48)الراتب

                                                 

من  ريق عمران القنان عن متاد  عن أنا بن مالك عن ( 178|7" )البدايرب والنهايرب"أخرجه النيالسي  ما يف  (44)
 ". تقريب الته يب"زيد بن  ابط، وه ا إسناد حسن؛ ضعمران القنان  دوق يهم  ما   ر ابن حجر يف 

 .هت ا حتديث حستن  تةي   ريتب: وبتة حنيفترب متال ، أبواب املنامب، بتاب منامتب يف  قيت (3942)الرتم    (43)
لرن تابعه عبد الرهن بن ساب  ، وهو من  ريق أيب الةبري عن جابر وأبو الةبري مدلا ومل ي رح بالتةديث: قلَ

 .؛ ضاحلديث  ةي (3/343)عند أهد يف مسنده 
" مستتتتتتلم"،  تتتتتتتاب اجلهتتتتتتاد والستتتتتتري بتتتتتتاب ض تتتتتت  متتتتتتن أستتتتتتلم علتتتتتتال يديتتتتتته رجتتتتتت ، و(31)البختتتتتتار   (47)

(62)،   تاب ض اا  ال ةابرب، باب من ض اا  علي بن أيب  الب . 
 .(6/468" )ضت  البار " (46)
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ثلثــة يؤتــون أجــرهم مــرتين الرجــل تكــون لــه )): متتال عتتن النتت   بتترد  أنتته  تتم أبتتاه أيبعتتن  -11
ومــؤمن أهــل , األمــة فيعلمهــا فيحســن تعليمهــا ويؤوبهــا فيحســن أوبهــا ثــم يعتقهــا فيتزوجهــا فلــه أجــران

والعبــــد الــــذي يــــؤوي حــــ  اهلل وينصــــح , فلــــه أجــــران ثــــم آمــــن بــــالنبا  الكتــــاب الــــذي كــــان مؤمنــــا  
  .(49)((لسيده

 ضيتته دليت  علتال حترص امستتل  علتال هدايترب النتتاس وإنقتا هم متن ال تتللرب: فوائـد الحـديث
 .إىل النور، وتر يب أه  الرتاب يف امسل  ببيان م اعفرب األجر يف إسلمهم

ضقرأ عليه القرآن؛ ضرأنه  أن الوليد بن املفري  جاء إىل رسول اهلل  وعن ابن عباس  -23
ملق :مال. يا عم إن مومك يريدون أن جيمعوا لك ماإ  : ضقال. رق له ضبلغ  لك أبا جه  ضأتاه

: مال. مد علمط مري  أين أ  رها ماإ  : مال. نك أتيط حممدا  لتعرض ما مبلهليعنو ه ض : مال
وما ا أمول؛ ضواهلل ما منرم رج  أعرف باألشعار : مال. ضق  ضيه موإ  يبلغ مومك أنك منرر له

, واهلل ما يشبه ال   يقول شياا  من ه ا, مة وإ أعلم برجةه وإ بق يده مة وإ بأشعار اجلن
لقوله ال   يقوله حلو ، وإن عليه لنلو ، وإنه مل مر أعله، مفدق أسفله، وإنه ليعلو واهلل إن 

م  عة حىت : إ يرضال عنك مومك حىت تقول ضيه مال: مال. وإ يعلال، وإنه ليةنم ما  ته
َظ : إن ه ا إإ سةر يل ر يأ ره عن  ريه؛ ضنةلط: أضرر ضيه؛ ضلما ضرر مال َلقإ ََ َذرإِنا َوَمنإ 

اوَ  َظ َلهظ َما * ِحيد  دظوو ا    َوَجَعلإ  .(50)اآليا  َوبَِنيَن شظهظوو ا * مَّمإ
ِإنَّ : ومد رواه هاد بن زيد عن أيوب عن عررمرب مرسل ، وضيه أنه مرأ عليه: مال ابن   ري

َشاء َهى َعِن الإَفحإ َساِن َوِإيَتاء ِذي الإقظرإَبى َويـَنـإ ِل َواإِلحإ  َوالإمظنَكِر َوالإبَـغإِا يَِع ظكظمإ َلَعلَّكظمإ َتذَكَّرظونَ  الّلَه يَاإمظرظ بِالإَعدإ
 .(51)[51:النة ]

 : فوائد الحديث

                                                                                                                                               

 (: = 3/333" )جممم الةوااد"مال اهلي مي يف . (336" )ال فري"، والن اين يف (3/323" )مسنده"أبو يعلال يف  (48)
وأخرجتتتتتته ابتتتتتتن حبتتتتتتان يف . ورجتتتتتتال األولتتتتتتل رجتتتتتتال ال تتتتتتةي " ال تتتتتتفري"رواه البتتتتتتةار وأبتتتتتتو يعلتتتتتتال والنتتتتتت اين يف =  
 (6/115" )إ اف ا ري :  "وانظر(. 06/511" )امحسان/ ةيةه"

باب وجوب امميان ، تاب امميان، (134)،  تاب العلم، باب تعليم الرج  أمته وأهله، ومسلم (96)  البخار  (49)
 .إىل مجيم الناس ونسخ املل  ألته برسالرب نبينا حممد 

 .، وإسناده  ةي (2/199)للبيهقي " دإا  النبو " (33)
 .، وهو مرس   ما  ر ابن   ري رهه اهلل(2/199)للبيهقي " دإا  النبو "، و(3/71" )البدايرب والنهايرب" (31)
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: موله تعاىل ضيه التلن  يف دعو  اآلخرين وبيان حماسن دين امسل ، ضقد مرأ الن  
 َِسان ِل َواإِلحإ امسل   ما شهد ب لك  وضيه أي ا شهاد  املشرك علال حماسن. ِإنَّ الّلَه يَاإمظرظ بِالإَعدإ

 .الوليد بن املفري 
املدينترب  وعن ال ةاك بن النعمان بتن ستعد أن مستروق بتن واات  متد  علتال رستول اهلل  -24

يا رسول اهلل إين أحب أن تبعث إىل مومي تتدعوهم إىل : ومال, بالعقيق؛ ضأسلم وحسن إسلمه
ا تتب لته ضرتتب : ضقتال ملعاويترب. موأن ترتتب يل  تابتا  إىل متومي عستال اهلل أن يهتديه, امسل 

إىل األميتتتتتتال متتتتتتن ح تتتتتترمو  ب متتتتتتا  ال تتتتتتل  وإيتتتتتتتاء الة تتتتتتا  .. بستتتتتتم اهلل التتتتتترهن التتتتتترحيم : لتتتتتته
 .(52)وال دمرب

حرص امسل  علال هدايرب  رياملسلمل وإنقا هم من ال للرب إىل : فوائد الحديث
 .اهلدى
ا  التب الوضتا  جتاءه رستول ه ملتا ح تر  أبتأنت: سعيد بن املستيب عتن أبيته أنته أخت هعن  -23
أليب  ضوجتتد عنتتده أبتتا جهتت  بتتن هشتتا  وعبتتد اهلل بتتن أميتترب بتتن املفتتري ، متتال رستتول اهلل  اهلل 

ضقتتال أبتتو جهتت  وعبتتد اهلل بتتن . ((يــا عــم، قــل   إلــه إ  اهلل كلمــة أشــهد لــَ بهــا عنــد اهلل)):  التتب
يعرضتها عليته ويعتودان   يا أبا  التب أتر تب عتن ملترب عبتد املنلتب؛ ضلتم يتةل رستول اهلل: أميرب

وأىب أن يقتول إ , هتو علتال ملترب عبتد املنلتب: بتلك املقالرب حىت مال أبو  التب آختر متا  لمهتم
 :ضتأنةل اهلل تعتاىل ضيته. ((أما واهلل ألستغفرن لَ مـا لـم أنـه عنـَ)): ضقال رستول اهلل . إله إإ اهلل

 َِّما َكاَن لِلنَِّبا .. (53)اآليرب. 
يا معاذ ألن يهدي اهلل على يديَ رجل  مـن أهـل )): مال أن الن     عن معا  بن جب -27

 .(54)((الشرك َير لَ من أن يكون لَ حمر النعم

                                                 

جممم "وضيه بقيرب ولرنه مدلا وهو  قرب، " الربري"رواه الن اين يف : مال اهلي مي .(23/337" )الربري"الن اين يف  (32)
 (.3/223" )الةوااد

إ إلتته إإ اهلل، ومستتلم : ، تتتاب اجلنتتااة، بتتاب إ ا متتتتال املشتترك عنتتد املتتو (1373" )يةه تتة"رواه البختتار  يف  (33)
 .،  تاب امميان، باب الدلي  علال  ةرب إسل  من ح ر  املو  ما مل يشر  يف النة  وهو الفر ر (24)

 (.3/732" )وااتدجممم الة . "رواه أهد ورجالته  قا  إإ أن دويد بن ناضتم مل يدرك معا ا  : متال اهلي مي (34)
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مـــن أســـلم علـــى يديـــه رجـــل )): متتتال رستتتول اهلل : متتتال وعتتتن عقبتتترب بتتتن عتتتامر اجلهتتتة  -26
 .(55)((وجبَ له الجنة

تالفوا النـاس وتـانوا )): بع ا  مال إ ا بعث  ان الن  : مال  عن عبد الرهن بن عاا  -28
بهـــم و  تغيـــروا علـــيهم حتـــى تـــدعوهم فمـــا علـــى األرض مـــن أهـــل بيـــَ مـــدر و  وبـــر إ  تـــاتونا بهـــم 

 .(56)((مسلمين أحب إلى من أن تقتلوا رجالهم وتاتونا بنسائهم
وأن اهلل أرست  , ضيه بيان حرص امسل  علال تألي  ملتوب  تري املستلمل: فوائد الحديث

 .وأن القت  ليا مق ودا ل اته, هلدايرب الناس دا  حمم
اىل النجاشتي،  بتاب متا جتاء يف  تتاب النت  (: 2/338" )التدإا "مال البيهقي يف  -29 

هت ا  :   روى عن احلا م عن األ م عن أهد بتن عبتد اجلبتار عتن يتونا عتن ابتن إستةاق متال
ستتتل  علتتتال متتتن اتبتتتم اهلتتتدى  :إىل النجاشتتتي األ تتتةم عظتتتيم احلبشتتترب  تتتتاب متتتن رستتتول اهلل 

وأن , وآمتتن بتتاهلل ورستتوله وشتتهد أن إ إلتته إإ اهلل وحتتده إ شتتريك لتته مل يتختت   تتاحبرب وإ ولتتدا  
ــاِب : حممتتدا  عبتتده ورستتوله وأدعتتوك بدعايتترب اهلل؛ ضتت ين أنتتا رستتوله ضأستتلم تستتلم ــَل الإِكَت ــا َأهإ قظــلإ َي

ـنَ  نَـنَـا َوبـَيـإ اإ ِإَلى َكَلَمة  َسَواء بـَيـإ ـِرَك بِـِه َشـيإئ ا َو َ يـَتَِّخـَذ بـَعإضظـَنا بـَعإضـا  َأرإبَابـ ا تـََعاَلوإ كظمإ َأ َّ نـَعإبـظَد ِإ َّ اللّـَه َو َ نظشإ
ــــِلمظونَ  ــــَهدظواإ بِاَنَّــــا مظسإ اإ فـَقظولظــــواإ اشإ ضتتتت ن أبيتتتتط ضعليتتتتك إ   ،[66:آل عمتتتتران] مِّــــن وظوِن اللّــــِه فَــــِإن تـََولَّــــوإ

 .الن ارى من مومك
 .ه ا حديث مرس 

بعتتث حا تتب بتتن أيب بلتعتته  عتتن الةهتتر  عتتن عبتتد اهلل بتتن عبتتد القتتار ء أن رستتول اهلل  -33
إليتتته ضقبتتت  الرتتتتاب وأ تتتر   إىل املقتتتوما  تتتاحب امستتترندريرب؛ ضم تتتال برتتتتاب رستتتول اهلل 

وأهدى له مم حا ب  سو  وبفلترب بسترجها وجتاريتل , حا با  وأحسن نةله وسرحه إىل الن  
 . (57) مد بن ميا العبد  األخرى ضوهبها رسول اهلل إحدمها أ  ابراهيم وأما 

                                                 

وبقيتترب رجالتته , و قتته أهتد وضتتعفه اجلمهتور. رواه النت اين يف ال ل تترب وضيتته حممتد بتتن معاويترب النيستتابور : متال اهلي متتي (33)
 (.3/732" )جممم الةوااد" قا ، 

مرستل  متن ( 7/332" )إ تاف ا تري "و  تره البو تري  يف (. 2/177)وعةاه ابن حجر ملسدد " املنالب العاليرب" (37)
 .مسدد واحلارث" مسند"

 .، وهو مرس (4/393" )الدإا "رواه البيهقي يف  (36)
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  رو  متتن  ريتتق عبتتد التترهن بتتن زيتتد بتتن أستتلم عتتن أبيتته  نتتا حيتت  بتتن عبتتد التترهن بتتن  -31
إىل املقتتوما ملتتك  بع تتة رستتول اهلل : حا تتب عتتن أبيتته عتتن جتتده حا تتب بتتن أيب بلتعتترب متتال

 منةلته وأممتط عنتده،   بعتث إيل ومتد ضتأنةلة يف ضجاته برتتاب رستول اهلل : امسرندريرب مال
أخت ين : متال. هلتم: ملتط: متال. إين ساالك عن  ل  ضأحب أن تفهم عة: مجم بنارمته ومال

ضمتتا لتته حيتتث  تتان هرتت ا مل : متتال. بتت  هتتو رستتول اهلل : عتتن  تتاحبك ألتتيا هتتو نتت ق ملتتط
 ألتيا تشتهد عيستال ابتن مترمي: ضقلتط: يتد  علتال مومته حيتث أخرجتوه متن بلتده إىل  ريهتاق متال

ضمتتا لتته حيتتث أختت وه مومتته ضتتأرادوا أن ي تتلبوه أإ يرتتون دعتتا : ملتتط. بلتتال: أنتته رستتول اهللق متتال
أنتط حرتيم متتد جتاء متتن : علتيهم بتأن يهلرهتتم اهلل حيتث رضعته اهلل اىل الستتماء التدنياق ضقتتال يل

هتتتتت ه هتتتتتدايا أبعتتتتتث هبتتتتتا معتتتتتك اىل حممتتتتتد وأرستتتتت  معتتتتتك بب رمتتتتترب يبتتتتت رمونك إىل . عنتتتتتد حرتتتتتيم
,  تتتتلث جتتتتوار متتتتنهم أ  إبتتتتراهيم ابتتتتن رستتتتول اهلل  ضأهتتتتدى اىل رستتتتول اهلل : متتتتال.مأمنتتتتك

 .(58)وأرس  إليه بنرف من  رضهم, حلسان بن  ابط األن ار  وواحد  وهبها رسول اهلل 

 . ومبول هديرب املشرك, ضيه دعو  الفري إىل امسل  والتلن  يف الدعو : فوائد الحديث
و ان ر انرب بن عبد يةيد بن هاشم :  إسةاق بن يسار مالوحد ة أيب: مال ابن إسةاق -32

يف بعؤ شعاب مررب ضقال له  بن املنلب بن عبد مناف أشد مريشا ؛ ضخل يوما  برسول اهلل 
إين لتو أعلتم أن الت   تقتول : متال. ((يا ركانة أ  تتقـا اهلل وتقبـل مـا أوعـوك إليـه؟)): رسول اهلل 

. نعتم: مال. ((أفرأيَ إن مرعتَ أتعلم أن ما أقول ح ؟)): ضقال له رسول اهلل . حق إتبعتك
ـــى أمـــارعَ)): متتتال  ضقتتتا  ر انتتترب إليتتته ض تتتارعه؛ ضلمتتتا بنتتت  بتتته رستتتول اهلل : متتتال. ((فقـــم حت

يتا حممتد واهلل إن هت ا : ضعاد ض رعه ضقال. عد يا حممد: أضجعه إ ميلك من نفسه شياا    مال
: متال. ((شـئَ أريكـه إن اتقيـَ اهلل واتبعـَ أمـري وأعجـب مـن ذلـَ إن)): متال! للعجب أت ترعة

ضتدعاها ضأمبلتط حتىت . ضادعهتا: متال. ((أوعو لَ هـذه الشـجرة التـا تـرى فتـاتينا)): وما هوق مال
ـــى مكانـــَ)): ضقتتتال هلتتتاومفتتتط بتتتل يتتتد  رستتتول اهلل  : ضرجعتتتط إىل مراهنتتتا متتتال. ((ارجعـــا إل

                                                 

وعبد الرهن بن زيد بن أسلم ضعي  : ملط(. 262|4" )البدايرب والنهايرب"، و(4/393)للبيهقي " دإا  النبو " (38)
ضعفه أهد و ريه، لرن يشهد لته مرست  عبتد الترهن بتن عبتد القتار ء ( 7/171" )هت يب الته يب"له ترمجرب يف 

 .ملتقد ا
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 تاحبرم أهت  األرض ضتواهلل متا رأيتط يتا بتة عبتد منتاف ستاحروا : ض هب ر انترب اىل مومته ضقتال
 .(59)وال    نم, أسةر منه م    أخ هم بال   رأى

ومد روى أبتو داود والرتمت   متن حتديث أيب احلستن العستقلين عتن أيب جعفتر بتن حممتد  -33
 ريب وإ نعرف :   مال الرتم   ض رعه  الن   أن ر انرب  ار  الن  : ابن ر انرب عن أبيه
 .(60)ابن ر انرب أبا احلسن وإ

وحتتد ة عبيتتد اهلل بتتن املفتتري  بتتن معيقيتتب وعبتتد اهلل بتتن أيب برتتر بتتتن : متتال ابتتن إستتةاق -34
حممد بن عمرو بن حة  أن أسعد بن زرار  خرل أ عب بن عمري يريد به دار بة عبتد األشته  

بتة  و ان سعد بن معا  ابن خالرب أسعد بتن زرار ، ضتدخ  بته حاانتا  متن حتواا , ودار بة رفر
واجتمتم إليهمتا رجتال بتن أستلم وستعد بتن , رفر علتال باتر يقتال لته باتر مترق ضجلستا يف احلتاا 

معتتا  وأستتيد بتتن احل تتري يوماتت  ستتيدا مومهمتتا متتن بتتة عبتتد األشتته  و لمهتتا مشتترك علتتال ديتتن 
اننلق إىل ه ين الرجلل الل ين متد أتيتا دارينتا ! إ أبا لك: مومه؛ ضلما  عا به مال سعد ألسيد

سفها ضعفاءنا ضازجرمها واهنهما أن يأتيا دارينا؛ ض نه لوإ أسعد بن زرار  مة حيث مد علمتط  لي
ضأخت  أستيد بتن ح تري حربتته   أمبت  : متال.  فيتك  لك هو ابن ختال  وإ أجتد عليته مقتدما  

متال . ه ا سيد مومه ومد جاءك ضا دق اهلل ضيته: إليهما ؛ ضلما رآه أسعد بن زرار  مال مل عب
متتا جتتاء برمتتا إلينتتا تستتفهان : ضومتت  عليهمتتا متشتتتما  ضقتتال: متتال. إن جيلتتا أ لمتته: بم تتع

أتيتنا : ضقال له  ل : ومال موسال بن عقبرب. ضعفاءنا اعتةإنا إن  انط لرما بأنفسرما حاجرب
 .يف دارنا هب ا الرعيد الفريب النريد ليتسفه ضعفاءنا بالبا   ويدعوهم إليه

وإن  رهتتته  , أو للتتا ضتستتمم ضتت ن رضتتيط أمتترا  مبلتتته: عبضقتتال لتته م تت: متتال ابتتن إستتةاق
  ر تتتتة حربتتتتته وجلتتتتا إليهمتتتتا ضرلمتتتته م تتتتعب : متتتتال. أن تتتتفط: متتتتال.  تتتت  عنتتتتك متتتتا ترتتتتره

واهلل لعرضنا يف وجهه امسل  مبت  أن يتترلم : ومرأ عليه القرآن ضقاإ ضيما ي  ر عنهما, بامسل 
 يتت  ت تتنعون إ ا أرد  أن تتتدخلوا يف هتت ا متتا أحستتن هتت ا وأمجلتته  :   متتال. يف إشتترامه وتستتهله

                                                 

 .هر ا روى ابن اسةاق ه ه الق رب مرسلرب هب ا البيان(: 3/133" )البدايرب والنهايرب"مال ابن   ري يف  (39)
،  تاب اللباس باب (1684" )سننه"،  تاب اللباس باب يف العماام، والرتم   يف (4368" )سننه"أبو داود يف  (73)

اده لتتيا بالقتتاام وإ نعتترف أبتتا احلستتن وإستتن, هتت ا حتتديث حستتن  ريتتب: متتال أبتتو عيستتال. العمتتاام علتتال القلنتتا
 .العسقلين وإ ابن ر انرب
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ضقتتا  ضا تستت  . تفتستت  ضتنهتتر وتنهتتر  وبيتتك   تشتتهد شتتهاد  احلتتق   ت تتلي: التتدينق متتاإ لتته
إن ورااتي رجتل  إن اتبعرمتامل : و هر  وبيه وتشهد شهاد  احلتق   متا  ضر تم ر عتتل   متال هلمتا
معتا ،   أخت  حربتته وان ترف إىل يتخل  عنه أحد من مومته وسأرستله إليرمتا اآلن؛ ستعد بتن 

أحلت  بتاهلل لقتد : سعد ومومه وهم جلوس يف ناديهم؛ ضلمتا نظتر إليته ستعد بتن معتا  مقتبل  متال
متا : جاء م أسيد بفري الوجه ال    هب به متن عنتد م؛ ضلمتا ومت  علتال النتاد  متال لته ستعد

نفعتت  متتا أحببتتط : قتتاإومتتد هنيتهمتتا ض,  لمتتط التترجلل ضتتواهلل متتا رأيتتط هبمتتا بأستتا  : ضعلتتطق متتال
و لتك أهنتم عرضتوا أنته ابتن خالتتك , ومد حد ط أن بة حار رب خرجوا إىل أستعد بتن زرار  ليقتلتوه

ضقتتا  ستتعد بتتن معتتا  مف تتبا  مبتتادرا  خموضتتا  للتت     تتر لتته متتن بتتة حار تترب وأختت  : متتال. ليةقتتروك
لما رآمها منمانل عترف واهلل ما أراك أ نيط شياا    خرل إليهما سعد؛ ض: احلربرب يف يده   مال

واهلل يتتا أبتتا أمامتترب : أن أستتيدا  إ تتا أراد أن يستتمم منهمتتا، ضومتت  متشتتتما    متتال ألستتعد بتتن زرار 
ومتد متال : متال. واهلل لوإ ما بية وبينك متن القرابترب متا رمتط هت ا متة أتفشتانا يف دارنتا أتا نرتره

: متال. يتخلت  عنتك متنهم ا نتانجتاءك واهلل ستيد متن ورااته مومته إن يتبعتك إ : أسعد مل تعب
وإن  رهتته عةلنتا عنتك متا , أو تقعد ضتستمم ضت ن رضتيط أمترا  ر بتط ضيته مبلتته: ضقال له م عب

و  تتر . أن تتفط   ر تتة احلربتترب وجلتتا ضعتترض عليتته امستتل  ومتترأ عليتته القتترآن: متتال ستتعد. ترتتره
ستل  مبت  أن يتترلم يف ضعرضنتا واهلل يف وجهته ام: موسال بن عقبرب أنه مترأ عليته أول الةخترف متال

:  يتتت  ت تتتنعون إ ا أنتتتتم أستتتلمتم ودخلتتتتم يف هتتت ا التتتدينق متتتاإ: إشتتترامه وتستتتهله   متتتال هلمتتتا
ضقتا  ضا تست  و هتر : مال. تفتس  ضتنهر وتنهر  وبيك   تشهد شهاد  احلق   ت لي ر عتل

مته ومعته أستيد  وبيه وشتهد شتهاد  احلتق   ر تم ر عتتل   أخت  حربتته ضأمبت  عااتدا  إىل نتاد  مو 
حنل  باهلل لقد رجم إليرم ستعد بفتري الوجته الت    هتب :بن احل ري ضلما رآه مومه مقبل  مالوا 
: يتا بتة عبتتد األشته   يتت  تعلمتون أمتتر  ضتيرمق متتالوا: بته متن عنتتد م؛ ضلمتا ومتت  علتيهم متتال
تلمنتوا بتاهلل  ضت ن  تل  رجتالرم ونستاارم علتي  حترا  حتىت: سيدنا وأض لنا رأيا وأميننا نقيبتربق متال

, ضتتتواهلل متتا أمستتال يف دار بتتتة عبتتد األشتته  رجتتت  وإ امتترأ  إإ مستتلما  أو مستتتلمرب: ورستتوله متتال
ورجتم ستتعد وم تتعب إىل منتتةل أستعد بتتن زرار  ضأمامتتا عنتتده يتدعوان النتتاس إىل امستتل  حتتىت مل 

 .(61)تبق دار من دور اإن ار إإ وضيها رجال ونساء مسلمون
                                                 

 .، وابن إسةق مد  رح بالتةديث(3/133" )البدايرب والنهايرب" (71)
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وضيته أي تا  حستتن ,  يف دعتو  اآلخترين ستتبب عظتيم هلدايترب النتتاسأن اللتتل: فوائـد الحـديث
 .املعاملرب مم املشرك والتلن  به

النــاس معــاون فــا الخيــر والشــر َيــارهم فــا )): متتال عتتن رستتول اهلل  عتتن أيب هريتتر   -33
 .(62)((الجاهلية َيارهم فا اإلسلم إذا فقهوا

 .مسل تر يب أه  الشرف من  ري املسلمل با: فوائد الحديث
ومعنتتتتاه أن أ تتتتةاب املتتتتروءا  ومرتتتتار  األختتتتلق يف اجلاهليتتتترب إ ا : متتتتال النتتتتوو  رهتتتته اهلل

 .(63)أسلموا وضقهوا ضهم خيار الناس
، وجتته التشتتبيه (خيتتارهم يف اجلاهليتترب خيتتارهم يف امستتل : )مولتته: ومتتال ابتتن حجتتر رهتته اهلل

 تتفته؛ ضرتت لك  تتفرب الشتترف إ  أن املعتتدن ملتتا  تتان إ ا استتتخرل رهتتر متتا اختفتتال منتته وإ تتفتتري
تتفتتري يف  اهتتتا بتت  متتن  تتان شتتريفا  يف اجلاهليتترب ضهتتو بالنستتبرب إىل أهتت  اجلاهليتترب رأس؛ ضتت ن أستتلم 

 .(64)استمر شرضه و ان أشرف بن أسلم من املشروضل يف اجلاهليرب
 :ضقتتتال التتيمن إىل ومعتتا ا بع تته  النتت  أن: جتتده عتتن أبيتته عتتن بتترد  أيب بتتن ستتعيد عتتن -37
 .(65)((تختلفا و  وتطاوعا تنفرا و  وبشرا تعسرا و  ايسر ))

 .التيسري واللل واللن  يف الدعو  إىل اهلل: فوائد الحديث
أتتاء ضتوضتتأ  ملتتا  نتتا بالشتتا  أتيتط عمتتر بتتن ا نتتاب : عتن زيتتد بتتن أستتلم عتتن أبيته متتال -36
: ملتط: منتهق متال متن أيتن جاتط هبت ا املتاء متا رأيتط متاء عت با  وإ متاء  تاء أ يتب: ضقال. منه

أيتهتتتا العجتتتوز أستتتتلمي : جاتتتط بتتته متتتن بيتتتط هتتت ه العجتتتوز الن تتتترانيرب؛ ضلمتتتا توضتتتأ أتاهتتتا ضقتتتال
عجتتتوز  : ضرشتتتفط رأستتها ضتت  ا م تتت  ال فامتترب ضقالتتط: متتال. بتتاحلق تستتلمي، بعتتث اهلل حممتتتدا  

 .(66)اللهم اشهد: ضقال عمر . وإ ا أمو  اآلن,  بري 
                                                 

، {لقتد  تان يف يوست  وإخوتته آيتا  للستاالل}:، تاب أحاديث األنبياء بتاب متول اهلل تعتاىل(3383)البخار   (72)
 .، تاب الف اا ، باب من ض اا  يوس  (2368)ومسلم 

 .(13/133" )شرح النوو  ل ةي  مسلم" (73)
 .(7/329" )ضت  البار " (74)
 األمتر يف بتاب تاب اجلهاد والسري، (1633)، تاب املفاز ، باب بعث أيب موسال، ومسلم (4341)البخار   (73)

 . واللفظ له التنفري وترك بالتيسري
 . ، وإسناده  ةي (32|1" )سننه"، والبيهقي يف (1/32" )سننه"الدارمنة يف  (77)
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ضررهته أشد ما  رهط شياا  م ؛ ضاننلقط   بعث الن :  عن عد  بن حا  مال -38
: حىت أنةل أم ال أه  العرب با يلي الرو ؛ ضررهط مراين أشد با  رهط مراين األول ضقلط

وإن  ان  ادما  إ  فال علي ضقدمط املدينرب؛ , آلتل ه ا الرج ؛ ض ن  ان  ا با  إ ي رين
. ((يا عدي بن حاتم أسلم تسلم)):  ضقال الن . جاء عد  بن حا : ضاستشرضة الناس ومالوا

أنط أعلم بدية مةق : ملط: مال. ((أنا أعلم بدينَ منَ)): مال. إين من أه  دين: ملط
ألسَ )): مال. ((نعم)): مال! أنط أعلم بدية مة: ملط. ((نعم، أنا أعلم بدينَ منَ)): مال

تاَذ أولسط )): مال. البل: ملط. ((أولسَ ترأس قومَ؟)): مال. بلال: ملط. ((ركوسيا ؟
: مال. ضتواضعط من نفسي: مال. ((ذلَ   يحل لَ فا وينَ)): مال. بلال: ملط. ((المرباع؟

يا عدي بن حاتم أسلم تسلم؛ فإنا ما أظن أو أحسب أنه يمنعَ من أن تسلم إ  َصامة من ))
ومد . إ: ملط ((وإنَ ترى الناس علينا إلبا واحدا  ويدا  واحدة؛ فهل أتيَ الحيرة؟, ترى حولا

ولتفتحن , يوشَ ال عينة أن ترحل من الحيرة حتى تطوف بالبيَ بغير جوار)): مال. علمط مراهنا
؛ ضلقد رأيط ((عليكم كنوز كسرى بن هرمز، قالها ثلثا، يوشَ أن يهم الرجل من يقبل مدقته

علال املداان،  ولقد  نط يف أول خي  أ ار , الظعينرب خترل من احلري  تنوف بالبيط بفري جوار
 .(67)ماله يل ولتجيء ال ال رب إنه لقول رسول اهلل 

 . هم مو  هلم دين بل الن ارى وال ابال: الر وسيرب
 .ربم الفنيمرب  ان رايا القو  يأخ ه لنفسه يف اجلاهليرب: واملربا  

وضيه دلي  علال  احرب امسل  يف دعو  الفري إىل امسل  باللل : فوائد الحديث
 .واللن 

. ((يا أبا الحارث أسلم)): ألسق  جنران مال رسول اهلل : عن متاد  عن أنا مال -39
: مال ن  اهلل . مد أسلمط مبلك: مال. ((يا أبا الحارث أسلم)): إين مسلم مال: ضقال
 .(68)((اوعاؤك هلل ولدا  وأكلَ الخنزير وشربَ الخمر: كذبَ منعَ من اإلسلم ثلثة))

                                                 

،  (3393)، وأ   احلديث يف البخار  (6/342) "م نفه"، وابن أيب شيبرب يف (4/3686" )مسنده"د يف أه (76)
 . تاب املنامب، باب علما  النبو  يف امسل 

، ضامستتتناد (334" )معجمتتته"عتتتن متتتتاد  مرستتتل ، وو تتتله ابتتتن املقتتتر ء يف ( 6/426" )م تتتنفه"ابتتتن أيب شتتتيبرب يف  (78)
 .  ةي 
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و تتتان :  عتتتن ستتتلمرب بتتتن عبتتتد يستتتو  عتتتن أبيتتته عتتتن جتتتده متتتال يتتتوناعتتتن يتتتونا بتتتن برتتتري -43
باسـم إلـه ابـراهيم ))..:  تب إىل جنران مب  أن ينةل عليه  تا   ن رانيا  ضأسلم، أن رسول اهلل 

، فــإنا أحمــد إلــيكم إلــه إبــراهيم ..وإســحاق ويعقــوب مــن محمــد النبــا رســول اهلل إلــى أســقَ نجــران 
وكم إلـى عبـاوة اهلل مـن عبـاوة العبـاو وأوعـوكم إلـى و يـة اهلل مـن فـإنا أوعـ: وإسـحاق ويعقـوب أمـا بعـد

ضلمتا أتتال األستق  الرتتاب . ((و ية العبـاو؛ فـإن أبيـتم فالجزيـة، فـإن أبيـتم آذنـتكم بحـرب والسـلم
, وبعث إىل رج  من أه  جنران يقال له شرحبي  بتن وداعترب, ضقرأه منم به و عر به  عرا  شديدا  

ن أحتتد يتتدعال إ ا نةلتتط مع تتلرب مبلتته إ األيهتتم وإ الستتيد وإ العامتتب، و تتان متتن مهتتدان ومل يرتت
يتتا أبتتا متترمي متتا رأيتتكق : ضقتتال األستتق . إىل شتترحبي  ضقتترأه ضتتدضم األستتق   تتتاب رستتول اهلل 

متتد علمتتط متتا وعتتد اهلل إبتتراهيم يف  ريتترب إ اعيتت  متتن النبتتو  ضمتتا تتتلمن أن يرتتون : ضقتتال شتترحبي 
ولتتو  تتان أمتتر متتن أمتتور التتدنيا ألشتتر  عليتتك ضيتته بتترأى ,   رأ هتتو  اك الرجتت  لتتيا يل يف النبتتو 

تن  ضاجلا ضتنةال شرحبي  ضجلا ناحيته، ضبعث األستق  : ضقال له األسق . وجهد  لك
إىل رجتتت  متتتن أهتتت  جنتتتران يقتتتال لتتته عبتتتد اهلل بتتتن شتتترحبي  وهتتتو متتتن    أ تتتب  متتتن هتتتري ضتتتأمرأه 

ضتنةتال . تتن  ضتاجلا: ل له األستق ضقا. وسأله عن الرأ  ضقال له م   مول شرحبي , الرتاب
وبعث األسق  إىل رج  من أه  جنران يقال له جبار بن ضيؤ من بة احلارث . ضجلا ناحيته

بن  عب أحد بة احلماس ضأمرأه الرتاب وسأله عن الرأ  ضيه ضقال له م   مول شترحبي  وعبتد 
تلتك املقالترب مجيعتا  أمتر اهلل ضأمره األسق  ضتنةال ضجلا ناحيته؛ ضلمتا اجتمتم الترأ  متنهم علتال 

و تت لك  تتانوا يفعلتتوا إ ا , ورضعتتط النتتريان املستتموح يف ال تتوامم, األستتق  بالنتتاموس ض تترب بتته
ضةعتتوا بالنهتتار وإ ا  تتان ضتتةعهم لتتيل  ضتتربوا بالنتتاموس ورضعتتط النتتريان يف ال تتوامم؛ ضتتاجتمم حتتل 

ري  يتتو  للرا تتب ضتترب بالنتتاموس ورضعتتط املستتوح أهتت  التتواد  أعتتله وأستتفله و تتول التتواد  مستت
 الستتريم وضيتته  تتلث وستتبعون مريتترب وعشتترون ومااتترب ألتت  مقاتتت  ضقتترأ علتتيهم  تتتاب رستتول اهلل 

وسأهلم عن الرأ  ضيه؛ ضاجتمم رأ  أه  الرأ  منهم علال أن يبع وا شرحبي  بن وداعرب اهلمتداين 
: متتال .وعبتتد اهلل بتتن شتترحبي  األ تتبةي وجبتتار بتتن ضتتيؤ احلتتار ي، ضيتتأتوهم  تت  رستتول اهلل 

ضاننلق الوضد حىت إ ا  انوا باملدينرب وضعوا  ياب السفر عنهم ولبسوا حلل  هلم جيروهنا متن حت   
وت تتدوا , ضستتلموا؛ ضلتتم يتترد علتتيهم الستتل  وختتواتيم التت هب   اننلقتتوا حتتىت أتتتوا رستتول اهلل 

يتبعتون ع متان لرلمه هنارا   ويل ؛ ضلم يرلمهم وعليهم تلك احلل  وا واتيم ال هب؛ ضتاننلقوا 
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بن عفان وعبد الرهن بن عتوف و تانوا يعرضوهنمتا ضوجتدومها يف نتاس متن املهتاجرين واألن تار يف 
يتتا ع متتان ويتتا عبتتد التترهن إن نبتتيرم  تتتب إلينتتا برتتتاب ضأمبلنتتا جميبتتل لتته ضأتينتتاه : جملتتا ضقتتالوا

منتا ضمتا الترأ  منرمتا، ضسلمنا عليه ضلم يرد سلمنا وت دينا لرلمه هنارا   تويل  ضأعيانتا أن يرل
ما ترى يتا أبتا احلستن يف هتلإء القتو ق : ضقاإ لعلي بن أيب  الب وهو يف القو . أترون أن نرجم

أرى أن ي تعوا حللهتم هت ه وختواتيمهم ويلبستوا  يتاب ستفرهم : ضقال علي لع مان ولعبد الترهن
ق لقد أتوين املتر  األوىل وإن وال   بع ة باحل:   يعودوا إليه ضفعلوا ضسلموا ضرد سلمهم،   مال

إبلتتيا ملعهتتم   ستتاءهلم وستتاالوه؛ ضلتتم تتتةل بتته وهبتتم املستتألرب حتتىت متتالوا متتا تقتتول يف عيستتال؛ ض نتتا 
: نرجم إىل مومنتا وحنتن ن تارى ليسترنا إن  نتط نبيتا  أن نستمم متا تقتول ضيته ضقتال رستول اهلل 

 يف عيستال، ضأ تتب  الفتد ومتتد متا عنتد  ضيتته شتيء يتتومي هت ا ضتتأميموا حتىت أختت  م أتا يقتتول اهلل
َلَقـهظ ِمـن تـظـَراب  ثِـمَّ قَـاَل لَـهظ كظـن : أنةل اهلل عة وجت  هت ه اآليترب ََ ِإنَّ َمثَـَل ِعيَسـى ِعنـَد اللّـِه َكَمثَـِل آَوَم 

َترِينَ  * فـََيكظونظ  ََ َفلَ َتكظن مِّن الإمظمإ ََ ِفيـِه ِمـن بـَعإـِد َمـا َجـاءكَ  * الإَح ُّ ِمن رَّبِّ ِمـَن الإِعلإـِم فـَقظـلإ  َفَمنإ َحفجَّ
ــل لَّ  َع ــاءكظمإ َوِنَســاءنَا َوِنَســاءكظمإ َوَأنفظَســَنا وَأنفظَســكظمإ ثظــمَّ نـَبإَتِهــلإ فـََنجإ ــا َوَأبـإَن ــدإعظ َأبـإَناءَن اإ َن ــاَلوإ ــِه َعلَــى تـََع ــةظ الّل عإَن

 الفتتتد بعتتتد متتتا ضتتتأبوا أن يقتتتروا بتتت لك ضلمتتتا أ تتتب  رستتتول اهلل ، [60-55:آل عمتتتران] الإَكـــاِذبِينَ 
أختتتت هم ا تتتت  أمبتتتت  مشتتتتتمل  علتتتتال احلستتتتن واحلستتتتل يف  يتتتت  لتتتته وضا متتتترب متشتتتتي عنتتتتد رهتتتتره 

متتتد علمتمتتتا أن التتتواد  إ ا اجتمتتتم : ولتتته يوماتتت  عتتتد  نستتتو  ضقتتتال شتتترحبي  ل تتتاحبيه, للملعنتتترب
واهلل لتتان  تتان هتت ا , أعتتله وأستتفلهلم يتتردوا ومل ي تتدروا إإ عتتن رأيتتي، وإين واهلل أرى أمتترا   قتتيل

رتتا  متقويتتا  ضرنتتا أول العتترب  عتتن يف عيبتتته ورد عليتته أمتتره إ يتت هب لنتتا متتن  تتدره وإ الرجتت  مل
ولتتان  تتان هتت ا الرجتت  , متتن  تتدور أ تتةابه حتتىت ي تتيبونا حبااجتترب وإنتتا أدو العتترب متتنهم جتتوارا  

: ضقتتال لتته  تتاحباه. نبيتتا  مرستتل  ضلعنتتاه إ يبقتتال علتتال وجتته اإرض منتتا شتتعر وإ رفتتر إإ هلتتك
: ضقتاإ لته. رأيتي أن أحرمته ضت ين أرى رجتل  إ حيرتم شتننا  أبتدا  : أبتا مترميق ضقتال ضما الترأ  يتا
: ضقتال. إين متد رأيتط ختريا  متن ملعنتتك: ضقال ضتلقال شرحبي  رسول اهلل : مال. أنط و اك

. حرمك اليو  إىل الليت  وليلتتك إىل ال تباح، ضمتا حرمتك ضينتا ضهتو جتااة: ضقال. ((وما هو؟))
متا يترد : ست   تاح  ضقتاإ: لع  وراءك أحتد ي ترب عليتكق ضقتال شترحبي :  ضقال رسول اهلل

ضلتتم يلعتتنهم حتتىت إ ا  تتان الفتتد  ضرجتتم رستتول اهلل . التتواد  وإ ي تتدر إإ عتتن رأ  شتترحبي 
بسم اهلل الـرحمن الـرحيم، هـذا مـا كتـب محمـد النبـا األمـا رسـول )): ضرتب هلم ه ا الرتاب, أتوه
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حكمه فـا كـل ثمـرة وكـل مـفراء وبيضـاء ورقيـ  فافضـل علـيهم وتـرك ذلـَ   اهلل لنجران أن كان عليهم
 .(69)((كله على ألفا حلة فا كل رجب ألَ حلة وفا كل مفر الَ حلة وذكر تمام الشروط

منقتتا هم , دعتتو   تتري املستتلمل للتتدخول يف امستتل  دليتت  علتتال  احتتته: فوائــد الحــديث
 .وجواز دخول املشرك املسجد, من النار

: أليب مةاضتتترب ملتتتا  تتتان يتتتو  الفتتتت  متتتال رستتتول اهلل : ن أ تتتاء بنتتتط أيب برتتتر مالتتتطوعتتت -41
 .(70)((أسلم تسلم))

أسـلم )): متال. إين أجتدين  ارهتا  : مال. ((أسلم تسلم)): مال لرج  وعن أنا أن الن   -42
 .(71)((وإن كنَ كارها

إن اهلل بعثنـا رحمـة )): علال أ تةابه ضقتال خرل رسول اهلل : وعن املسور بن خمرمرب مال -43
للناس كافة؛ فاووا عنا رحمكم اهلل و  تختلفوا كما اَتلَ الحواريون على عيسى عليه السلم؛ فإنـه 

وأمـا مـن بعـد مكانـه فكرههـا , وعاهم إلى مثل ما أوعـوكم إليـه فامـا مـن قـرب مكانـه فإنـه أجـاب وسـلم
هم يتكلم بكلم القوم الـذين وجـه فشكا عيسى بن مريم ذلَ إلى اهلل عز وجل فامبحوا وكل رجل من

: ضقتال أ تةاب رستتول اهلل . ((هــذا أمـر قـد عـزم اهلل لكـم عليــه فـافعلوا: إلـيهم فقـال لهـم عيسـى
عبتد اهلل بتن ح اضترب إىل  ضبعتث رستول اهلل . حنن يا رسول اهلل نلد  إليك ضابع نا حيث شاط

ث العلء بن احل ترمي وبع, وبعث سلي  بن عمرو إىل هو   بن علي  احب اليمامرب,  سرى
وبعث عمرو بن العاص إىل جيفر وعباد ابتة جلنتدا ملرتي , إىل املن ر بن ساوى  احب هجر

وبعتث شتجا  بتن وهتب األستد  إىل املنت ر بتن احلتارث , وبعث دحيرب الرل  إىل مي تر, عمان

                                                 

وعبتتتتد يستتتتو  إيعتتتترف هتتتتو وإ أبتتتتوه : قلــــَ. (3/383)للبيهقتتتتي " دإاتتتت  النبتتتتو "، و(3/33" )البدايتتتترب والنهايتتتترب" (79)
أبتتو عبتتد يستتو   :، ومتتال ابتتن حجتتر(6/273)يف متييتة ال تتةابرب " ام تتابرب"وإجتده، لرتتن تتترجم لتته ابتتن حجتتر يف 

 .للبيهقي من زيادا  يونا بن برري يف مفاز  ابن إسةاق" الدإا "حدي ه يف 
جممتتم "رواه النتت اين ورجالتته رجتتال ال تتةي ، : ، وإستتناده  تتةي ، ومتتال اهلي متتي(24/93) "الربتتري"النتت اين يف  (63)

 (.3/334" )الةوااد
رواه أهتتد : ومتتال اهلي متتي. ، وإستتناده  تتةي (7/461" )مستتنده"، وأبتتو يعلتتال يف (3/139" )مستتنده"أهتتد يف  (61)

 (.3/334" )جممم الةوااد. "وأبو يعلال ورجاهلما رجال ال ةي 
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 وبعتتتث عمتتترو بتتتن أميتتترب ال تتتمر  إىل النجاشتتتي؛ ضرجعتتتوا مجيعتتتا مبتتت  وضتتتا , بتتتن أيب مشتتتر الفستتتاين
 .(72)تويف وهو بالبةرين  ري العلء بن احل رمي؛ ض ن رسول اهلل  رسول اهلل 

 .ضيه دعو   ري املسلمل منقا هم من ال للرب إىل اهلدى: فوائد الحديث
 التسامح فا ا عتقاو والعباوة

-   جاء يف  تاب الن ولنجـران وحاشـيتها جـوار اهلل وذمـة محمـد النبـا )): أله  جنران
اهلل على أموالهم وأرضهم وملتهم وغـايبهم وشـاهدهم وعشـيرتهم وبـيعهم وكـل مـا تحـَ أيـديهم رسول 

 .(73)((من قليل أو كثير   يغير أسقَ من أسقفته و  راهب من رهبانيته و  كاهن من كهانته
1-   وملتتا حتتان ومتتط  تتل  وضتتد ن تتارى جنتتران متتاموا ي تتلون يف مستتجد النتت ؛ ضتتأراد

 .(74)ضاستقبلوا املشرق ض لوا  لهتم. دعوهم: رسول اهلل  الناس منعهم، ضقال
: وضيهتتتا .جتتتواز دختتتول أهتتت  الرتتتتاب مستتتاجد املستتتلمل :(71)ويف هتتت ا يقتتتول ابتتتن القتتتيم 

, مترتتل أهتت  الرتتتاب متتن  تتلهتم حب تتر  املستتلمل ًو مستتاجدهم أي تتا  إ ا  تتان  لتتك عارضتتا  
 .(76)وإ ميرنون من اعتياد  لك

هت ا : -بيتط املقتدس  - نتاب رضتي اهلل عنته  تتب إىل أهت  إيليتاء ويف عهد عمتر بتن ا -47
متتا أعنتتال عبتتداهلل عمتتر أمتتري املتتلمنل أهتت  إيليتتاء متتن األمتتان؛ أعنتتاهم أمانتتا ألنفستتهم وأمتتواهلم 
ولرنااستتتتهم و تتتتلباهنم وستتتتقيمها وبرياهتتتتا وستتتتاار ملتهتتتتا أنتتتته إ تستتتترن  نااستتتتهم وإ هتتتتتد  وإ 

ليبهم وإ متتتتن شتتتتيء متتتتن أمتتتتواهلم وإ يررهتتتتون علتتتتال ينتتتتتقص منهتتتتا وإ متتتتن حيةهتتتتا وإ متتتتن  تتتت
 .(77)دينهم

                                                 

جممتم "رواه الن اين وضيه حممتد بتن إ اعيت  ابتن عيتا  وهتو ضتعي ، : مال اهلي مي. (23/8" )الربري" الن اين يف (62)
 . وضيه أي ا  حممد بن إسةق وهو مدلا ومد عنعن: قلَ. (3/334" )الةوااد

 . ، عن ابن إسةق مرسل  (76ص)أليب يوس  " ا رال"، و(1/11" )البدايرب والنهايرب" (63)
 . (3/261" )زاد املعاد"، و(/)إبن   ري " السري " (64)
هو حممد بن أيب برر بن أيوب الةرعي الدمشقي مشا الدين املعرف بابن القتيم اجلوزيترب تلميت  شتيخ امستل ، متال  (63)

ترمجته : انظر(. 631) ان جر ء اجلنان واسم العلم عارضا  با لف وم اهب السل ، تويف سنرب : عنه ابن حجر
 .دار اجلي ، (3/433" )الدرر الرامنرب"يف 

 . (3/238" )زاد املعاد" (67)
 . (434" )أحرا  أه  ال مرب"، و(3/739" )تاريخ األمم وامللوك" (66)
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وشهر  ه ه الشرو  تفة عن إسنادها؛ ض ن األامرب تلقوها بالقبول و  روهتا : مال ابن القيم
ومل يةل   ر الشرو  العمريرب علال ألستنتهم ويف  تتبهم ومتد أنفت ها بعتده , يف  تبهم واحتجوا هبا
 .ا لفاء وعملوا أوجبها

علتتال أن إ يهتتد  : الشتتا   تتار التترو  جتتاء يف هتت ا ال تتل  ضتتت  خالتتد بتتن الوليتتد وملتتا  -46
وعلتتتال أن ي تتتربوا نواميستتتهم يف أ  ستتتاعرب شتتتاءوا متتتن ليتتت  أو هنتتتار إإ يف , هلتتتم بيعتتترب وإ  نيستتترب
 . (78)وعلال أن  رجوا ال لبان يف أيا  عيدهم, أوما  ال لوا 

يا رسول اهلل، إن يل أبا  : للن  ملط : عن جممم بن عتاب بن مشري عن أبيه مال -48
إن هم أسلموا فهو َير )): شيخا   بريا  وإخو  ضأ هب إليهم لعلهم أن يسلموا ضآتيك هبمق مال

 .(79)((لهم وإن أقاموا فاإلسلم واسع أو عريض
 .عد  إ راه  ري املسلمل للدخول يف امسل : فوائد الحديث

 عهدالومية باهل الذمة واإلحسان إلى أهل ال
ومد خص , مل    م  ايتمم امسلمي من  ري املسلمل وخ و ا أه  الرتاب

ومن أعظمها الو ا  هبم وعد  التعرض هلم باأل ى أو , امسل  أه  الرتاب   ااص
 .الظلم

 :   وإليَ النصوص التا فيها حث على الوماة باهل الكتاب وعدم التعرض لهم
 :  ا نتاب بن عمر  عط :مال التميمي مدامرب بن جويريرب  عط مال مجر  أيبعن  -49

 .(80)عيالرم ورزق نبيرم  مرب ض نه اهلل ب مرب أو يرم: مال .امللمنل أمري يا أو نا ملنا
يتتا : متتال -ملتتا  عتتن  - رأيتتط عمتتر بتتن ا نتتاب : عتتن عمتترو بتتن ميمتتون األود  متتال -33

ا ضق  يقرأ عمر بتن ا نتاب عليتك عبد اهلل بن عمر ا هب إىل أ  امللمنل عااشرب رضي اهلل عنه
ي؛  نتتط أريتتده لنفستتي ض و رنتته اليتتو  علتتال نفستت: مالتتط قالستتل    ستتلها أن أدضتتن متتم  تتاح 
متتن  متا  تان شتيء أهتم إيل  : أ نتط لتك يتا أمتري املتلمنل متال :ضلمتا أمبت  متال لته متا لتديكق متال
                                                 

 .عن ابن إسةق مرسل  ( 147ص)أليب يوس  " ا رال" (68)
ال مد  ، بعبد(4/23" )اللسان"وضعفه ابن حجر يف . ، وعةاه أليب برر بن أيب شيبرب(1/184" )إ اف ا ري " (69)

 . ابن جابر
 .باب الو ا  بأه   مرب رسول اهلل واملوادعرب،   تاب اجلةيرب( 326" ) ةيةه" البخار  يف (83)
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نتاب ضتت ن أ نتتط يل ضت  ا مب تتط ضتتاهلوين   ستلموا   متت  يستتأ ن عمتتر بتتن ا ؛  لتك امل تتجم
أن  أو تي ا ليفترب متن بعتد  باملهتاجرين األولتل ختريا  . ضادضنوين وإإ ضتردوين إىل مقتابر املستلمل

ال ين تبو وا الدار وامميان أن  ا  وأو يه باألن ار خري  ،وأن حيفظ هلم حرمتهم, يعرف هلم حقهم
أن يتويف هلتم بعهتدهم  وأو تيه ب مترب اهلل و مترب رستوله , يقب  من حمسنهم ويعفال عن مستياهم

 .(81)وأن يقات  من وراءهم وأن إ يرلفوا ضوق  امتهم
 .(82)احلؤ علال الوضاء بالعهد وامحسان إىل أه  ال مرب :فوائد الحديث

يا ابن عباس انظر من متلة ضجتال ستاعرب   جتاء  :ويف احلديث أن عمر بن ا ناب مال -31
ماتلتته اهلل لقتتد أمتتر  بتته معروضتتا  احلمتتد هلل : متتال. نعتتم: ال تتنمق متتال: متتال.  تتل  املفتتري : ضقتتال

 .(83)ال   مل جيع  ميت  بيد رج  يدعي امسل 
وضيه امحسان إىل أه  العهد وال مرب، ضه ا عمر مد أحستن إىل أيب لللتل   :فوائد الحديث

 .وأمر موإه املفري  أن يرضق به, ايوسي وهو جموسي من  ري أه  الرتاب
 طبالقب ومية النبا 

إنكـم ســتفتحون مصــر وهـا أرض يســمى فيهــا )): متتال رستتول اهلل  :متتال عتن أيب  ر  -32
القيــراط؛ فــإذا فتحتموهــا فاحســنوا إلــى أهلهــا؛ فــإن لهــم ذمــة ورحمــا  أو قــال ذمــة ومــهرا ؛ فــإذا رأيــَ 

فرأيـَ عبـد الـرحمن بـن شـرحبيل بـن حسـنة : قـال. رجلين يختصمان فيها فا موضع لبنة فـاَرج منهـا
 .(84)((ربيعة يختصمان فا موضع لبنة فخرجَ منها وأَاه

 : مال النوو 
وأمتتا التترحم ضلرتتون هتتاجر أ  إ اعيتت  , أمتتا ال متترب ضهتتي احلرمتترب واحلتتق وهتتي هنتتا أعتتا التت ما 

 .(85)منهم، وأما ال هر ضلرون ماريرب أ  ابراهيم منهم

                                                 

 .وأيب برر وعمر رضي اهلل عنهما  تاب اجلنااة، باب ما جتاء يف م  الن  (1392" ) ةيةه"البخار  يف  (81)
 .(7/276" )ضت  البار " (82)
 .،  تاب ض اا  ال ةابرب، باب م رب البيعرب(3633" ) ةيةه"البخار  يف  (83)
 .بأه  م ر ،  تاب ض اا  ال ةابرب، باب و يرب الن  (2343" ) ةيةه"م يف مسل (84)
 (.17/96" )شرح النوو  ل ةي  مسلم" (83)
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تنب أخ ها من  جاءه أخل  ضيها حشي  أو أن رجل  : عامر بن عبد اهلل الية    عن -33
: متتتال .أخ تتتته ولتتتيا بشتتتيء: متتتال ((مـــا هـــذا؟)) :للرجتتت  بعتتتؤ أهتتت  ال متتترب ضقتتتال رستتتول اهلل 

ضت هب الرجت  ضأعناهتا  تاحبها : مال. ((فرت ذمتا أَفرت ذمة رسول اهلل َأَفرت ذمتا أ))
 .بلتال: متال ((ألـم تحـتج إلـى مـا أَـذت منـه؟)): ضقال رسول اهلل  ،ضأخ ه   أتال رسول اهلل 

 .(86)((فهو إلى الذي له أحوج)): مال
الصلة الصلة اتقوا اهلل فيما ملكَ )):  ان آخر  ل  رسول اهلل : مال عن علي  -34

 .(87)((أيمانكم
يتا : ضقلنتا. مررنتا بتأيب  ر بالربت   وعليته بترد وعلتال  لمته م لته :عن املعرور بن ستويد متال -33

ه  تان بيتة وبتل الرجت  متن إختويت  تل  و انتط إنت: ضقتال! أبا  ر لتو مجعتط بينهمتا  انتط حلترب
يــا أبــا ذر إنــَ امــرؤ )): ضقتتال ، ضلقيتتط النتت  أمتته أعجميتترب ضعريتتته بأمتته؛ ضشتتراين إىل النتت  

يـا أبـا ذر إنـَ امـرؤ )): متال. يا رسول اهلل متن ستب الرجتال ستبوا أبتاه وأمته: ملط. ((فيَ جاهلية
وألبسـوهم ممـا تلبسـون , م؛ فـاطعموهم ممـا تـاكلونفيَ جاهلية هم إَوانكم جعلهم اهلل تحَ أيديه
 .(88)((و  تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فاعينوهم

من  ءمكم من مملوكيكم فاطعموه مما تـاكلون )): مال رسول اهلل : مال عن أيب  ر  -37
 .(89)((ومن لم يلئمكم منهم فبيعوه و  تعذبوا َل  اهلل, واكسوه مما تلبسون

جتاء رجت  إىل النت   : عتط عبتد اهلل بتن عمتر يقتول: لعباس بن جليتد احلجتر  متالعن ا -36
 أعتاد عليته الرتل  ض تمط؛ ضلمتا  تان . يارسول اهلل  م نعفو عن ا تاد ق ض تمط: ضقال  

 .(90)((اعفوا عنه فا كل يوم سبعين مرة)): يف ال ال رب مال
ملكَ أيمانكم أشبعوا بطونهم  اهلل اهلل فيما)): مال  عن الن  عن أيب أمامرب  -18

                                                 

 .إسناده من مل يسميف ، و (13/332" )م نفه"وعبد الرزاق ضتي ، (2/231" )سننه"ضتتي  سعيد بن من ور (87)
 (.1/68" )مسنده"يف وأهد , ،  تاب األدب، باب يف حق اململوك(3137" )سننه"أبو داود يف  (86)
 تتتاب األميتتان، بتتاب إ عتتا  ( 1771)ومستتلم . ،  تتتاب امميتتان، بتتاب املعا تتي متتن أمتتر اجلاهليتترب(33)البختتار   (88)

 .اململوك با يأ   وإلباسه با يلبا وإ يرلفه ما يفلبه
 (.1/178" )مسنده"وأهتتد يف , ،  تاب األدب، باب ضتي حق اململوك(3171" )سننه"رواه أبو داود يف  (89)
، تتاب الت  (1949" )ستننه"والرتمت   يف , ،  تتاب األدب، بتاب يف حتق اململتوك(3174" )سننه"أبو داود يف  (93)

 .وال لرب، باب ما جاء يف العفو عن ا اد 
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 .(91)((واكسوا ظهورهم وألينوا لهم القول
أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم )) :مال يف حجرب الودا  وعن يةيد بن جاريرب أن الن   -39

أطعموهم مما تاكلون واكسوهم مما تلبسون؛ فإن جاؤوا بذنب   تريدون أن تغفروه فبيعوا عباو اهلل 
 .(92)((و  تعذبوهم

ــيهم )): متتال رستتول اهلل : متتال وعتتن رجتت  متتن أ تتةاب النتت   -73 إَــوانكم فامــلحوا إل
 .(93)((واستعينوهم على ما غلبوا وأعينوهم على ما عليهم

, إن أحسـنوا فـاقبلوا)): يف العبيتد متال رستول اهلل : وعن ابن عمر رضتي اهلل عنهمتا متال -71
 .(94)((وإن غلبوكم فبيعوا, وإن أساؤوا فاعفوا

علال امحسان إىل املماليك وهم يف األ لب من  تري  ضيه حث الن  : األحاويث فوائد
 .وضيها احلث علال  فايتهم وسد حاجاهتم, املسلمل وحرمرب أ يتهم

 حرمة وماء أهل الذمة والعهد والمستامنين
 يــر  لــم معاهــدا قتــل مــن)): متتال  النتت  عتتن: اعنهمتت اهلل رضتتي عمتترو بتتن اهلل عبتتد عتتن -61
 .(95)((عاما   أربعين مسيرة من توجد ريحها وإن لجنةا رائحة
فـا غيــر كنهـه حـرم اهلل عليــه  مـن قتــل معاهـدا  )): متتال رستول اهلل : متال برتر   أيب عتن -73
 . (96)((الجنة

معاهـدة بغيـر حلهـا حـرم اهلل  مـن قتـل نفسـا  )): مال رستول اهلل : عن أيب برر  مالويف روايرب 
 .(97)((عليه الجنة أن يشم ريحها

                                                 

 .، وعةاه أليب يعلال(3/62" )املنالب العاليرب" (91)
جممتتتم " وهتتتو ضتتتعي ، رواه أهتتتد والنتتت اين وضيتتته عا تتتم بتتتن عبيتتتد اهلل: ومتتتال اهلي متتتي. (4/33)أهتتتد يف مستتتنده  (92)

 (.4/431" )الةوااد
 (.4/431" )جممم الةوااد. "رواه أبو يعلال ورجاله  قا : مال اهلي مي (93)
 (.4/431" )جممم الةوااد. "رواه البةار وضيه عا م بن عبيد اهلل وهو ضعي : مال اهلي مي (94)
 .جر  بفري معاهدا مت  من إ  باب ،  تاب اجلةيرب واملوادعرب،(1066)البخار   (93)
 .،  تاب القسامرب، باب تعظيم ضت  املعاهد(8/24)سااي الن (97)
 .(3/37" )مسنده" تاب القسامرب، باب تعظيم ضت  املعاهد، وأهد يف ( 8/23)النسااي  (96)
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أ  مــن قتــل نفســا  معاهــدة لــه ذمــة اهلل وذمــة رســوله فقــد )): عتتن النتت  : عتتن أيب هريتتر   -74
 .(98)((وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين َريفا  , أَفر بذمة اهلل فل ير  رائحة الجنة

 إإ نقتتتر ه  تتتتاب عنتتتدنا متتتا :ضقتتتال  علتتتي خنبنتتتا :متتتال أبيتتته عتتتن التيمتتتي إبتتتراهيم عتتتن -65
 عتري بل ما حر  واملدينرب ,امب  وأسنان اجلراحا  ضيها :ضقال .ال ةيفرب ه ه يف ماو  اهلل  تاب
 إ أمجعتل والنتاس وامللارترب اهلل لعنترب ضعليته حمتد ا   ضيهتا آوى أو حتد ا   ضيهتا أحتدث ضمن   ا إىل
 ضمتتن؛ واحتد  املستلمل و مترب  لتك م تت  ضعليته مواليته  تري تتوىل ومتتن, عتدل وإ  ترف منته يقبت 
 .(99) لك م   ضعليه ما  مسل أخفر

أ  امتتاهنم  تتةي ؛ ضتت  ا أمتتن الرتتاضر واحتتد (: مولتته  متترب املستتلمل واحتد ) :متال ابتتن حجتتر
أ  يتوإهتتتا (: يستتتعال هبتتتا)ومولتتته . ول متتتان شتتترو  معروضتتترب, متتتنهم حتتتر  علتتتال  تتتريه التعتتترض لتتته

ويتت هب وجيتتيء؛ واملعتتا أن  متترب املستتلمل ستتواء  تتدر  متتن واحتتد أو أ  تتر شتتري  أو وضتتيم؛ 
  ا أمتتن أحتتد متتن املستتلمل  تتاضرا وأعنتتاه  متترب مل يرتتن ألحتتد نق تته ضيستتتو  يف  لتتك الرجتت  ضتت

 .(100)واملرأ  واحلر والعبد ألن املسلمل  نفا واحد 
من قتل قتيل من أهـل الذمـةلم يجـد ريـح )): مال رسول اهلل : عن عبد اهلل بن عمرو مال -77
 .(101)((وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما  , الجنة
مـن قتـل )): متال أن رستول اهلل  عن القاسم بن خميمر  عن رج  من أ تةاب النت   -76
 .(102)((ن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما  إم يجد ريح الجنة و لمن أهل الذمة  رجل  
يتا رستول اهلل متا تعهتد : يف حجترب التودا  ضقلنتا ألفينتا النت  : عن متر  بتن دعمتوص متال -78
فـإن  ؛أعهـد إلـيكم أن تقيمـوا الصـلة وتؤتـوا الزكـاة وتحجـوا البيـَ الحـرام و تصـوموا رمضـان)) :التمت قإلينا

                                                 

 .حديث أيب هرير  حسن  ةي : متال أبو عيسال. باب  ما جاء ضيمن يقت  نفسا  معاهتد ، (1433)الرتم    (98)
، ومستتتتلم أدنتتتتاهم هبتتتتا يستتتتعال واحتتتتد  وجتتتتوارهم املستتتتلمل  متتتترب بتتتتاب ،، تتتتتاب اجلةيتتتترب واملوادعتتتترب(1011)البختتتتار   (99)

 .ضيها بال  رب ،  تاب احلد، باب ض   املدينرب ودعاء الن  (0111)
 (.9/144" )وشرح النوو  ل ةي  مسلم"، (4/87" )ضت  البار " (133)
 .، وإسناده  ةي (8/23" )سننه"النسااي يف  (131)
 .وإسناده  ةي , ب تعظيم ضت  املعاهد،  تاب القسامرب، با(8/23" )سننه"النسااي يف  (132)
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ـــــَ شـــــهر ـــــر مـــــن أل ـــــة َي ـــــه ليل ـــــاهلل , في ـــــه وتعتصـــــموا ب ـــــه و المعاهـــــد إ  بحق ـــــوا وم المســـــلم ومال و تحرم
 .(103)((والطاعة
يــر   ســيكون قــوم لهــم عهــد؛ فمــن قتــل رجــل  مــنهم لــم)): أنتته متتال عتتن رجتت  عتتن النتت   -79

 .(104)((رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما  
مـن يخفـر ذمتـا كنـَ )): بلفة أن رسول اهلل  لال اهلل عليه وستلم متال: وعن جندب مال -63

 .(105)((َصمه ومن َاممته َصمته
,   عـدوى و  مــفر و  هـام و  يـتم شــهران)): متال عتن رستتول اهلل  وعتن أيب أمامترب  -61

 .(106)((ر بذمة لم ير  رائحة الجنةومن أَف

ودى العتتامريل  أن النتت  : عتتن أيب ستتعد عتتن عررمتترب عتتن ابتتن عبتتاس رضتتي اهلل عنهمتتا -62
و ان هلما عهد من رسول اهلل , بديرب املسلم

 (107). 
برجتتت  متتتن املستتتلمل متتتت   أتتتتال علتتتي بتتتن أيب  التتتب : عتتتن أيب اجلنتتتوب األستتتد  متتتال -63
. إين مد عفو  عنته: امط عليه البينرب ضأمر بقتله ضجاء أخوه ضقالضق: مال .من أه  ال مرب رجل  
أختتتي وعوضتتتوين  ي  إ ولرتتتن متلتتته إ يتتترد علتتت :متتتالق ضلعلهتتتم هتتتددوك أو ضرمتتتوك أو ضةعتتتوك :متتتال

 .(108)أنط أعلم من  ان له  متنا ضدمه  دمنا وديته  ديتنا :مال. ضرضيط

                                                 

وعاا  بن ربيعرب له ترمجرب . ض ي  بن سليمان  دوق له خنأ   ري، ويف إسناده (4/342)للبيهقي " شعب امميان" (133)
 .إبن أيب حا ، ومل ي  ر ضيه جرحا  وإ تعديل  " اجلرح والتعدي "يف 

 (.7/439" )جممم الةوااد"جال ال ةي ، رواه أهد ورجاله ر : ومال اهلي مي.(4/71" )مسنده"أهد يف  (134)
 (.7/439" )جممم الةوااد. "ورجاله  قا " األوس "و" الربري"رواه الن اين يف : مال اهلي مي (133)
" جممتم الةوااتد. "رواه الن اين وضيه  دمرب بن عبد اهلل الستمل و قته دحتيم و تريه وضتعفه أهتد و تريه:  مال اهلي مي (137)

(7/439.) 
هتت ا حتتديث  ريتتب إ : متتال أبتتو عيستتال. بتتاب متتا جتتاء ضتتيمن يقتتت  نفستتا  معاهتتد ، (1434" )ستتننه"الرتمتت   يف  (136)

تقريب "وسعيدبن املرزبان مال عنه ابن حجر يف  .و أبو سعد البقال ا ه سعيد بن املرزبان, نعرضه إإ من ه ا الوجه
 .ضعي  مدلا": الته يب

أبو اجلنوب  .(8/34" )سننه"، والبيهقي يف (3/146" )سننه"، والدارمنة يف (1/344" )مسنده"الشاضعي يف  (138)
 .هو عقبرب بن علقمرب ضعفه أبو حا 
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أنــا أولــى مــن وفــى )): أعاهتتد ومتتال متتت  مستتلما    عتتن عبتتد التترهن بتتن البيلمتتاين أن النتت  -16
 .(109)((بذمته
أن أبا برر وعمر رضي اهلل عنهمتا  انتا جيعتلن ديترب اليهتود  والن تراين : عن ابن شهاب -63

 .(110)إ ا  انا معاهدين ديرب احلر املسلم
ــة )): متتال عتتن النتت   عتتن عمتترو بتتن شتتعيب عتتن أبيتته عتتن جتتده -67 ــة المعاهــد نصــَ وي وي
 .(111)((الحر

ضتت هب بعتتؤ أهتت  العلتتم يف ديتترب اليهتتود   ؛  العلتتم يف ديتترب اليهتتود  والن تتراينواختلت  أهتت
ديترب اليهتود  والن تراين ن تت  : ومتال عمتر بتتن عبتد العةيتة. والن تراين إىل متا رو  عتن النت  

 . وهب ا يقول أهد بن حنب , ديرب املسلم
م وديتتترب ديتتترب اليهتتتود  والن تتتراين أربعتتترب آإف درهتتت: ورو  عتتتن عمتتتر بتتتن ا نتتتاب أنتتته متتتال

: ومال بعؤ أه  العلم, وهب ا يقول مالك بن أنا و الشاضعي و إسةق, ايوسي مثا اارب درهم
 .وهو مول سفيان ال ور  وأه  الروضرب, ديرب اليهود  والن راين م   ديرب املسلم

متتن أنبتتا  الشتتا   بتتن شتتاس اجلتت امي متتت  رجتتل  اأن : الةهتتر ستتفيان بتتن حستتل عتتن عتتن  -66
 ؛ضتتتأمر بقتلتتته ضرلمتتته التتتةبري ونتتتاس متتتن أ تتتةاب رستتتول اهلل ؛ عفتتتان  ضرضتتم إىل ع متتتان بتتتن

 .ضجع  ديته أل  دينار: مال. ضنهوه عن متله
 .(112)ديرب    معاهد يف عهده أل  دينار :وبه عن الةهر  عن سعيد بن املسيب مال -68

                                                 

مل يستتتنده  تتتري إبتتتراهيم بتتتن أيب حيتتت  وهتتتو : مستتتندا  إىل ابتتتن عمتتتر، متتتال التتتدارمنة( 1/016" )ستتتننه"التتتدارمنة يف  (139)
  إ تقو  به حجترب وابن البيلماين ضعي, وال واب عن ربيعرب عن ابن البيلماين مرس  عن الن  , مرتوك احلديث

أخرجتته عبتتد التترزاق هرتت ا مرستتل  (: 151" )بلتتو  املتترا "متتال ابتتن حجتتر يف و . إ ا و تت  احلتتديث ضريتت  أتتا يرستتله
 .وو له الدارمنة ب  ر ابن عمر ضيه وإسناد املو ول واه

 .، وإسناده حسن(2/011" )سننه"، والبيهقي يف (1/015" )سننه"الدارمنة يف  (113)
 تتتتاب  (1413" )ستتتننه"والرتمتتت   يف بتتتاب يف ديتتترب التتت مي وإستتتناده حستتتن،  التتتديا ، تتتتاب (4383) أبتتتوداود (111)

حديث : مال أبو عيسال. ، باب  م ديرب الراضر(8/43)سننه "الديا ، باب ما جاء يف ديرب الرفار، والنسااي يف 
 .عبد اهلل بن عمرو يف ه ا الباب حديث حسن

وستفيان بتن حستل  قترب يف  تري الةهتر   متا : قلَ. (8/33" )سننه"، والبيهقي يف (1/344) "مسند الشاضعي" (112)
 ".تقريب الته يب"  ر ابن حجر يف 
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 ديتتا  يهو  أنتته  تتم أنستتا حيتتدث أن رجتتل   :هيتتد النويتت عتتن ربتتاح بتتن عبيتتد اهلل متتال أختت ين  -69
 .(113) ة عشر أل  درهماضق ال ضيه عمر بن ا ناب ب؛ ت   يلربمُ 

ضتأراد ؛ متن أهت  ال مترب ومتد جترح رجتل  , أتال برج  من أ ةابه أن عمر بن ا ناب  -83
  عليتتتتتته العقتتتتتت  إ ا ن تتتتتتع  : ضقتتتتتتال عمتتتتتتر . متتتتتتا ينبفتتتتتتي هتتتتتت ا :ضقتتتتتتال املستتتتتتلمون .أن يقيتتتتتتده
 .(114)ضأضعفه

وال مي اعتبارا  يف ديننا، ضمن متت   ميتا  أو مستتأمنا   والشاهد من األحاديث أن لد  املعاهد
  .خنأ أو عمدا ضعليه الديرب مم بيان حرمرب التعرض لدمااهم

 نا إ نقت  لار املشر ل علال عهد رسول اهلل : عن جابر مال -81
(115). 

 حرمة أموالهم وأعراضهم
 ضقتال ومااترب  ل تل  النت  متم  نتا: متال عنهمتا اهلل رضتي برتر أيب بتن الترهن عبد عن -21
 جتتاء   ،ضعجتتن حنتتوه أو  عتتا  متتن  تتا  رجتت  متتم ضتت  ا. ((طعــام مــنكم أحــد مــع هــل)):  النتت 
 :متال .((قهبـة أم قـال أو عطيـة أم بيعـا  )):  الن  ضقال .يسومها بفنم  وي  مشعان مشرك رج 
 يف متتا اهلل ميأو , يشتتوى أن التتبنن بستتواد  النتت  وأمتتر, ض تتنعط شتتا  منتته ضاشتترتى بيتتم بتت  إ

 وإن إيتتاه أعناهتتا شتتاهدا    تتان إن بننهتتا ستتواد متتن حتتة  لتته  النتت  حتتة متتد إإ واملااتترب ال ل تتل
 ضةملنتتاه الق تتعتان ضف تتلط وشتتبعنا أمجعتتون ضتتأ لوا م تتعتل منهتتا ضجعتت ؛ لتته خبتتأ  اابتتا    تتان
 .(116)مال  ما أو البعري علال

 .  وي  جدا  ضوق النوي  رج  مشعان، أ  منتف  الشعر و يف األ   مشعان أ : موله

                                                 

، مال عنه (2/348" ) اللسان"، وإسناده ضعي ، رباح بن عبيد اهلل له ترمجرب يف (3/149" )سننه"يف  الدارمنة (113)
 .منرر احلديث: أهد والدارمنة

حيتت  بتتن ستتعيد مل  أن عمتتر بتتن ا نتتاب: ستتعيد حد تتهالليتتث أن حيتت  بتتن متتن  ريتتق ( 8/32" )ستتننه"يف  البيهقتتي (114)
 .(11/197" )هت يب الته يب: "يسمم من  ري أنا  ما مال ابن املدية، انظر

إبتتن أيب شتتيبرب " امل تتن : "انظتتر. وستترط عنتته ابتتن حجتتر, ، وعتتةاه إبتتن أيب شتتيبرب(2/149" )املنالتتب العاليتترب" (113)
(7/484). 

بتتاب إ تترا   ،  تتاب األشتتربرب،(1156)ديتترب متن املشتتر ل، ومستتلم ،  تتتاب اهلبتترب، بتاب مبتتول اهل(1602)البختار   (117)
 .ال ي  وض   إي اره
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يف  أن امسل  مل حي  مال الراضر إإ بنيب نفا منه  ما ضع  النت  : فوائد الحديث
 .ه ا احلديث ضاشرتى منه

 ،خي  ومعه من معه متن أ تةابه نةلنا مم الن  : العرباض بن ساريرب السلمي مالعن  -83
يتا حممتد ألرتم  :ضقتال ضأمبت  إىل النت  ؛ منرترا( املتارد العتايت)ا  متارد و ان  احب خي  رجتل  

يـا ابـن عـوف اركـب )) :ومتال أن ت حبوا هرنا وتأ لوا مثرنا وت ربوا نساءناق ضف ب يعة الن  
ضاجتمعوا    لال هبتم  : مال .((ن اجتمعوا للصلةأو , فرسَ ثم ناو أ  إن الجنة  تحل إ  لمؤمن

إ  مـا فـا  على أريكته قد ي ن أن اهلل لـم يحـرم شـيئا   ا  أيحسب أحدكم متكئ)):   ما  ضقال الن  
وإن اهلل  ,هــذا القــرآن أ  وإنــا واهلل قــد وع ــَ وأمــرت ونهيــَ عــن أشــياء إنهــا لمثــل القــرآن أو أكثــر

و  أكـل ثمـارهم إذا , و ضـرب نسـائهم, تعالى لم يحل لكـم أن تـدَلوا بيـوت أهـل الكتـاب إ  بـإذن
 .(117)((أعطوكم الذي عليهم

 .حرمرب التعرض ألموال أه  ال مرب والعهد وأعراضهم: ائد الحديثفو 
دنيترب برستر التدال وسترون )عتن آبتااهم دنيترب  عن عد  متن أبنتاء أ تةاب رستول اهلل  -84

أ  مـن ظلـم )) :متال عتن رستول اهلل  ،(النون وضت  اليتاء معنتاه إ تقو النستب مت تلو النستب
أي أنـا الـذي ) فانـا حجيجـه؛ذ منه شـيئا بغيـر طيـب نفـس معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أَ

 .(118)((يوم القيامة( أَاممه وأحاجه
 .حرمرب رلم أه  ال مرب والعهد: فوائد الحديث

أ  إنـا أوتيـَ الكتـاب ومثلـه معـه )): أنه مال عن رسول اهلل  عن املقدا  بن معد يررب -83
فمــا وجــدتم فيــه مــن حــلل ؛ هــذا القــرآنيقــول علــيكم ب( الســرير) يوشــَ رجــل شــبعان علــى أريكتــه 

ــه مــن حــرام فحرمــوه أ    يحــل لكــم الحمــار األهلــا و  كــل ذي نــاب مــن , فــاحلوه ومــا وجــدتم في
 .(119)((إ  أن يستغنا عنها ماحبها و  لقطة معاهد, السبع

 .إ ا  ان اهلل حر  لقنرب املعاهد ضمن باب أوىل دمه وعرضه وماله: فوائد الحديث
                                                 

,  تتتاب ا تترال واممتتار  والفتتيء، بتتاب يف تعشتتري أهتت  ال متترب إ ا اختلفتتوا بالتجتتارا ، (31)أبتتو داود  (116)
 .وإسناده ضعي ، أشعث بن سوار ضعفه النسااي والدارمنة

وإستتتناده , والفتتيء، بتتتاب يف تعشتتتري أهتتت  ال متترب إ ا اختلفتتتوا بالتجتتتارا  تتتتاب ا تتترال واممتتتار  ، (3332)أبتتوداود  (118)
 . ةي 

 .وإسناده  ةي  باب يف لةو  السنرب ، تاب السنَّرب،(4734)أبوداود  (119)
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متتروا بتتةر  رجتت  متتن أهتت  ال متترب ضأرستتلوا ضيتته دواهبتتم وحتتبا  أن جيشتتا   :أيب روادبتتن اعتتن  -87
ضجاء ال مي  احب التةر  إىل الت    ؛وجع  يتبم هبا املرعال ومينعها من الةر , رج  منهم دابته
ولرتن إ تا , ضلتوإ أنتط  فيتط هتلإء -أو مال  فاين اهلل بك  - فانيك اهلل   :حبا دابته ضقال
 .(120)كيدضم عن هلإء ب

 .أن التعرض أله  ال مرب والعهد سبب لعقاب اهلل وسخنه: فوائد الحديث
لعلكـــم تقــاتلون قومـــا  فت هــرون علـــيهم؛ )): متتتال رستتول اهلل : عتتن رجتت  متتتن جهينتترب متتال -86

فيتقونكم باموالهم وون أنفسهم وأبنائهم فيصـالحونكم علـى مـلح فـل تصـيبوا مـنهم فـوق ذلـَ؛ فإنـه 
ض تتتةبط اجلهتتتة إىل أرض التتترو ؛ ضمتتتا رأيتتتط رجتتتل  أتقتتتال لتتت رض أن : متتتال. ((  يصـــلح لكـــم

 .(121)ي يب منها شياا  منه
خيتت  ضأتتتط اليهتتود ضشتتروا أن   تتةو  متتم رستتول اهلل : متتال  عتتن خالتتد بتتن الوليتتد -88

, أ    تحــل أمــوال المعاهــدين إ  بحقهــا)): النتتاس متتد أستترعوا إىل حظتتاارهم ضقتتال رستتول اهلل 
ــــيكم حمــــ ــــب مــــن وحــــرام عل ــــاب مــــن الســــباع وكــــل ذي مخل يلهــــا وبغالهــــا وكــــل ذي ن ر األهليــــة َو

 .(122)((الطير
مــن قــذف مملوكــه وهــو بــريء ممــا )): يقتتول  عتتط أبتتا القاستتم : متتال عتتن أيب هريتتر   -89

 .(123)((قال جلد يوم القيامة إ  أن يكون كما قال
 .(124)إ ا م ف اليهود  والن راين عةر ما ضه: عن الةهر  مال

 .(125)لو أوتيط برج  م ف يهوديا  أو ن رانيا  وأنا وال ل ربته: ن عررمرب مالع -93

                                                 

 .، وإسناده  ةي (7/91" )م نفه"عبد الرزاق يف  (123)
 .ويف إسناده من مل يسم( 2/233" )سننه"سعيد بن من ور يف  (121)
 تتتار بتتن حيتتت  بتتن املقتتتدا  لتتتل ويف إستتناده بتتتاب النهتتي عتتتن أ تت  الستتتبا ،  ، تتتتاب األ عمتترب،(3837)أبتتو داود  (122)

 .احلديث
 تاب األميان (1773)،  تاب احلدود، باب م ف العبيد ومسلم يف  ةيةه (7838" ) ةيةه"البخار  يف  (123)

 .باب التفليظ علال من م ف بلو ه بالةو
 .، وإسناده  ةي (3/483" )م نفه"ابن أيب شيبرب يف  (124)
 .، وإسناده  ةي (3/483" )م نفه"يبرب يف ابن أيب ش (123)
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مـن ضـرب مملوكـه ظلمـا  أقيـد منـه يـوم )): متال رستول اهلل : متال عن عمار بتن ياستر  -91
 .(126)((القيامة

حرمرب التعرض للمماليك وهم يف األ لب من  ري املسلمل بأ ى أو : فوائد األحاويث
 .رلم أو انتقاص حق

 حرمة أذيتهم وظلمهم
: يف الشما ضقتال من أه  ال مرب مياما   أن هشا  بن حريم رأى ناسا  : عن عرو  بن الةبري-92

و تتان علتتال  اافتترب الشتتا  ضقتتال , ضتتدخ  علتتال عمتتري بتتن ستعد ،متتن أهتت  اجلةيترب: ضقتتالواق متا هتتلإء
ضقتال  .((عـالىمـن عـذب النـاس فـا الـدنيا عذبـه اهلل تبـارك وت)): يقتول  عتط رستول اهلل : هشتا 
  .(127)خلوا عنهم: عمري

وضيتته أي تتا  , أنرتر ال تتةايب رلتتم أهتت  الرتتتاب أو  متيلهم ضتتوق  تتامتهم: فوائــد الحــديث
 .ض   السل  وسرعرب استجابتهم للن يةرب

مـن سـمع )): متال  عط سعيد بن جبتري عتن أيب موستال عتن النت  : عن أيب بشر مال -93 
 .(128)((وَل النار أو نصرانيا   يهوويا  
اتقوا وعوة الم لوم وإن كـان كـافرا  فإنـه )): مال رسول اهلل : مال أنا بن مالك عن  -94

 .(129)((ليس وونها حجاب
أن رلتتم الرتتاضر إ جيتتوز وأن املستتلم عليتته أن حيتت ر متتن رلمهتتم ألن اهلل : فوائــد الحــديث
 .وإن  ان  اضرا  ومشر ا  , يستجيب للمظلو 

إ وال    : رهه ضقال  ود  يعرض سلعته أعني هبا شياا  بينما يه: مال عن أيب هرير   -93
تقتول والتت   : ضقتا  ضلنتم وجهته ومتال ؛ضستمعه رجت  متتن األن تار ،ا تنفال موستال علتال البشتر

أبتتا القاستتم إن يل  متترب : بتتل أرهرنتتاق ضتت هب إليتته ضقتتال ا تتنفال موستتال علتتال البشتتر والنتت  
حتتىت  ضف تتب النتت   ،ضتت  ره. ((م لطمــَ وجهــهلــ)): ضمتتا بتتال ضتتلن لنتتم وجهتتي ضقتتال؛ وعهتتدا  

                                                 

 .(4/437" )جممم الةوااد. "رواه الن اين ورجاله  قا : مال اهلي مي (127)
 .باب الوعيد الشديد ملن ع ب الناس بفري حق، (2713)مسلم  (126)
 .إسناده  ةي و . باب   ر إجياب دخول النار ملن أ م أه  الرتاب ما يررهونه( 11/238)"  ةيةه"يف ابن حبان  (128)
 .وإسناده حسن ( 3/133)أهد  (129)
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فإنـه يـنفف فـا الصـور فيصـع  مـن فـا السـماوات ؛   تفضـلوا بـين أنبيـاء اهلل)) :راي يف وجهه   متال
 ؛فـإذا موسـى آَـذ بـالعرش ؛فاكون أول من بعـث؛ ينفف فيه أَرى مومن فا األرض إ  من شاء اهلل ث

أفضــــل مــــن يــــونس بــــن  إن أحــــدا   و  أقــــول, فــــل أوري أحوســــب بصــــعقته يــــوم الطــــور أم بعــــث قبلــــا
 .(130)((متى

وأنه ما  , ضيه بيان عدل امسل  وأن اليهود  رضم مظلمته إىل الن  : فوائد الحديث
 .إن يل عهدا  و مرب عندهم أن أه  العهد وال مرب إ جيوز التعرض هلم، ول لك مال للن  

 الوفاء بالعهوو والمواثي 
شهدت حلَ المطيبين مع عمومتا وأنا )): مال  عن عبد الرهن بن عوف عن الن  -97

 .(131)((غلم فما أحب أن لا حمر النعم وأنا أنكثه
و ان مجم من مري  اجتمعوا ضتعامدوا علال أن ين روا املظلو  وين فوا بل : مال ابن حجر

ويستفاد من حديث عبد الرهن , الناس وحنو  لك من خلل ا ري واستمر  لك بعد املبعث
وإىل  لك امشار  يف حديث جبري بن , أهنم استمروا علال  لك يف امسل بن عوف 

 .(132)منعم
علال الوضاء به؛ ضل شك أن العهود يف  ضه ا العهد يف اجلاهليرب حرص الن  : قلَ

 .امسل  أوىل باحلرص علال الوضاء هبا
 متتال :عتتن جبتتري بتتن منعتتم متتال (2333)وحتتديث جبتتري بتتن منعتتم هتتو متتا رواه مستتلم  -96

 .((  حلَ فا اإلسلم وأيما حلَ كان فا الجاهليةلم يزوه اإلسلم إ  شدة)): رسول اهلل 
أوفوا الحلفاء )): مال رسول اهلل  :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مال -98

 . (133)((عهووهم التا عقدت أيمانكم

                                                 

،  (2363)، ومسلم {وإن يونا ملن املرسلل}: ،  تاب أحاديث األنبياء، باب مول اهلل تعاىل(3414)البخار   (133)
 .وورد من حديث عد  من ال ةابرب . تاب الف اا ، باب من ض اا  موسال 

" إ تتاف ا تتري : "انظتتر. موأخرجتته أي تتا أبتتو يعلتتال و تتةةه ابتتن حبتتان واحلتتا , وإستتناده  تتةي (1/193)أهتتد  (131)
(6/313). 

 .(13/332" )ضت  البار " (132)
 .وعةاه للةارث، ويف إسناده ابن هليعرب وهو خمتل (  6/313" )إ اف ا ري " (133)
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 ،حستتي  وأيب اأنتت خرجتتط أين إإ بتتدرا   أشتتهد أن عتتانم متتا :متتال  اليمتتان بتتن ح يفتترب -55
 ضأخ وا ؛املدينرب إإ نريد ما نريده ما: ضقلنا قحممدا   تريدون إنرم: مالوا مري   فار ضأخ نا :مال
 .ا تت  ضأخ نتتاه  اهلل رستتول ضأتينتتا؛ معتته نقاتتت  وإ, املدينتترب إىل لنن تترضن ومي امتته اهلل عهتتد منتتا
 .(134)((عليهم اهلل ونستعين بعهدهم نفا انصرفا)) :ضقال

 .أمر بوضاء العهد للمشر ل مم أهنم من أه  احلرب وضيه أن الن  : لحديثفوائد ا
 خرل :ماإ  احبه حديث منهما واحد    ي دق ومروان خمرمرب بن املسور عن -133
 بالغميم الوليد بن َالد إن)):  الن  مال النريق ببعؤ  انوا حىت احلديبيرب زمن  اهلل رسول
 ،اجلي  بقرت  هم إ ا حىت خالد هبم شعر ما ضواهلل. ((اليمين تذا فخذوا طليعة لقريش َيل فا

 بر ط منها عليهم يهب  ال  بال نيرب  ان إ ا حىت  الن  وسار لقري  ن يرا   ير ؤ ضاننلق
 الن  ضقال ،الق واء   خ الق واء خ  : ضقالوا ضأحلط ح  ح  :الناس ضقال .راحلته به
 :((الفيل حابس حبسها ولكن بخل  لها ذاك وما القصواء َألت ما)) .  نفسا والذي)) :مال 
 ضعدل :مال ،ضو بط زجرها  . ((إياها أعطيتهم إ  اهلل حرمات فيها يع مون َطة يسالوننا   بيده
 حىت الناس يلب ه ضلم؛ ت ضا   الناس يت ضه املاء ملي  مثد علال احلديبيرب بأم ال نةل حىت عنهم
 ضواهلل ،ضيه هجيعلو  أن أمرهم    نانته من سهما   ضانتة  العن   اهلل رسول إىل وشري نةحوه
 يف ا ةاعي ورماء بن بدي  جاء إ    لك هم ضبينما؛ عنه  دروا حىت بالر  هلم جيي  مازال
 تر ط إين :ضقال ،هتامرب أه  من  اهلل رسول ن   عيبرب و انوا, خةاعرب من مومه من نفر

 مقاتلوك وهم املناضي  العو  ومعهم احلديبيرب مياه دادأع نةلوا لل  بن وعامر لل  بن  عب
 وإن معتمرين جئنا ولكنا ،أحد لقتال نجئ لم إنا)):  اهلل رسول ضقال .البيط عن و ادوك
 أظهر فإن؛ الناس وبين بينا ويخلوا مدة ماووتهم شاؤوا فإن؛ بهم وأضرت الحرب نهكتهم قد قريشا  
 بيده نفسا فوالذي أبوا هم وإن ،جموا فقد وإ , فعلوا لناسا فيه وَل فيما يدَلوا أن شاؤوا فإن

. تقول ما سأبلفهم: بدي  ضقال(. (أمره اهلل ذنفولين سالفتا تنفرو حتى هذا أمري على ألقاتلنهم
 شاتم ض ن موإ   يقول و عناه الرج  ه ا من جانا م مد إنا :مال مريشا   أتال حىت ضاننلق: مال
 الرأ   وو ومال, بشيء عنه خت نا أن لنا حاجرب إ: سفها هم لضقا ضعلنا عليرم نعرضه أن

 عرو  ضقا  ، الن  مال أا ضةد هم و  ا   ا يقول  عته :مال يقول  عته ما !ها : منهم
                                                 

 .باب الوضاء بالعهد ، تاب اجلهاد والسري،(0121)مسلم  (134)
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 :مال .بلال: مالوا بالولدق مأولست: مال .بلال: مالوا بالوالدق لسطو أ مو  أ  :ضقال مسعود بن
 جاترم علي بلةوا ضلما عراظ أه  استنفر  أين تعلمون ألستم :مال إ :مالوا تتهمونةق ضه 
 امبلوها رشد خنرب لرم عرض مد ه ا ض ن :مال .بلال: مالوا أ اعةق ومن وولد  بأهلي
 ضقال .لبدي  موله من حنوا    الن  ضقال .  الن  يرلم ضجع  ضأتاه .ااته: مالوا .آتيه ودعوين
 اجتاح العرب من بأحد  عط ه  مومك أمر تأ لطاس إن أرأيط حممد أ  : لك عند عرو 
 أن خليقا   الناس من أشوابا   ألرى وإين ،وجوها   ألرى واهلل ض ين؛ األخرى ترن وإن, مبلك أهله
  اق من: ضقال وندعهق عنه نفر أحنن الل  ببظر ام ص :برر أبو له ضقال .ويدعوك يفروا
 .ألجبتك هبا أجةك مل عند  لك  انط يد لوإ بيده نفسي وال   أما: مال .برر أبو: مالوا
 الن  رأس علال ماام شعبرب بن واملفري , بلةيته أخ  ترلم ضرلما ، الن  يرلم وجع  :مال
 الن  حليرب إىل بيده عرو  أهوى ضرلما؛ املففر وعليه السي  ومعه ، بنع  يده ضرب 

: مالوا ق ه ا من: ضقال رأسه عرو  ضرضم  اهلل رسول حليرب عن يدك أخر :له ومال السي 
 يتض موما    ةب املفري  و ان,  درتك يف أسعال ألسط  در أ  :ضقال .شعبرب بن املفري 

 المال وأما فاقبل اإلسلم أما)) : الن  ضقال .ضأسلم جاء   مأمواهل وأخ  ضقتلهم اجلاهليرب
 تنخم ما هللضوا: مال ،بعينه  الن  أ ةاب يرمق جع  عرو  إن  . ((شاء فا منه فلسَ
 ابتدروا أمرهم وإ ا ،وجلده وجهه هبا ضدلك ،منهم رج     يف ومعط إإ خنامرب  اهلل رسول
 إليه حيدون وما, عنده أ واهتم خف وا ترلم وإ ا, وضواه علال يقتتلون  ادوا توضأ وإ ا ،أمره
 ووضد  وكاملل علال وضد  لقد واهلل مو  أ : ضقال أ ةابه إىل عرو  ضرجم .له تعظيما   النظر
 حممد أ ةاب يعظم ما أ ةابه يعظمه م  ملرا   رأيط إن واهلل والنجاشي و سرى مي ر علال
   وإ ا ،وجلده وجهه هبا ضدلك منهم رج     يف ومعط إإ خنامرب تنخم إن واهلل ،حممدا 

 ،عنده أ واهتم خف وا ترلم وإ ا, وضواه علال يقتتلون  ادوا توضأ وإ ا, أمره وار ابتد أمرهم
 بة من رج  ضقال. مبلوهااض رشد خنرب عليرم عرض مد وإنه, له تعظيما النظر إليه حيدون وما

 هذا)):  اهلل رسول مال وأ ةابه  الن  علال أشرف ضلما؛ ااته ضقالوا آتيه دعوين : نانرب
  لك رأى ضلما؛ يلبون الناس واستقبله له ضبع ط. ((له فابعثوها البدن يع مون قوم من وهو فلن
 رأيط :مال أ ةابه إىل رجم ضلما ؛البيط عن ي دوا أن هللإء ينبفي ما !اهلل سبةان: مال

 بن مررز له يقال منهم رج  ضقا  .البيط عن ي دوا أن أرى ضما وأشعر  ملد  مدالبدن 
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 رجل وهو مكرز هذا)):  الن  مال عليهم أشرف ضلما .ااته :ضقالوا .آتيه دعوين: ضقال حفص
 .عمرو بن سهي  جاء إ  يرلمه هو ضبينما ، الن  لمير ضجع . ((فاجر

 لقد)):  الن  مال عمرو بن سهي  جاء ملا أنه عررمرب عن أيوب ضأخ ين :معمر مال
 ها  :ضقال عمرو بن سهي  ضجاء :حدي ه يف الةهر  مال :معمر :مال. ((أمركم من لكم سهل
. ((الرحيم الرحمن اهلل بسم)) : الن  ضقال ،الراتب  الن  ضدعا ، تابا   وبينرم بيننا ا تب
 .ترتب  نط  ما اللهم با ك ا تب ولرن ،هو ما أدر  ما ضواهلل الرهن أما :سهي  مال
 باسمَ اكتب)):  الن  ضقال .الرحيم الرهن اهلل بسم إإ نرتبها إ واهلل: املسلمون ضقال
 أنك نعلم  نا لو واهلل :سهي  ضقال .((اهلل رسول محمد عليه قاضى ما هذا)): مال  . ((اللهم
 : الن  ضقال .اهلل عبد بن حممد ا تب ولرن ،ماتلناك وإ البيط عن  ددناك ما اهلل رسول

  )) :لقوله و لك: الةهر  مال. ((اهلل عبد بن محمد اكتب كذبتمونا وإن اهلل لرسول إنا واهلل))
 تخلوا أن على)):  الن  له ضقال. ((ياهاإ أعطيتهم إ  اهلل حرمات بها يع مون َطة يسالوننا

 ولرن ،ضفنرب أخ نا أنا العرب تتةدث إ واهلل: سهي  ضقال. ((به فنطوف البيَ وبين بيننا
 دينك علال  ان وإن رج  منا يأتيك إ أنه وعلال: سهي  ضقال .ضرتب .املقب  العا  من  لك
 ضبينما .مسلما   جاء ومد ,املشر ل إىل يرد  ي  !اهلل سبةان: املسلمون مال. إلينا رددته إإ
 مررب أسف  من خرل ومد, ميوده يف يرس  عمرو بن سهي  بن جندل أبو دخ  إ    لك هم
 ترده أن عليه أماضيك ما أول حممد يا ه ا: سهي  ضقال املسلمل أرهر بل بنفسه رمال حىت
 .أبدا   شيء علال أ احلك مل إ ا   ضواهلل: مال .((بعد الكتاب نقض لم إنا)) : الن  ضقال .إيل  
 .بفاع  أنا ما: مال. ((فافعل بلى)): مال .لك أجيةه أنا ما: مال. ((لا فاجزه)):  الن  مال
 جاط ومد املشر ل إىل أرد املسلمل معشر أ  :جندل أبو مال لك أجةناه مد ب : مررز مال

 بن عمر ضقال: مال .اهلل يف شديدا   ع ابا   ع ب مد و ان لقيطق مد ما ترون أإ مسلما
 احلق علال ألسنا :ملط. ((بلى)) :مال قحقا   اهلل ن  ألسط: ضقلط  اهلل ن  ضأتيط :ا ناب
 اهلل رسول إنا)) :مال قإ ا   ديننا يف الدنيرب نعني ضلم :ملط. ((بلى)): مال البا  ق علال وعدونا
 :مال بهق ضننوف البيط سنأيت أنا  د نا  نط أوليا: ملط. ((نامري وهو أعصيه ولسَ

 ضأتيط: مال. ((به ومطوف آتيه فإنَ)) :مال .إ: ملط: مال .ق((العام ناتيه أنا فاَبرتَ ،بلى))
 وعدونا احلق علال ألسنا: ملط .بلال :مال قحقا   اهلل ن  ه ا أليا برر أبا يا: ضقلط برر أبا
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 اهلل لرسول إنه الرج  اأيه :مال قإ ا   ديننا يف الدنيرب نعني ضلم :ملط .بلال :مال البا  ق علال
 حيد نا  ان أليا :ملط احلقق علال إنه ضواهلل بفرزه ضاستمسك نا ره وهو ربه يع ي وليا 
 آتيه ض نك: مال .إ: ملط العا ق تأتيه أنك أضأخ ك بلال: مال .به وننوف البيط سنأيت أنا

 .به ومنوف

 رسول مال الرتاب م يرب من ضر  ضلما :مال أعماإ   ل لك ضعملط: عمر مال :الةهر  مال
  لك مال حىت رج  منهم ما  ما ضواهلل: مال. ((احلقوا ثم فانحروا قوموا)): أل ةابه  اهلل

 أ  ضقالط الناس من لقي ما هلا ض  ر سلمرب أ  علال دخ  أحد منهم يقم مل ضلما؛ مرا   لث
 وتدعو كبدن تنةر حىت  لمرب منهم أحدا   ترلم إ خرلأ ، لك أ ب اهلل يان : سلمرب
؛ ضةلقه حالقه ودعا بدنه حنر  لك ضع  حىت منهم أحدا   يرلم ضلم ضخرل. كةلقضي حالقك
 جاءه    ما   يقت  بع هم  اد حىت بع ا   حيلق بع هم وجع  ضنةروا ماموا  لك رأوا ضلما
ا الَِّ ين  آم ُنوا ِإ  ا ج اءُ ُم اْلُمْلِمن ا) :تعاىل اهلل ضأنةل ملمنا  نسو  ُ  ُمه اِجر اٍ  ض اْمت ِةُنوُهنَّ ي ا أ يتُّه 
 إحدامها ضتةول الشرك يف له  انتا امرأتل يوما  عمر ضنلق. (ِبِع  ِم اْلر و اِضرِ  -حىت بلغ  –

 ب ري أبو ضجاءه؛ املدينرب إىل  الن  رجم   .أميرب بن  فوان واألخرى سفيان أيب بن معاويرب
 إىل ضدضعه لنا جعلط ال   العهد :الواضق رجلل  لبه يف ضأرسلوا مسلم وهو مري  من رج 

 ألحد :ب ري أبو ضقال هلم متر من يأ لون ضنةلوا احلليفرب  ا بلفا إ ا حىت به ضخرجا الرجلل
 لقد جليد إنه واهلل أج  :ضقال اآلخر ضاستله جيدا   ضلن يا ه ا سيفك ألرى إين واهلل الرجلل
 اآلخر وضر برد حىت ض ربه منه ضأمرنه إليه أنظر أرين :ب ري أبو ضقال .جربط   به جربط
 ضلما. ((ذعرا هذا رأى لقد)): رآه حل  اهلل رسول ضقال يعدو املسجد ضدخ  املدينرب أتال حىت
 مد اهلل ن  يا: ضقال ب ري أبو ضجاء .ملقتول وإين  اح  واهلل ت مُ  :مال  الن  إىل انتهال
 لو حرب مسعر أمه ويل)):  الن  مال .منهم اهلل جناين   إليهم رددتة مد  متك اهلل أًو واهلل
 :مال البةر سي  أتال حىت ضخرل إليهم سريده أنه عرف  لك  م ضلما. ((أحد له كان

 أسلم مد رج  مري  من  رل إ ضجع  ب ري بأيب ضلةق سهي  بن جندل أبو منهم وينفلط
 إىل لقري  خرجط بعري يسمعون ما ضواهلل؛ ع ابرب منهم اجتمعط حىت ب ري بأيب حلق إإ

 والرحم باهلل تناشده  الن  إىل مري  ضأرسلط ؛أمواهلم وأخ وا ضقتلوهم هلا اعرتضوا إإ الشأ 
و ُهو  الَِّ      َّ أ ْيِديت ُهْم ) :تعاىل اهلل ضأنةل إليهم  الن  ضأرس  آمن ضهو آتاه ضمن؛ أرس  ملا
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ُهم بِب ْنِن م رَّرب   يَّرب   - بلغ حىت -ِمن بت ْعِد أ ْن أ ْرف ر ُ ْم ع ل ْيِهْم  ع نُرْم و أ ْيِدي ُرْم ع نتْ احلْ ِميَّرب  هِ 
 وحالوا الرحيم الرهن اهلل ببسم يقروا ومل اهلل ن  أنه يقروا مل أهنم هيتهم و انط. (اجلْ اِهِليَّربِ 
 .البيط وبل بينهم

 وأهيتتتط هايتترب منعتتتهم القتتو  هيتتتط .متيتتةوا :تةيلتتوا .اجلتترب العتتتر :معتتر  :اهلل عبتتد أبتتو متتال
 .(135)يدخ  إ هال جعلته احلمال

. مهب  احلديبيرب وهي  ريق يف اجلب  تشرف علال احلديبيرب:  نيرب املرار. الفبار األسود: القرت 
أ  حفتري  ضيهتا متاء م متود أ  : علتال مثتد: مولته. ا لء لإلبت   تاحلران للخيت : خ   الق واء

العيبتترب متتا توضتتم ضيتته ال يتتاب : و تتانوا عيبتترب ن تت . ملتتيل  هتتو األختت  ملتتيل  : يت ضتته النتتاس. مليتت 
العو  مجم عاا  وهتي النامترب : ومعهم العو  املناضي . حلفظها، أ  أهنم موضم الن   له واألمانرب

 ا  اللنب، واملناضيت  األمهتا  التليت معهتا أ فاهلتا يريتد أهنتم خرجتوا معهتم بت وا  األلبتان متن 
واملتتراد , جعتتوا حتتىت مينعتتوه أو  تتا بتت لك عتتن النستتاء معهتتن األ فتتالامبتت  ليتتتةودوا بألباهنتتا وإ ير 

الستتتالفرب : مولتتته حتتتىت تنفتتترد ستتتالف , أهنتتتم خرجتتتوا معهتتتم بنستتتااهم وأوإدهتتتم مراد   تتتول املقتتتا 
 .(136) فةرب العنق

 يف منتته ضلستتط املتتال وأمتتا ضأمبتت  امستتل  أمتتا): للمفتتري  يف متتول النتت  : فوائــد الحــديث
 .ولو  ان مم املشر ل وا اربل رمي الفدر (: شيء

باب يف  تل  العتدو، ( 2677)أيب داود  ويف روايرب عند. وسيأيت متا  احلديث عن ضوااده (1)
 :وإسنادها  ةي 

أهنتم ا تنلةوا علتال وضتم احلترب عشتر ستنل  :عن املسور بن خمرمرب ومروان بتن احلرتم -131
 . ل وإ إ لليأمن ضيهن الناس وعلال أن بيننا عيبرب مرفوضرب، وأنه إ إسل

. العيبتتترب هنتتتا م تتت  ضتتتربه واملرفوضتتترب املشتتترجرب املشتتتدود ، وامستتتلل متتتن الستتتلرب وهتتتي الستتترمرب
 .أ   الرج  إ ا خان. ا يانرب: وام لل

 الشروط العمرية

                                                 

 .، تاب الشرو  باب الشرو  يف اجلهاد(1110)البخار   (133)
 .(3/343" )ضت  البار " (137)
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حتل  تار ن تارى أهت    تبتط لعمتر بتن ا نتاب : عن عبتد الترهن بتن  تنم متال -132
ب لعبتد اهلل عمتتر أمتري املتتلمنل متن ن تتارى مدينترب  تت ا بستتم اهلل الترهن التترحيم، هت ا  تتتا: الشتا 

و ت ا إنرتتم ملتتا متتدمتم علينتا ستتألنا م األمتتان ألنفستتنا و رارينتتا وأموالنتا وأهتت  ملتنتتا، وشتتر نا لرتتم 
 .علال أنفسنا أإ حندث يف مدااننا وإ ضيما حوهلا ديرا  وإ مليرب وإ  نيسرب وإ  ومعرب راهب

و  تفة عن إسنادها؛ ض ن األامرب تلقوها بالقبول و  روهتا وشهر  ه ه الشر : مال ابن القيم
يف  تبهم واحتجوا هبا، ومل يةل   ر الشرو  العمريرب علال ألسنتهم ويف  تبهم، ومد أنف ها بعده 

 .ا لفاء وعملوا أوجبها

  ر أبو القاسم الن   من حديث أهد بن حي  احللواين حتد نا : ومال ابن القيم رهه اهلل
رأيتط عليتا  : ن جناد حد نا عنتاء بتن مستلم احللت  عتن  تار املتراد  عتن عبتد ختري متالعبيد ب

 لال الع ر ض   له أه  جنتران  تفل؛ ضناولته رجت  متنهم  تابتا  ضلمتا رآه دمعتط عينته   رضتم 
يتتتا أمتتتري : ضقتتتالوا  يتتتا أهتتت  جنتتتران هتتت ا واهلل خنتتتي بيتتتد  وإمتتتلء رستتتول اهلل: رأستتته إلتتتيهم متتتال
. إن  تان رادا  علتال عمتر يومتا ؛ ضتاليو  يترد عليته: ودنتو  منته ضقلتط: متال. ما ضيتهامللمنل أعننا 

وإن عمتر أخت  متنرم ختريا  , لسط براد علال عمر شياا   تنعه، إن عمتر  تان رشتيد األمتر: ضقال
 .با أعنا م، ومل جير عمر ما أخ  منرم إىل نفسه إ ا جره جلماعرب املسلمل

إن : متال ألهت  جنتران أيب خالتد عتن الشتع  أن عليتا   و  ر ابن املبارك عتن إ اعيت  بتن
 .عمر  ان رشيد األمر ولن أ ري شياا   نعه عمر

 .(137)ما جاط ألح  عقد  شدها عمر: مال علي حل مد  الروضرب: ومال الشع 
ضيه حرص األامرب وا لفاء علال احرتا  العهود واملوا يتق والوضتاء هبتا  متا يف : فوائد الحديث

 .ه ه اآل ار
 تان بتل معاويترب وبتل الترو  عهتد، و تان يستري : عن سليم بن عتامر رجت  متن هتري متال-133

ال  ون ضرب من )حنو بلدهم، حىت إ ا انق ال العهد  ةاهم، ضجاء رج  علال ضرس أو بر ون 
اهلل أ   اهلل أ   وضتاء إ  تدر؛ ضنظتروا ضت  ا عمترو بتن عبسترب، ضأرست  إليته : وهو يقول( الدواب

                                                 

 .، ومد تقد (434ص" )ه  ال مربأحرا  أ" (136)
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مـن كـان بينـه وبـين قـوم عهـد فـل يشـد عقــدة و  )): يقتول  عتط رستول اهلل : ضستأله ضقتالمعاويترب 
 .(138)((فرجع معاوية, أو ينبذ إليهم على سواء( األمد الغاية)يحلها حتى ينقضا أمدها 

: املدينتترب جاءتتته جهينتترب ضقتتالوا لتته ملتتا متتد  النتت  : متتال عتتن ستتعد بتتن أيب ومتتاص  -134 
 . (139)ضأو ق هلم ومل يسلموا: ؛ ضأو ق لنا حىت نأمنك وتأمنا مالإنك نةلط بل أرهرنا

أتيتتط نتت  اهلل  تتلال اهلل عليتته وستتلم وهتتو باجلعرانتترب ضجعلتتط إ أمتتر : متتال عتتن ستترامرب -133
إليتتك إليتتك ضلمتتا انتهيتتط إليتته رضعتتط : علتتال مقنتتب متتن مقانتتب األن تتار إإ مرعتتوا رأستتي ومتتالوا

نعتتم : ومتتد  تتان  تتتب يل أمانتتا  يف رمعتترب، ضقتتال النتت   :متتال. أنتتا يتتا رستتول اهلل: الرتتتاب وملتتط
 .(140)اليو  يو  وضاء وبر و دق

يامعشر المهـاجرين َمـس )): ضقال أمب  علينا رسول اهلل :  عن عبد اهلل بن عمر مال -137
إذا ابتليتم بهن وأعوذ باهلل أن تدركوهن لم ت هر الفاحشة فـا قـوم قـط حتـى يعلنـوا بهـا إ  فشـا فـيهم 

اعون واألوجاع التا لم تكن مضَ فـا أسـلفهم الـذين مضـوا، ولـم ينقصـوا المكيـال والميـزان إ  الط
أَــذوا بالســنين وشــدة المئونــة وجــور الســلطان علــيهم، ولــم يمنعــوا زكــاة أمــوالهم إ  منعــوا القطــر مــن 

عــدوا  مــنء  ولــم ينقضــوا عهـد اهلل وعهــد رســوله إ  ســلط اهلل علــيهم السـماء ولــو  البهــائم لــم يمطــروا،
وما لم تحكم أئمتهم بكتـاب اهلل ويتخيـروا ممـا أنـزل اهلل إ  جعـل  غيرهم فاَذوا بعض مافا بايديهم،

 .(141)((اهلل باسهم بينهم
 .أن نقؤ العهود واملوا يق سبب من األسباب ال  يع ب اهلل هبا العباد: فوائد الحديث

  عتتط رستتول اهلل : متتال عتتن ستتلمرب بتتن نعتتيم بتتن مستتعود األشتتجعي عتتن أبيتته نعتتيم -136
أمـا واهلل )): متال.  متا متال: نقول: ماإ. ((ما تقو ن أنتما؟)): يقول هلما حل مرأ  تاب مسيلمرب

 .(142)((لو  أن الرسل  تقتل لضربَ أعناقكما

                                                 

( 1383)،  تاب اجلهاد، باب يف امما  يرون بينه وبل العدو عهتد ضيستري عتدوه، والرتمت   (2639)أبو داود  (138)
 .، وإسناده  ةي  تاب السري، باب ما جاء يف الفدر

 .لد بن سعيدأجا( 7/347" )إ اف ا ري "وعةاه إسةاق وضعفه البو ري  يف ( 2/163" )املنالب العاليرب" (139)
 .، وعةاه للةميد (2/163" )املنالب العاليرب" (143)
 .وإسناده  ةي , ،  تاب الفنت باب العقوبا (4319)ابن ماجه  (141)
 .وإسناده  ةي , ، تاب اجلهاد، باب يف الرس (2671)أبو داود  (142)
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  .أن الرس  والسفراء ومن هو علال شا لتهم إ جيوز التعرض هلم: فوائد الحديث
متتتا بيتتتة وبتتتل أحتتتد متتتن العتتترب حنتتترب : ال عبتتتد اهلل ضقتتتالعتتتن حار تتترب بتتتن م تتترب أنتتته أتتتت -138

وإين مرر  أسجد لبة حنيفرب ض  ا هم يلمنتون أستيلمرب ضأرست  إلتيهم عبتد اهلل ضجتيء ( ال فن)
لــو  أنــَ رســول لضــربَ )): يقتتول هبتتم ضاستتتتاهبم،  تتري ابتتن النواحتترب متتال لتته  عتتط رستتول اهلل 

متتن :  عتب ض تترب عنقته يف الستتوق   متال  ، ضأنتط اليتتو  لستط برستتول؛ ضتأمر مررتترب بتن((عنقـَ
 .(143)أراد أن ينظر إىل ابن النواحرب متيل  بالسوق

خرجتط متم عبيتد اهلل بتن عتد  بتن ا يتار؛ : عن جعفر بن عمرو بن أميرب ال تمر  متال-139
: هت  لتك يف وحشتي نستأله عتن متلته هتة ق ملتط: ضلما مدمنا هص مال يل عبيد اهلل بتن عتد 

: متال. هو  اك يف ر  م ره  أنه هيط: هص ضسألنا عنه ضقي  لنا و ان وحشي يسرن, نعم
عبيتد اهلل معتجتر بعمامتته متا يترى وحشتي : ضجانا حىت ومفنا عليه يسريا  ضسلمنا ضرد الستل  متال

إ واهلل إإ أين : ضنظتتر إليتته   متتال: يتتا وحشتتي أتعتترضةق متتال: ضقتتال عبيتتد اهلل. إإ عينيتته ورجليتته
يتتار تتتةول امتترأ  يقتتال هلتتا أ  متتتال بنتتط أيب العتتيص ضولتتد  لتته  لمتتا  أرتترب أعلتتم أن عتتد  بتتن ا 

أين نظتتر  إىل متتدميك  -ضرنتط أسرتضتتم لته؛ ضةملتتط  لتك الفتتل  متم أمتته ضناولتهتا إيتتاه ضلتك 
نعتم إن هتة  متت   عيمترب : أإ خت نتا بقتت  هتة ق متال: ضرش  عبيد اهلل عن وجهه   مال: مال

. إن متلتتط هتتة  بعمتتي ضأنتتط حتتر: ل يل متتوإ  جبتتري بتتن منعتتمبتتن عتتد  بتتن ا يتتار ببتتدر ضقتتا
ضلما أن خرل الناس عا  عينتل وعينتل جبت  حبيتال أحتد بينته وبينته واد خرجتط متم النتاس : مال

ضخترل إليته هتة  بتن : هت  متن مبتارز متال: إىل القتال؛ ضلما أن ا نفوا للقتتال خترل ستبا  ضقتال
  أشتد : ق متالار مقنعترب البظتور أ تاد اهلل ورستوله يتا ستبا  بتا ابتن أ  أ ت: عبتد املنلتب ضقتال

و منتتتط حلمتتتة   تتتط  تتتخر ؛ ضلمتتتا دنتتتا متتتة رميتتتته حبتتترب  : متتتال. عليتتته ضرتتتان  تتتأما التتت اهب
ضأضعها يف  نته حىت خرجط من بل ور يه مال؛ ضران  اك العهد به؛ ضلما رجتم النتاس رجعتط 

 النتتاا  ضأرستتلوا إىل رستتول اهلل معهتتم ضأممتتط أرتترب حتتىت ضشتتا ضيهتتا امستتل    خرجتتط إىل 
ضلمتا  متال؛ ضخرجتط معهتم حتىت متدمط علتال رستول اهلل إنه إ يهيد الرست  : رسوإ  ضقي  يل

متد  تان متن األمتر متا : ملط. ((أنَ قتلَ حمزة)): نعم مال:ملط . ق((آنَ وحشا)): رآين مال
 رستتول اهلل  ضخرجتتط، ضلمتتا متتبؤ: متتال. ((فهــل تســتطيع أن تغيــب وجهــَ عنــا)): بلفتتك متتال

                                                 

 .وإسناده  ةي , باب يف الرس ، ،  تاب اجلهاد(2672)أبو داود  (143)
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ضخرجتط : ألخرجن إىل مسيلمرب لعلي أمتله ضأ اضئ به هة  مال: ضخرل مسيلمرب الر اب، ملط
ض  ا رج  ماام يف  لمرب جدار  أنه مج  أورق  اار الرأس : مم الناس ضران من أمره ما  ان، مال

متتن  وو تتب إليتته رجتت : ضرميتتته حبتترب  ضأضتتعها بتتل  دييتته حتتىت خرجتتط متتن بتتل  تفيتته متتال: متتال
ضتأخ ين ستليمان بتن يستار : مال عبد اهلل بتن الف ت : مال. األن ار ض ربه بالسي  علال هامته
وا أمتتري املتتلمنل متلتته العبتتد : ضقالتتط جاريتترب علتتال رهتتر بيتتط: أنتته  تتم عبتتد اهلل ابتتن عمتتر يقتتول

 .(144)األسود
 انتط   :متال ابتن إستةاق. هي اللةمرب ال  تقنم من ضرل املرأ  عنتد ا تتان: مقنعرب البظور

 .(145)أمه ختانرب أررب ختنت النساء، والعرب تنلق ه ا اللفظ يف معرض ال  
وأن الرست  يف متأمن وإن  تانوا ضعلتوا ,  تان إ يتعترض للرست   أن النت  : فوائد الحديث

 .ما يستوجب الق اص 
 ضلمتا رأيتط النت  : متال عن أيب راضتم  أنته أمبت  برتتاب متن متري  إىل رستول اهلل  -113
: يتتا رستتول اهلل إين واهلل إ أرجتتم إلتتيهم أبتتدا ، ضقتتال رستتول اهلل : يف ملتت  امستتل  ضقلتتطألقتتي 

إنا   أَيس بالعهد و  أحبس البـرو ولكـن ارجـع إلـيهم؛ فـإن كـان فـا قلبـَ الـذي فـا قلبـَ اآلن ))
وأخت ين أن : متال برتري. ضأسلمط ضرجعط إليهم   إين أمبلط إىل رسول اهلل : مال. ((فارجع

  .(146)با راضم  ان مبنيا  أ

يشتتبه أن يرتتون املعتتا يف  لتتك أن الرستتالرب تقت تتي جوابتتا  واجلتتواب إ ي تت  : (147)متتال ا نتتايب
  .إىل املرس  إإ مم الرسول بعد ان راضه ض ار  أنه عقد له العقد مد  جمياه ورجوعه

وأن الرتاضر , لمويف موله إ أخيا بالعهد أن العهتد يراعتال متم الرتاضر  متا يراعتال متم املست: مال
 .(148)إ ا عقد لك عقد أمان ضقتد وجب عليك أن تلمنه وإ تفتاله يف د  وإ مال وإ منفعرب

                                                 

 .اب مت  هة  بن عبد املنلب ،  تاب املفاز ، ب(4362)البخار   (144)
 (.6/379" )ضت  البار " (143)
 .وإسناده  ةي  ،  تاب اجلهاد، باب يف امما  يستجن به يف العهود،(2638)أبو داود  (147)
: ، انظر388هو امما  احلاضظ أبو سليمان هد بن حممد بن إبراهيم  البس  ا نايب  احب الت اني    سنرب  (146)

 (.16/23) "سري أعل  النبلء"ترمجته يف 
 .(6/311" )عون املعبود" (148)
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 إىل زيتد بتن مستعود بتن وحمي ترب سته  بتن اهلل عبد اننلق :مال ح مرب أيب بن سه  عن -000
 متتتيل   دمتته يف يتشتتة  وهتتو ستته  بتتن اهلل عبتتد إىل حمي تترب ضتتأتال ،ضتفرمتتا  تتل  يوماتت  وهتتي خيتت 
،  النت  إىل مستعود ابنتا وحوي ترب وحمي ترب سته  بتن الترهن عبتد ضاننلق املدينرب مد    ،ضدضنه
 :ضقتتتال ضترلمتتتا ،ضستتترط القتتتو  أحتتتدث وهتتتو. ((كبـــر كبـــر)): ضقتتتال يتتتترلم التتترهن عبتتتد ضتتت هب

 :متتتتتال نتتتتترق ومل نشتتتتتهد ومل حنلتتتتت  و يتتتتت : متتتتتالوا. ((مـــــاحبكم أو قـــــاتلكم وتســـــتحقون تحلفـــــون))
 .(149)عنده من  الن  ضعقله  فار مو  أميان نأخ   ي : ضقالوا. ((سينبخم يهوو فتبرئكم))

أن يتعتتترض لليهتتتود متتتم  لبتتترب الظتتتن يف متتتت  عبتتتد اهلل بتتتن   رضتتتؤ النتتت : فوائـــد الحـــديث
 .سه ، ألن اليهود  انوا أه  عهد و مرب

 ر تب يف إليته أرست  هرمت  أن :أخت ه حترب بتن ستفيان أبتا أن :عبتاس بتن اهلل عبتد نعت -001
 .(150)تقد  احلديث...  اهلل رسول ضيها ماد ال  املد  يف بالشأ  لارا  انوا مري  من

أشتتتار البختتتار  هبتتت ا إىل أن الفتتتدر عنتتتد  تتت  أمتتترب مبتتتي  : متتتال ابتتتن بنتتتال :متتتال ابتتتن حجتتتر 
 . (151)م مو  وليا هو من  فا  الرس 

 كـن مـن لَـل أربـع)):  اهلل رستول متال: متال عنهمتا اهلل رضي عمرو بن اهلل عبد عن -113
 ومـن. فجـر َامـم وإذا غدر عاهد وإذا أَلَ وعد وإذا كذب حدث إذا من َالصا   منافقا كان فيه

 .(152)((يدعها حتى النفاق من َصلة فيه كانَ منهن َصلة فيه كانَ
 . الفدر حرا  باتفاق سواء  ان يف حق املسلم أو ال مي :مال ابن حجر
و يرب بالوضاء أله  ال مترب ملتا يف اجلةيترب الت  تلخت  وضيه علم من أعل  النبو  والت: ومال أي ا

وضيه التةت ير متن رلمهتم وأنته متىت ومتم  لتك نق توا العهتد ضلتم جيتتب , منهم من نفم املسلمل
 .(153)املسلمون منهم شياا ضت يق أحواهلم

                                                 

ــواإ ". بالعهتتد يتت  مل متتن وإ  و تتريه أتتال املشتتر ل متتم وامل تتاحلرب املوادعتترب" بتتابيف ( 1011)البختتار   (149) َوِإن َجَنحظ
َنحإ َلَهــا ــلإِم َفــاجإ ،  تتتاب القستتامرب وا تتاربل والق تتاص والتتديا ، (1779)ومستتلم .[60:األنفتتال/]اآليتترب .. ِللسَّ

 .باب القسامرب
 .بالعهد الوضاء ض   باب،  تاب اجلةيرب واملوادعرب يف (1016)البخار   (133)
 .(7/267" )ضت  البار " (131)
 .،  تاب امميان، باب بيان خ ال املناضق(52)، تاب اجلةيرب واملوادعرب، ومسلم (1012)البخار   (132)
 .(7/283" )ضت  البار " (133)
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أنتط متد : املدينرب جاء  جهينرب ضقالوا له ملا مد  الن  : عن سعد بن أيب وماص مال -006
 .(154)ضأو ق هلم ومل يسلموا:  أرهرنا ضما و قنا حىت نأمنك وتأمنا مالنةلط بل
(: بتتاب إ  الفتتادر للتت  والفتتاجر)، ( تتتاب اجلةيتترب واملوادعتترب)يف  وبتتو ب البختتار   أي تتا   -113

لكـل غـاور لـواء يـوم القيامـة قـال أحـدهما ينصـب وقـال اآلَـر يـرى )): متال عتن النت  : عن أنتا
 .(155)((يوم القيامة يعرف به

لكل غاور لواء يـوم القيامـة يرفـع لـه بقـدر غـدره )): مال رستول اهلل : عن أيب سعيد مال -117
 .(156)((أ  و  غاور أع م غدرا  من أمير عامة

ويف هتتت ه األحاديتتتث بيتتتان  لتتتظ  تتترمي الفتتتدر إ ستتتيما متتتن  تتتاحب الوإيتتترب : متتتال النتتتوو 
نته  تري م تنر إىل الفتدر لقدرتته علتال وميت  أل, العامرب؛ ألن  دره يتعدى ضترره إىل خلتق   تريين

واملشتهور أن هت ا احلتديث وارد يف , الوضاء  ما جاء يف احلديث ال ةي  يف تعظيم   ب امللك
وهتتو هنتتي اممتتا  أن يفتتدر يف , و  تتر القاضتتي عيتتاض احتمتتالل أحتتدمها هتت ا,    اممتتا  الفتتادر

 .(157)عهوده لرعيته وللرفار و ريهم
  يــدَل مســجدنا هــذا بعــد عامنــا هــذا مشــرك إ  )): ل اهلل متتال رستتو  :عتتن جتتابر متتال -116

دمهم  .(158)((أهل العهد َو
إنها ستكون مـن بعـدي أمـراء يصـلون الصـلة )): التم عا م بن عبيد اهلل أن الن   عن -118

رونهــا عــن وقتهــا فصــلوها معهــم وإن , فــإن مــلوها لوقتهــا ومــليتموها معهــم فلكــم ولهــم؛ لوقتهــا ويَؤ
ومـن نكـث , مـن فـارق الجماعـة مـات ميتـة جاهليـة ،وقتها فصليتموها معهم فلكم وعليهمأَروها عن 

                                                 

 .د بن سعيدوضعفه البو ري   أجال, وعةاه إبن إسةق( 6/166" )إ اف ا ري " (134)
،  تاب اجلهاد والسري، باب  رمي الفدر بلفظ ضيه اختتلف (1637)، ومسلم (3186" ) ةيةه"البخار  يف  (133)

 .يسري
 .،  تاب اجلهاد والسري، باب  رمي الفدر(1638" ) ةيةه"مسلم يف  (137)
 .(12/44" )شرح النوو  ل ةي  مسلم" (136)
عي ، وشتتريك هتتو القاضتتي  تتدوق  نتتيء  وإستتناده ضتتعي ؛ أشتتعث بتتن ستتوار ضتت( 3/392" )مستتنده"أهتتد يف  (138)

 .رواحلسن الب ر  مل يسمم من جاب,   ريا  
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 :التمتت قمتتن أختت ك هتت ا ا تت : ملتتط لتته .((للعهــد جــاء يــوم القيامــة   حجــة لــه العهــد ومــات ناكثــا  
رب عن أبيه عامر بن ربيعرب    عامر بن ربيعرب عن الن  تد اهلل بن عامر بن ربيعتأخ نيه عب

(159).  

اىل تبتتوك أتتتاه حينتترب بتتن ر بتترب  تتاحب إيلتترب  وملتتا انتهتتال رستتول اهلل : متتال ابتتن إستتةاق-119
و تتتب هلتتم رستتول , وأعنتتاه اجلةيتترب، وأتتتاه أهتت  جربتتاء وأ رح وأعنتتوه اجلةيتترب ض تتار رستتول اهلل 

بسـم اهلل الـرحمن الـرحيم هـذه أمنـة )):  تابا  ضهو عندهم، و تب ليةنرب بتن ر بترب وأهت  إيلترب  اهلل 
 ومحمد النبا رسول اهلل ليحنة بـن رؤبـة وأهـل إيلـة سـفنهم وسـيارتهم فـا البـر والبحـر لهـم ذمـة من اهلل

اهلل ومحمد النبا ومـن كـان معهـم مـن أهـل الشـام وأهـل الـيمن وأهـل البحـر؛ فمـن أحـدث مـنهم حـدثا  
روونـه و  وأنه   يحل أن يمنعوا مـاء ي, وأنه طيب لمن أَذه من الناس, فإنه   يحول ماله وون نفسه
وهت ا  تتاب جهتيم : زاد يونا بن برري عن ابن إستةاق بعتد هت ا. ((طريقا  يروونه من بر أو بحر

بن ال لط وشرحبي  بن حسنرب ب  ن رسول اهلل 
(160). 

بسـم اهلل الـرحمن الـرحيم هـذا كتـاب )): و تتب ألهت  جربتاء وأ رح: وعن إبن اسةاق مال-123
وأن علــيهم , وأذر  أنهــم آمنــون بامــان اهلل وأمــان محمــد ألهــل جربــاء مــن محمــد النبــا رســول اهلل 

, وأن اهلل علـيهم كفيـل بالنصــح واإلحسـان إلـى المســلمين, مائـة وينـار فـا كــل رجـب ومائـة أوقيــة طيبـة
: أهتت  أيلتترب بتترده متتم  تابتته أمانتتا  هلتتم متتال وأعنتتال النتت  : متتال. ((ومــن لجــا الــيهم مــن المســلمين

 .(161)د اهلل بن حممد ب ل ماارب دينارضاشرتاه بعد  لك أبو العباس عب
بســـم اهلل )): و تتتتب ل ستتتق  هتتت ا الرتتتتاب وألستتتامفرب جنتتتران بعتتتده: ومتتتال ابتتتن إستتتةق -121

الــرحمن الــرحيم مــن محمــد النبــا لألســقَ أبــا الحــارث وأســاقفة نجــران وكهنــتهم ورهبــانهم وكــل مــا 
ه و  راهـب مـن رهبانيتـه و   تحَ أيديهم مـن قليـل وكثيـر جـوار اهلل ورسـوله   يغيـر أسـقَ مـن أسـقفت

كاهن من كهانته و  يغير ح  من حقوقهم و  سلطانهم و  ما كانوا عليـه مـن ذلـَ جـوار اهلل ورسـوله 
 .(162)و تب املفري  بن شعبرب. ((أبدا  ما أملحوا ونصحوا عليهم غير مبتلين ب لم و  ظالمين

                                                 

إسناده ضعي ، املسعود  هو عبد الرهن  بن عبد اهلل بن عتبرب خمتل ، ويةيد بن ، و (3/443" )مسنده"يف  أهد (139)
 .هارون  م منه بعد اإختل 

 .(3/17" )البدايرب والنهايرب" (173)
 .(3/16" )البدايرب والنهايرب" (171)
 .(3/33" )دايرب والنهايربالب" (172)
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لفتي حلترب الن ت  يف  تفر أهت  جنتران علتال أ  تار رستول اهلل : عن ابن عبتاس متال -122
والبقيرب يف رجب يلدوهنا إىل املسلمل وعاريرب  ل ل درعا ، و ل ل ضرسا ، و ل ل بعتريا ، و ل تل 
متتن  تت   تتن  متتن أ تتناف الستتلح يفتتةون هبتتا واملستتلمون ضتتامنون هلتتا حتتىت يردوهتتا علتتيهم إن  

إيفتنتوا علتال ديتنهم متا مل  ان باليمن  يد أو  در  علال أن إهتد  هلم بيعترب وإ ترل هلتم متا و 
 .(163)حيد وا حد ا  أو يأ لوا الربا

وهتو أمتري املتلمنل بالشتا  ضأتتاه   نا مم عمر بن ا ناب : عن سويد بن  فلرب مال -123
انظتر متن  تاحب هت ا : ضقتال ل تهيب شديدا   نبني م روب مشجد مستعد  ضف ب   با  

إن أمتتتري املتتتلمنل متتتد   تتتب : ضتتت  ا هتتتو عتتتوف بتتتن مالتتتك األشتتتجعي ضقتتتال لتتته؛ ضتتتاننلق  تتتهيب
ض ين أختاف عليتك بادرتته ؛ ضلو أتيط معا  بن جب  ضمشال معك إىل أمري امللمنل شديدا     با  

أنا ه ا يا أمري املتلمنل  :أين  هيب ضقال :ضلما ان رف عمر من ال ل  مال؛ ضجاء معه معا 
يتا أمتري املتلمنل إنته  :قتالضقا  إليه معا  بن جبت  ض .نعم :مال قأجاط بالرج  ال   ضربه :مال

يتا أمتري املتلمنل  :متال قمتا لتك وهلت ا :ضقال لته عمتر .عوف بن مالك ضا م منه وإ تعج  عليه
ضلتم ت تر    دضعهتا ضختر  عتن احلمتار    :رأيته يستوق بتامرأ  مستلمرب ضتنخا احلمتار لي ترعها

  ر الت   متال لته عمتر تال عتوف املترأ  ضتأااتتة بتاملرأ  لت تدمك ضت :مال .تفشاها ضفعلط ما ترى
 واهلل أل هتتنب معتته إىل أمتتري  :متتا أرد  ب تتاحبتنا ض تتةتها ضقالتتط املتترأ : متتال أبوهتتا وزوجهتتا

ضأتيتا ض تدما  ،حنن نبلتغ عنتك أمتري املتلمنل :ضلما أمجعط علال  لك مال أبوها وزوجها؛ امللمنل
نا م ضتتتأمر بتتته واهلل متتتا علتتتال هتتت ا عاهتتتد :ضقتتتال عمتتتر لليهتتتود  :متتتال .عتتتوف بتتتن مالتتتك أتتتا متتتال

متال ستويد  .ضمتن ضعت  متنهم هت ا ضتل  مترب لته يا أيها الناس ضوا ب مرب حممتد :   مال. ض لب
 .(164)تابعه بن أشو  عن الشع  عن عوف بن مالك .وإنه ألول م لوب رأيته :بن  فلرب

 .لظلم املعاهد ضيه  احرب وعدل امسل  ضقد   ب عمر : فوائد الحديث

                                                 

" ستتتتتتننه" تتتتتتتاب ا تتتتتترال واممتتتتتتار  والفتتتتتتيء، بتتتتتتاب يف أختتتتتت  اجلةيتتتتتترب، والبيهقتتتتتتي يف  (3341" )ستتتتتتننه"أبتتتتتو داود يف  (173)
أستتبا  بتتن ن تتر  تتدوق   تتري ا نتأ ويفتترب وإ اعيتت  بتتن عبتتد التترهن لتته ترمجتترب يف . ، وإستناده ضتتعي (9/186)
 .عديل  ومل ي  ر ضيه جرحا وإ ت( 1/263" )هت يب الته يب"

 .ويف إسناده جمالد بن سعيد وهو ضعي ( 9/231" )سننه"البيهقي يف  (174)
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  إيمـان لمـن   أمانـة لـه و  )): إإ متال متا خنبنتا نت  اهلل : العن أنا بتن مالتك مت -124
 .(165)((وين لمن   عهد له

ما ي يب أ ةابه من البلء وما هو  ضلما رأى رسول اهلل : ومال حممد بن اسةاق -123
ضيه من العاضيرب أرانه من اهلل عة وج  ومن عمه أيب  الب وأنه إ يقدر علال أن مينعهم با هم 

لو خرجتم إىل أرض احلبشرب ض ن هبا ملرا  إ يظلم عنده أحد، وهي : ه من البلء مال هلمضي
أرض  دق حىت جيع  اهلل لرم ضرجا  با أنتم ضيه؛ ضخرل عند  لك املسلمون من أ ةاب 

وضرارا إىل اهلل بدينهم ضرانط أول هجر   انط يف , إىل أرض احلبشرب خماضرب الفتنرب رسول اهلل 
 .(166)اإسل 
ملتا نةلنتا أرض احلبشترب جاورنتا : مالتط عن أ  سلمرب ابنرب أيب أميرب بن املفري  زول النت   -127

هبا خري جار النجاشي أمنتا علتال ديننتا وعبتدنا اهلل تعتاىل إ نتل ى وإ نستمم شتياا نررهته، ضلمتا 
ايا بتا بلغ  لك مريشا ااتمروا أن يبع وا إىل النجاشي ضينا رجلل جلدين وأن يهدوا للنجاشي هتد

ومل , و ان متن أعجتب متا يأتيته منهتا إليته األد ، ضجمعتوا لته أدمتا    تريا  , يستنرف من متا  مررب
يرت تتوا متتن بنارمتتته بنريقتتا  إإ أهتتدوا لتته هديتتترب،   بع تتوا بتت لك عبتتد اهلل بتتن أيب ربيعتترب بتتن املفتتري  

إىل  ت  بنريتق هديتته ادضعتا : وأمرومها ومالوا هلمتا, املخةومي وعمرو بن العاص بن واا  السهمي
مبت  أن ترلمتوا النجاشتتي ضتيهم،   متدموا للنجاشتتي هتداياه   ستلوه أن يستتلمهم إلتيرم مبتت  أن 

ضخرجتتا ضقتتدما علتتال النجاشتتي وحنتتن عنتتده  تتري دار وختتري جتتار؛ ضلتتم يبتتق متتن : مالتتط. يرلمهتتم
إنتته متتد : بنارمتتته بنريتتق إإ دضعتتا إليتته هديتتته مبتت  أن يرلمتتا النجاشتتي   متتال لرتت  بنريتتق متتنهم

وجتتا وا بتتدين ,  تتبا إىل بلتتد امللتتك منتتا  لمتتان ستتفهاء ضتتارموا ديتتن متتومهم ومل يتتدخلوا يف ديتتنرم
ومد بع نا إىل امللك ضيهم أشراف مومهم لنردهم إلتيهم؛ ضت  ا  لمنتا , مبتد  إ نعرضه حنن وإ أنتم

عينتا  وأعلتم أتا امللك ضتيهم ضأشتريوا عليته بتأن يستلمهم إلينتا وإ يرلمهتم؛ ضت ن متومهم أعلتال هبتم 
نعتم   إهنمتا مربتا هتداياهم إىل النجاشتي ضقبلهتا منهمتا    لمتاه ضقتتاإ : عتابوا علتيهم ضقتالوا هلمتا

أيها امللك إنه مد  با إىل بلتدك منتا  لمتان ستفهاء ضتارموا ديتن متومهم ومل يتدخلوا يف دينتك : له
راف متتومهم متتن آبتتااهم ومتتد بع نتتا إليتتك ضتتيهم أشتت, وجتتا وا بتتدين مبتتتد  إ نعرضتته حنتتن وإ أنتتط

                                                 

 .وإسناده حسن( 3/133" )مسنده"أهد يف  (173)
 .(3/62" )البدايرب النهايرب" (177)
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. وأعمتتامهم وعشتتاارهم لتترتدهم إلتتيهم ضهتتم أعلتتال هبتتم عينتتا  وأعلتتم أتتا عتتابوا علتتيهم وعتتاتبوهم ضيتته
ومل يرتتتتن شتتتتيء أبفتتتتؤ إىل عبتتتتد اهلل بتتتتن أيب ربيعتتتترب وعمتتتترو بتتتتن العتتتتاص متتتتن أن يستتتتمم : مالتتتتط

أعلتتم أتتا  تتدموا أيهتتا امللتتك متتومهم أعلتتال هبتتم عينتتا  و : ضقالتتط بنارمتتته حولتته. النجاشتتي  لمهتتم
إ : ضف تب النجاشتي   متال: عابوا علتيهم ضأستلمهم إليهمتا ضلتريداهنم إىل بلدهتم ومتومهم متال

هامي اهلل إ ا  إ أسلمهم إليهما وإ أ تاد مومتا  جتاوروين ونةلتوا بتلد  واختتاروين علتال متن ستوا  
يهمتا ورددهتتم حىت أدعوهم ضأسأهلم ما يقول ه ان يف أمرهم؛ ض ن  انوا  ما يقوإن أستلمتهم إل
 .(167)إىل مومهم وإن  انوا علال  ري  لك منعتهم منهما وأحسنط جوارهم ما جاوروين

ضقتتتد  تتتان النجاشتتتي مشتتتر ا  ملتتتا أمتتتنهم , جتتتواز التتتدخول يف أمتتتان املشتتترك: فوائـــد الحـــديث
وضيتته متتا تعتتارف عليتته الستتل ل وامللتتوك متتن مبتت  امستتل  وأمتتره امستتل  متتن , ودخلتتوا يف أمانتته

 .ستأمن والوضاء بعهدهاحرتا  امل
مل أعقتت  أبتتو  متت  إإ ومهتتا يتتدينان : عتترو  بتتن التتةبري أن عااشتترب رضتتي اهلل عنهتتا مالتتط -126
 تتتريف النهتتتار برتتتر  وعشتتتيرب؛ ضلمتتتا ابتلتتتي  ومل ميتتتر علينتتتا يتتتو  إإ يأتينتتتا ضيتتته رستتتول اهلل , التتتدين

ه ابتن الد نترب وهتو ستيد املسلمون خرل أبو برر مهاجرا  مب  احلبشرب حىت إ ا بلغ بترك الفمتاد لقيت
أخترجة متومي ضأنتا أريتد أن أستي  يف األرض : أين تريد يا أبتا برترق ضقتال أبتو برتر: القار  ضقال
إن م لتتك إ  تترل وإ  تترل؛ ض نتتك ترستتب املعتتدو  وت تت  التترحم : متتال ابتتن الد نتترب. ضأعبتتد ريب

بتد ربتك بتبلدك و م  الر  وتقر  ال ي  وتعل علال نوااب احلتق وأنتا لتك جتار؛ ضتارجم ضاع
إن أبتا برتر إ : ضقتال هلتم. ضار   ابن الد نرب ضرجم متم أيب برتر ضنتاف يف أشتراف  فتار متري 

 تترل م لتته وإ  تترل أخترجتتون رجتتل  يرستتب املعتتدو  وي تت  التترحم وحيمتت  الرتت  ويقتتر  ال تتي  
: لد نتربومتالوا إبتن ا. ضأنفت   متري  جتوار ابتن الد نترب وآمنتوا أبتا برتر. ويعل علال نوااتب احلتق

وإ يل ينتا بت لك وإ يستتعلن بته؛ ض نتا متد , مر أبا برر ضليعبد ربه يف داره ضلي ت  وليقترأ متا شتاء
متال  لتك ابتن الد نترب أليب برتر؛  ضنفتق أبتو برتر يعبتد ربته يف . خشينا أن يفنت أبناءنا ونستاءنا

ستتتجدا  بفنتتتاء داره داره وإ يستتتتعلن بال تتتل  وإ القتتتراء  يف  تتتري داره،   بتتتدا أليب برتتتر ضتتتابتا م
وبتترز؛ ضرتتان ي تتلي ضيتته ويقتترأ القتترآن ضيتق تت  عليتته نستتاء املشتتر ل وأبنتتا هم يعجبتتون وينظتترون 

و تتان أبتتو برتتر رجتل  برتتاء إ ميلتتك دمعتته حتل يقتترأ القتترآن ضتتأضة   لتك أشتتراف متتري  متتن , إليته
                                                 

 .وإسناده حسن( 3/293" )مسنده"أهد يف  (176)



 

71 

برتر علتال أن يعبتد ربته إنا  نا أجرنا أبتا : املشر ل؛ ضأرسلوا إىل ابن الد نرب ضقد  عليهم ضقالوا له
ومتد خشتينا أن يفتنت , يف داره وإنه جاوز  لك ضابتا مستجدا  بفنتاء داره وأعلتن ال تل  والقتراء 
وإن أىب إإ أن يعلتتن , أبناءنتا ونستاءنا ضأتته ضت ن أحتب أن يقت تر علتال أن يعبتد ربته يف داره ضعت 
مالتط . يب برتر اإستتعلن لك ضسله أن يرد إليك  متك؛ ض نا  رهنتا أن خنفترك ولستنا مقترين أل

مد علمط ال   عقد  لك عليه؛ ض متا أن تقت تر علتال : عااشرب ضأتال ابن الد نرب أبا برر ضقال
. وإمتا أن تترد إيل  مت ؛ ضت ين إ أحتتب أن تستمم العترب أين أخفتر  يف رجت  عقتد  لتته,  لتك

 .(168)يوما  أررب ورسول اهلل ,  إين أرد لك جوارك وأرضال جوار اهلل: مال أبو برر

 .جواز الدخول يف أمان املشرك: فوائد الحديث
تصالحون الروم ملحا  آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا  مـن )): مال عن    خممر عن الن   -128

:  ورائهم فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذي تلول فيقوم إليه رجل من الروم فيرفع الصليب ويقـول
ســلمين فيقتلــه؛ فعنــد ذلــَ تغــدر الــروم وتكــون الملحــم أ  غلــب الصــليب فيقــوم إليــه رجــل مــن الم

 .(169)((فيجتمعون إليكم فياتونكم فا ثمانين غاية مع كل غاية عشرة آ ف
وستتيبقال املستتلمون يت تتاحلون إىل , جتتواز التتدخول يف  تتل  متتم املشتتر ل: فوائــد الحــديث

 .آخر الةمان  ما يف ه ا احلديث
 .(170)لال    بنن عقولربع  تب رسول اهلل : مال عن جابر  -129
 تابتتا  بتتل املهتتاجرين واإن تتار واد  ضيتته    تتتب رستتول اهلل : ومتتال حممتتد بتتن إستتةاق -133
بسـم اهلل الـرحمن )): واشرت  عليهم؛ وشتر  هلتم, وأمرهم علال دينهم وأمواهلم, وعاهدهم, اليهود

ــبعهم الــرحيم هــذا كتــاب مــن محمــد النبــا األمــا بــين المــؤمنين والمســلمين مــن قــريش ويثــ رب ومــن ت
فلح  بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة مـن وون النـاس المهـاجرون مـن قـريش علـى ربعـتهم يتعـاقلون 

وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معـاقلهم األولـى وكـل , بينهم
نتون األن تار وأهت   ،     تر  ت  بنتن متن ب((طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

: بتتة ستتاعد  وبتتة جشتتم وبتتة النجتتار وبتتة عمتترو بتتن عتتوف وبتتة النبيتتط إىل أن متتال:  تت  دار
                                                 

 .وعقده باب جوار أيب برر يف عهد الن  ،  تاب الرفالرب (6617)البخار   (178)
،  (4389"  )سننه" تاب امللحم، باب ما ي  ر من ملحم الرو ، وابن ماجه يف (4292)" سننه"أبو داود يف  (179)

 .(4/91" )مسنده"وأهد يف , باب امللحم،  تاب الفنت
 .باب  رمي تويل العتيق  ري مواليه ،  تاب العتق،(1336" ) ةيةه"مسلم يف  (163)
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و  يحـالَ مـؤمن مـولى , وإن المؤمنين   يتركون مفرحا  بيـنهم أن يعطـوه بـالمعروف فـا فـداء وعقـل))
إثــم أو عــدوان أو  وإن المــؤمنين المتقــين علــى مــن بغــى مــنهم أو ابتغــى وسيســة ظلــم أو, مــؤمن وونــه

, و  يقتـل مـؤمن مؤمنـا  فـا كـافر, وإن أيديهم عليه جميعهم ولو كان ولـد أحـدهم, فساو بين المؤمنين
وإن المــؤمنين بعضــهم مــوالا , وإن ذمــة اهلل واحــدة يجيــر علــيهم أونــاهم, و  ينصــر كــافر علــى مــؤمن

, و  متنامـر علـيهم, ر م لـومينوأنه من تبعنا من يهوو؛ فـإن لـه النصـر واألسـوة غيـ, بعض وون الناس
وإن ســلم المــؤمنين واحــدة   يســالم مــؤمن وون مــؤمن فــا قتــال فــا ســبيل اهلل إ  علــى ســواء وعــدل 

وإن المـــؤمنين يبـــىء بعضـــهم بعضـــا  بمـــا نـــال , وإن كـــل غازيـــة غـــزت معنـــا يعقـــب بعضـــها بعضـــا  , بيـــنهم
وإنــه   يجيــر مشــرك مــا   , قومــهوإن المــؤمنين المتقــين علــى أحســن هــدى وأ, ومــاءهم فــا ســبيل اهلل

وإنـه مـن اغتـبط مؤمنـا  قـتل  عـن بينـة فإنـه قـوو بـه إلـى أن , لقريش و  نفسا  و  يحول وونـه علـى مـؤمن
وإنه   يحل لمؤمن أقـر بمـا , وإن المؤمنين عليه كافة و  يحل لهم ا  قيام عليه, يرضى ولا المقتول

وإنه من نصره أو آواه فإن عليـه , أن ينصر محدثا  و  يؤويه فا هذه الصحيفة وآمن باهلل واليوم اآلَر
ذ منه مرف و  عـدل, لعنة اهلل وغضبه يوم القيامة وإنكـم مهمـا اَتلفـتم فيـه مـن شـاء؛ فـإن , و  يَؤ

وإن يهـوو , وإن اليهوو يتفقون مع المؤمنين مـا وامـوا محـاربين, مروه الى اهلل عز وجل وإلى محمد 
ؤمنين، لليهوو وينهم وللمسلمين وينهم مواليهم وأنفسـهم إ  مـن ظلـم وأثـم فإنـه بنا عوف أمة مع الم

ــغ إ  نفســه وأهــل بيتــه وإن ليهــوو بنــا النجــار وبنــا الحــارث وبنــا ســاعدة وبنــا جشــم وبنــا ,   يوت
وإن بطانــة يهــوو كانفســهم وإنــه   , األوس وبنــا ثعلبــة وجفنــة وبنــا الشــطنة مثــل مــا ليهــوو بنــا عــوف

وإن , أحد إ  بإذن محمد و  ينحجر على ثار جر ، وإنـه مـن فتـَ فبنفسـه إ  مـن ظلـم يخرج منهم
وإن بينهم النصر على مـن حـارب , وإن على اليهوو نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم, اهلل على أثر هذا

وإن , وإنــه لــم يــاثم امــرؤ بحليفــه, وإن بيــنهم النصــح والنصــيحة والبــر وون اإلثــم, أهــل هــذه الصــحيفة
, وإن الجار كالنفس غيـر مضـار و  آثـم, وإن يثرب حرام حرفها ألهل هذه الصحيفة, النصر للم لوم

وإنه ما كان بين أهـل هـذه الصـحيفة مـن حـدث أو اشـتجار يخـاف , وإنه   تجار حرمة إ  بإذن أهلها
, حيفة وأبـرهوإن اهلل على من اتقـى مـا فـا هـذه الصـ, فساوه؛ فإن مروه إلى اهلل وإلى محمد رسول اهلل

وإذا وعـــوا إلـــى مـــلح , وإنـــه   تجـــار قـــريش و  مـــن نصـــرها وإن بيـــنهم النصـــر علـــى مـــن وهـــم يثـــرب
وإنهـم إذا وعـوا إلـى مثـل ذلـَ فإنـه لهـم علـى المـؤمنين إ  مـن , يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصـالحونه

لكتــاب وون حـارب فـا الـدين علـى كــل أنـاس حصـتهم مـن جـانبهم الــذي قـبلهم، وإنـه   يحـول هـذا ا
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وإن اهلل جـار لمـن بـر , ومـن قعـد آمـن بالمدينـة إ  مـن ظلـم أو أثـم, وإنه من َـرج آمـن, ظالم أو آثم
 . (171)((واتقى

  .جواز الدخول يف  ل  مم املشر ل سواء أ انوا من أه  الرتاب أو  ريهم: فوائد الحديث
 والعهد واألمان إذا كانوا فقراء الصدقة على أهل الذمة جواز

ضستألوا ضترخص  ، انوا يررهون أن يرضخوا ألنستاهبم متن املشتر ل :عن ابن عباس مال -131
ـــر   :هلتتتم ضنةلتتتط هتتت ه اإيتتترب يإ ََ ـــنإ  ـــواإ ِم ـــن َيَشـــاء َوَمـــا تظنِفقظ ـــِدي َم ـــَه يـَهإ ـــَداهظمإ َوَلِكـــنَّ الّل ََ هظ ـــ لَّـــيإَس َعَليإ

ـــا ـــِه َوَم ـــِه الّل ـــاء َوجإ ـــوَن ِإ َّ ابإِتَغ ـــا تظنِفقظ ـــونَ  َفألنفظِســـكظمإ َوَم ـــتظمإ  َ تظ إَلمظ ـــيإكظمإ َوَأن ـــَوفَّ ِإَل ـــر  يـظ يإ ََ ـــنإ  ـــواإ ِم  تظنِفقظ
 .(172)[111:البقر ]

أنبأنا أهد بن القاستم بتن عنيترب حتد نا أهتد بتن عبتد الترهن يعتة : ومال ابن أيب حا  -132
الدشتري حد ة أيب عن أبيه حد نا أشعث بن إسةاق عن جعفر بن أيب املفري  عن ستعيد بتن 

أنتته  تتان يتتأمر بتتأن إ يت تتدق إإ علتتال أهتت  اإستتل  حتتىت  عتتن ابتتن عبتتاس عتتن النتت  جبتتري 
ََ هظـَداهظمإ } :اآليتربنةلتط هت ه  ضتأمر بال تدمرب بعتدها علتال  ت  متن ستتألك  ،إىل آخرهتتا {لَـّيإَس َعَليإـ
 . (173)من    دين

نتط أيب متدمط متيلترب علتال ابنتهتا أ تاء ب: متالرضي اهلل عنهما عبد اهلل بن الةبري  وعن  -133
برتتر هبتتتدايا  تتناب وأمتتت  و تتن وهتتتي مشتتر رب ضأبتتتط أ تتاء أن تقبتتت  هتتديتها وأن تتتتدخلها بيتهتتتا 

َهـاكظمظ اللَّـهظ َعـِن الَـِّذيَن لَـمإ يـظَقـاتِلظوكظمإ ِفـا الـدِّينِ   }: ضأنةل اهلل تعتاىل ضسألط عااشرب الن   إىل  {يـَنـإ
ديث أ تتتتتله يف ال تتتتتةيةل واحلتتتتت. ضأمرهتتتتتا أن تقبتتتتت  هتتتتتديتها وأن تتتتتتدخلها بيتهتتتتتا ،ربآليتتتتتآختتتتتر ا
 .(174)وسيأيت

ـــــا َوَأِســـــير ا: ومتتتتتال ابتتتتتن   تتتتتري يف مولتتتتته تعتتتتتاىل ـــــِكين ا َويَِتيم  ـــــوَن الطََّعـــــاَم َعَلـــــى حظبِّـــــِه ِمسإ  َويظطإِعمظ
أمتتر  ويشتتهد هلتت ا أن رستتول اهلل .  تتان أستتراهم يوماتت  مشتتر ل: متتال ابتتن عبتتاس. [2:امنستتان]

: ومتال عررمترب. يقدموهنم علال أنفسهم عنتد الفتداء أ ةابه يو  بدر أن يررموا األسارى ضرانوا

                                                 

 .(3/223" )البدايرب والنهايرب" (161)
 .وإسناده  ةي ( 7/333" )الر ى"أخرجه النسااي يف  (162)
 . ، وإسناده حسن، جعفر  دوق يهم(4/446)إبن   ري " تفسري القرآن العظيم" (163)
 .(4/446)إبن   ري " تفسري القرآن العظيم" (164)
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وهرت ا متال ستعيد بتن جبتري وعنتاء  ،للمستلم واملشترك اآليتربهم العبيد واختاره ابتن جريتر لعمتو  
 .(175)واحلسن ومتاد 

 يف جنتاز  ضرأيتط رستول اهلل  خرجنتا متم رستول اهلل : عن رج  متن األن تار متال -134 
ضلمتتا رجتتم استتتقبله . ((ع مــن قبــل رجليــه أوســع مــن قبــل رأســهأوســ)): وهتتو علتتال القتت  يو تتي احلتتاضر

 داعتتي امتترأ  ضجتتاء وجتتيء بالنعتتا  ضوضتتم يتتده   وضتتم القتتو  ضتتأ لوا، ضنظتتر آبا نتتا رستتول اهلل 
: ضأرستتتلط املتتترأ  مالتتتط. ((أجـــد لحـــم شـــاة أَـــذت بغيـــر إذن أهلهـــا)): يلتتتوك لقمتتترب يف ضمتتته   متتتال

يل شتتا ؛ ضلتتم أجتتد ضأرستتلط إىل جتتار يل متتد اشتترتى يارستتول اهلل إين أرستتلط إىل البقيتتم يشتترت  
شتتا  أن أرستت  إيل هبتتا ب منهتتا؛ ضلتتم يوجتتد ضأرستتلط إىل امرأتتته ضأرستتلط إيل هبتتا ضقتتال رستتول اهلل 

 :((أطعميه األسارى))(176). 
 .ب  عامهم ضيه امحسان إىل األسارى، ضقد أمر الن  : فوائد الحديث

بن شرحبي   تان يعنتي ز تا  الفنتر الرهبتان متن أن عمرو : عن ال ور  عن أيب إسةاق -133
 .(177)و ان  ريه يقول يعنيها املسلمل, أه  ال مرب

إ يعنتتتتال اليهتتتتود  وإ الن تتتتراين متتتتن الة تتتتا  يعنتتتتون متتتتن : عتتتتن إبتتتتراهيم النخعتتتتي متتتتال -137
 .(178)التنو 
 . جيةاهإ: جيةاه ومال احلرم: عن الشع  سا  عن إ عا  اليهود  والن راين يف الرفار ق مال -136
أرجتتو أن جيةاتته إ ا مل جيتتد مستتلمل ويعنتتي املراتتتب و ا التترحم إ جيتت  : ومتتال إبتتراهيم -138

 .(179)علال نفقته
 نتتتتتا خنتتتتترل ز تتتتتا  الفنتتتتتر علتتتتتال  تتتتت  نفتتتتتا نعوهلتتتتتا وإن  تتتتتان : متتتتتال  عتتتتتن أيب هريتتتتتر  -139
 .(180)ن رانيا  

                                                 

 .(4/384)إبن   ري " تفسري القرآن العظيم" (163)
 .،  تاب البيو ، باب يف اجتناب الشبها ، وإسناده  ةي (3332" )سننه"أبو داود يف  (167)
 .، وإسناده  ةي (4/113" )م نفه"يف  عبد الرزاق (166)
، ويف إستناده إبتراهيم بتن املهتاجر  تدوق لتل احلفتظ،  متا   تر ابتن حجتر يف (4/112" )م تنفه"عبد الرزاق يف  (168)

 ."التقريب"
 .، ويف إسناده جابر اجلعفي وهو ضعي (8/311" )م نفه"عبد الرزاق يف  (169)
 .م، ويف إسناده من مل يس(3/324" )م نفه"عبد الرزاق يف  (183)
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وك لتته وإن   تترل الرجتت  ز تتا  الفنتتر عتتن مراتبتته وعتتن  تت  بلتت: متتال عتتن ابتتن عبتتاس  -143
 .(181) ان يهوديا  أو ن رانيا  

 .(182)أنه  ان يعني الرهبان من  دمرب الفنر :عن أيب ميسر  -141
 تان أبتتو  لةترب أ  تر أن تتار  باملدينترب متاإ  و تتان أحتب أموالته إليتته : متال  أنتا بتن مالتتكعتن  -142

ضلمتا : متال أنتا. بيتدخلها ويشترب متن متاء ضيهتا  يت و ان رستول اهلل , بريحال و انط مستقبلرب املسجد
ــا تظِحبُّــونَ : أنةلتتط هتت ه اآليتترب إن اهلل : ضقتتال متتا  أبتتو  لةتترب إىل رستتول اهلل ، لَــن تـََنــالظواإ الإبِــرَّ َحتَّــى تظنِفقظــواإ ِممَّ
 أرجتو وإهنتا  تدمرب هلل, ، وإن أحتب أمتوايل إىل بريحتالَلن تـََنالظواإ الإِبرَّ َحتَّى تظنِفقظـواإ ِممَّـا تظِحبُّـونَ : يقول يف  تابه

بف ذلـَ مـال رابـح قـد سـمعَ )): مال رسول اهلل . برها و خرها عند اهلل ض عها يا رسول اهلل حيث شاط
 .(183)ضقسمها أبو  لةرب يف أماربه وبة عمه. ((وإنا أرى أن تجعلها فا األقربين, ما قلَ فيها

بتتتوب وعليتتته , جتتتواز ال تتتدمرب علتتتال املشتتتر ل وخ و تتتا  إ ا  تتتانوا أمتتتارب: فوائـــد الحـــديث
بتتاب ض تت  النفقتترب وال تتدمرب علتتال األمتتربل والتتةول واألوإد والوالتتدين ) النتتوو  علتتال هتت ا احلتتديث

 (.ولو  انوا مشر ل
 نط مم شقيق بن سلمرب ضمر عليه أستارى متن املشتر ل ضتأمرين أن : عن أيب رزين مال -143

ا َوَأِسير ا َويظطإِعمظوَن الطََّعاَم َعَلى حظبِّهِ  :أت دق عليهم   تل ه ه اآليرب ِكين ا َويَِتيم  ِمسإ
(184) . 

ــِكين ا : -يف مولتته تعتتاىل  -عتتن ستتعيد بتتن جبتتري و عنتتاء  -144 ــوَن الطََّعــاَم َعلَــى حظبِّــِه ِمسإ َويظطإِعمظ
ا َوَأِسير ا  .(185)من أه  القبلرب و ريهم: ، ماإَويَِتيم 

ــا َوَأِســير اَويظطإِعمظــوَن الطََّعــاَم َعلَــى حظ  :عتتن احلستتن يف مولتته تعتتاىل -143 ــِكين ا َويَِتيم   :متتال بِّــِه ِمسإ
 .(186)األسارى من أه  الشرك

                                                 

 .، ويف إسناده من مل يسم(3/324" )م نفه"عبد الرزاق يف  (181)
 .(2/431" )م نفه"ابن أيب شيبرب يف  (182)
 تتاب الة تا ، بتاب   ،(998" ) تةيةه"ومستلم يف . ، تاب الة ا ، بتاب الة تا  علتال األمتارب(1471)البخار   (183)

 .ض   النفقرب وال دمرب علال األمربل والةول واألوإد والوالدين ولو  انوا مشر ل
 .(2/431" )م نفه"ابن أيب شيبرب يف  (184)
يف إسناده أبو خالد األهر  دوق  نيء، وحجتال بتن أر تأ    تري ا نتأ  .(2/431" )م نفه"ابن أيب شيبرب يف  (183)

  .والتدليا ومد عنعن
 .وإسناده  ةي . (2/431" )م نفه"ابن أيب شيبرب يف  (187)
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يف أهتت  املستترنرب متتن : ضقتتال قستتا  عتتن ال تتدمرب يف متتن توضتتم :عتتن جتتابر بتتن زيتتد متتال -147
يقستتتتم يف أهتتتت  ال متتتترب متتتتن ال تتتتدمرب  ومتتتتد  تتتتان رستتتتول اهلل  :ومتتتتال .املستتتتلمل وأهتتتت   متتتتتهم

 .(187)وا ما
 الحكم بين أهل الذمة

 .(188)رجم يهوديا  ويهوديرب أن رسول اهلل : عن ناضم عن ابن عمر -146
 باب  ما جاء يف رجم أه  الرتاب (1437) الرتم  

إ ا اخت تتم أهتتت  الرتتتتاب  :متتتالوا ،والعمتت  علتتتال هتتت ا عنتتد أ  تتتر أهتت  العلتتتم: متتال الرتمتتت  
متول أهتد وهتو  ،وتراضعوا إىل حرا  املسملل حرموا بينهم بالرتاب والستنرب وبأحرتا  املستملل

  .وإسةق
  .إ يقا  عليهم احلد يف الةنا والقول األول أ   :ومال بع هم

هظمإ : عن الةهر  يف  موله تعاىل -148 نَـهظم َأوإ َأعإِرضإ َعـنـإ كظم بـَيـإ م تط : متال، [61:املااتد ] فَاحإ
نهم ضيه السنرب أن يردوا يف حقومهم ومواري هم إىل أه  دينهم إإ أن يأتوا را بل يف حد حنرم بي

ـــنَـهظمإ  :ومتتتد متتتال اهلل عتتتة وجتتت  لرستتتوله . ضتتتنةرم بيتتتنهم برتتتتاب اهلل كظم بـَيـإ ََ فَـــاحإ ـــ َوِإنإ َحَكمإ
 .(189)[61:املااد ] بِالإِقسإطِ 
 تان بيتتة وبتتل رجت  متتن اليهتتود أرض ضجةتدين، ضقدمتتته إىل النتت  : عتن األشتتعث متتال -149
   ضقتتال يل النتت :((ألــَ بينــة؟)) .يارستتول اهلل : ملتتط. ((احلــَ)): هتتود متتال للي. إ: ملتتط

ــيل  } :ضتتأنةل اهلل. إ ا  حيلتت  ويتت هب أتتايل ــانِِهمإ ثََمن ــا قَِل ــِه َوَأيإَم ــِد الّل ــتَـرظوَن بَِعهإ إىل  {..ِإنَّ الَّــِذيَن َيشإ
  .(190)آخر اآليرب

حرم لليهود  وهو مشرك، ألن األشعث مل يرن معه بينترب،   أن الن : فوائد الحديث
 .وأن اختلف الدين إ مينم من احلرم بالعدل,  احرب امسل  وعدله ضهو دلي  علال

                                                 

 . دوق  نيء بيبويف إسناده حبيب بن أيب ح. (2/432" )م نفه"ابن أيب شيبرب يف  (186)
 .، باب  ما جاء يف رجم أه  الرتاب(1437) الرتم   (188)
 .، وإسناده  ةي (7/72" )م نفه"عبد الرزاق يف  (189)
،  تتتاب امميتتان، (138)ومستتلم . ،  تتتاب ا  تتوما ، بتتاب  تتل  ا  تتو  بع تتهم يف بعتتؤ(2417)البختتار   (193)

 .باب وعيد من امتنم حق مسلم بيمينه ضأجره النار



 

76 

هظمإ : ملتتا نةلتط اآليتترب :عتن ابتتن عبتاس متتال -133 ــنَـهظم َأوإ َأعإــِرضإ َعــنـإ كظم بـَيـإ َوِإنإ *فَــِإن َجــفؤظوَك فَـاحإ
نَـهظمإ بِالإِقسإطِ  كظم بـَيـإ ََ فَاحإ ظترب أدوا ن ت   ان بنو الن ري إ ا متلتوا متن بتة مري: مال. اآليرب {َحَكمإ

 الديتتتترب، وإ ا متتتتت  بنتتتتو مريظتتتترب متتتتن بتتتتة الن تتتتري أدوا إلتتتتيهم الديتتتترب  املتتتترب، ضستتتتوى رستتتتول اهلل 
  .(191)بينهم

 قبول شهاوة غير المسلمين
يِــا َأيُـَّهــا الَّــِذيَن آَمنظــواإ َشــَهاَوةظ بـَيإــِنكظمإ ِإَذا َحَضــَر َأَحــدَكظمظ  (:بتتاب متتول اهلل تعتتاىل: )متتال البختتار 

َراِن ِمنإ َغيإرِكظمإ ِإنإ َأنتظمإ َضـَربـإتظمإ ِفـا اأَلرإِض فََاَمـابـَتإكظم الإَموإتظ ِحينَ  ََ ل  مِّنكظمإ َأوإ آ  الإَوِميَِّة اثـإَناِن َذَوا َعدإ
ــَتِري بِــِه ثََمن ــ ِســَماِن بِاللّــِه ِإِن ارإتـَبإــتظمإ  َ َنشإ ِبسظــونـَهظَما ِمــن بـَعإــِد الصَّــَلِة فـَيـظقإ ِت َتحإ لَــوإ َكــاَن َذا ا وَ مُِّصــيَبةظ الإَمــوإ

ــتظمظ َشــَهاَوَة اللّــِه ِإنَّــا ِإذ ا لَِّمـَن اآلثِِمــينَ  َراِن يِقظوَمــانظ  * قـظرإبَـى َو َ َنكإ ََ ــا فَــف ــَتَحقَّا ِإثإم  فَــِإنإ عظثِــَر َعلَــى َأنَـّهظَمـا اسإ
ِسـَماِن بِاللّـِه َلَشـَها لَيَـاِن فـَيـظقإ ـَتَح َّ َعلَـيإِهمظ اأَلوإ َوتـظَنا َأَحـ ُّ ِمـن َشـَهاَوتِِهَما َوَمـا اعإتَـَديـإَنا َمَقاَمهظَما ِمَن الَِّذيَن اسإ

ـــَد  * ِإنَّـــا ِإذ ا لَِّمـــَن ال َّـــاِلِمينَ  ِهَهـــا َأوإ َيَخـــافظواإ َأن تـظـــَروَّ َأيإَمـــاٌن بـَعإ ـــَهاَوِة َعَلـــى َوجإ نَـــى َأن يَـــاإتظواإ بِالشَّ ََ َأوإ َذلِـــ
َمعظواإ َوالّلهظ  َ يَـ  َم الإَفاِسِقينَ َأيإَمانِِهمإ َواتَـّقظوا الّلَه َواسإ ِدي الإَقوإ  .[138 -137:املااد ] هإ

خرل رج  متن بتة ستهم متم متتيم التدار  وعتد  : عن ابن عباس رضي اهلل عنهما مال -131
بن بداء ضما  السهمي بأرض لتيا هبتا مستلم؛ ضلمتا متدما برت تته ضقتدوا جامتا  متن ض ترب خمو تا  

ابتعنتتاه متتن متتتيم وعتتد ، ضقتتا  : ضقتتالوا،   وجتتد اجلتتا  أرتترب متتن  هتتب ضأحلفهمتتا رستتول اهلل 
متتتال وضتتتيهم . ، وإن اجلتتتا  ل تتاحبهم{َلَشــَهاَوتـظَنا َأَحـــ ُّ ِمـــن َشــَهاَوتِِهَما}رجتتلن متتتن أوليااتته ضةلفتتتا 

  .(192){يِا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمنظواإ َشَهاَوةظ بـَيإِنكظمإ }: نةلط ه ه اآليرب

لرفتار بنتاء علتال أن املتراد بتالفري واستدل هبت ا احلتديث علتال جتواز شتهاد  ا :مال ابن حجر
, أ  متن  تري أهت  ديتنرم( أو آختران متن  تري م)أ  من أهت  ديتنرم، ( منرم)واملعا , الرفار

 .(193)وب لك مال أبو حنيفرب ومن تبعه
 .(194)أنه  ان جيية شهاد  أه  الرتاب بع هم علال بعؤ: عن حي  بن و اب عن شري  -132

                                                 

 .وإسناده حسن, باب احلرم بل أه  ال مرب ،(3391)أبو داود (191)
 .ويف الو يرب يف السفر ،باب شهاد  أه  ال مرب، (3737)،  تاب الو ايا، وأبو داود (2683)البخار   (192)
 .(3/412" )ضت  البار " (193)
 .وإسناده حسن( 4/332" )م نفه"، وابن أيب شيبرب يف (7/129" )م نفه"عبد الرزاق يف  (194)
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 .(195)د  يهود  علال ن راين أو ن راين علال يهود أنه أجاز شها: عن عامرالشع  -133
شتتهد  شتترحيا  أجتتاز شتتهاد  متتو  متتن أهتت  الشتترك بع تتهم علتتال : عتتن ابتتن ستتريين متتال -134

 .(196)بعؤ  فاضهم نقم
ستتألط ناضعتتا  عتتن شتتهاد  أهتت  الرتتتاب بع تتهم علتتال بعتتؤ : عتتن إبتتراهيم ال تتااغ متتال -133
 .(197)لوز: ضقال
ضتت  روا لتته  أن اليهتتود جتتا وا إىل رستتول اهلل :  عنهمتتاعتتن عبتتد اهلل بتتن عمتتر رضتتي اهلل -137

. ق((مــا تجــدون فــا التــوراة فــا شــان الــرجم)): أن رجتتل  متتنهم وامتترأ  زنيتتا ضقتتال هلتتم رستتول اهلل 
 تتت بتم إن ضيهتتتا التتترجم، ضتتتأتوا بتتتالتورا  : ضقتتتال عبتتتد اهلل بتتتن ستتتل . نف تتتةهم وجيلتتتدون: ضقتتتالوا

: جم ضقرأ ما مبلها وما بعدها ضقال له عبد اهلل بن ستل ضنشروها ضوضم أحدهم يده علال آيرب الر 
 تتدق يتتتا حممتتد ضيهتتا آيتترب التترجم، ضتتأمر هبمتتا : ارضتتم يتتدك ضرضتتم يتتده؛ ضتت  ا ضيهتتا آيتترب التترجم ضقتتالوا

 .(198)ضرأيط الرج  جينأ علال املرأ  يقيها احلجار : ضرمجا مال عبد اهلل رستول اهلل 

 قبول شفاعتهم فا بعض األحوال
لو كان المطعـم بـن )): مال يف أسارى بدر أن الن  : مد بن جبري عن أبيه عن حم -136

 .(199)((عدي حيا  ثم كلمنا فا هؤ ء النتنى لتركتهم له
 . أ  أسارى املشر ل: النتا

وأن جتتتةاء امحستتتان امحستتتان، ضتتت ن املنعتتتم بتتتن , مبتتتول شتتتفاعرب املشتتترك: فوائـــد الحـــديث
  .يرد  نيعه ويراضاهأن   ضأراد الن  عد  أجار الن  

 
 حكم السلم على غير المسلم ومصافحته

                                                 

 .وإسناده حسن( 4/332" )م نفه"ابن أيب شيبرب يف  (193)
 .وخالد بن عبد الرهن بن برري السلمي  دوق  نيء (332|4)ابن أيب شيبرب يف م نفه  (197)
،  تتان متقنتتا  "اللستتان"وإستتناده حستتن متتن أجتت  عتتون بتتن معمتتر، لتته ترمجتترب يف  (4/332)ابتتن أيب شتتيبرب يف م تتنفه  (196)

 .و  ره ابن حبان يف ال قا , ضابنا  يفرب
بلفتظ ( 1799)، ومسلم {يعرضونه  ما يعرضون أبناءهم}: باب مول اهلل تعاىل ،  تاب املنامب(3733)البخار   (198)

 .ضيه اختلف،  تاب احلدود، باب رجم اليهود أه  ال مرب يف الةو
 .علال األسارى من  ري أن  ما ،  تاب ضرض ا ما، باب ما منَّ الن  (3139)البخار   (199)
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يف مستتجد  بتتن حمرييتتة  تتاض  ن تترانيا  اأنتته أختت ه متتن رأى : عتتن أيب عبتتد اهلل العستتقلين -138
 .(200)دمشق
ستبقه  ضمتا علمتط أحتدا  : متال ،أنه  ان يسلم علال    من لقيه: عن أيب أمامرب الباهلي -139

وحيتك يتا : أ له خل  أسنوانرب ضخرل ضستلم عليته ضقتال لته أبتو أمامتربمر  اختب بالسل  إإ يهوديا  
تر تر الستل  ضعلمتط أنته ض ت  ضأحببتط  رأيتتك رجتل  : يهود  ما هلك علال متا  تنعطق متال

إن اهلل جعـل السـلم تحيـة )): يقتول وحيتك إين  عتط رستول اهلل : ضقال أبو أمامرب .أن أخ  به
 .(201)((ألمتنا وأمانا ألهل ذمتنا

 عتتتط ال تتتور  وعمتتتران إ يريتتتان أ تتتاضةرب اليهتتتود  والن تتتراين  :متتتال عبتتتد التتترزاقعتتتن  -173
 .(202)وإ بأس به: مال عبد الرزاق .بأسا  

 (. باب التسليم علال جملا ضيه املسلم واملشرك": )األدب املفرد"وبوب البخار  يف 
لتال إ تاف علتال ر ب علال هتار ع أن الن  : عرو  بن الةبري أن أسامرب بن زيد أخ ه -171

منيفرب ضد يرب وأردف أسامرب بن زيد وراءه يعود سعد بن عباد ، حىت مر أجلا ضيه عبد اهلل بتن 
و لتتك مبتت  أن يستتلم عتتدو اهلل؛ ضتت  ا يف ايلتتا أختتل  متتن املستتلمل واملشتتر ل , أيب بتتن ستتلول

 .(203)وعبد  األو ان؛ ضسلم عليهم
ضقيت   ،دهقتان يستلم عليته يف  تابته  تتب أبتو موستال إىل: عن أيب ع متان النهتد  متال -172

 .(204)م علي ضردد  عليهضسلَّ  إنه  تب إيل   :مال قأتسلم عليه وهو  اضر :له
 .(205)إ ا سلم عبد اهلل علال الدهامل إشار : عن علقمرب مال -173

                                                 

اجلتتترح "مل يستتتم، وأبتتتو عبتتتد اهلل العستتتقلين لتتته ترمجتتترب يف ، ويف إستتتناده متتتن (3/247)" م تتتنفه"يف  ابتتتن أيب شتتتيبرب (233)
 .احلسن بن مسلم اهل يل، ومل ي  ر ضيه جرحا  وإ تعديل  وهو "والتعدي 

، وضيته متن مل أعرضته، وعمترو بتن هاشتم "األوست "رواه النت اين يف : ، ومال اهلي متي(8/139" )الربري"الن اين يف  (231)
رواه الن اين عن شيخه برر بن سه  الدميا ي  :ومال أي ا  . ،(8/73" )ادجممم الةوا. "البريويت و ق وضيه ضع 

 (.8/79" )جممم الةوااد. "مقارب احلديث: ضعفه النسااي، ومال  ريه
 .(7/116)" م نفه"يف عبد الرزاق  (232)
، منوإ ،  تاب اجلهاد والسري( 1698)،  تاب اجلهاد والسري، باب الرد علال احلمار، ومسلم (2986)البخار   (233)

 .و  ه علال أ ى املناضقل باب يف دعاء الن  
 .، وإسناده  ةي (1/366)للبخار  " األدب املفرد" (234)
 .، وإسناده  ةي (1/368)للبخار  " األدب املفرد" (233)
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 لتك بتأن  أو جموستيا   أو ن ترانيا   ردوا السل  علتال متن  تان يهوديتا  : بن عباس مالاعن  -174
َها َأوإ رظوُّوَها: اهلل يقول َسَن ِمنـإ َوِإَذا حظيـِّيإتظم بَِتِحيَّة  َفَحيُّواإ بَِاحإ

(206). 
أن أبتتا ستتفيان بتتن حتترب أرستت  إليتته هرمتت  ملتتك التترو    : أن عبتتد اهلل بتتن عبتتاس أختت ه -173

ال   متم دحيترب الرلت  إىل عظتيم ب ترى ضدضعته إىل هرمت  ضقترأه ضت  ا  دعا برتاب رسول اهلل 
 الرحمن الرحيم من محمد عبد اهلل ورسـوله إلـى هرقـل ع ـيم الـروم سـلم علـى مـن اتبـع بسم اهلل))ضيه 

فــإنا أوعــوك بدعايــة اإلســلم أســلم تســلم يؤتــَ اهلل أجــرك مــرتين فــإن توليــَ فــإن : الهــدى أمــا بعــد
ـ} :عليَ إثم األريسيين نَـنَـا َوبـَيـإ اإ ِإَلى َكَلَمة  َسَواء بـَيـإ َل الإِكَتاِب تـََعاَلوإ ـَهدظواإ بِاَنَـّا }:إىل مولته {َنكظمإ يَا َأهإ اشإ

ِلمظونَ   .(207){مظسإ
أنتته متتر برجتت  هيأتتته هيتتأ  مستتلم ضستتلم ضتترد عليتته وعليتتك : عتتن عقبتترب بتتن عتتامر اجلهتتة -177

إن رهترب اهلل : ضقتا  عقبترب ضتبعته حتىت أدر ته ضقتال؛ إنته ن تراين :ضقال لته الفتل  .ورهرب اهلل وبر اته
 .(208)اهلل حياتك وأ  ر مالك وولدكوبر اته علال امللمنل لرن أ ال 

وضيتتك  :لتتو متتال يل ضرعتتون بتتارك اهلل ضيتتك ملتتط: متتال رضتتي اهلل عنهمتتا بتتن عبتتاساعتتن  -176
 .(209)وضرعون مد ما 

 ،أمبلتتط متتم عبتتد اهلل متتن الستتيلةل ض تتةبه دهتتامل متتن أهتت  احلتتري  :عتتن علقمتترب متتال -178
إلتتتيهم ضتترآهم متتتد عتتتدلوا ضتتتأتبعهم  ضالتفتتتط؛ ضلمتتا دخلتتتوا الروضتتترب أختت وا يف  تتتريقهم  تتتري  تتريقهم

 .(210)نعم  ةبوين ولل ةبرب حق :ضقال قأتسلم علال هلإء الرفار: ضقلط .السل 
: الشا  أتاه التدهقان متال  ملا مدمنا مم عمر بن ا ناب: عن أسلم موىل عمر مال -179

وى يل يف ضأحب أن تأتية بأشراف من معك ض نه أم؛ يا أمري امللمنل إين مد  نعط لك  عاما  
  .(211) ه مم ال ور ال  ضيهاتإنا إ نستنيم أن ندخ   نااسرم ه :مال .عملي وأشرف يل

                                                 

 .، وإسناده حسن(1/368)للبخار  " األدب املفرد" (237)
إىل هرمت  يتدعوه  لنت  ،  تاب اجلهتاد والستري، بتاب  تتاب ا(0111)، تاب بدء الوحي، ومسلم (1)البخار   (236)

 .باخت ار إىل امسل ،
 .، وإسناده حسن(1/383)للبخار  " األدب املفرد" (238)
 .، وإسناده  ةي (1/381)للبخار  " األدب املفرد" (239)
 .، وإسناده  ةي (3/239" )م نفه"ابن أيب شيبرب يف  (213)
 .حممد بن إسةاق مدلا ومد عنعن، و (1/426" )األدب املفرد" (211)
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أتبتتتد ه : ضقلتتتط لتتته.  تتتتب إىل  متتتي ضبتتتدأ بالستتتل : عتتتن ابتتتن عبتتتاس رضتتتي اهلل عنهمتتتا -163
 .(212)إن اهلل هو السل : بالسل  ضقال

 .(213)إ ا  انط لك إليه حاجرب ضابدأه بالسل : عن إبراهيم مال -161
إن رجتل  متن املشتر ل  تتب إىل رستول اهلل : عن عمرو بن ع مان،  عط أبا بترد  متال -162
  بالسل  ضرتب رسول اهلل  (214)يرد عليه السل. 

 .(215)إ ا  تبط ضا تب السل  علال من اتبم اهلدى: ومال جماهد -163
ان جموستيا  ضت ن اهلل من سلم عليك من خلق اهلل ضتاردد عليته وإن  ت: عن ابن عباس مال -164
َها َأوإ رظوُّوَها: يقول َسَن ِمنـإ  .(216)[26:النساء] َوِإَذا حظيـِّيإتظم بَِتِحيَّة  َفَحيُّواإ بَِاحإ
إنــا غــاوون علــى يهــوو فــل تبــدؤوهم بالســلم )): متتال رستتول اهلل : وعتتن أيب ب تتر  متتال -163 

 .(217)((وعليكم: فإذا سلموا عليكم فقولوا
  .(218)أن إ نةيد أه  الرتاب علال وعليرم -أمرنا : أو مال -هنينا : وعن أنا مال -167

ستأل حممتد بتن  عتب عمتر بتن عبتد العةيتة عتن ابتتداء أهت  : عن عتون بتن عبتد اهلل متال -166
ما أرى بأستا  أن : و ي  تقول أنطق مال: ضقلط. نرد عليهم وإ نبد هم: ال مرب بالسل ق ضقال

َف يـَعإَلمظونَ : لقول اهلل: ملق مال:ملط . نبدأهم هظمإ َوقظلإ َسَلٌم َفَسوإ فَامإَفحإ َعنـإ
(219). 

أن عبتتد اهلل وأبتتا التتدرداء وض تتالرب بتتن عبيتتد  تتانوا يبتتدأون أهتت  الشتترك : عتتن ابتتن عجتتلن -168
 .(220)بالسل 

                                                 

 .وعةاه ملسدد( 6/393" )إ اف ا ري "، و(2/421" )املنالب العاليرب" (212)
 .، وعةاه ملسدد(2/421" )املنالب العاليرب" (213)
 .، وهو مرس ، وعةاه ملسدد(2/421" )املنالب العاليرب" (214)
 .، وعةاه ملسدد(2/421" )املنالب العاليرب" (213)
 .، وعةاه أليب يعلال(2/422" )املنالب العاليرب" (217)
وعلتيرم، وأحتد إستناد  أهتد : ضلما جاناهم سلموا علينتا ضقلنتا: وزاد" لربريا"رواه أهد والن اين يف : مال اهلي مي (216)

 (.8/83" )جممم الةوااد. "والن اين رجاله رجال ال ةي 
 (.8/83" )جممم الةوااد. "رواه أهد ورجاله رجال ال ةي : مال اهلي مي (218)
 .، وإسناده ضعي ، يف إسناده املسعود (3/249" )م نفه"ابن أيب شيبرب يف  (219)
 .، وإسناده  ةي (3/249" )م نفه"ن أيب شيبرب يف اب (223)
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إن  تان لته عنتدك يتد مل لتةه : هت  يقتال لته مرحبتا ق متال: ملتط للةهتر : عن معمر مال -169
 .(221)هبا ضل بأس

إن أهت  الرتتاب : مالوا للن   أن أ ةاب الن  : عن متاد  حيدث عن أنا  -183
 .(222)((قولوا وعليكم)): يسلمون علينا ضري  نرد عليهمق مال

واختلتتت  العلمتتتاء ً رد الستتتل  علتتتال الرفتتتار وابتتتتدااهم بتتته، ضمتتت هبنا  تتترمي : متتتال النتتتوو 
ودليلنتتا ً اإبتتتداء مولتته , لتتيرم ضقتت وعلتتيرم أو ع: ابتتتدااهم بتته ووجتتوب رده علتتيهم بتتأن يقتتول

 :((تبــدأوا اليهــوو و النصــارى بالســلم )) . ًو التترد مولتته :((فقولــوا وعلــيكم)) , وهبتت ا التت ى
 .   رناه عن م هبنا مال أ  ر العلماء وعامرب السل 

و هبتتط  اافتترب إىل جتتواز ابتتتداانا هلتتم بالستتل ؛ روى  لتتك عتتن ابتتن عبتتاس وأيب أمامتترب وابتتن 
يقتول الستل  عليتك وإيقتول : حمريية، وهو وجه لبعؤ أ ةابنا، حرتاه املتاوردى لرنته متالأىب 

واحتتتد هتتلإء بعمتتو  األحاديتتث وب ضشتتاء الستتل  وهتتال حجتترب با لتترب ألنتته عتتا  , علتتيرم بتتاجلمم
 . (( تبدأو اليهوو و  النصارى بالسلم)): خم وص حبديث

ر ، وهتتت ا ضتتتعي  أي تتتا  ألن النهتتتال يرتتتره ابتتتتدا هم بالستتتل  وإحيتتت: ومتتتال بعتتتؤ أ تتتةابنا
وحرتتال القاضتتي عتتن مجاعتترب أنتته جيتتوز ابتتتدا هم بتته لل تترور  , للتةتترمي؛ ضال تتواب  تترمي ابتتتدااهم

إن ستتلمط ضقتتد ستتلم : وعتتن األوزاعتتال أنتته متتال. واحلاجتترب أو ستتبب، وهتتو متتول علقمتترب والنخعتتال
ورواه . علتيهم الستل  إيرد: ومالط  اافرب من العلماء. ال احلون وإن تر ط ضقد ترك ال احلون

 .ابن وهب وأشهب عن مالك
ولرتن إيقتول ورهترب , وعلتيرم الستل : جيوز أن يقول ً الرد عليهم: ومال بعؤ أ ةابنا

 .(223)واهلل أعلم, وهو ضعي  خمال  ل حاديث, اهلل، حراه املاوردى
 ا ستئذان على المشركين

: أنتتدر آمي، يقتتول: ال املشتتر ل متتالأنتته  تتان إ ا استتتأ ن علتت: عتتن عبتتد التترهن بتتن يةيتتد -181
 .(224)أدخ 

                                                 

 .، وإسناده  ةي (7/122)" م نفه"يف  عبد الرزاق (221)
 .، باب النهي عن ابتداء أه  الرتاب بالسل  و ي  يرد عليهم(2173)مسلم  (222)
 (.14/143" )شرح النوو  ل ةي  مسلم" (223)
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إ يدخ  علي  املشر ل إإ ب  ن: عن سعيد بن جبري مال -182
(225). 

ستتألط احلستتن عتتن الرجتت  حيتتتال إىل التتدخول علتتال أهتت  ال متترب متتن  :عتتن أيب املنبتته متتال-183
 .(226)نعم :مال قمنر أو برد أيستأ ن عليهم

أمرنا أن نتأدب مم  تري املستلمل بتآداب امستل  إن من  احرب امسل  أنه : فوائد اآلثار
 .من اإستا ان وما شابه  لك

 جواز إكرامهم وعلى ذلَ بوب ابن حجر فا المطالب العالية
   نتا جلوستا  عنتد علتي : عن حسان بن أيب حيت  الرنتد  عتن شتيخ متن  نتد  متال -184

إهنتم  تانوا : ا أمتري املتلمنلق ضقتالأتوسم هل ا الن تراين يت: ضقال رج . ضأتاه سيد جنران ضأوسم له
 .(227)إ ا أتوا رسول اهلل أوسم هلم

 المسلم يكنا المشرك
أن رسول اهلل  لال اهلل عليه وسلم  ا  فوان بن أميرب وهو يومات  مشترك : عن الةهر  -183

 .(228)((انزل أبا وهب)): ضقال له الن  . جاءه علال ضرس
ر بتن ا نتاب  تا الفراض ترب احلنفتي وهتو ن تراين أن عمت: عن الفراض رب احلنفي عن أبيته -187
 .(229)((أبا حسان)): ضقال له
أبـــا )): ال ال تتترب ضقتتتال النتتت  . متتتد أستتتلمط عتتتن متتتتاد  أن ن تتترانيا  متتتال لرستتتول اهلل  -186
كذبَ حال بينَ وبين اإلسلم ثلث َلل شـربَ )): ضقال! مد أسلمط مبلك: ضقال. ((الحارث

 .(230)((ك هلل ولداالخمر وأكلَ الخنزير ووعوا

                                                                                                                                               

 .إسناده  ةي و ( 3/263" )م نفه"ابن أيب شيبرب يف ، و (7/14" )م نفه"عبد الرزاق يف  (224)
 .وإسناده  ةي ( 3/263" )م نفه"ابن أيب شيبرب يف ، و (7/14" )م نفه"عبد الرزاق يف  (223)
اجلتتترح "عمتتتر بتتتن مةيتتتد الستتتعد ، و قتتته ابتتتن معتتتل  متتتا يف وأبتتتو النبتتته هتتتو  .(3/263" )م تتتنفه"ابتتتن أيب شتتتيبرب يف  (227)

 (.7/133)إبن أيب حا  " والتعدي 
 .ويف إسناده من مل يسم, يب عمروعةاه إبن أ( 2/422" )املنالب العاليرب" (226)
 .، وهو مرس (7/122)" م نفه"يف عبد الرزاق  (228)
 .، ويف إسناده معروف بن أيب معروف البلخي جمهول(7/122)" م نفه"يف عبد الرزاق  (229)
 .، وهو مرس ، ومد و له ابن املقرئ يف معجمه  ما تقد (7/122)" م نفه"يف عبد الرزاق  (233)
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 حل ذبائح أهل الكتاب
متتتن مظتتتاهر التستتتام  التتت  اختتتتص هبتتتا أهتتت  الرتتتتاب يف ديتتتن امستتتل  إباحتتترب األ تتت  متتتن 

 َوطََعامظ الَِّذيَن أظوتظواإ الإِكَتاَب ِحلٌّ لَّكظـمإ َوطََعـامظكظمإ ِحـلُّ لَّهظـمإ :واأل   يف  لك موله تعاىل.  بااةهم
 . روا اسم اهلل عليهاولرن بشر  أن ي   .[5:املااد ]

 : أما اآلثار واألحاويث
ـمظ اللّـِه َعَليإـهِ : عتن ابتن عبتاس متال -188 ــا ذظِكـَر اسإ ـمظ اللّــِه  ،{َفكظلظـواإ ِممَّ َوَ  تَــاإكظلظواإ ِممَّـا لَـمإ يـظذإَكِر اسإ
مإ َوَطَعامظكظمإ ِحلُّ لَّهظمإ َوَطَعامظ الَِّذيَن أظوتظواإ الإِكَتاَب ِحلٌّ لَّكظ :ن  لك ضقالمضنسخ واست ا  ،َعَليإهِ 

(231). 
 ضهتتو دينتتا   انتةتت  متتن: ضقتتالقالعرب ن تتارى  بتتاا  عتتن الةهتتر  ستتألط :متتال معمتتر عتتن -025
 .(232)بأسا   ب بااةهم ير ومل, أهله من

 .(233)ب بااةهم بأس إ :مال إبراهيم عن -051
 امر الستتت يتتتدعون نتتتاس مبلنتتتا أن :عمتتتر إىل عامتتت   تتتتب :متتتال احلتتتارث بتتتن  نيتتت  عتتتن -050
 ضرتتبق  بتااةهم يف املتلمنل أمتري يرى ضما؛ بالبعث يلمنون إ السبط ويسبتون, التورا  يقرأون
 .(234)الرتاب أه   باا   بااةهم الرتاب أه  من  اافرب أهنم :عمر إليه

إ تتتأ لوا متتن اجلتتنب إإمتتا  تتنم املستتلمون : متتال عبتتد اهلل: عتتن متتيا بتتن الستترن متتال -192
 .(235)وأه  الرتاب

ملتا اضتتةنتا املتداين خترل النتاس يف  لتب : ن سويد  ل  سلمان وأ تا عليته ختريا  متالع -193
اضتةوها ض ن  ان  عاما  أ لناه وإن  ان ماإ  : ضقال. ومد أ بنا سلرب: مال سلمان: مال. العدو

و تان أول متا رأ  : متال. ضفتةنا ض  ا أر فرب حوارى وإ ا جبنرب وسترل:  مال. دضعناه إىل هلإء
بستم : احلوارى ضجع  سلمان ي   هلم  ي  يعم    أخ  السرل وجعت  يقنتم ومتال العرب
 .األبيؤ الناعم: احلوار . (236)اهلل  لوا

                                                 

 .وإسناده حسن, يف أ    باا  أه  الرتاب باب، (2816" )سننه"أبو داود يف  (231)
 .، وإسناده  ةي (4/487" )م نفه"عبد الرزاق يف  (232)
 .، وإسناده  ةي (4/487" )م نفه"عبد الرزاق يف  (233)
 .، وإسناده  ةي (4/487" )م نفه"عبد الرزاق يف  (234)
 .وإسناده  ةي  (3/133)يف م نفه  ابن أيب شيبرب  (233)
 .ناده أبو جعفر الراز   دوق سيء احلفظويف إس (3/133)يف م نفه  ابن أيب شيبرب  (237)
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 .(237)إ بأس أا  نم أه  الرتاب من اجلنب: عن احلسن وابن سريين ماإ -194
نهم ملتتا متتد  املستتلمون أ تتابوا متتن أ عمتترب ايتتوس متتن جبتت: عتتن أيب وااتت  وإبتتراهيم متتاإ -193

ا  تتتتتروا استتتتتم اهلل عليتتتتته : وخبتتتتتةهم ضتتتتتأ لوا ومل يستتتتتألوا عتتتتتن  لتتتتتك، وو تتتتت  اجلتتتتتنب لعمتتتتتر ضقتتتتتال
 .(238)و لوه

ويأخت  منته جتواز , حت   عتا  أهت  الرتتاب بشتر  أن يت  روا استم اهلل تعتاىل: فوائد اآلثار
األ تتت  متتتن  عتتتا   تتتري أهتتت  الرتتتتاب متتتن النعتتتا  التتت   إ حيتتتتال أ تتتله إىل ت  يتتترب  متتتا أ تتت  

 .ايوس ال ةابرب جنب
 معاملتهم فا البيع والشراء والتجارة واإلجارة وغيرها من المعاملت

متتتن مظتتتاهر التستتتام  يف ديتتتن امستتتل  إباحتتترب التعامتتت  متتتم  تتتري املستتتلمل يف العقتتتود املاليتتترب 
 .واإمت اديرب بشر  خلو ه ه املعامل  من معامل  حمرمرب

ود أن يعملوهتتا ويةرعوهتتا وهلتتتم خيتت  اليهتت أعنتتال رستتول اهلل : متتال عتتن عبتتد اهلل  -197
 .(239)شنر ما  رل منها

حتد ة   !يتا بتلل: ضقلتط .حبلتب مل ن رسول اهلل  لقيط بلإ  : عبد اهلل اهلوزين مال -196
 نط أنا ال   أيل  لك منته منت  بع ته   ،ما  ان له شالء :ق مال ي   انط نفقرب رسول اهلل 

؛ يتتتأمرين ضتتتأننلق ضأستتتتقرض ضتتترآه عاريتتتا   ان مستتتلما  و تتتان إ ا أتتتتاه امنستتت, اهلل تعتتتاىل إىل أن تتتتويف
إن عنتد   ،يتا بتلل :ضقتال .ضأشرت  له ال د  ضأ سوه وأ عمه حىت اعرتضة رج  متن املشتر ل

ضلمتتا أن  تتان  ا  يتتو  توضتتأ    ممتتط أل  ن  ؛ستتعرب ضتتل تستتتقرض متتن أحتتد إإ متتة ضفعلتتط
يتا : ملتط ،يتا حبشتي: ا أن رآين متالضلمت ؛ضت  ا املشترك متد أمبت  يف ع تابرب متن التجتار ؛بال ل 
أتتدر   تم : ومتال يل . ليظتا   ومتال يل متوإ  , (أ  تلقتاين بوجته  ريته)ضتجهمتة ( يريد لبيك)لباه 

إ تا بينتك وبينته أربتم ضآخت ك بالت   عليتك ضتأردك : متال .مريتب: ملط :بينك وبل الشهرق مال
حتتىت إ ا  تتليط  ،فتتا النتتاسضأختت  يف نفستتي متتا يأختت  يف أن؛ ترعتتال الفتتنم  متتا  نتتط مبتت   لتتك
                                                 

 (.3/133)يف م نفه  ابن أيب شيبرب  (236)
 .وإسناده  ةي  (3/133)يف م نفه  ابن أيب شيبرب  (238)
بتتاب ، (1331)، ومستتلم يف بتتاب بتتاب مشتتار رب التت مي واملشتتر ل يف املةارعتترب ،  تتتاب الشتتر رب،(2499) البختتار  (239)

 .املساما  واملعاملرب جبةء من ال مر والةر 
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يارستتول اهلل بتتأيب أنتتط  :ضقلتتط . إىل أهلتته ضاستتتأ نط عليتته ضتتأ ن يل العتمتترب رجتتم رستتول اهلل 
وإ , ولتتيا عنتتدك متتا تق تتي عتتة, إن املشتترك التت    نتتط أتتتدين منتته متتال يل  تت ا و تت ا !وأمتتي
ىت يتترزق ضتتأ ن يل أن آبتتق إىل بعتتؤ هتتلإء األحيتتاء التت ين متتد أستتلموا حتت .ضتتةياوهتتو ض ،عنتتد 

ضخرجتتتط حتتتىت إ ا أتيتتتط منتتتةيل ضجعلتتتط ستتتيفي وجتتترايب ؛ متتتا يق تتتي عتتتة اهلل تعتتتاىل رستتتوله 
ضتتت  ا ؛ حتتتىت إ ا انشتتق عمتتود ال تتتب  األول أرد  أن أننلتتق ،عنتتد رأستتي( التتترتس)ونعلتتي وجمتتة 

ضتتت  ا أربتتتم ر ااتتتب  ؛ضاننلقتتتط حتتتىت أتيتتتته أجتتتب رستتتول اهلل  ،إنستتتان يستتتعال يتتتدعو يتتتا بتتتلل
أبشــــر فقــــد جــــاءك اهلل تعــــالى )) :ضاستتتتتأ نط ضقتتتتال يل رستتتتول اهلل  ،هلنمناختتتتا  علتتتتيهن أهتتتتا

إن لـَ رقــابهن )): ضقتتال .بلتال: ضقلتتط .((ألــم تـر الركائــب المناَـات األربـع؟)) :  متال .((بقضـائَ
 .ضفعلتتط. ((ع ــيم فــدك فاقبضــهن واقــض وينــَ أهــداهن إلــاّ  فــإن علــيهن كســوة وطعامــا  ؛ ومـا علــيهن

 .ماعتتد يف املستتجد ضستتلمط عليتته إىل املستتجد ضتت  ا رستتول اهلل    اننلقتتط.. ضتت  ر احلتتديث 
ضلتم  متد م تال اهلل تعتاىل  ت  شتالء  تان علتال رستول اهلل : ملتط .((ما فعـل مـا قبلـَ؟)): ضقال

فــإنا لسـَ بــداَل  ؛أن ــر أن تريحنـا منـه)): نعتم متال :ملتتط .((أفضـل شـىء ؟)) :متتال .يبتق شتالء
مـا فعـل )): ضقتال .العتمترب دعتاين  تلال رستول اهلل  ضلمتا .((هعلى أحد من أهلا حتى تريحنـا منـ

ـــذي قبلـــَ يف املستتتجد ومتتتص  ضبتتتا  رستتتول اهلل  ،هتتتو معتتتي مل يأتنتتتا أحتتتد: ملتتتط: متتتال .((ال
 :ملتط :متال .((مـا فعـل الـذي قبلـَ؟)) :مال .احلديث حىت إ ا  لال العتمرب يعة من الفد دعاين

   ،متتتن أن يدر تتته املتتتو  وعنتتتده  لتتتك ضرتتت  وهتتتد اهلل شتتتفقا  . متتتد أراحتتتك اهلل منتتته يارستتتول اهلل
  .(240)اتبعته حىت إ ا جاء أزواجه ضسلم علال امرأ  امرأ  حىت أتال مبيته ضه ا ال   سألتة عنه

إن اهلل تبتتارك وتعتتاىل ملتتا أراد هتتدى زيتتد يتتن ستتعنرب متتال زيتتد بتتن : عبتتد اهلل بتتن ستتل عتتن  -198
حتتل نظتتر  إليتته  يف وجتته حممتتد إنتته مل يبتتق متتن علمتتا  النبتتو  شتتيء إإ ومتد عرضتهتتا : ستعنرب
ضرنتتتط  .وإ يةيتتتده شتتتد  اجلهتتت  عليتتته إإ حلمتتتا   ،يستتتبق حلمتتته جهلتتته:  نتتتل مل أخ مهتتتا منتتتهاإإ 
متتن احلجتترا  ومعتته  ضختترل رستتول اهلل : متتال ،تلنتت  لتته ألن أخالنتته ضتتأعرف حلمتته وجهلتتهأ

بتتة ضتتلن متتد  يتتا رستتول اهلل مريتترب: ضقتتال .علتتي بتتن أيب  التتب ضأتتتاه رجتت  علتتال راحلتتته  البتتدو 
ومتتد أ تتاهبم شتتد  , ستتلموا أتتتاهم التترزق ر تتدا  أأستتلموا ودخلتتوا يف امستتل   نتتط أخ تتته أهنتتم إن 

 متتتا دخلتتتوا ضيتتته   وأنتتتا أخشتتتال يتتتا رستتتول اهلل أن  رجتتتوا متتتن امستتتل   معتتتا  , ومةتتت  متتتن الفيتتتث
                                                 

 .وإسناده  ةي , باب يف امما  يقب  هدايا املشر ل  تاب ا رال واممار  والفيء، ،(3333) أبوداود (243)
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إىل إىل رجت   متال  ضنظتر رستول اهلل  .ض ن رأيط أن ترس  إليهم متن يفيت هم بته ضعلتط ؛ معا  
ضقلتط . ضتدنو  إليته: متال زيتد بتن ستعنرب. ما بقي منه شيء يتا رستول اهلل: جانبه أراه عمر ضقال

  يا )): من حاا  بة ضلن إىل أج    ا و  اق ضقال معلوما   يا حممد ه  لك أن تبيعة مترا  : له
ــ, إلــى أجــل كــذا وكــذا معلومــا   يهــووي ولكــن أبيعــَ تمــرا   نعتتم : طملتت .((فــلن او  أســما حــائط بن

. متن  هتب يف متتر معلتو  إىل أجت   ت ا و ت ا ضأ لقط مهياين ضأعنيتته مثتانل م قتاإ  ؛ ضبايعة 
ضلمتا  تان مبت  حمت  : مال زيد بن سعنرب .((اعجل عليهم وأغثهم بها)): ضأعناها الرج  ومال: مال

متتر يف جنتتاز  رجتت  متتن األن تتار ومعتته أبتتو برتتر وع األجتت  بيتتومل أو  ل تترب ختترل رستتول اهلل 
ضأخت   أجتامم  ،ضلما  لال علال اجلناز  دنا من جدار ضجلا إليته؛ وع مان ونفر من أ ةابه

أإ تق ية يا حممد حقيق ضواهلل ما علمترم بتة عبتد : ممي ه ونظر  إليه بوجه  ليظ   ملط
ونظتتتر  إىل عمتتتر بتتتن ا نتتتاب وعينتتتاه : ولقتتتد  تتتان يل أختتتالنترم علتتتم متتتال ،أنتتت  –املنلتتتب 

متا  أ  عدو اهلل أتقتول لرستول اهلل :   رماين بب ره ومال ،هه  الفلك املستديرتدوران يف وج
أ تتم وتفعتت  بتته متتا أرىق ضوالتت   بع تته بتتاحلق لتتوإ متتا أحتتا ر ضوتتته ل تتربط بستتيفي هتت ا عنقتتك 

هذا منَ يـا عمـر  إنا كنا أحوج إلى غير)):   مال ،ينظر إىل عمر يف سرون وتلد  ورسول اهلل 
مـن  اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزوه عشرين مـاعا   .األواء و تامره بحسن التباعة أن تامرنا بحسن

 .متتن متتتر ضتت هب يب عمتتر ضق تتاين حقتتي وزادين عشتترين  تتاعا  : متتال زيتتد .((غيــر مكــان مــا رعتــه
أتعترضة يتا عمترق : ضقلتط .أن أزيدك مران ما رعتك أمرين اهلل : ما ه ه الةياد ق مال: ضقلط
ضمتا دعتاك : متال .احلت  ،نعتم: ملتط .احلت ق: مال .أنا زيد بن سعنرب: ملط .إ ضمن أنطق: مال

يتتا عمتتر  تت  علمتتا  النبتتو  متتد : ضقلتتط قمتتا ملتتط وتفعتت  بتته متتا ضعلتتط أن تقتتول لرستتول اهلل 
 ،يستبق حلمته جهلته: حتل نظتر  إليته إإ ا نتتل مل اخت مهتا منته عرضتها مي وجته رستول اهلل 
 ضقتد أخت هتمتا ضأشتهدك يتا عمتر أين متد رضتيط بتاهلل ربتا  . إ حلمتا  وإ يةيتده شتد  اجلهت  عليته إ

 دمرب علال أمترب  - ض ين أ  رها ماإ   -وأشهدك أن شنر مايل  ،نبيا   وأةمد  وبامسل  دينا  
ضرجتم  ،أو علتال بع تهم: ملتط .علتال بع تهم ض نتك إ تستعهم  لهتم أو : ضقال عمر حممد 

 ،عبتتده ورستتوله  أشتتهد أن إ إلتته إإ اهلل وأن حممتتدا   :ضقتتال زيتتد عمتتر وزيتتد إىل رستتول اهلل 
 . ري متدبر   تويف يف  ةو  تبوك مقبل   ،مشاهد   ري  ضآمن به و دمه وشهد مم رسول اهلل 
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حتد ة هبت ا  لته حممتد بتن هتة  عتن أبيته عتن جتده : ضستمعط الوليتد يقتول: متال .رحتم اهلل زيتدا  
 .(241)عن عبد اهلل بن سل 
ومتتتا  تتتان عليتتته متتتن مرتتتار   ضيتتته دليتتت  علتتتال حستتتن خلتتتق نبينتتتا حممتتتد  :فوائـــد الحـــديث

 .وأمته وضيه أي ا ما  ان عند أه  الرتاب من علم علال  و أخلق نبينا حممد , األخلق
متا ( امستل  أهت  يوجتد مل إ ا أو ال ترور  عنتد املشتر ل استاجار باب)و  ر البخار  يف 

 : جاء،     ر
وأبو برر رجتل  متن بتة التدي    متن بتة  استأجر الن  : عنها عن عااشرب رضي اهلل -199

متد  متا ميتل حلت  يف آل العتاص بتن  -ا ريط املاهر باهلدايترب  -عبد بن عد  هاديا  خريتا  
وهو علال دين  فار مري  ضأمناه ضدضعا إليه راحلتيهمتا ووعتداه  تار  تور بعتد  تلث ليتال؛ , واا 

واننلتتق معهمتتا عتتامر بتتن ضهتتري  والتتدلي  التتديلي , ال  تتلث ضتتار لضأتامهتتا براحلتيهمتتا  تتبيةرب ليتت
 .(242)ضأخ  هبم أسف  مررب وهو  ريق الساح 

 خترل النت  : عن املسور بن خمرمرب ومروان بن احلرم يةيد أحدمها علال  تاحبه متاإ -233 
وأحتتر  عتتا  احلديبيتترب يف ب تتم عشتتر  مااتترب متتن أ تتةابه، ضلمتتا أتتتال  ا احلليفتترب ملتتد اهلتتد  وأشتتعره 

 .(243)منها بعمر  وبعث عينا  له من خةاعرب
 : رهه اهلل (244)مال شيخ امسل  ابن تيميرب 

مستلمهم و تاضرهم، و تان يقبت  ن تةهم و ت  هت ا  و انط خةاعرب عيبرب ن   رستول اهلل 
ويتتت ب عنتتته متتتم شتتتر ه، وهتتت ا   تتتري، ضتتت ن  ، و تتتان أبتتتو  التتتب ين تتتر النتتت  "ال تتتةيةل"يف 

ـِل الإِكتَـاِب َمـنإ ِإن تَاإَمنإـهظ بِِقنطَـار  يـظـَؤوِِّه : يهم امللمتن  ما مال تعاىلاملشر ل وأه  الرتاب ض َوِمنإ َأهإ

                                                 

، (7/24" )سننه"، والبيهقي يف (1/321)"  ةيةه"يف ابن حبان ، و (3/633" )مستدر ه"أخرجه احلا م يف  (241)
ابتن حبتان  و  تره .     تري ، ويف إسناده حممد بن أيب السر   دوق لته أوهتا(7/283" )دإا  النبو "والبيهقي يف 

 .يف باب   ر ا   الدال علال إباحرب خمالنرب املسلم للمشرك يف البيم والشراء والقبؤ واإمت اء
 .،  تاب امجار ، باب استاجار املشر ل عند ال رور (2273)البخار   (242)
 .،  تاب الشرو  باب الشرو  يف اجلهاد(2631)البخار   (243)
الستتل  بتتن تيميتترب احلتتراين الدمشتتقي، نا تتر الستتنرب ومتتامم البدعتترب شتتيخ امستتل   هتتو أهتتد بتتن عبتتد احللتتيم بتتن عبتتد (244)

" التتتدرر الرامنتتترب"، انظتتتر ترمجتتتته  يف 628 تتتاحب الت تتتاني  العظيمتتترب التتت  متتت   املشتتترق واملفتتترب، تتتتويف ستتتنرب 
 .، دار اجلي (1/144)
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ـا ََ َعَليإـِه قَفئِم  ـ ََ ِإ َّ َمـا وظمإ هظم مَّنإ ِإن تَاإَمنإهظ بِـِديَنار   َّ يـظـَؤوِِّه ِإلَيإـ ََ َوِمنـإ وهلت ا جتاز . [15:آل عمتران] ِإلَيإ
جاز أن يستنب املسلم الراضر إ ا  ان  قرب نتص علتال  لتك األامترب  و , ااتمان أحدهم علال املال

 أهتتد و تتريه، إ   لتتك متتن مبتتول ختت هم ضيمتتا يعلمونتته متتن أمتتر التتدنيا وااتمتتان هلتتم علتتال  لتتك، 
وهو جااة إ ا مل يرن ضيته مفستتد  راجةترب م ت  وإيتته علتال املستلمل وعلتوه علتيهم وحنتو  لتك، 

 .(245)ل بالراضر علال النريق واستنبابتهضأخ  علم النب من  تبهم م   اإستدإ
أرستت  ا ةاعتتي وبع تته عينتتا     تتدمه يف مولتته ومبتت   يف احلتتديث أن النتت  : ومتتال ا نتتايب
 .(246)ملمنهم و اضرهم و لك ألن خةاعرب  انوا عيبرب ن   رسول اهلل , خ ه وهو  اضر

ومتد ,  خرجط يف يو  شا  من بيط رستول اهلل: يقول  علي بن أيب  البعن  -231
, ضةولتتط وستتنه ضأدخلتتته عنقتتي وشتتدد  وستتني ضةةمتتته  تتوص النختت  معنوبتتا   أختت   إهابتتا  

 ،ضخرجتط ألتتما شتياا  ؛  عا  لنعمط منه ولو  ان يف بيط رسول اهلل , وإين لشديد اجلو 
متا : ضا لعتط عليته متن  لمترب يف احلتاا  ضقتال ،ضمرر  بيهود  يف متال لته وهتو يستقي ببرتر  لته

ضتدخلط  ،ضاضت  الباب حتىت أدخت  ضفتت  .نعم :ق ه  لك يف    دلو بتمر ق ملطلك يا أعرايب
: وملتتتط. حتتتىت إ ا امتتتت    فتتتي أرستتتلط دلتتتو ،ضرلمتتتا نةعتتتط دلتتتوا أعنتتتاين متتتتر ؛ ضأعنتتتاين دلتتتوه

   جاتتتتتط املستتتتتجد ضوجتتتتتد  رستتتتتول اهلل  ،ضأ لتهتتتتتا   جرعتتتتتط متتتتتن املتتتتتاء ضشتتتتتربط ،حستتتتت 
 .(247)ضيه

مت  لته إن رستول : ضبع تة إىل يهتود  ضقتال, ضتي   ل نتةل برستو : عن أيب راضم متال -232
 واهلل إ أبيعته وإ أستلفه إإ : ضقتال. ضأتيتته ضقلتط لته  لتك. بعة أو أسلفة إىل رجب: يقول

واهلل لتتتو بتتتاعة أو أستتتلفة لق تتتيط إين أمتتتل يف : ضأخ تتتته، ضقتتتال بتتترهن، ضأتيتتتط رستتتول اهلل 
 .(248)ليهالسماء أمل يف األرض ا هب بدرعي احلديد إ

 متن يهتود  إىل أجت  ورهنته درعتا   اشرتى  عامتا   أن الن  : عن عااشرب رضي اهلل عنه -233
 .(249)من حديد

                                                 

 (.4/113" )جممو  الفتاوى" (243)
 .(1/116" )معامل السنن" (247)
 .ه ا حديث حسن  ريب :مال أبو عيسالالقيامرب، ، تاب  فرب (2463)الرتم    (246)
 .وعةاه مسةق بن راهويه( 4/289" )إ اف ا ري " (248)
 .، باب الرهن وجوازه يف احل ر والسفر(1733)بالنسيارب، ومسلم  ،  تاب البيو  باب شراء النت  (2378)البخار   (249)
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, ويف احلتديث جتواز معاملترب الرفتار ضيمتا مل يتةقتق  ترمي عتل املتعامت  ضيته: مال ابن حجتر
متتن أ  تتر  واستتتنب  منتته جتتواز معاملتترب, وعتتد  اإعتبتتار بفستتاد معتقتتدهم ومعتتاملهتم ضيمتتا بيتتنهم

وضيته , ماله حرا ، وضيه جواز بيم السلح ورهنه وإجارته و ري  لك من الراضر متا مل يرتن حربيتا  
 متال العلمتاء  احلرمترب يف عدولته : ومتال ابتن حجتر. (250) بو  أملك أهت  ال مترب يف أيتديهم

هم إ   اك عن معاملرب مياسري ال ةابرب إىل معاملرب اليهود إما لبيان اجلتواز أو ألهنتم مل يرتن عنتد
 .(251) عا  ضاض 

لرج  متن اليهتود يقتال لته  أسل  رسول اهلل : عن يوس  بن عبد اهلل بن سل  مال -234
ومتال اليهتود  متن متتر حتاا  بتة ضتلن ضقتال النت  , يامل يف متتر  يت  مستمال إىل أجت  مستمال

 :(252)أما من مثر حاا  بة ضلن ضل. 
 انتط يل شتارف متن ن تي  : متال  ن عليتا  أ: حسل بن علي رضي اهلل عنهماعن  -233

ضلما أرد  أن أبتة بفا مرب عليهتا الستل  ؛ من ا ما أعناين شارضا   و ان الن  , من املفنم
متتن بتة مينقتتا  أن ير تت  معتي ضنتتأيت بتت  خر أرد  أن   تتوا ا   واعتتد  رجتل   بنتط رستتول اهلل 

 .(253)أبيعه من ال وا ل وأستعل به يف وليمرب عرسي
أرستتلة أبتتو بتترد  وعبتتد اهلل بتتن شتتداد إىل عبتتد التترهن بتتن : عتتن حممتتد بتتن أيب جمالتتد متتال -237

؛  نا ن يب املفامن مم رسول اهلل : أبةى وعبد اهلل ابن أيب أًو ضسألتهما عن السل ق ضقاإ
متال . ضران يأتينا أنبا  من أنبا  الشتأ  ضنستلفهم يف احلننترب والشتعري والةبيتب إىل أجت  مستمال

 .(254)ما  نا نسأهلم عن  لك: أ ان هلم زر  أو مل يرن هلم زر ق ماإ: ملط:

                                                 

 .(3/141" )ضت  البار " (233)
 .(3/141" )ضت  البار " (231)
 .ه ا إسناد مرس  رجاله  قا : ، ومال البو ري (4/288" )إ اف ا ري " (232)
بتاب  ترمي ا متر  تتاب األشتربرب، ،  (1969)،  تاب البيو ، باب ما مي  يف ال توا ، ومستلم (2389)البخار   (233)

 .وبيان أهنا ترون من ع ري العنب ومن التمر والبسر والةبيب و ريها با يسرر
 .السلم إىل أج  معلو ،  تاب السلم، باب (2244" ) ةيةه"البخار  يف  (234)
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هتتتم متتتو  متتتن العتتترب دخلتتتوا يف العجتتتم والتتترو  واختلنتتتط أنستتتاهبم وضستتتد  : أنبتتتا  الشتتتا 
ألسنتهم، و ان ال ين اختلنوا بالعجم منهم ينةلتون البنتاا  بتل العترامل والت ين اختلنتوا بتالرو  

 .(255)ينةلون يف بواد  الشا 
 .جواز التعام  مم  ري املسلمل يف البيم والشراء وحنو  لك: ائد الحديثفو 
أن علي بن أيب  الب دخ  علال ضا مرب وحسن وحسل يبريتان ضقتال  :عن سه  بن سعد -236

: ضقالتتتط. بالستتتوق ضجتتتاء إىل ضا متتترب ضأخ هتتتا ضختتترل علتتتي ضوجتتتد دينتتتارا   ،اجلتتتو  :مايبريهمتتتاق مالتتتط
أنتط ختنت : ضقال اليهتود  .به ضجاء اليهود  ضاشرتى دميقا   ا دميقا  ا هب إىل ضلن اليهود  ضخ  لن

ضختترل علتتي حتتىت جتتاء  ،ضختت  دينتتارك ولتتك التتدميق: متتال. نعتتم :هتت ا التت   يتتةعم أنتته رستتول اهللق متتال
ض هب ضرهن الدينار بتدرهم  ،بدرهم حلما   [لنا]ا هب إىل ضلن اجلةار ضخ   :ضقالط .ضا مرب ضأخ ها

يارستول اهلل أ  تر لتك  :ضقالتط . تبط وخبتة  وأرستلط إىل أبيهتا ضجتاءهمحلتم ضجتاء بته ضعجنتط ون
 ،[منته]ضتأ لوا  ،((كلـوا باسـم اهلل)) :ضقتال ،أ لناه وأ لط معنا من شأنه   ا و  ا ض ن رأيته لنا حلإ  

 :ضتتدعي لتته ضستتأله ضقتتال ضتتأمر رستتول اهلل  ،ضبينمتتا هتتم مرتتاهنم إ   تتل  ينشتتد اهلل وامستتل  التتدينار
يقتول لتك  يا علي ا هب إىل اجلةار ضق  له إن رسول اهلل )): ضقال الن   ،يف السوق سق  مة
 .(256)إليه ضأرس  به ضدضعه رسول اهلل . ((بالدينار ودرمهك علي أرس  إيل  
  جتتتاء رجتتت    نتتتا متتتم النتتت  : عتتتن عبتتتد التتترهن بتتتن أيب برتتتر رضتتتي اهلل عنهمتتتا متتتال -238

متال إ بت  بيتم . ((بيعا  أم عطيـة؟ أو قـال هبـة)): ل الن  مشرك مشعان  وي  بفنم يسومها ضقا
 .(257)ضاشرتى منه شا 

 .، يف  تاب البيو (باب شراء اململوك من احلريب وهبته وعتقه)وبوب البخار  يف 
وجتتواز ت تترضه يف ملرتته ,  تترض البختتار  هبتت ه الرتمجتترب إ بتتا  ملتتك احلتتريب: متتال ابتتن بنتتال
 .(258)بالبيم واهلبرب والعتق

 .(259)بعا  خرل أبو برر يف لار  إىل ب رى مبت  مو  الن  : عن أ  سلمرب مالط -239
                                                 

 .(4/431" )ضت  البار " (233)
 .وإسناده حسن, باب  التعري  باللقنرب،  تاب اللقنرب، (1617)أبو داود  (237)
 تاب األشربرب، بتاب إ ترا  ( 2337)يف باب الشراء والبيم مم املشر ل وأه  احلرب، ومسلم ( 2217)البخار  (236)

 .ال ي  وض   إي اره
 .(4/411" )ضت  البار " (238)
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إن اشترتى رجت  متن املستلمل  وبتا  متن مشترك أو استتعاره ضلي ت  ضيته : عن ال تور  متال -213
 .(260)وإ يفسله إإ أن يعرف ضيه شياا  

وب الن تراين إ بتأس أن ي تلي الرجت  يف  ت:  عتط ال تور  يقتول: عن عبد الرزاق متال -211
 .(261)وايوسي واليهود  إإ أن يعلم ضيه شياا  

استتعار منته أدراعتا  يتو  حنتل  أن رستول اهلل : عن أميرب بتن  تفوان بتن أميترب عتن أبيته -212
 .(262)((  بل عارية مضمونة)): أ  ب يا حممدق ضقال: ضقال
 ل تتل وستتقا  لرجتت  أن أبتتاه تتتويف وتتترك عليتته : عتتن جتتابر بتتن عبتتد اهلل رضتتي اهلل عنهمتتا -213 

ليشفم له إليه، ضجاء رسول  من اليهود ضاستنظره جابر؛ ضأىب أن ينظره ضرلم جابر رسول اهلل 
النخت  ضمشتال ضيهتا  و لم اليهود  ليأخ  مثر خنلته بالت   لته؛ ضتأىب ضتدخ  رستول اهلل  اهلل 

ضأوضاه  ل ل وسقا   ضجده بعد ما رجم رسول اهلل . ((جد له فاوف له الذي له)):   مال جلابر
ليختتت ه بالتتت    تتتان ضوجتتتده ي تتتلي  وض تتتلط لتتته ستتتبعرب عشتتتر وستتتقا  ضجتتتاء جتتتابر رستتتول اهلل 

ضت هب جتابر إىل عمتر . ((أخ   لك ابتن ا نتاب)): الع ر؛ ضلما ان رف أخ ه بالف   ضقال
 .(263)ليبار ن ضيها لقد علمط حل مشال ضيها رسول اهلل : ضأخ ه ضقال له عمر

باب إ ا و ت  املستلم حربيتا  يف دار احلترب : )يف باب الو الرب( 2331)لبخار  وبوب ا -214
 اتبتط أميترب بتن خلت   تابتا  : متال ،     ر عبد الرهن بن عتوف (أو يف دار امسل  جاز

إ أعتترف : بتتأن حيفظتتة يف  تتا ي  أرتترب وأحفظتته يف  تتا يته باملدينتترب؛ ضلمتتا   تتر  التترهن متتال
    ان يف اجلاهليرب ضراتبتته عبتد عمترو؛ ضلمتا  تان يف يتو  بتدر خرجتط الرهن  اتبة با ك ال

: إىل جب  ألحرزه حل نا  الناس ضأب ره بلل ضخرل حىت وم  علتال جملتا متن األن تار ضقتال
أميتترب بتتن خلتت  إ جنتتو  إن جنتتا أميتترب ضختترل معتته ضريتتق متتن األن تتار يف آ ارنتتا؛ ضلمتتا خشتتيط أن 

و تتان رجتتل   قتتيل  ضلمتتا أدر ونتتا , لتتوه   أبتتوا حتتىت يتبعونتتايلةقونتتا خلفتتط هلتتم ابنتته ألشتتفلهم ضقت
                                                                                                                                               

،  تتتتاب األدب، بتتتاب املتتتةاح وإستتتناده ضتتتعي ، يف إستتتناده زمعتتترب بتتتن  تتتار وهتتتو (3619" )ستتتننه" ابتتتن ماجتتته يف (239)
 .ضعي 

 .وإسناده  ةي (  1/371" )م نفه"عبد الرزاق يف  (273)
 .وإسناده  ةي (  1/371" )م نفه"عبد الرزاق يف  (271)
 . تاب البيو  وامجارا  ،باب يف ت مل العاريرب، وإسناده  ةي ( 3372)أبوداود  (272)
 . تاب يف اإستقراض، باب إ ا ماص أو جازضه يف الدين مترا بتمر أو  ريه( 2397)  البخار  (273)
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ابرك ض ك ضألقيط عليته نفستي ألمنعته ضتخللتوه بالستيوف متن  ت  حتىت متلتوه وأ تاب : ملط له
 .و ان عبد الرهن بن عوف يرينا  لك األ ر يف رهر مدمه, أحدهم رجلي بسيفه
بتد الترهن بتن عتوف وهتو مستلم ووجته أخت  الرتمجترب متن هت ا احلتديث أن ع: مال ابن حجر

والظتتاهر , يف دار امستتل  ضتتوض إىل أميتترب بتتن خلتت  وهتتو  تتاضر يف دار احلتترب متتا يتعلتتق بتتأموره
 .عليه ومل ينرره ا ل  الن  

تو ي  املسلم حربيا  مستأمنا  وتو ي  احلريب املستأمن مسلما  إ ختلف : (264)مال ابن املن ر
 .(265)يف جوازه
مل يرن يرى بأسا  بشر رب اليهتود  والن تراين إ ا  تان املستلم هتو الت   أنه : عن احلسن -213

 .(266)يرى الشراء والبيم
إ بتتتتتأس بشتتتتتر رب اليهتتتتتود  والن تتتتتراين إ ا  نتتتتتط تعمتتتتت  : عتتتتتن إيتتتتتاس بتتتتتن معاويتتتتترب متتتتتال -217
 .(267)باملال
 .(268)أن يشرت  أله  ال مرب أنه  ان إ يرى بأسا  : عن هاد -216

 الشفعة لغير المسلم
 .(269) تب عمر بن عبد العةية أن لليهود  الشفعرب: الد احل اء مالعن خ -218
ضتت  ا  ؛ الشتتفعرب للربتتري وال تتفري واألعتترايب واليهتتود  والن تتراين وايوستتي: متتال ال تتور و  -219

مل أعلتم أن يل شتفعرب :وإ ا مرتث أيامتا    لبهتا ومتال, علم ل ل رب أيا  ضلم ينلبها ضل شفعرب لته
 .(270)ضهو متهم

 عنهم وتعلم لغتهم أَذ العلوم
                                                 

، "اممجتتتا " تتتت  ،هتتتو اممتتتا  احلتتتاضظ العلمتتترب أبتتتو برتتتر حممتتتد بتتتن إبتتتراهيم بتتتن املنتتت ر النيستتتابور   تتتاحب الت تتتاني  (274)
 (.14/493" )سري أعل  النبلء"، انظر ترمجته يف 318، و ريها تويف سنرب "األوس "و

 .(4/483" )البار  ضت " (273)
 .، ويف إسناده هشا  بن حسان  ان يرس  عن احلسن(4/279" )م نفه"ابن أيب شيبرب يف  (277)
 .، وإسناده حسن(4/279" )م نفه"ابن أيب شيبرب يف  (276)
 .، وإسناده  ةي (4/337" )م نفه"ابن أيب شيبرب يف  (278)
 .، وإسناده  ةي (8/84" )م نفه"عبد الرزاق يف  (279)
 .، وإسناده  ةي (8/84" )م نفه"عبد الرزاق يف  (263)
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 ان ناس من األسرى يو  بدر مل يرن هلم ضداء ضجع  رستول اهلل : عن ابن عباس مال -223
 متا : ضجتاء يومتا   تل  يبرتال إىل أبيتته، ضقتال: ضداءهم أن يعلمتوا أوإد األن تار الرتابترب، متال

  .(271)ا بيث ينلب ب ح  بدر واهلل إ تأتيه أبدا  : متال. ضربة معلمي: شأنكق مال

إين واهلل ما آمتن : أن أتعلم له  تاب يهود مال أمرين رسول اهلل : زيد بن  ابط مال  -221
ضلمتتا تعلمتتته  تتان إ ا  : متتال. ضمتتا متتر يب ن تت  شتتهر حتتىت تعلمتتته لتته: متتال . يهتتود علتتال  تتتاب

 .(272) تب إىل يهود  تبط إليهم وإ ا  تبوا إليه مرأ  له  تاهبم
لقـد هممـَ أن أنهـى عـن الغيلـة )): يقتول  عط رستول اهلل  أهنا: عن جدامرب األسديرب -222

الفيلتترب أن ميتتا : متتال مالتتك. (273)((حتــى ذكــرت أن الــروم وفــارس يفعلــون ذلــَ فــل يضــر أو وهــم
 .الرج  امرأته وهي ترضم
ـــد الحـــديث جتتتواز األختتت  متتتن علتتتو   تتتري املستتتلمل واإستتتتفاد  متتتنهم  متتتا يف هتتت ه : فوائ

 .األحاديث
 المسلم جواز استطباب غير

يعتودين، ضوضتم يتده بتل  تديي حتىت  مرضتط مرضتا  أتتاين رستول اهلل : عن ستعد متال -223
، ااط احلارث بتن  (هو ال   أ يب ضلاده)إنك رج  مفاود )): وجد  بردها علال ضلاد  ضقال

 لد  أختا  قيت ؛ ض نته رجت  يتنبتب ضليأخت  ستبم متترا  متن عجتو  املدينترب ضليجتأهن بنتواهن   
  .(274)ليلدك هبن

إن الرقـــى )): يقتتتول  عتتتط رستتتول اهلل : عتتتن زينتتتب امتتترأ  عبتتتد اهلل عتتتن عبتتتد اهلل متتتال -224
مل تقول هت اق واهلل لقتد  انتط عيتة تقت ف و نتط أختلت  :ملط: مالط. ((والتمائم والتولة شرك

إ تتتا  اك عمتتت  الشتتتينان  تتتان : ضقتتتال عبتتتد اهلل. إىل ضتتتلن اليهتتتود  يتتترمية؛ ضتتت  ا رمتتتاين ستتترنط

                                                 

 .، وإسناده حسن(1/246" )مسنده"أهد يف  (261)
هتت ا حتتديث :  تتتاب اإستتتا ان بتتاب متتا جتتاء يف تعلتتيم الستتريانيرب، متتال أبتتو عيستتال(2613" )ستتننه"الرتمتت   يف  (262)

 .حسن  ةي 
" ستتتتتتتننه"، تتتتتتتتاب النتتتتتتتب بتتتتتتتاب يف الفيتتتتتتت ، والرتمتتتتتتت   يف (3882)وأبتتتتتتتو داود ( 2/736" )املو تتتتتتتأ"مالتتتتتتتك يف  (263)

 .باب الفيلرب، وإسناده  ةي ( 7/137" )سننه"النب، باب ما جاء يف الفيلرب، والنسااي يف  ، تاب(2366)
 .باب يف متر  العجو ، إسناده منقنم جماهد مل يسمم من سعد،  تاب النب، (3863)أبو داود  (264)



 

83 

: يقتول ده ضت  ا رماهتا  ت  عنهتا، إ تا  تان يرفيتك أن تقتويل  متا  تان رستول اهلل ينخسها بي
 . (275)((أذهب الباس رب الناس اشَ أنَ الشافا  شفاء إ  شفاؤك شفاء  يغاور سقما  ))

 . جواز الرجو  إىل  ري املسلم يف التداو  والنب: فوائد الحديث
 ح  الجوار لغير المسلم

أهتتتديتم جلارنتتتا  : حبتتتط لتتته شتتتا  يف أهلتتته ضلمتتتا جتتتاء متتتال أنتتته :متتتروعبتتتد اهلل بتتتن ع عتتتن -223
مــا زال جبريــل يومــينا بالجــار )) :يقتتول اليهتتود  أهتتديتم جلارنتتا اليهتتود ق  عتتط رستتول اهلل 

 .(276)((حتى ظننَ أنه سيورثه
أليب ستلمرب والتةبري   نتط متر  يف أرض منعهتا النت  : وعن أ اء بنتط أيب برتر مالتط-227

ولنتتتا جتتتار متتتن اليهتتتود ضتتت ب  شتتتا  ضنبختتتط , ري ضختتترل التتتةبري متتتم رستتتول اهلل يف أرض الن تتت
وأنتا حامت  بابنترب يل تتدعال , ضوجد  رحيها ضدخلة من ري  اللةم ما مل يتدخلة متن شتيء مت 

خدجيتترب، ضلتتم أ تت  ضاننلقتتط ضتتدخلط علتتال امرأتتته أمتتتبا منهتتا نتتارا  لعلهتتا تنعمتتة، ومتتا يب متتن 
ه ورأيته ازدد  شرا  ضأ فأته   جاط ال انيرب أمتتبا م ت   لتك، حاجرب إىل النار؛ ضلما مشمط رحي

أدختت  علتتيرم :   ال ال تترب، ضلمتتا رأيتتط  لتتك معتتد  أبرتتي وأدعتتو اهلل ضجتتاء زول اليهوديتترب ضقتتال
ضتتتل آ تتت  منهتتتا أبتتتدا أو ترستتتلي إليهتتتا : متتتال. العربيتتترب دخلتتتط تقتتتتبا نتتتارا   [إ إإ]: أحتتتدق مالتتتط

 .(277) األرض شيء أدعال إيل من تلك األ لربضأرسلط إيل بقدحرب ومل يرن يف. منها

 .الفرضرب: القدحرب: مال ابن برري

                                                 

اهلل ومتتد حرتتم شتتيخنا األلبتتاين رهتته . وإستتناده  تتةي , ،  تتتاب النتتب، بتتاب يف تعليتتق التمتتاام(3883)أبتتوداود  (263)
 .(2962" )السلسلرب ال ةيةرب. "و نط أختل  إىل ضلن اليهود  يرمية :بالش و  علال لفظرب

بتتتاب يبتتتدأ  (1/33" )األدب املفتتترد"، والبختتتار  يف متتتا جتتتاء يف حتتتق اجلتتتواربتتتاب ( 1943" )ستتتننه"الرتمتتت   يف  (267)
 .باجلار

 .(8/333" )جممم الةوااد."ال ةي  رواه الن اين وضيه ابن هليعرب وحدي ه حسن وبقيرب رجاله رجال : مال اهلي مي (266)
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إنتتتا جنتتتاور أهتتت  الرتتتتاب وهتتتم  :متتتال عتتتن أيب  علبتتترب ا شتتتة أنتتته ستتتأل رستتتول اهلل  -226
إن وجـدتم غيرهـا )): ضقتال رستول اهلل  .ينبخون يف متدورهم ا نةيتر ويشتربون يف آنيتتهم ا متر

 .(278)((جدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوافكلوا فيها واشربوا وإن لم ت
إنا بأرض مو  أه  الرتتاب أضنأ ت  يف آنيتتهمق  ،يا ن  اهلل :ملطعن أيب  علبرب ا شة  -228

أما ما )) :وبأرض  يد أ يد بقوسي وبرل  ال   ليا أعلم وبرل  املعلم ضما ي ل  يلق مال
ومـا . اكلوا فيهـا وإن لـم تجـدوا فاغسـلوها وكلـوا فيهـاذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فـل تـ

مدت بقوسَ فذكرت اسـم اهلل فكـل ومـا مـدت بكلبـَ المعلـم فـذكرت اسـم اهلل فكـل ومـا مـدت 
 .((بكلبَ غير معلم فاوركَ ذكاته فكل

 .امحسان إىل اجلريان أختل  دياناهتم حث عليه امسل : فوائد األحاويث
 عياوة غير المسلمين

ضقتال  ،يعوده ضقعتد عنتد رأسته من اليهود  ان مرض ضأتاه الن   أن  لما  : أنا عن -229
 ضأسلم ضقتا  النت   ،أ م أبا القاسم: ضنظر إىل أبيه وهو عند رأسه ضقال له أبوه، ((أسلم)): له

 .(279)((الحمد هلل الذي أنقذه با من النار)): وهو يقول
 .(280)له يهوديا   عاد جارا  أن أبا الدرداء  :عن أر ا  بن املنردر -233

 الدعاء لهم بالهداية ونحو ذلَ
رجتتتاء أن يقتتتول هلتتتم   تتتان اليهتتتود تعتتتا ا عنتتتد النتتت  : عتتتن أيب بتتترد  عتتتن أبيتتته متتتال -231

 .(281)((يهديكم اهلل ويصلح بالكم)): يرهرم اهلل ضران يقول
 . ان حري ا  علال الدعاء لفريه باهلدايرب  أن الن  : ضوااد احلديث

                                                 

وأ تتت  احلتتتديث يف  بتتتاب األ تتت  يف آنيتتترب أهتتت  الرتتتتاب، وإستتتناده  تتتةي ،  تتتتاب األ عمتتترب،(3839) أبتتتو داود (268)
 تتتتاب ( 1933)،  تتتاب التتت باا  وال تتيد، بتتاب متتا جتتتاء يف ال تتيد، ومستتلم (3488)البختتار  " ال تتةيةل"

 .ال يد وال باا ، باب ال يد بالرلب املعلمرب
 ،(3393)،  تاب اجلنااة، باب إ ا أسلم ال   ضما  ه  ي لال عليه، وبوب عليه أبو داود (1337)  البخار  (269)

 .باب يف عياد  ال مي
 .(3/43" )م نفه"ابن أيب شيبرب يف  (283)
 تتتاب اآلداب، بتتاب  ، (2639)، والرتمت   بتاب بتتاب  يتت  يشتمط التت مي ، تتتاب األدب،(3338)داود  أبتو (281)

 .(4/433" )مسنده"د يف ما جاء  ي  تشميط العا ا، وأه
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أ  تر اهلل مالتك : ضقتال! اد  يل: ضقال جاء رج  يهود  إىل الن  : إبراهيم مالعن  -232
 .(282)وولدك وأ   جسمك وأ ال عمرك

 .(283)إ بأس أن يقول لليهود  والن ارى هداك اهلل: عن إبراهيم مال -233
 .(284)ضاسود شعره, اللهم مجله: نامرب ضقال أن يهوديا  حلب للن  : عن متاد -234

ر المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم  للدعوة وعرض اإلسلم أو ألمر  بد منه  مخالطة غي
 كالتجارة والبيع والشراء، وغير ذلَ

ضاألحاديث   ري  جتدا  الت  تبتل أن أهت  الرتتاب و تريهم  تانوا  تالنون املستلمل للستلال 
م تاء حقتوق بتاب   تر إباحترب ) :  تر ابتن حبتان يف .أو التجار  أو للةرم والتتظلم و تري  لتك

،     تر حتديث أنتا بتن مالتك رضتي اهلل (أه  ال مرب إ ا  انوا جمتاورين لته ضنمتم يف إستلمهم
 .تقد  -الفل  اليهود   عنه يف عياد  الن  

ستتألة يهتتود  متتن أهتت  احلتتري  أ  األجلتتل م تتال موستتالق : عتتن ستتعيد بتتن جبتتري متتال -233
م تتال  :دمط ضستتألط ابتتن عبتاس ضقتتالضقت . إ أدر  حتتىت أمتد  علتتال حتت  العترب ضأستتأله :ملتط

 .(285)أ  رمها وأ يبهما إن رسول اهلل إ ا مال ضع 
أذكــركم بــاهلل الــذي نجــاكم مــن آل )) :بتتن  تتورياإيعتتة  ؛متتال أن النتت  : عتتن عررمتترب -237

فرعون وأقطعكم البحر وظلل علـيكم الغمـام وأنـزل علـيكم المـن والسـلوى وأنـزل علـيكم التـوراة علـى 
ــــرجم؟  موســــى أتجــــدون فــــا ــــابكم ال وستتتتاق  .  تتتترتة بعظتتتتيم وإ يستتتتعة أن أ تتتت بك :متتتتال .((كت

 .(286)احلديث
وراءه   هر ب علتال هتار علتال منيفترب ضد يترب وأردضت أن رسول اهلل عن أسامرب بن زيد   -236

حتىت متر أجلتا ضيته عبتد  :متال. يعود سعد بتن عبتاد  يف بتة احلتارث بتن ا تةرل مبت  ومعترب بتدر
ض  ا يف ايلا أخل  من املستلمل ؛  لك مب  أن يسلم عبد اهلل بن أيباهلل بن أيب ابن سلول و 

                                                 

 .، وهو مرس (7/133"  )م نفه"ابن أيب شيبرب يف  (282)
 .، وإسناده  ةي (7/133"  )م نفه"ابن أيب شيبرب يف  (283)
 .، وهو مرس (7/133"  )م نفه"ابن أيب شيبرب يف  (284)
 .،  تاب الشهادا  باب من أمر ب جناز الوعد(2784)البخار   (283)
 .وهو حديث  ةي , ال مي ،  تاب األم يرب، باب  ي  حيل (3727)أبوداود  (287)
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ضلمتا  شتيط ايلتا  ؛ويف ايلا عبد اهلل بتن رواحترب ،واملشر ل عبد  األو ان واليهود واملسلمل
 ضستتلم رستتتول اهلل  ،إ تفتت وا علينتتا :عجاجتترب الدابتترب  تتر عبتتتد اهلل بتتن أيب أنفتته بردااتته   متتتال

أيهتا : ضقال عبد اهلل بن أيب ابن سلول ،ضنةل ضدعاهم إىل اهلل ومرأ عليهم القرآن ،عليهم   وم 
ضمتن جتاءك ؛ ضل تل نا بته يف جمالستنا ارجتم إىل رحلتك املرء إنه إ أحسن با تقول إن  ان حقا  

بلتتال يتتا رستتول اهلل ضا شتتنا بتته يف جمالستتنا ض نتتا حنتتب : ضقتتال عبتتد اهلل ابتتن رواحتترب. ضام تتص عليتته
 ف تتهم  ضلتتم يتتةل النتت   ؛ب املستتلمون واملشتتر ون واليهتتود حتتىت  تتادوا يت تتاورونضاستتت.  لتتك

 :دابتته ضستار حتىت دخت  علتال ستعد بتن عبتاد  ضقتال لته النت     ر تب النت   ،حىت سرنوا
 . ((قال كذا وكذا -يريد عبد اهلل بن أبا  - ما قال أبو حبابتسمع يا سعد ألم ))

ضوال   أنةل عليك الرتتاب لقتد  ، اع  عنه وا ف  عنهيا رسول اهلل :مال سعد بن عباد 
ولقتتد ا تتنل  أهتت  هتت ه البةتتري  علتتال أن يتوجتتوه ضيع تتبوه , جتتاء اهلل بتتاحلق التت   أنتتةل عليتتك

ضعفتا . اهلل  لك باحلق ال   أعناك اهلل شرق ب لك ض لك ضع  بته متا رأيتط ىبضلما أ ؛بالع ابرب
 . عنه رسول اهلل 
 متا أمترهم اهلل وي ت ون علتال ،  ون عن املشر ل وأه  الرتابوأ ةابه يعف و ان الن  

ـرَكظواإ َأذ ى  :مال اهلل عة وجت  ،األ ى ـَمعظنَّ ِمـَن الَـِّذيَن أظوتـظواإ الإِكتَـاَب ِمـن قـَـبإِلكظمإ َوِمـَن الَـِّذيَن َأشإ َولََتسإ
ـِل الإِكتَـاِب لَـوإ  :ومال اهلل ،اآليرب. .. َكِثير ا ا  َووَّ َكِثيٌر مِّنإ َأهإ يـَـرظوُّوَنكظم مِّـن بـَعإـِد ِإيَمـاِنكظمإ كظفَّـارا  َحَسـد 

يتتتأول العفتتو متتا أمتتره اهلل بتته حتتىت أ ن اهلل  و تتان النتت   ،إىل آختتر اآليتترب ،.. مِّــنإ ِعنــِد َأنفظِســِهم
ضقت  اهلل به  ناديد  فار مري  مال ابن أيب سلول ومن معته  بدرا   ضلما  ةا رسول اهلل ؛ ضيهم

 .(287)علال امسل  ضأسلموا ايعوا الرسول به ا أمر مد توجه ض :عبد  األو انمن املشر ل و 

 عسيب علال يتو أ وهو ،املدينرب خرب يف  الن  مم أمشي أنا بينا :مال اهلل عبد عن -112
 إ تسألوه إ: بع هم ومال الروحق عن سلوه :لبعؤ بع هم ضقال اليهود من بنفر ضمر معه
 ما القاسم أبا يا :ضقال منهم رج  ضقا  ،لنسألنه: بع هم ضقال، تررهونه بشيء ضيه جييء

                                                 

،  (1698)، ومستتلم {ولتستتمعن متتن الت ين أوتتتوا الرتتتاب متن متتبلرم}، تتتاب التفستتري، بتاب (4377) البختار  (286)
 .و  ه علال أ ى املناضقل باب يف دعاء الن   تاب اجلهاد والسري، 
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ََ َعِن الرُّوِ  قظِل : ضقال عنه اجنلال ضلما ،ضقمط إليه يوحال إنه :ضقلط .ضسرط الروحق اَلظوَن َوَيسإ
 .(288)مراءتنا يف هر ا األعم  مال. مِّن الإِعلإِم ِإ َّ َقِليل   واأظوتالرُّو ظ ِمنإ َأمإِر رَبِّا َوَما 

يتتا أبتتتا : ضقتتال جتتاء رجتت  متتن أهتت  الرتتتتاب إىل رستتول اهلل : عتتن زيتتد بتتن أرمتتم متتتال -239
القاسم تةعم أن أهت  اجلنترب يتأ لون ويشتربون؛ ضت ن الت   يأ ت  ويشترب ترتون لته احلاجترب ضقتال 

 .(289)((حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر)):  رسول اهلل 
يف املستتجد ضشتتخص ب تتتره إىل   نتتتا معتتودا  متتم النتت  : عتتن الفلتتتان بتتن عا تتم متتال -243

. ((قأتقـرأ التـوراة)): مال. إ: مال. ((يا فلن أتشهد أنا رسول اهلل)): رج  ميشي يف املسجد ضقال
وال   نفسي بيده لو أشاء : مال. ((والقرآن؟)): مال. نعم: مال. ((قواإلنجيل)): مال. نعم: مال

جند م لك وم ت  أمتتك وم ت  : مال. ((قجدنا فا التوراة واإلنجيلت)):   أنشده ضقال: لقرأته مال
و نتا نرجتو أن ترتون ضينتتا ضلمتا خرجتتط ختوضنتا أن ترتون أنتتط ضنظرنتا؛ ضت  ا لتيا أنتتط , خمرجتك
وإن , إن معه من أمته سبعل ألفا  ليا عليهم حستاب وإ عقتاب: مال. ((ولم ذاك؟)): هو مال

بيــده ألنــا هــو وإنهــا ألمتــا وإنهــم ألكثــر مــن ســبعين ألفــا  فوالــذي نفســا)): متتا معتتك نفتتر يستتري متتال
 .(290)((وسبعين ألفا وسبعين ألفا

                                                 

،  (2694)، ومستلم {ل  وما أوتيتم من العلم إإ ملتي}: ، باب مول اهلل تعاىل(123" ) ةيةه"رواه البخار  يف  (288)
 .{يسألونك عن الروح}: عن الروح وموله تعالتال  تاب  فرب القيامرب واجلنرب والنار، باب سلال اليهود الن  

يتا أبتا القاستم : إإ أنته متتال" مستنده"بنةتوه، وأهتد يف " الربتري"ويف " األوست "رواه  له النت اين يف : مال اهلي مي  (289)
ورواه . والبتامي بنةتوه. إن أمتر يل هبت ه خ تمته: ن ضيها ويشتربونق ومتال أل تةابهألسط تةعم أن أه  اجلنرب يأ لو 

 .(13/679" )جممم الةوااد. "البةار ورجال أهد والبةار رجال ال ةي   ري مثامرب بن عقبرب وهو  قرب 
. رواه النت اين ورجالتته  قتا  متن أحتد النتتريقل :متال اهلي متي( 14/341" )امحستتان – تةيةه "ابتن حبتان يف  (293)

 .رواه البةار ورجاله  قا  :(13/632): ومال اهلي مي أي ا   ،(8/438" )جممم الةوااد"
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: أن يهوديرب دخلط عليها ض  ر  ع اب الق ، ضقالتط هلتا: عن عااشرب رضي اهلل عنها -241
نعم عذاب )): ضسألط عااشرب رضي اهلل عنها عن ع اب الق  ضقال. أعا ك اهلل من ع اب الق 

بعتتد  تتلال  تتل  إإ تعتتو   ضمتتا رأيتتط رستتول اهلل : مالتتط عااشتترب رضتتي اهلل عنهتتا. ((القبــر حــ 
 .(291)من ع اب الق 

ضجتتتاء حتت  متتتن  عنتتتد رستتول اهلل   نتتتط ماامتتا  : متتال  وبتتتان متتوىل رستتتول اهلل عتتن  -242
مل تتتدضعةق :ضقتتال .ضدضعتتته دضعتترب  تتاد ي تتر  منهتتا ،الستتل  عليتتك يتتا حممتتد :أحبتتار اليهتتود ضقتتال

ضقتتال ، إ تتا نتتدعوه با تته التت    تتاه بتته أهلتته  :ضقتتال اليهتتود  .قتتول يتتا رستتول اهللأإ ت :ضقلتتط
ضقتتال لتته  .جاتتط أستتألك :ضقتتال اليهتتود  .إن ا تتي حممتتد التت    تتاين بتته أهلتتي: رستتول اهلل 
 .بعتود معته ضنرتط رستول اهلل  .أ تم بتأ ين :أينفعتك شتيء إن حتد تكق متال: رسول اهلل 

يتن يرتون النتاس يتو  تبتدل األرض  تري األرض والستماوا ق ضقتال أ: ضقال اليهود  .س  :ضقال
فقـــراء )): ضمتتتن أول النتتتاس إجتتتاز ق متتتال :متتتال .((هـــم فـــا ال لمـــة وون الجســـر)): رستتتول اهلل 
 :متتال .((زيــاوة كبــد النــون)) :ضمتتا  فتتتهم حتتل يتتدخلون اجلنتتربق متتال: متتال اليهتتود . ((المهــاجرين

ضمتتا : متال .((لهـم ثـور الجنــة الـذي كــان ياكـل مـن أطرافهــاينحــر )) :متال .ضمتا  ت ا هم علتتال إ رهتاق
وجاتط أستألك عتن  :متال . تدمط :متال.((مـن عـين فيهـا تسـمى سلسـبيل)): متال .شراهبم عليتهق

 .((قينفعـَ إن حـدثتَ)): متال .شيء إ يعلمه أحد من أهت  األرض إإ نت  أو رجت  أو رجتلن
مـاء الرجـل أبـيض ومـاء المـرأة أمـفر فـإذا )): مال جاط أستألك عتن الولتدق متال .أ م بأ ين :مال

 .((اجتمعا فعل منا الرجل منـا المـرأة أذكـرا بـإذن اهلل وإذا عـل منـا المـرأة منـا الرجـل آنثـا بـإذن اهلل
لقــد ســالنا )) :ضقتتال رستتول اهلل  .  ان تترف ضت هب .لقتتد  تدمط وإنتتك لنتت : متال اليهتتود 

 .(292)((حتى أتانا اهلل بههذا عن الذي سالنا عنه وما لا علم بشاء منه 
:  دختت  رجتت  علتتال مجتت  ضأناختته يف املستتجد   عقلتته   متتال: عتتن أنتتا بتتن مالتتك متتال -243

ضقتتال لتته . هتت ا األبتتيؤ املترتتالء: مترتتالء بتتل رهتترانيهم ضقلنتتا لتته أيرتتم حممتتدق ورستتول اهلل 

                                                 

بلفتتظ ضيتته اختتتلف،  تتتاب ( 387)،  تتتاب اجلنتتااة، بتتاب متتا جتتاء يف عتت اب القتت ، ومستتلم (1362)البختتار   (291)
 .املساجد، باب استةباب التعو  من ع اب الق 

 .الرج  واملرأ  وأن الولد خملوق من مااهما ،  تاب احليؤ، باب بيان  فرب مة( 313) مسلم (292)
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متتد إين يتتا حم: ضقتتال لتته الرجتت . ((قــد أجبتــَ)): ضقتتال لتته النتت  . يتتا ابتتن عبتتد املنلتتب: الرجتت 
 .(293)وساق احلديث.. ساالك، 
ضقتد   بعتث بنتو ستعد بتن برتر ضتما  بتن  علبترب إىل رستول اهلل : عن ابتن عبتاس متال -244

أيرم ابن : ضقال: مال.. عليه ضأناخ بعريه عند باب املسجد   عقله   دخ  املسجد ض  ر حنوه
 .(294)ق احلديث، وسا((..أنا ابن عبد المطلب )): عبد املنلبق ضقال رسول اهلل 

: وهتو جتالا يف املستجد يف أ تةابه ضقتالوا أن اليهود أتوا النت  : عن أيب هرير  مال -243
 .(295)يا أبا القاسم يف رج  وامرأ  زنيا منهم

يف احلديث من الفقته؛ جتواز دختول املشترك املستجد إ ا  انتط لته ضيته حاجترب : مال ا نايب
وم   أن حيا م إىل ماض وهو يف املستجد؛ ض نته , يهم   أن يرون له  رمي يف املسجد إ  رل إل

 .(296)جيوز له دخول املسجد م با  حقه يف حنو  لك من األمور
بع تتتط أنتتتا ورجتتت  آختتتر إىل هرمتتت   تتتاحب التتترو  : عتتتن هشتتتا  بتتتن العتتتاص األمتتتو  متتتال -247

م ندعوه إىل امسل  ضخرجنتا حتىت متدمنا الفو ترب يعتة  و ترب دمشتق؛ ضنةلنتا علتال جبلترب بتن األيهت
واهلل إ نرلتتم : الفستتاين ضتتدخلنا عليتته ضتت  ا هتتو علتتال ستترير لتته؛ ضأرستت  إلينتتا برستتوله نرلمتته ضقلنتتا

وإ ا بع نا إىل امللك؛ ض ن أ ن لنا  لمناه وإإ مل نرلم الرسول ضرجم إليته الرستول ضتأخ ه , رسوإ  
  ا عليتته ترلمتتوا ضرلمتته هشتتا  بتتن العتتاص ودعتتاه إىل امستتل ؛ ضتت: ضتتأ ن لنتتا ضقتتال: متتال. بتت لك

لبستتتها وحلفتتط أن إ أنةعهتتا حتتىت : ومتتا هتت ه التت  عليتتكق ضقتتال:  يتتاب ستتود ضقتتال لتته هشتتا 
وجملستتك هتت ا واهلل لنأخ نتته منتتك ولنأختت ن ملتتك امللتتك األعظتتم إن : ملنتتا. أختترجرم متتن الشتتا 

لستتتم هبتتم بتت  هتتم متتو  ي تتومون بالنهتتار ويقومتتون : متتال. شتتاء اهلل أخ نتتا بتت لك نبينتتا حممتتد 
مومتتتوا، وبعتتتث معنتتتا رستتتوإ  إىل : ضقتتتال. ضريتتت   تتتومرمق ضأخ نتتتاه ضملتتتالء وجهتتته ستتوادا  بالليتت  

إن دوابرم ه ه إ تتدخ  مدينترب : امللك ضخرجنا حىت إ ا  نا مريبا  من املدينرب مال لنا ال   معنا
واهلل إ نتدخ  إإ عليهتا ضأرستلوا إىل امللتك : ملنتا. امللك؛ ض ن شاتم هلنا م علتال بترا ين وبفتال

                                                 

،  (73)،  تتتاب ال تتتل   بتتاب متتتا جتتاء يف املشتترك يتتتدخ  املستتجد، وأ تتت  احلتتديث يف البختتتار  (487)أبتتوداود  (293)
 .،  تاب امميان باب السلال عن أر ان امسل (12) تاب العلم، باب ماجاء يف العلم، ومسلم 

 .ء يف املشرك يدخ  املسجد،  تاب ال ل   باب ما جا(486)أبوداود  (294)
 . تاب ال ل  باب ما جاء يف املشرك يدخ  املسجد، وإسناده ضعي ، يف إسناده من مل يسم( 488)أبوداود  (293)
 (.2/138" )عون املعبود" (297)
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م يأبون  لك؛ ضأمرهم أن ندخ  علال رواحلنا ضدخلنا عليها متقلدين ستيوضنا حتىت انتهينتا إىل أهن
إ إلته إإ اهلل واهلل أ ت  ضتاهلل يعلتم لقتد انتف تط :  رضرب له ضأخننا يف أ لها وهتو ينظتر إلينتا ضقلنتا
لينتتتا ضأرستت  إلينتتتا لتتتيا لرتتم أن لهتتتروا ع: متتتال. الفرضتترب حتتتىت  تتار   أهنتتتا عتتت ق ت تتفقه الريتتتاح

و تت  , بتتدينرم وأرستت  إلينتتا أن ادخلتتوا ضتتدخلنا عليتته وهتتو علتتال ضتترا  لتته وعنتتده بنارمتترب متتن التترو 
متتا : ضقتتال. شتتيء يف جملستته أهتتر ومتتا حولتته هتتر  وعليتته  يتتاب متتن احلمتتر  ضتتدنونا منتته ض تتةك

: علتيرم لتتو حييتمتتوين بتةيتترم ضيمتتا بيتتنرمق وإ ا عنتده رجتت  ض تتي  بالعربيترب   تتري الرتتل  ضقلنتتا
 يتتت  : متتتال.  يتنتتا ضيمتتتا بيننتتتا إ  تتت  لتتتك و يتتتك التتت   يتتتا هبتتتا إ حيتتت  لنتتا أن حنييتتتك هبتتتاإن 

ضريت  : هبتا، متال: ضري   يون ملررتمق ملنتا: مال. السل  عليرم:  يترم ضيما بينرمق ملنا
ا إ إلته إإ اهلل واهلل أ ت ، ضلمتا ترلمنتا هبت: ضما أعظتم  لمرتمق ملنتا: هبا مال: يرد عليرمق ملنا

ضهتت ه الرلمتترب التت  ملتموهتتا حيتتث : متتال. واهلل يعلتتم لقتتد انتف تتط الفرضتترب حتتىت رضتتم رأستته إليهتتا
إ متا رأيناهتا ضعلتط :  انتف ط الفرضرب أ لما ملتموها يف بيوترم انتف ط علتيرم  ترضرم ق ملنتا

لتتودد  أنرتتم  لمتتا ملتتتم انتتتفؤ  تت  شتتيء علتتيرم وإين متتد خرجتتط : متتال. هتت ا متت  إإ عنتتدك
وأهنتا , ألنه  ان أيسر لشأهنا وأجتدر أن إ ترتون متن أمتر النبتو : ملق مال:ي ملنامن ن   ملر

 يت   تلترم و تومرمق ضأخ نتاه : ترون من حي  الناس   ستألنا عمتا أراد ضأخ نتاه   متال
موموا ضأمر لنا أنةل حسن ونةل   ري؛ ضأممنا  ل ا ضأرس  إلينا لتيل  ضتدخلنا عليته ضاستتعاد : ضقال
أعدناه،   دعا بشيء  هياترب الربعترب العظيمترب م هَّبترب ضيهتا بيتو   تفار عليهتا أبتواب ضفتت  مولنا ض

وإ ا ضيهتا رجت  ضتخم العينتل , بيتا  ومفل ؛ضاستخرل حرير  سوداء ضنشترها ضت  ا ضيهتا  تور  هتراء
وإ ا ليستط لته حليترب وإ ا لته ضتفريتان أحستن متا خلتق اهلل , عظيم األليتل مل أر م ت   تول عنقته

وإ ا هو أ  تر النتاس شتعرا ،   ضتت  بابتا  آختر  ه ا آد  : مال. إ: أتعرضون ه اق ملنا: الضق
وإ ا ضيهتتا  تتور  بي تتاء وإ ا لتته شتتعر  شتتعر القنتت  أهتتر العينتتل , ضاستتتخرل منتته حريتتر  ستتوداء

،   ضتت  بابتا  ه ا نوح : مال. إ: ه  تعرضون ه اق ملنا: ضخم اهلامرب حسن اللةيرب، ضقال
وإ ا ضيهتا رجت  شتديد البيتاض حستن العينتل  تلط اجلبتل  ويت  , ستخرل حرير  ستوداءآخر ضا

،   هتت ا إبتتراهيم : متتال. إ: هتت  تعرضتتون هتت اق ملنتتا: ا تتد أبتتيؤ اللةيتترب  أنتته يبتستتم ضقتتال
نعتتم، : أتعرضتتون هتت اق ملنتتا: ، ضقتتالضتتت  بابتتا  آختتر ضتت  ا ضيتته  تتور  بي تتاء وإ ا واهلل رستتول اهلل 

واهلل إنته : واهلل يعلتم أنته متا  ماامتا    جلتا، ومتال: مال. وبرينا: ، مالاهلل  ه ا حممد رسول
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أمتا إنته  تان آختتر : نعتم إنته هلتتو  أنتك تنظتر إليته، ضأمستتك ستاعرب ينظتر إليهتا،   متتال: ملنتا. هلتو
البيو  ولرة عجلته لرم ألنظر ما عنتد م،   ضتت  بابتا  آختر ضاستتخرل منته حريتر  ستوداء ضت  ا 

  أدمتتتاء ستتتةماء وإ ا رجتتت  جعتتتد منتتت   تتتاار العينتتتل حديتتتد النظتتتر عتتتابا مرتا تتتب ضيهتتتا  تتتور 
 هت ا موستال : إ متال: هت  تعرضتون هت اق ملنتا: األسنان متقلص الشفرب  أنته   تبان، ضقتال

هتت  تعرضتتون : ضقتتال. وإىل جنبتته  تتور  تشتتبهه إإ أنتته متتدهان التترأس عتتريؤ اجلبتتل يف عينيتته نبتت 
،   ضتت  بابتا  آختر ضاستتخرل منته حريتر  بي تاء ن بن عمران ه ا هارو : مال. إ: ه اق ملنا

هت ا : متال. إ: هت  تعرضتون هت اق ملنتا: ض  ا ضيها  ور  رج  آد  ستب  ربعترب  أنته   تبان ضقتال
،   ضتتت  بابتتا  آختتر ضاستتتخرل منتته حريتتر  بي تتاء ضتت  ا ضيهتتا  تتور  رجتت  أبتتيؤ مشتترب لتتو  

هت ا إستةاق : متال. إ: هت  تعرضتون هت اق ملنتا: ضقال. هر  أما خفي  العارضل حسن الوجه
 ضت  بابا  آخر ضاستتخرل منته حريتر  بي تاء ضت  ا ضيهتا  تور  تشتبه إستةاق إإ أنته علتال   ،

،   ضتتتتت  بابتتتتا  آختتتتر هتتتت ا يعقتتتتوب : متتتتال. إ: هتتتت  تعرضتتتتون هتتتت اق ملنتتتتا: شتتتفته ختتتتال ضقتتتتال
ألنت  حستن القامترب يعلتو ضاستخرل منه حرير  سوداء ضيها  ور  رج  أبتيؤ حستن الوجته أمتا ا

: متتال. إ: هتت  تعرضتتون هتت اق ملنتتا: وجهتته نتتور يعتترف يف وجهتته ا شتتو  ي تترب إىل احلمتتر ، متتال
،   ضتتتت  بابتتتا  آختتتر ضاستتتتخرل منتتته حريتتتر  بي تتتاء ضتتت  ا ضيهتتتا  تتتور   هتتت ا إ اعيتتت  جتتتد نبتتتيرم 

 ،  هت ا يوست  : متال. إ: هت  تعرضتون هت اق ملنتا:   ور  آد   أن وجهه الشما ضقتال
ضتتت  بابتتا  آختتر ضاستتتخرل منتته حريتتر  بي تتاء ضتت  ا ضيهتتا  تتور  رجتت  أهتتر هتت  الستتامل أخفتت  

، هت ا داود : متال. إ: ه  تعرضون ه اق ملنا: العينل ضخم البنن ربعرب متقلد سيفا ، ضقال
  ضتتت  بابتتا  آختتر ضاستتتخرل منتته حريتتر  بي تتاء ضيهتتا  تتور  رجتت  ضتتخم األليتتتل  ويتت  التترجلل 

هتت ا ستتليمان بتتن داود عليهمتتا الستتل ،   : متتال. إ: هتت  تعرضتتون هتت اق ملنتتا: ضقتتال را تتب ضرستتا  
ضت  بابا آخر ضاستخرل منه حرير  سوداء ضيها  ور  بي اء وإ ا شاب شديد ستواد اللةيترب   تري 

هت ا عيستال ابتن مترمي : متال. إ: هت  تعرضتون هت اق ملنتا: الشعر حسن العينل حسن الوجه ضقال
 .لك ه ه ال ورق ألنا نعلم أهنا علال ما  ور  عليه األنبياء عليهم السل  من أين : ملنا

سأل ربه أن يريه األنبياء من ولده ضأنةل عليه  إن آد  : ضقال. م له ألنا رأينا  ور  نبينا 
عنتتد مفتترب الشتتما، ضاستتتخرجها  و القتترنل متتن مفتترب   تتورهم، ضرانتتط يف خةانتترب آد  
وإين  نتتط , أمتتا واهلل إن نفستتي  ابتتط بتتا رول متتن ملرتتي: متتال الشتتما ضتتدضعها إىل دانيتتال  
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عبدا  ألشر م ملررب حتىت أمتو    أجازنتا ضأحستن جااةتنتا وسترحنا؛ ضلمتا أتينتا أبتا برتر ال تديق 
 مسرل لتو أراد اهلل بته : مال ضبرال أبو برر ومال . ضةد ناه أا أرانا وأا مال لنا وما أجازنا

 . عندهم أهنم واليهود جيدون نعط حممد  رسول اهلل  أخ نا: خريا  لفع    مال
عتتن " دإاتت  النبتتو "وهرتت ا أورده احلتتاضظ الربتتري البيهقتتي رهتته اهلل يف  تتتاب : متتال ابتتن   تتري
 .(297)وإسناده إ بأس به: احلا م إجاز  ض  ره
ن ا املي روايرب األ بهانيل من  ريتق هشتا  بتن عترو  عت" أماىل"وومم يف : ومال ابن حجر
أن  تتاحب ب تتر  أختت ه وناستتا  معتته وهتتم يف لتتار  ضتت  ر الق تترب خمت تتر  : أبيتته عتتن أيب ستتفيان

. نعتم: ضتأخ ين هت  تعترف  تورته إ ا رأيتهتاق ملتط: متال. وما ضيه وزاد يف آخرهتا, دون الرتاب
ضأدخلط  نيسرب هلم ضيها ال ور ضلم أره   أدخلط أخرى؛ ض  ا أنا ب ور  حممد و ور  أيب برر 

أن هرم  أخرل هلم سفنا  من  هب : أليب نعيم ب سناد ضعي " دإا  النبو "ويف . ه دونهإإ أن
عليتته مفتت  متتن  هتتب؛ ضتتأخرل منتته حريتتر  منويتترب ضيهتتا  تتور ضعرضتتها علتتيهم إىل أن  تتان آخرهتتا 

 .(298)ه ه  ور  حممد ض  ر هلم أهنا  ور األنبياء:  ور  حممد ضقلنا بأمجعنا
وعنتتده  أنتته بينمتتا هتتو جتتالا عنتتد رستتول اهلل :   عتتن أبيتتهابتتن أيب  لتترب األن تتار عتتن  -246

 .((اهلل أعلـم)): يا حممد ه  تترلم ه ه اجلنتاز ق ضقتال النت  : رج  من اليهود مر جبناز  ضقال
مـــا حـــدثكم أهـــل الكتـــاب فـــل تصـــدقوهم و  )) :ضقتتتال رستتتول اهلل  .إهنتتتا تتتتترلم: متتتال اليهتتتود 

 .(299)((لم تكذبوه لم تصدقوه وإن كان حقا   ن كان باطل  فإ ؛تكذبوهم وقولوا آمنا باهلل ورسله
يتا حممتد إنتا جنتد : ضقتال جاء ح  من األحبار إىل رسول اهلل : مال عن عبد اهلل  -248

أن اهلل جيع  السماوا  علال إ بم واألرضل علال إ بم والشجر علال إ بم واملتاء وال ترى علتال 
حتتتىت بتتتد  نواجتتت ه  ض تتتةك النتتت  . مللتتتكأنتتتا ا: إ تتتبم وستتتاار ا لاتتتق علتتتال إ تتتبم ضيقتتتول

                                                 

 .(2/333" )تفسري القرآن العظيم" (296)
 (.8/219" )ضت  البار " (298)
متتال عنتته ابتتن  ابتتن أيب  لتتربده ضتتعي ، وإستتنا, ،  تتتاب العلتتم، بتتاب روايتترب حتتديث أهتت  الرتتتاب(3744)أبتتوداود  (299)

 .ومل يتابم, مقبول أ  عند املتابعرب: حجر 
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رِِه َوا :ت تتديقا  لقتتول احلتت ،   متترأ رستتول اهلل  َم ألَوَمــا قَــَدرظوا اللَّــَه َحــ َّ قَــدإ رإضظ َجِميع ــا قـَبإَضــتظهظ يـَــوإ
رِكظونَ   .(300)[61:الةمر] الإِقَياَمِة َوالسَّماَواتظ َمطإِويَّاٌت بَِيِميِنِه سظبإَحانَهظ َوتـََعاَلى َعمَّا يظشإ

: لو علينا معشتر يهتود نةلتط هت ه اآليترب: مالط اليهود لعمر: عن  ارق بن شهاب مال -249
ـَلَم ِوين ـا َظ َلكظـمظ اإِلسإ َظ َعلَـيإكظمإ نِعإَمتِـا َوَرِضـي ـ َظ َلكظمإ ِويـَنكظمإ َوَأتإَممإ َملإ َم َأكإ نعلتم اليتو  الت    ،الإيَـوإ

ضقتتتد علمتتتط اليتتتو  التتت   أنةلتتتط ضيتتته : عمتتترضقتتتال : متتتال. أنةلتتتط ضيتتته إختتتت نا  لتتتك اليتتتو  عيتتتدا  
 .(301)بعرضا  حل نةلط، نةلط ليلرب مجم وحنن مم رسول اهلل  والساعرب وأين رسول اهلل 

نرم تنددون وإنرم تشر ون إ: ضقال أتال الن   أن يهوديا   :عن متيلرب امرأ  من جهينرب -233
إ ا أرادوا أن حيلفتتوا أن يقولتتوا  ضتتأمرهم النتت   ،وتقولتتون والرعبتترب, متتا شتتاء اهلل وشتتاط :تقولتتون

  .(302)ورب الرعبرب ويقولون ما شاء اهلل   شاط

أن رجتتل  متتن املستتلمل رأى يف النتتو  أنتته لقتتي رجتتل  متتن أهتت  : عتتن ح يفتترب بتتن اليمتتان -231 
و  تر  لتك , نعم القو  أنتم لوإ أنرم تشر ون، تقولتون متا شتاء اهلل وشتاء حممتد: الرتاب ضقال

 .(303)((أما واهلل إن كنَ ألعرفها لكم  قولوا ما شاء اهلل ثم شاء محمد)): ضقال للن  
وأنتتا معتته حتتىت دخلنتتا  نيستترب اليهتتود  يومتتا   اننلتتق النتت  : عتتن عتتوف بتتن مالتتك متتال -232

يـا معشـر اليهـوو أنبانـا اثنـا )) :ضقال هلم رسول اهلل  .باملدينرب يو  عيد هلم ضررهوا دخولنا عليهم
رســول اهلل يحــبط اهلل عــن كــل يهــووي تحــَ أويــم  ه   إلــه إ  اهلل وأن محمــدا  يشــهدون أنــ عشــر رجــل  

ضاسرتوا ما جتاء بته متنهم أحتد   رد علتيهم ضلتم جيبته  :مال. ((السماء الغضب الذي غضب عليه
أبيتتم ضتواهلل إين ألنتا احلاشتر وأنتا العامتب وأنتا النت  امل تنفال  :ضقتال .أحد    لث ضلم جيبه أحد

  ان تترف وأنتتا معتته حتتىت إ ا  تتدنا أن خنتترل نتتادى رجتت  متتن خلفنتتا  متتا أنتتط  ،تمآمنتتتم أو  تت ب
واهلل متتا : متتالوا قأ  رجتت  تعلمتتون ضتتيرم يتتا معشتتر اليهتتود: ضأمبتت  ضقتتال  لتتك الرجتت  :حممتتد متتال

ضقته منتك وإ متن أبيتك مبلتك وإ متن جتدك أنعلم أنه  ان ضينا رج  أعلم برتاب اهلل منك وإ 
 تت بط   ردوا   :متتالوا. شتتهد لتته بتتاهلل إنتته نتت  اهلل التت   لدونتته يف التتتورا ضتت ين أ: متتال .مبتت  أبيتتك

                                                 

،  تتتتاب  تتتفرب (2687)، ومستتتلم {ومتتتا متتتدروا اهلل حتتتق متتدره}: ،  تتتتاب التفستتتري، بتتتاب مولتته(4811) البختتار  (333)
 .القيامرب واجلنرب والنار

 .ب التفسري تا( 3316)،  تاب امميان، باب زياد  امميان ونق انه، ومسلم (43)البخار  (331)
 .احلل  بالرعبرب وإسناده  ةي ، باب (6/7)النسااي (332)
 .وإسناده  ةي , ،  تاب الرفارا ، باب النهي أن يقال ما شاء اهلل وشاط(2118" )سننه"ابن ماجه يف  (333)
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كـذبتم لـن يقبـل قـولكم أمـا آنفـا فتثنـون عليـه مـن )): متال رستول اهلل  ،ومتالوا ضيته شترا  , عليه موله
ضخرجنتتا وحنتتن : متتال . ((فلــن يقبــل قــولكم؛ الخيــر مــا أثنيــتم ولمــا آمــن كــذبتموه وقلــتم فيــه مــا قلــتم

قظلإ َأرََأيـإتظمإ ِإن َكاَن ِمنإ ِعنـِد  :نةل اهلل عة وج  ضيهأوأنا وعبد اهلل بن سل  و  رسول اهلل  : ل رب
بَـرإتظمإ ِإنَّ اللَّــَه َ   ــَتكإ ــفَمَن َواسإ ــِه َف ــَرائِيَل َعلَــى ِمثإِل ــا ِإسإ ــاِهٌد مِّــن بَِن ــِهَد َش ــرإتظم بِــِه َوَش َم اللَّــِه وََكَف ــِدي الإَقــوإ يـَهإ

 .(304)[01:األحقاف] ال َّاِلِمينَ 

خرل ليلرب هاجر من مررب اىل املدينرب هو وأبتو  أن رسول اهلل :  عن أيب معبد ا ةاعي -233
برتتر وعتتامر ابتتن ضهتتري  متتوىل أيب برتتر ودلتتيلهم عبتتد اهلل بتتن أريقتت  اللي تتي؛ ضمتتروا  يمتت  أ  معبتتد 

م وتستقي ضستألوها هت  ا ةاعيرب و انط أ  معبد امرأ  برز  جلد   ت  وللا بفناء ا يمترب ضتتنع
لتتو  تتان عنتتدنا : ومالتتط, عنتتدها حلتتم أو لتتنب يشتترتونه منهتتا؛ ضلتتم جيتتدوا عنتتدها شتتيء متتن  لتتك

ضتتت  ا شتتتا  يف  ستتتر  شتتتيء متتتا أعتتتو  م الِقتتترى وإ ا القتتتو  مرملتتتون مستتتنتون؛ ضنظتتتر رستتتول اهلل 
فهـل )): لمتا. شا  خلفهتا اجلهتد عتن الفتنم: ضقالط. ((ما هذه الشاة يا أم معبد؟)): خيمتها ضقال
إن  تان هبتا : مالتط.((تـاذنين لـا أن أحلبهـا؟)): متال. هتي أجهتد متن  لتك: مالط. ((بها من لبن؟

و  ر اسم اهلل ومس  ضرعها و  ر استم , بالشا  ضمسةها ضدعا رسول اهلل . حلب ضاحلبها
 [وأرستتله إليهتتا]اهلل ودعتتا ب نتتاء هلتتا يتتربؤ التتره  ضتفاجتتط واجتترت  ضةلتتب ضيهتتا لتتا حتتىت متت ه 

سـاقا القـوم )): ومتال. سقاها وسقال أ ةابه ضشربوا علل  بعتد هنت  حتىت إ ا رووا شترب آخترهمض
ضقلمتا لبتث أن جتاء :    حلب ضيه  انيتا  عتودا  علتال بتدء ضفتادره عنتدها   ار لتوا متال. ((آَرهم

زوجهتتا أبتتو معبتتد يستتوق أعنتتةا  عجاضتتا  يتستتاو ن هتتةىل إ نقتتي هبتتن خمهتتن مليتت ؛ ضلمتتا رأى اللتتنب 
إ واهلل : من أين ه ا اللنب يا أ  معبد وإ حلوبرب يف البيط والشتا  عتازبق ضقالتط: ب ومالعج

 تتفيه يل ضتتواهلل إين ألراه  تتاحب : إنتته متتر بنتتا رجتت  مبتتارك  تتان متتن حدي تته  يتتط و يتتط ضقتتال
رأيط رجل  راهر الوضاء  حستن ا لتق ملتي  الوجته مل تعبته  جلترب : ضقالط. مري  ال   تنلب

 .(305)... ,علرب مسيم وسيم يف عينيه دعدومل تةر به  

                                                 

 .، وإسناده  ةي (7/23" )مسنده"يف  أهد (334)
والنت اين  متا يف ( 3/9) م إسناده حسن، وورد من حديث هشا  بن حبي  وجتابر أي تا ، واحلتديث أخرجته احلتا  (333)

 .(3/192" )البدايرب والنهايرب"، واحلديث حسَّن إسناده ابن   ري يف (7/38" )ايمم"
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وأبتتو برتتر مستتتخفل متتروا بعبتتد يرعتتال  ملتتا اننلتتق النتت  : عتتن متتيا بتتن النعمتتان متتال -234
ومتد , ما عند  شا   لب  ري أن ههنتا عنامتا  هلتط أول الشتتاء: ضقال.  نما  ضاستسقياه اللنب

ومست  ضترعها  عتقلهتا النت  ضتدعا هبتا ضا. ((اوع بهـا)): ضقتال. أخدجط وما بقتي هلتا متن لتنب
ودعا حىت أنةلط، وجاء أبو برر أجن ضةلب ضسقال أبا برر   حلتب ضستقال الراعتي   حلتب 

أوتتتراك ترتتتم علتتي حتتىت : متتال. بتتاهلل متتن أنتتط ضتتواهلل متتا رأيتتط م لتتك متت :  ضشتترب ضقتتال الراعتتي
أنته  تتابئق  أنتط الت   تتةعم متري : ضقتال. ((فـإنا محمـد رســول اهلل)): متال. نعتم: متال. أخت ك
ض ين أشهد أنك ن  وأشهد أن ما جاط به حق وأنه إ يفع  ما : مال. إهنم ليقولون  لك: مال

إنتتك إ تستتتنيم  لتتك يومتتك هتت ا ضتت  ا بلفتتك أين متتد رهتتر  : متتال. ضعلتتط إإ نتت  وأنتتا متبعتتك
 .(306)ضأتنا

 التهاوي معهم  وقبول هداياهم
 ابتم : للن  ضقال تبا  رج  علال حلرب عمر رأى: مال عنهما اهلل رضي عمر ابن عن -155
 فا له َلق   من هذا يلبس إنما)) :ضقال. الوضد جاءك وإ ا اجلمعرب يو  تلبسها احللرب ه ه

 ألبسها  ي  :عمر ضقال حبلرب منها عمر إىل ضأرس  حبل  منها  اهلل رسول ضأيت. ((اآلَرة
 إىل عمر هبا ضأرس . ((تكسوها أو هاتبيع لتلبسها أكسكها لم إنا)) :مال ضيهاق ملط ما ملط ومد
 .(307)يسلم أن مب  مررب أه  من له أخ

 يف مشتتر رب وهتتي أمتتي علتتي متتدمط: مالتتط عنهمتتا اهلل رضتتي برتتر أيب بنتتط أ تتاء عتتنو  -156
 أمتتيق أضأ تت  را بتترب وهتتي متتدمط أمتتي إن: ملتتط  اهلل رستتول ضاستتتفتيط  اهلل رستتول عهتتد
 . (308)((َأم ملا نعم)) :مال

 النتاس ضعجتب احلريتر عتن ينهتال و تان ستندس جبترب  للنت  أهد : مال  أنا عن -151
 . (309)((هذا من أحسن الجنة فا معاذ بن سعد لمناويل بيده محمد نفس والذي)) :ضقال منها

                                                 

رواه النتت اين ورجالتته  :، ومتتال اهلي متتي(7/62" )جممتتم الةوااتتد. "رواه البتتةار ورجالتته رجتتال ال تتةي  : متتال اهلي متتي (337)
 .(8/348" )جممم الةوااد. "رجال ال ةي 

 .للمشر ل اهلديرب باب ،  تاب اهلبرب(1605)البخار   (336)
 .للمشر ل اهلديرب باب ،  تاب اهلبرب(1611)البخار   (338)
 .للمشر ل اهلديرب باب ،  تاب اهلبرب(1605)البخار   (339)
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أ  جتتتتتواز  لتتتتتك و أنتتتتته أشتتتتتار إىل ضتتتتتع  احلتتتتتديث التتتتتوارد يف رد هديتتتتترب : متتتتتال ابتتتتتن حجتتتتتر
 .(310)املشرك
 .(311) الن  إىل أهدى دومرب يدرأ  إن: أنا عن متاد  عن سعيد ومال -152
 : ضقالتتتط. ضوهبتتتط هلتتتا عااشتتترب دخلتتتط يهوديتتترب عليهتتتا ضاستتتتوهبتها شتتتياا  : عتتتن عااشتتتربو  -239

 ضومتم يف نفستي متن  لتك حتىت جتاء رستول اهلل : مالتط عااشترب . أجارك اهلل من ع اب القت 
 .(312)((تسمعه البهائم إنهم ليعذبون فا قبورهم عذابا  )) :ضقال .ض  ر   لك له

  جتتاء رجتت    نتتا متتم النتت   :عتتن عبتتد التترهن بتتن أيب برتتر رضتتي اهلل عنهمتتا متتال-73 2
متال إ بت  بيتم . ((بيعا  أم عطيـة؟ أو قـال هبـة)): مشرك مشعان  وي  بفنم يسومها ضقال الن  

 ...ضاشرتى منه شا  
ضيتته و , ويف هتت ا احلتتديث مبتتول هديتترب املشترك ألنتته ستتأله هتت  يبيتتم أو يهتتد : متال ابتتن حجتتر

 .(313)ضساد مول من ه  رد اهلديرب علال الو ة دون الرتايب ألن ه ا األعرايب  ان و نيا  
 :وبوَّب أبو داود

 :باب فا اإلمام يقبل هدايا المشركين، ثم ذكر
حتد ة   !يتا بتلل: ضقلتط .حبلتب مل ن رسول اهلل  لقيط بلإ  : عبد اهلل اهلوزين مال -271

 نط أنا ال   أيل  لك منته منت  بع ته   ،ما  ان له شالء :الق م ي   انط نفقرب رسول اهلل 
؛ يتتتأمرين ضتتتأننلق ضأستتتتقرض ضتتترآه عاريتتتا   و تتتان إ ا أتتتتاه امنستتتان مستتتلما  , اهلل تعتتتاىل إىل أن تتتتويف

إن عنتد   ،يتا بتلل :ضقتال .ضأشرت  له ال د  ضأ سوه وأ عمه حىت اعرتضة رج  متن املشتر ل
ضلمتتا أن  تتان  ا  يتتو  توضتتأ    ممتتط أل  ن  ؛علتتطستتعرب ضتتل تستتتقرض متتن أحتتد إإ متتة ضف

يتا : ملتط ،يتا حبشتي: ضلمتا أن رآين متال ؛ضت  ا املشترك متد أمبت  يف ع تابرب متن التجتار ؛بال ل 
أتتدر   تم : ومتال يل . ليظتا   ومتال يل متوإ  , (أ  تلقتاين بوجته  ريته)ضتجهمتة ( يريد لبيك)لباه 

                                                 

 .(3/233" )ضت  البار " (313)
 .للمشر ل اهلديرب باب ،  تاب اهلبرب(1606)البخار   (311)
 تتتاب األشتتربرب، بتتاب ( 2337)احلتترب، ومستتلم  ،  يف بتتاب الشتتراء والبيتتم متتم املشتتر ل وأهتت (2217)البختتار  (312)

 .إ را  ال ي  وض   إي اره
 .(3/232" )ضت  البار " (313)
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ا بينتك وبينته أربتم ضآخت ك بالت   عليتك ضتأردك إ ت: متال .مريتب: ملط :بينك وبل الشهرق مال
حتتىت إ ا  تتليط  ،ضأختت  يف نفستتي متتا يأختت  يف أنفتتا النتتاس؛ ترعتتال الفتتنم  متتا  نتتط مبتت   لتتك

يارستتول اهلل بتتأيب أنتتط  :ضقلتتط . إىل أهلتته ضاستتتأ نط عليتته ضتتأ ن يل العتمتترب رجتتم رستتول اهلل 
وإ , يا عنتتدك متتا تق تتي عتتةولتت, إن املشتترك التت    نتتط أتتتدين منتته متتال يل  تت ا و تت ا !وأمتتي
ضتتأ ن يل أن آبتتق إىل بعتتؤ هتتلإء األحيتتاء التت ين متتد أستتلموا حتتىت يتترزق  .ضتتةياوهتتو ض ،عنتتد 

ضخرجتتتط حتتتىت إ ا أتيتتتط منتتتةيل ضجعلتتتط ستتتيفي وجتتترايب ؛ متتتا يق تتتي عتتتة اهلل تعتتتاىل رستتتوله 
 ا ضتتت ؛ حتتتىت إ ا انشتتق عمتتود ال تتتب  األول أرد  أن أننلتتق ،عنتتد رأستتي( التتترتس)ونعلتتي وجمتتة 

ضتتت  ا أربتتتم ر ااتتتب  ؛ضاننلقتتتط حتتتىت أتيتتتته أجتتتب رستتتول اهلل  ،إنستتتان يستتتعال يتتتدعو يتتتا بتتتلل
أبشــــر فقــــد جــــاءك اهلل تعــــالى )) :ضاستتتتتأ نط ضقتتتتال يل رستتتتول اهلل  ،مناختتتتا  علتتتتيهن أهتتتتاهلن

إن لـَ رقــابهن )): ضقتتال .بلتال: ضقلتتط .((ألــم تـر الركائــب المناَـات األربـع؟)) :  متال .((بقضـائَ
 .ضفعلتتط. ((ع ــيم فــدك فاقبضــهن واقــض وينــَ أهــداهن إلــاّ  فــإن علــيهن كســوة وطعامــا  ؛ ومـا علــيهن

 .ماعتتد يف املستتجد ضستتلمط عليتته   اننلقتتط إىل املستتجد ضتت  ا رستتول اهلل .. ضتت  ر احلتتديث 
ضلتم  متد م تال اهلل تعتاىل  ت  شتالء  تان علتال رستول اهلل : ملتط .((ما فعـل مـا قبلـَ؟)): ضقال

فــإنا لسـَ بــداَل  ؛أن ــر أن تريحنـا منـه)): نعتم متال :ملتتط .((ء ؟أفضـل شـى)) :متتال .يبتق شتالء
مـا فعـل )): ضقتال .العتمترب دعتاين ضلمتا  تلال رستول اهلل  .((هعلى أحد من أهلا حتى تريحنـا منـ

ـــذي قبلـــَ يف املستتتجد ومتتتص  ضبتتتا  رستتتول اهلل  ،هتتتو معتتتي مل يأتنتتتا أحتتتد: ملتتتط: متتتال .((ال
 :ملتط :متال .((مـا فعـل الـذي قبلـَ؟)) :مال .دعايناحلديث حىت إ ا  لال العتمرب يعة من الفد 

   ،متتتن أن يدر تتته املتتتو  وعنتتتده  لتتتك ضرتتت  وهتتتد اهلل شتتتفقا  . متتتد أراحتتتك اهلل منتتته يارستتتول اهلل
 .(314)اتبعته حىت إ ا جاء أزواجه ضسلم علال امرأ  امرأ  حىت أتال مبيته ضه ا ال   سألتة عنه

حلترب أخت ها ب ل ترب و ل تل  ىل النت  أن ملتك    يتةن أهتدى إ: عن أنا بن مالك -272
 .(315)بعريا أو  لث و ل ل نامرب ضقبلها

                                                 

وإستتتناده , ا املشتتتر لتبتتتاب يف اممتتتا  يقبتتت  هدايتتت  تتتتاب ا تتترال واممتتتار  والفتتتيء، ،(3333) "ستتتننه"يف  أبتتتوداود (314)
 . ةي 

عي  يف إستتناده علتتي بتتن زيتتد بتتن وإستتناده ضتت. ، تتتاب اللبتتاس، بتتاب لتتبا املرتفتتم متتن ال يتتاب(4334)أبتتو داود  (313)
 .جدعان وهو ضعي 
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أ   [ماريتترب]جتتاريتل إحتتدامها  أهتتدى املقتتوما القبنتتي لرستتول اهلل : وعتتن بريتتد  متتال -273
حلستان بتن  ابتط وهتي أ  عبتد الترهن  واألخرى وهبها رسول اهلل , إبراهيم ابن رسول اهلل 
 .(316) لك لرب ضقب  رسول اهلل بن حسان وأهدى له بف

  جتتتر  متتتن املتتتتن أن ملتتتك    يتتتةن أهتتتدى إىل رستتتتول اهلل :  وعتتتن أنتتتا بتتتن مالتتتتك -274
 .(317)ضقبلها

مرةلتتترب  أهتتدى املقتتتوما  تتاحب امستترندريرب إىل رستتول اهلل : وعتتن عااشتترب مالتتط -273
 .(318)عيدان شاميرب ومرآ  ومشنا  

ضتتتتتتت  ر , متتتتتتدح متتتتتتوارير اهلل أهتتتتتتدى املقتتتتتتوما إىل رستتتتتتتول : وعتتتتتتن ابتتتتتتن عبتتتتتتاس متتتتتتتال -277
 .(319)احلديث

 نط رجل  ضارسيا  من أه  أ بهان من أه  مريترب منهتا : مال عن سلمان الفارسي  -276
و نتتط أحتتب خلتتق اهلل إليتته ضلتتم يتتةل بتته حبتته إيتتا  حتتىت , و تتان أيب دهقتتان مريتتته, يقتتال هلتتا جتتال

وستيرب حتىت  نتط منتن النتار وأجهتد  يف اي, حبسة يف بيته أ  ملز  النتار  متا  تبا اجلاريترب
ضشف  يف بنيان له يوما  : و انط أليب ضيعرب عظيمرب مال: ال   يومدها إ يرت ها ختبو ساعرب مال

يتتا بتتة إو متتد شتتفلط يف بنيتتان هتت ا اليتتو  عتتن ضتتيع  ضا هتتب ضأ لعهتتا وأمتترين ضيهتتا : ضقتتال يل
عط أ تتواهتم ضخرجتتط أريتتد ضتتيعته ضمتترر  برنيستترب متتن  نتتااا الن تتارى ضستتم. بتتبعؤ متتا يريتتد

و نتتتط إ أدر  متتتا أمتتتر النتتتاس حلتتتبا أيب إيتتتا  يف بيتتتته؛ ضلمتتتا متتترر  هبتتتم , ضيهتتتا وهتتتم ي تتتلون
ضلمتا رأيتتهم أعجبتة  تلهتم ور بتط يف : و عط أ واهتم دخلط عليهم أنظر ما ي نعون متال

ه ا واهلل خري متن التدين الت   حنتن عليته ضتواهلل متا تتر تهم حتىت  ربتط الشتما :  وملط. أمرهم
  رجعط إىل : مال. بالشا :  أين أ   ه ا الدينق مالوا: ضقلط هلم.  ط ضيعرب أيب ومل آهتاوتر 
أ  با أين  نط أمل أ ن : ضلما جاته مال: مال. ومد بعث يف  ل  وشفلته عن عمله  له, أيب

يتا أبتط مترر  بنتاس ي تلون يف  نيسترب هلتم ضتأعجبة متا : ملتط: عهد  إليك متا عهتد ق متال

                                                 

 (.4/263" )جممم الةوااد. "رواه البةار والن اين يف األوس  ورجال البةار رجال ال ةي : مال اهلي مي (317)
 (.4/263" )جممم الةوااد". رواه البةار وضيه علي بن زيد بن جدعان وضيه ضع  ومد و ق : مال اهلي مي (316)
 (.4/261" )جممم الةوااد". ورجاله  قا " األوس "ين يف رواه الن ا: مال اهلي مي (318)
 (.4/261" )جممم الةوااد". رواه البةار وضيه مندل بن علي ومد و ق وضيه ضع : مال اهلي مي (319)
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أ  با ليا يف  لتك التدين : مال. م؛ ضواهلل ما زلط عندهم حىت  ربط الشمارأيط من دينه
ضختتتاضة : متتال.  تتل واهلل إنتتته ختتري متتن ديننتتتا:  ملتتتط: متتال. ختتري دينتتك وديتتتن آبااتتك ختتتري منتته

إ ا متد  علتيرم : وبع تط إىل الن تارى ضقلتط هلتم: ضجع  يف رجلي ميدا    حبسة يف  بيتته متال
ضقتد  علتتيهم ر تب متن الشتتا  لتار متتن : متال.  تتارى ضتأخ وين هبتتمر تب متن الشتتا  لتار متن الن

إ ا م توا حتوااجهم وأرادوا الرجعترب إىل بلدهتم :  ضقلتط هلتم: متال. ضأخ وين هبتم: الن ارى مال
ضلمتتتا أرادوا الرجعتتترب إىل بلدهتتتم أختتت وين هبتتتم ضألقيتتتط احلديتتتد متتتن رجلتتتي   : متتتال. ضتتآ نوو هبتتتم

: متتتن أض تتت  أهتتت  هتتت ا التتتدينق متتتالوا : ا متتتدمتها ملتتتطخرجتتتط معهتتتم حتتتىت متتتدمط الشتتتا ؛ ضلمتتت
إو متتد ر بتتط يف هتت ا التتدين وأحببتتط أن أ تتون :  ضجاتتته ضقلتتط: متتال . األستتق  يف الرنيستترب

ضرتان : ضادخت  ضتدخلط معته متال: متال. معك أخدمك يف  نيستك وأتعلم منك وأ تلال معتك
ياء ا تنتتةه لنفستته ومل يعنتته رجتت  ستتوء يتتأمرهم بال تتدمرب ويتتر بهم ضيهتتا؛ ضتت  ا مجعتتوا إليتته منهتتا أشتت

  . وأبف تته بف تا  شتديدا  ملتا رأيتته ي تنم: متال. املسا ل حىت مجم سبم ملل من  هب وورق
إن هتتت ا  تتتان رجتتت  ستتتوء يتتتأمر م بال تتتدمرب : متتتا  ضاجتمعتتتط إليتتته الن تتتارى ليتتتدضنوه ضقلتتتط هلتتتم

ومتتا علمتتك : متتالوا. ويتتر برم ضيهتتا ضتت  ا جاتمتتوه هبتتا ا تنةهتتا لنفستته ومل يعتت  املستتا ل منهتتا شتتياا  
: متتتال. ضتتتأريتهم موضتتتعه: متتتال. ضتتتدلنا عليتتته: متتتالوا. أنتتتا أدلرتتتم علتتتال  نتتتةه: ملتتتط: بتتت لكق متتتال

واهلل إ ندضنته أبتدا ض تلبوه : ضلمتا رأوهتا متالوا: متال. ضاستخرجوا منه سبم ملل بلوء   هبا وورمتا  
ضمتا رأيتط رجتل  إ : مانيقول سل:  مال.   رمجوه باحلجار    جا وا برج  آخر ضجعلوه أرانه

ي لي ا ما أرى أنه أض   منه أزهتد يف التدنيا وإ أر تب يف اآلختر  وإ آداب لتيل  وهنتارا منته 
يتتا ضتتلن إو  : متتال ضأحببتتته حبتتا  مل أحبتته متتن مبلتته وأممتتط معتته زمانتتا    ح تترته الوضتتا  ضقلتتط لتته

متر اهلل ضت ىل متن تو تال ومد ح رك متا تترى متن أ,  نط معك وأحببتك حبا  مل أحبه من مبلك
أ  بتتا واهلل متتا أعلتتم أحتتدا  اليتتو  علتتال متتا  نتتط عليتته لقتتد هلتتك النتتاس :  يب ومتتا تتتأمرينق  متتال

. وبدلوا وتر وا أ  ر ما  انوا عليه اإ رجل  باملو   وهو ضلن ضهو علال ما  نتط عليته ضتاحلق بته
نتا  أو تاين عنتد موتته يا ضلن إن ضل: ضلما ما  و يب حلقط ب احب املو   ضقلط له:  مال

أمتم عنتد  ضأممتط عنتده ضوجدتته ختري :  ضقتال يل: متال . أن احلق بك وأخت ين أنتك علتال أمتره
يتتا ضتتلن إن ضلنتتا  : ملتتط لتته. رجتت  علتتال أمتتر  تتاحبه؛ ضلتتم يلبتتث أن متتا  ضلمتتا ح تترته الوضتتا 

يب  أو ال يب إليك وأمرين باللةوق بك  ومد ح رك متن اهلل عتة وجت  متا تترى ضت ىل متن تو تال
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أ  با واهلل ما أعلم رجل  علال م   ما  نا عليه إإ رجل  بن تيبل وهتو ضتلن : وما تأمرينق مال
ضلمتا متا  و يتب حلقتط ب تاحب ن تيبل ضجاتته ضأخ تته  ت   ومتا أمترين بته : متال. ضاحلق بته
ضأمم عند  ضأممط عنده ضوجدته علال أمر  احبيه ضأممط مم ختري رجت  ضتواهلل : مال.  اح 

يتتا ضتتلن إن ضلنتتا   تتان أو تتال يب إىل ضتتلن   : لبتتث أن نتتةل بتته املتتو ؛ ضلمتتا ح تتر ملتتط لتته متتا
أ  بتتا واهلل متتا نعلتتم أحتتدا  بقتتال :  أو تتال يب ضتتلن إليتتك ضتت ىل متتن تو تتال يب ومتتا تتتأمروق متتال

ض نته : علال أمرنتا آمترك ان تأتيته اإ رجتل  بعموريترب؛ ض نته أ ت  متا حنتن عليته ضت ن أحببتط ضأتته متال
أمتم عنتد  : ضقال.  ضلما ما  و يب حلقط ب احب عموريرب وأخ ته خ  : مال . ال أمرناعل

: مال. وا تسبط حىت  ان يل بقرا  و نيمرب: ضأممط مم رج  علال هدى أ ةابه وأمرهم مال
يتا ضتتلن إو  نتتط متم ضتتلن ضأو تال يب ضتتلن إىل ضتتلن :   نتةل بتته أمتر اهلل ضلمتتا ح تتر ملتط لتته

أ  :  ضتتلن   أو تتال يب ضتتلن إليتتك ضتت ىل متتن تو تتال يب ومتتا تتتأمرينق متتالوأو تتال يب ضتتلن إىل 
با واهلل ما أعلمه أ ب  علال ما  نا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولرنه مد أرلك زمان 
نتت  هتتو مبعتتوث بتتدين إبتتراهيم  تترل بتتأرض العتترب مهتتاجرا  إىل أرض بتتل حتترتل بينهمتتا خنتت  بتته 

يرب وإ يأ   ال دمرب بل  تفيه خا  النبو ، ض ن استنعط أن تلةق علما  إ ختفال يأ   اهلد
  ما  و يب ضمر ط بعموريترب متا شتاء اهلل أن أمرتث   متر يب نفتر : مال. بتلك البلد ضاضع 

:  ملوو إىل أرض العرب وأعنتيرم بقترايت هت ه و نيمت  هت هق متالوا: من  لب لارا ضقلط هلم
إ ا متتدموا يب واد  القتترى رلمتتوين ضبتتاعوين متتن رجتت  متتن يهتتود نعتتم ضأعنيتهموهتتا وهلتتوين حتتىت 

عبدا ؛ ضرنط عنتده ورأيتط النخت  ورجتو  أن ترتون البلتد الت   و ت  يل  تاح  ومل حيتق يل 
يف نفسي ضبينما أنا عنده مد  عليه ابن عم له من املدينرب من با مريظترب؛ ضابتتاعة منته ضتاحتملة 

وبعث اهلل رستوله ضأمتا  , أيتها ضعرضتها ب فرب  اح  ضأممط هباإىل املدينرب؛ ضواهلل ما هو إإ أن ر 
أررب متا أمتا  إ أ تم لته بت  ر متم متا أنتا ضيته متن شتف  الترق   هتاجر إىل املدينترب ضتواهلل إو لفتي 
رأس ع ق لسيد  أعم  ضيه بعؤ العم  وستيد  جتالا إ  أمبت  ابتن عتم لته حتىت ومت  عليته 

 إهنتتم اآلن يتمعتتون بقبتتاء علتتال رجتت  متتد  علتتيهم متتن مرتترب ماتتت  اهلل بتتا ميلتترب واهلل: ضقتتال ضتتلن
: ضلما  عتها أخت تة العترواء حتىت رننتط سأستق  علتال ستيد  متال: اليو  يةعمون أنه ن  مال

ضف تب ستيد  :  ونةلط عن النخلرب ضجعلط أمول إبتن عمته  لتك متا ا تقتول متا ا تقتولق متال
إ شتيء إ تتا أرد  : ملتط: متال. ال عملتتكمالتتك وهلت ا أمبت  علت: ضلرمتة لرمترب شتديد    متال
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ومتد  تان عنتد  شتيء متد مجعتته؛ ضلمتا أمستيط أخ تته    هبتط بته إىل . أن است بط عمتا متال
إنتتتته متتتتد بلفتتتتة أنتتتتك رجتتتت   تتتتار ومعتتتتك : وهتتتتو بقبتتتتاء ضتتتتدخلط عليتتتته ضقلتتتتط لتتتته رستتتول اهلل 

.  موهت ا شتيء  تان عنتد  لل تدمرب ضترأيترم أحتق بته متن  تري , أ ةاب لك  ربتاء  وو حاجترب
ضقلتتط يف : متتال.  لتتوا وأمستتك يتتده ضلتتم يأ تت : أل تتةابه ضقربتتته إليتته ضقتتال رستتول اهلل : متتال

إىل املدينترب   جاتط بته  ه ه واحد    ان رضط عنه ضجمعط شياا  و ول رسول اهلل : نفسي
منهتتا  ضأ تت  رستتول اهلل : متتال. ضقلتتط إو رأيتتتك إ تأ تت  ال تتدمرب وهتت ه هديتترب أ رمتتتك هبتتا

وهتتو  هاتتتان ا نتتتان   جاتتط رستتول اهلل : ضقلتتط يف نفستتي:  متتال. به ضتتأ لوا معتتهوأمتتر أ تتةا
ومد تبم جناز  من أ ةابه عليه مشلتتان لته وهتو جتالا يف أ تةابه ضستلمط : ببقيم الفرمد مال

عليه   استدر  أنظر إىل رهره ه  أرى ا ا  ال   و ت  يل  تاح ؛  ضلمتا رآين رستول اهلل 
 ضتتألقال رداءه عتتن رهتتره ضنظتتر  إىل : متتال. ت بط يف شتتيء و تت  يلاستتتدرته عتترف أين أستت

 تول ضتةولتط ضق  تط عليته : ا ا  ضعرضته ضانرببط عليه امبله وأبرال ضقال يل رسول اهلل 
  . أن يستمم  لتك أ تةابه ضأعجتب رستول اهلل : متال . حدي ي  ما حد تك يا ابن عباس

:   متتتال يل رستتتول اهلل :  وأحتتتد متتتال بتتتدر شتتتف  ستتتلمان التتترق حتتتىت ضاتتتته متتتم رستتتول اهلل 
ضقتتال .  اتتتب يتتا ستتلمان ضراتبتتط  تتاح  علتتال  لمثااتترب خنلتترب أحييهتتا لتته بتتالفقري وبتتأربعل أوميتترب

أعينوا أختا م، ضأعتانوو بالنخت  الرجت  ب ل تل وديترب والرجت  بعشترين :  أل ةابه رسول اهلل 
حتىت اجتمعتط يل  لمثااترب وديتترب  والرجت   متا عشتر  والرجت  بعشتتر يعتا الرجت  بقتدر متا عنتتده

ا هب يا سلمان ضفقتر هلتا؛ ضت  ا ضر تط ضتااتة أ تون انتا أضتعها بيتد ، : ضقال يل رسول اهلل 
معتي إليهتا  ضفقر  هلا وأعانة أ ةايب حىت إ ا ضر ط منها جاته ضأخ ته، ضخرل رستول اهلل 

بيتتده متتا ماتتتط منهتتا  بيتتده ضوالتت   نفتتا ستتلمان ضجعلنتتا نقتترب لتته التتود  وي تتعه رستتول اهلل 
أ ت  بي ترب الدجاجترب متن  هتب  وديرب واحد  ضأديط النخ  وبقال علال املتال ضتأتال رستول اهلل 

خت  هت ه ضتاد هبتا : ضقتال. ضتدعيط لته: ما ضعت  الفارستي املراتتبق متال: من بعؤ املفاز  ضقال
 عتتة ختت ها ضتت ن اهلل: وأيتتن تقتتم هتت ه يتتا رستتول اهلل بتتا علتتالق متتال: ضقلتتط. متتا عليتتك يتتا ستتلمان

ضأخ هتا ضوزنط هلم منها وال   نفتا ستلمان بيتده أربعتل أوميترب : مال . وج  سيلدى هبا عنك
  .(320)ا ندق   مل يفتا معه مشهد ضأوضيتهم حقهم وعتقط ضشهد  مم رسول اهلل 

                                                 

 .وإسناده حسن( 3/441" )مسنده"أهد يف  (323)
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 .وأ ةابه  أ لوا من هديرب سلمان وهو مشرك مب  أن يسلم أن الن  : ضوااد احلديث
 لقريبملة  الرحم للمشرك ا

، [11:الشتتورى] الإَمــَووََّة ِفــا الإقظرإبَــى  ّ إِ : عتن ابتتن عبتتاس رضتتي اهلل عنهمتتا يف مولته تعتتاىل -278
مل يرتتن بنتن متن متري  إإ ولتته  إن النت  : ضقتال مترىب حممتد : ضقتال ستعيد بتن جبتتري: متال

 .(321)ضيه مرابرب ضنةلط عليه إإ أن ت لوا مرابرب بية وبينرم
: جهتارا   تري ستر يقتتول  عتط النت  : از  أن عمترو بتن العتاص متالمتيا بتن أيب حت -279 
  .((إن آل أبا ليسوا باوليائا إنما وليا اهلل ومالح  المؤمنين))

:  عتط النت  : زاد عنبسرب بن عبد الواحد عن بيان عن ميا عن عمرو بتن العتاص متال
 .(322)يعة أ لها ب لتها. ((ولكن لهم رحم أبلها ببللها))

والبلل أعا البلت  وهتو النتداو  وأ لتق  لتك علتال ال تلرب  متا أ لتق اليتبا : ن حجرمال اب
علتتال القنيعتترب، ألن النتتداو  متتن شتتأهنا لميتتم متتا حي تت  ضيهتتا وتأليفتته  تتلف اليتتبا ضمتتن شتتأنه 

 .(323)بللط الرحم بل  وبلل  وبلإ أ  نديتها بال لرب: ومال ا نايب و ريه, التفريق
حد ة من  م عبد اهلل بن احلارث بن نوض  واسترتمة : ق مالعن حممد بن إسةا -263

: ملا نةلط ه ه اآليرب علال رسول اهلل : ا ه عن ابن عباس عن علي بن أيب  الب مال
ا ََ َربِينَ ألَوَأنِذرإ َعِشيَرَت ِمِنينَ  * قـإ ََ ِمَن الإمظؤإ ََ ِلَمِن اتَـّبَـَع ِفضإ َجَناَح َإ : ، مال رسول اهلل َوا

يا : ضقال  إن بادأ  هبا مومي رأيط منهم ما أ ره؛ ض مط ضجاءين ج ي  عرضط أين
يا علي إن اهلل مد أمرين : ضدعاين ضقال: مال. حممد إن مل تفع  ما أمرك به ربك ع بك بالنار

وأعد لنا عس  ولنب،   , أن أن ر عشرييت األمربل؛ ضا نم لنا يا علي شا  علال  ا  من  عا 
ملنلب ضفعلط؛ ضاجتمعوا له يوما  وهم أربعون رجل  يةيدون رجل  أو امجم يل بة عبد ا

ينق ون؛ ضيهم أعمامه أبو  الب وهة  والعباس وأبو هلب الراضر ا بيث ضقدمط إليهم تلك 
 لوا :  ومال, منها ح يرب ضشقها بأسنانه   رمال هبا يف نواحيها اجلفنرب؛ ضأخ  رسول اهلل 

                                                 

ٍر و أُن  ال ي ا أ يتُّه ا النَّاُس }:  تاب املنامب، باب مول اهلل تعاىل( 3496" ) ةيةه"البخار  يف  (321) ل ْقن اُ م مِّن      ِإنَّا خ 
 .{و ج ع ْلن اُ ْم ُشُعوب ا و مت ب اِا   لِتت ع ار ُضوا ِإنَّ أ ْ ر م ُرْم ِعند  اللَِّه أ تْتق اُ مْ 

 .،  تاب األدب باب تب  الرحم ببلهلا(3993)البخار   (322)
 (.13/422" )ضت  البار " (323)
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لوا عنه ما نرى إإ آ ار أ ابعهم، واهلل إن  ان الرج  ليأ   بسم اهلل ضأ   القو  حىت هن
ضجاط ب لك القعب ضشربوا منه حىت هنلوا منه . اسقهم يا علي: م لها،   مال رسول اهلل 

أن يرلمهم بدره أبو هلب  وأمي اهلل إن  ان الرج  ليشرب م له؛ ضلما أراد رسول اهلل , مجيعا  
؛ ومل يرلمهم رسول اهلل , سةر م  احبرم ضتفرموا -رب تعجب  لم  -هلد ما : لعنه اهلل ضقال

يا علي عد لنا أ   ال    نط  نعط باألما من : ضلما  ان من الفد مال رسول اهلل 
ضفعلط   . النعا  والشراب؛ ض ن ه ا الرج  مد بدرين إىل ما  عط مب  أن أ لم القو 

لوا حىت هنلوا عنه   سقيتهم من  لك  ما  نم باألما ضأ   مجعتهم له ض نم رسول اهلل 
يا : وأمي اهلل إن  ان الرج  ليأ   م لها وليشرب م لها،   مال رسول اهلل , القعب حىت هنلوا

بة عبد املنلب إين واهلل ما أعلم شابا  من العرب جاء مومه بأض   من ما جاترم به إين مد 
 .(324)جاترم بأمر الدنيا واآلخر 

 أتتتتتة أمتتتي را بتترب يف عهتتتد النتتت  : أيب برتتر رضتتتي اهلل عنهمتتتا مالتتط عتتن أ تتتاء بنتتتط -261
َهــاكظمظ اللَّــهظ   : متال ابتتن عيينترب ضتتأنةل اهلل تعتتاىل ضيهتا. ((نعــم)): آ تلهاق متتال ضستألط النتت   يـَنـإ

ينِ   .(325)[2:املمتةنرب] َعِن الَِّذيَن َلمإ يـظَقاتِلظوكظمإ ِفا الدِّ
نةلط يف  أربم آيا  من  تتاب : ن أىب وماص مالعن م عب بن سعد عن أبيه سعد ب -262

؛ ضتتتأنةل اهلل عتتتة اهلل تعتتتاىل،  انتتتط أمتتتال حلفتتتط أن إ تأ تتت  وإ تشتتترب حتتتىت أضتتتارق حممتتتدا 
نـإَيا : وجتت  ــدُّ ــا ال هظَما ِف ــا َوَمــاِحبـإ ــَل تظِطعإهظَم ــٌم َف ــِه ِعلإ ََ ِب ــ ــيإَس َل ــا َل ــا َم ــِرَك ِب ــَداَك َعلــى َأن تظشإ َوِإن َجاَه
: يتتا رستتول اهلل هتتب يل هتت اق  ضنةلتتط: وال انيتترب إين  نتتط أختت   ستتيفا  أعجبتتا ضقلتتط, َمعإرظوف ــا
 َِعِن األَنَفال ََ اَلظوَن يتا رستول اهلل إين أريتد : ضقلتط وال ال رب إين مرضط ضأتاين رستول اهلل  ،َيسإ

ضران ال لث بعده جااةا ، . ضسرط. ال لث: ضقلط. إ: أن أمسم مايل أضأو ال بالن  ق ضقال

                                                 

 .مل يسم ويف إسناده من( 2/169)للبيهقي " دإا  النبو " (324)
بتتتاب  تتتلرب األخ املشتتترك، و  تتتر (3981)وبتتتوب  ،  تتتتاب األدب، بتتتاب  تتتلرب الوالتتتد املشتتترك،(3968) البختتتار  (323)

 .حديث عمر ملا رأى حلرب سرياء
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ابعرب إين شربط ا مر مم مو  من األن ار ض رب رج  متنهم أنفتال بلةت  مجت  ضأتيتط النت  والر 
 (326)ضأنةل اهلل عة وج   رمي ا مر .  

, تتةول ميمونترب بنتط احلتارث يف ستفرته يف هت ه العمتر  أن رستول اهلل : عن ابن عبتاس-263
 تتتا  ضأتتتتاه حوينتتتب بتتتن و تتتان التتت   زوجتتته العبتتتاس بتتتن عبتتتد املنلتتتب؛ ضأمتتتا  رستتتول اهلل أرتتترب  ل

عبتتدالعةى بتتن أيب متتيا بتتن عبتتد ود بتتن ن تتر بتتن مالتتك بتتن حستت  يف نفتتر متتن متتري  يف اليتتو  
إنه مد انق ال أجلك : ضقالوا له. من مررب و انط مري  مد و لته ب خرال رسول اهلل , ال الث

 عامتا وما علتيرم لتو تر تمتوين ضأعرستط بتل أرهتر م و تنعنا لرتم : ضقال الن  . ضاخرل عنا
وخلتت  أبتتا راضتتم  ضختترل رستتول اهلل . إ حاجتترب لنتتا يف  عامتتك ضتتاخرل عنتتا: متتالوا. ضة تترمتوه

 هنالك   ان رف رستول اهلل  موإه علال ميمونرب حىت أتاه هبا بسرف؛ ضبا هبا رسول اهلل 
 .(327)إىل املدينرب يف    احلجرب

 موافقة أهل الكتاب

حيب مواضقرب أه  الرتاب ضيما مل يتلمر  ن   ان ال: ابن عباس رضي اهلل عنهما مال -264
 و تتان املشتتر ون يفرمتتون ر وستتهم ضستتدل النتت   ,و تتان أهتت  الرتتتاب يستتدلون أشتتعارهم, ضيتته

 .(328)نا يته   ضرق بعد
َِ الرُّومظ * الم}ملا نةلط : عن نيار بن مرر  األسلمي مال -263 رإِض َوهظـم مِّـن ألِفـا َأوإنَـى ا*غظِلَب

ـِع ِسـِنينَ *َسـيَـغإِلبظونَ  بـَعإِد َغلَـِبِهمإ  و تان , ضرانتط ضتارس يتو  نةلتط هت ه اآليترب متاهرين للترو  ،{ِفـا ِبضإ
َمِئذ  }: املسلمون حيبون رهور الرو  عليهم ألهنم وإياهم أه   تاب، ويف  لك مول اهلل تعتاىل َويـَوإ

ِمنظونَ  ِر اللَِّه يَنصظرظ َمن َيَشاء َوهظَو الإَعزِيزظ  *يـَفإَر ظ الإمظؤإ ضرانتط متري   تب رهتور ضتارس ، {الرَِّحيمظ  بَِنصإ
ألهنم وإياهم ليستوا بأهت   تتاب وإ إميتان ببعتث؛ ضلمتا أنتةل اهلل تعتاىل هت ه اآليترب خترل أبتو برتر 

َِ الــرُّومظ * الــم}: ي تتي  يف نتتواحي مرتترب ال تتديق  ــ ــِبِهمإ ألِفــا َأوإنَــى ا*غظِلَب ــِد َغَل ــن بـَعإ ــم مِّ رإِض َوهظ

                                                 

( 1648" ) تةيةه"واحلتديث أخرجته مستلم يف  .، باب بر الوالد املشترك وإستناده  تةي (24" )األدب املفرد" (327)
 .لخمت را ،  تاب اجلهاد والسري باب األنفا

 .وإسناده حسن( 4/333" )دإا  النبو " (326)
،  تتاب الف تاا  بتاب يف ستدل النت  (2337)ومستلم , ،  تاب املنامتب بتاب  تفرب النت  (3338) البخار  (328)

 شعره وضرمه. 
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ض لك بينا وبيتنرم زعتم  تاحبرم أن : مال ناس من مري  أليب برر ،{ينَ ِفا ِبضإِع ِسنِ *َسيَـغإِلبظونَ 
بلتال، و لتك مبت   ترمي الرهتان : الرو  ستفلب ضارسا  يف ب م سنل أضل نراهنك علال  لكق مال

 م لع ق الب م  لث سنل إىل : ومالوا أليب برر. ضارهتن أبو برر واملشر ون وتواضعوا الرهان
ضم تط : ضستموا بيتنهم ستط ستنل متال:  متال. بينتك وستنا تنتهتي إليتهتسم سنل ضسم بيننا و 

الستتط ستتنل مبتت  أن يظهتتروا ضأختت  املشتتر ون رهتتن أيب برتتر ضلمتتا دخلتتط الستتنرب الستتابعرب رهتتر  
يف ب تم : الرو  علال ضارس ضعاب املسلمون علال أيب برر تسميرب سط ستنل ألن اهلل تعتاىل متال

 .(329)وأسلم عند  لك ناس   ري: مال. سنل

 تعزية غير المسلم وجواز وفنه
هلل  : يعة  املسلم ال مي يقتول: بن جريد وال ور  يقوإنا عط  :مالعن عبد الرزاق  -267

 .(330)بن آد  ما عشط إ بد من املو االسلنان والعظمرب ع  يا 
ولتيا معته متن أهت  دينته أحتد , لو  ان معي يهود  أو ن راين ضما  :عن معمر مال -266

 .(331) أترك السبا  تأ له وإ أ سله وإ أ لي عليها ا أدضنه ومل
 .(332)وليتبم الراضر جناز  املسلم : مال يل عناء : بن جريد مال عن ا -268
 .(333)ات انوا يتبعون جنااةن  : ولت عط سليمان بن موسال يق : بن جريد مالعن ا -269
متتتال . متتتم املستتتلملمتتتا  ستتليمان بتتتن داود ضتبعتتته اليهتتتود والن تتارى  :متتال عبتتتد التتترزاق -283
 .(334)وإ بأس به: معمر
وممنتا لته  مر  بنا جناز  ضقا  هلتا النت  : عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما مال -281
 .(335)((إذا رأيتم الجنازة فقوموا)): يا رسول اهلل إهنا جناز  يهود ق مال: ضقلنا

                                                 

ه ا حديث  ةي  حسن  ريب من حديث نيار بن مرر  إ نعرضه إإ من حديث عبد الرهن بتن : مال الرتم   (329)
 .، باب ومن سور  الرو (3194)الرتم    .أيب الةناد

 .وإسناده  ةي ( 7/42" )م نفه"عبد الرزاق يف  (333)
 .وإسناده  ةي ( 7/42" )م نفه"عبد الرزاق يف  (331)
 .وإسناده  ةي ( 7/42" )م نفه"عبد الرزاق يف  (332)
 .وإسناده  ةي ( 7/42" )م نفه"عبد الرزاق يف  (333)
 .وإسناده  ةي ( 7/42" )م نفه"عبد الرزاق يف  (334)
 .،  تاب اجلنااة باب القيا  للجناز (973)،  تاب اجلنااة، باب من ما  جلناز  يهود ، ومسلم (1311)البخار   (333)
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ستتتتعد ماعتتتتدين   تتتتان ستتتته  بتتتتن حنيتتتت  ومتتتتيا بتتتتن: عبتتتتد التتتترهن ابتتتتن أيب ليلتتتتال متتتتال -282
. إهنمتتا متتن أهتت  األرض أ  متتن أهتت  ال متترب: ضقيتت  هلمتتا. بالقادستتيرب ضمتتروا عليهمتتا جبنتتاز  ضقامتتا

 .(336)((ً  أليسَ نفسا)): إهنا جناز  يهود  ضقال :  به جناز  ضقا  ضقي  له إن الن  :  ضقال
 هتتب مجتتم متتن الستتل  إىل أن األمتتر بالقيتتا  منستتوخ حبتتديث :  (337)متتال القاضتتي عيتتاض

: متتتال. وهتتتو هنتتتا برتتتن, وتعقبتتته النتتتوو  بتتتأن النستتتخ إ ي تتتار إليتتته اإ إ ا تعتتت ر اجلمتتتم, علتتتي
 .(338)واملختار أنه مستةب

 اإلرث والومية
 .(339)إ بأس أن يو ي لليهود  والن راين: عن عامرالشع   مال -283
لَِياِئكظم مَّعإرظوف ا  ّ إِ : عن متاد  -284 َعلظوا ِإَلى َأوإ : وليا ك من أه  الرتاب يقولأ:  مال، َأن تـَفإ

 .(340)و يرب وإ مرياث هلم
ــاِئكظم مَّعإرظوف ــا  ّ إِ : عتتن متتتاد  يف مولتته-283 لَِي ــى َأوإ َعلظــوا ِإَل إإ أن يرتتون لتتك  و :  متتال ،َأن تـَفإ

ومتتال . مرابتترب لتتيا علتتال دينتتك ضتو تتي لتته بالشتتيء، هتتو وليتتك يف النستتب ولتتيا وليتتك يف التتدين
 .(341)احلسن م    لك

إ بتأس :  عه وهو يسأل عن الو يرب أله  الشترك متال: ابن جريد عن عناء مال عن -287
 . (342)هبا

 .(343)إ جيوز لل مي و يرب إإ ال لث :ومال احلسن -286

                                                 

 . تاب اجلنااة باب القيا  للجناز (971)ومسلم ,  تاب اجلنااة باب من ما  جلناز  يهود (1312)البخار   (337)
ملالري   احب الت اني  هو امما  احلاضظ القاضي أبو الف   عياض بن موسال بن عياض الية   األندلسي ا (336)

 (.23/212" )سري أعل  النبلء"، انظر ترمجته يف 344تويف سنرب 
 (.3/181" )ضت  البار " (338)
ويف إستتناده جتتابر اجلعفتتي وهتتو  ،(13/333)" م تتنفه"يف ، وعبتتد التترزاق (7/212" )م تتنفه"يف  ابتتن أيب شتتيبرب (339)

 .ضعي 
 .، وإسناده  ةي (7/212" )م نفه"يف  ابن أيب شيبرب (343)
 .، وإسناده  ةي (13/333)" م نفه"يف  زاقعبد الر  (341)
 .(7/213" )م نفه"يف  ابن أيب شيبرب (342)
 .يف باب باب الو يرب بال لث ،  تاب الو ايا، معلقا  البخار  (343)
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لِيَـاِئكظم مَّعإرظوف ــا  ّ إِ : ملتط لعنتتاء متا مولتته: عتن ابتتن جتريد متتال -288 َعلـظوا ِإلَــى َأوإ : متتال ،َأن تـَفإ
 .(344)نعم عنا ه إياه حيا وو يته له: الراضر بينهما مرابربق مال عناء امللمن: ملط. العناء

 .(345)ن  فيرب أو ط لنسيب هلا يهود إ: بن عمراعن ناضم عن  -289 

 الزواج من أهل الكتاب
ــوَرهظنَّ .. : األ تت  ضيتته ــبإِلكظمإ ِإَذا آتـَيإتظمظــوهظنَّ أظجظ َصــَناتظ ِمــَن الَّــِذيَن أظوتظــواإ الإِكَتــاَب ِمــن قـَ  ..َوالإمظحإ

 .[3:املااد ]
 الرواية والحديث عنهم

هتت  معتتك متتن : يومتتا  ضقتتال متتال ردضتتط رستتول اهلل  :عتن عمتترو بتتن الشتتريد عتتن أبيتته -293
،   ((هيــه)): ضأنشتتدته بيتتتا ، ضقتتال. ((هيــه)): متتال. نعتتم: شتتعر أميتترب بتتن أيب ال تتلط شتتياا ق ملتتط

 .(346)، حىت أنشدته ماارب بيط((هيه)): أنشدته بيتا ، ضقال
 .استنشد من شعر أميرب بن أيب ال لط وهو مشرك أن الن  : د الحديثفوائ
 .(347)((حدثوا عن بنا إسرائيل و  حرج)): متال رستول اهلل : متال عن أيب هريتر   -291
حيتتد نا عتتن بتتة إستترااي  حتتىت ي تتب  متتا   تتان نتت  اهلل : عتتن عبتتد اهلل بتتن عمتترو متتال -292

 .(348) ل ( ظمهأ   أ  ره ومع)يقو  إإ إىل عظم 
 

 اإلحسان إلى غير المسلمين
 ساضروها سفر  يف  الن  أ ةاب من نفر اننلق: مال عنه اهلل رضي سعيد أيب عن -151
 احلي  لك سيد ضلد  ي يفوهم أن ضأبوا ؛ضاست اضوهم العرب أحياء من حي علال نةلوا حىت
 أن لعله نةلوا ال ين لره ا هلإء أتيتم لو: بع هم ضقال ،شيء ينفعه إ شيء بر  له ضسعوا
 إ شيء بر  له وسعينا لد  سيدنا إن الره  أيها يا: ضقالوا. ضأتوهم شيء بع هم عند يرون

                                                 

 .، وإسناده  ةي (13/332)" م نفه"يف عبد الرزاق  (344)
 .وإسناده  ةي ( 2/316" )سننه"الدارمي يف  (343)
 .،  تاب الشعر(2233)مسلم  (347)
 .وإسناده  ةي باب احلديث عن بة إسرااي ،  تاب العلم،  (3772)أبو داود (346)
 .وإسناده  ةي باب احلديث عن بة إسرااي ،  ،  تاب العلم(3773)أبو داود (348)
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 لقد واهلل ولرن ألرمي إين واهلل نعم :بع هم ضقال شيءق من منرم أحد عند ضه  ينفعه
 من منيم علال ض احلوهم؛جعل   لنا لعلوا حىت لرم براق أنا ضما؛ ت يفونا ضلم است فنا م

 ضاننلق ؛عقال من نش  ضرأ ا. {العالمين رب هلل الحمد} :ويقرأ عليه يتف  ضاننلق ،الفنم
 ضقال .مسمواأ :بع هم ضقال ،عليه  احلوهم ال   جعلهم ضأوضوهم :مال. ملبرب به وما ميشي
 لالع ضقدموا يأمرنا ما ضننظر ؛ ان ال   له ضن  ر  الن  نأيت حىت تفعلوا إ :الرم ال  
 لا واضربوا اقسموا أمبتم قد)): مال  . ((رقية أنها يدريَ وما)): ضقال له ض  روا اهلل رسول
 .(349) اهلل رسول ض ةك. ((سهما معكم
أهتتتديتم جلارنتتتتا  : حبتتتط لتتته شتتتا  يف أهلتتته ضلمتتتا جتتتاء متتتال أنتتته: أن عبتتتد اهلل بتتتن عمتتترو -294

مــا زال جبريــل يومــينا بالجــار )) :يقتتول اليهتتود  أهتتديتم جلارنتتا اليهتتود ق  عتتط رستتول اهلل 
 .(350)((حتى ظننَ أنه سيورثه

ملا هاجر  و لك مبي  أن أسلم ضةلتب يل  أتيط الن  : عن أيب ب ر  الففار  مال -293
نبيتتط : شتتويهرب  تتان حيلبهتتا ألهلتته ضشتتربتها؛ ضلمتتا أ تتبةط أستتلمط، ومتتال عيتتال رستتول اهلل 

: شا  ضشربتها ورويتط ضقتال يل النت   ل اهلل ضةلب يل رسو . الليلرب  ما بتنا البارحرب جياعا  
ضقتتال رستتول اهلل . يتتا رستتول اهلل متتد رويتتط متتا شتتبعط وإ رويتتط مبتت  اليتتو : ملتتط . ((أرويــَ؟))
 :((إن الكافر ياكل فا سبعة أمعاء وإن المؤمن ياكل فا معاء واحد))(351). 

أيت باألستتتارى وأيت ملتتتا  تتتان يتتتو  بتتتدر : عتتتن جتتتابر بتتتن عبتتتد اهلل رضتتتي اهلل عنهمتتتا متتتال -297
له ممي ا  ضوجدوا مميص عبد اهلل بتن أيب يقتدر عليته  بالعباس ومل يرن عليه  وب ضنظر الن  

 .(352)ممي ه ال   ألبسه إياه؛ ضل لك نة  الن   ضرساه الن  
  .يد ضأحب أن يراضاه  انط له عند الن  : مال ابن عيينرب

                                                 

خمت ترا ،  تتاب ( 1110)ومسلم , ،  تاب امجار ، باب ما يعني يف الرميرب علال أحياء العرب(1116)البخار   (349)
 .قرآن واأل  ارالسل  باب جواز أخ  األجر  علال الرميرب بال

بتتتاب يبتتتدأ  (1/33" )األدب املفتتترد"، والبختتتار  يف متتتا جتتتاء يف حتتتق اجلتتتواربتتتاب ( 1943" )ستتتننه"الرتمتتت   يف  (333)
 .باجلار

 .(3/37" )جممم الةوااد. "بع ه" األوس "رواه أهد ورجاله رجال ال ةي ، وروى الن اين يف : مال اهلي مي (331)
 تتتتاب  تتتفا  املنتتتاضقل (2663)ومستتتلم , ستتتو  ل ستتتارى،  تتتتاب اجلهتتتاد والستتتري بتتتاب الر(3338)البختتتار   (332)

 .وأحرامهم



 

111 

متتري  حتتل أتتتوا املدينترب يف ضتتداء أستتراهم  تتانوا أن مشتر ي : عتن ع متتان بتتن أيب ستتليمان -296
ضرنط أ م مراء  الن  : مال جبري. يبيتون يف املسجد منهم جبري بن منعم

(353). 
يف مستري ضتأدجلوا ليلتتهم حتىت إ ا  تان وجته  أهنتم  تانوا متم النت  : عمران بن ح ل -298

ستتتيقظ متتن منامتته أبتتو ال تتب  عرستتوا ضفلبتتتهم أعيتتنهم حتتىت ارتفعتتط الشتتما؛ ضرتتان أول متتن ا
من منامه حتىت يستتيقظ، ضاستتيقظ عمتر ضقعتد أبتو برتر عنتد  و ان إ يومظ رسول اهلل , برر

ضنتتةل و تتلال بنتتا الفتتدا  ضتتاعتةل رجتت  متتن  رأستته ضجعتت  يرتت  ويرضتتم  تتوته حتتىت استتتيقظ النتت  
 تتابتة أ:  متتال. ((يــا فــلن مــا يمنعــَ أن تصــلا معنــا)): القتتو  مل ي تت  معنتتا؛ ضلمتتا ان تترف متتال

يف ر توب بتل يديته ومتد عنشتنا  جنابرب ضأمره أن يتتيمم بال تعيد    تلال وجعلتة رستول اهلل 
أيتن املتاءق : ا حنتن بتامرأ  ستادلرب رجليهتا بتل متةادتل ضقلنتا هلتاعنشا شديدا ؛ ضبينما حنتن نستري إ 

اننلقتي إىل رستول : يو  وليلرب، ضقلنتا:  م بل أهلك وبل املاءق مالط: إنه إ ماء ضقلنا: ضقالط
ضةد تتته أ تت   ومتتا رستتول اهللق ضلتتم نرلمهتتا متتن أمتتره حتتىت استتتقبلنا هبتتا النتت  : مالتتط اهلل 

 ته أهنا ملمترب، ضأمر أةادتيها ضمس  يف العةإوين ضشربنا عناشا  أربعل ال   حد تنا  ري أهنا حد
وهي تراد تتنؤ متن املت ء   , رجل  حىت روينا ضم نا    مربرب معنا وإداو   ري أنه مل نسق بعريا  

لقيتط أستةر : مالتط. ضجمتم هلتا متن الرستر والتمتر حتىت أتتط أهلهتا. ((هاتوا ما عنـدكم)):  مال
 .(354)   ما زعموا ضهدى اهلل  لك ال ر  بتلك املرأ  ضأسلمط وأسلمواالناس أو هو ن

وأ تتةابه متتابلوا إحستتان املتترأ  ب حستتان ضلتتم يتعرضتتوا هلتتا وإ  أن النتت  : فوائــد الحــديث
 .لقومها

 قبول وعوة غير المسلمين

                                                 

،  تاب اجلهاد والسري باب ضداء املشر ل، (3333)، وأ   احلديث يف البخار  (1/21" )مسنده"الشاضعي يف  (333)
 . تاب ال ل  باب القراء  يف ال ب (473)ومسلم 

بتتاختلف ( 782)ومستتلم , ه متتن املتتاءبتتاب ال تتعيد النيتتب وضتتوء املستتلم يرفيتت،  تتتاب التتتيمم (344)البختتار   (334)
 .يسري باب م اء ال ل  الفااترب واستةباب تعجي  م ااها
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ومتد , إىل خبتة شتعري وأهالترب ستنخرب ضأجابته دعا رستول اهلل  أن يهوديا  : عن أنا-299
 . (355)أن خيا ا   :بان أي ا  مال أ
أليب ستلمرب والتةبري   نط متر  يف أرض منعهتا النت  : عن أ اء بنط أيب برر مالط  -333

ولنتتتا جتتتار متتتن اليهتتتود ضتتت ب  شتتتا  ضنبختتتط , يف أرض الن تتتري ضختتترل التتتةبري متتتم رستتتول اهلل 
تتدعال  وأنتا حامت  بابنترب يل, ضوجد  رحيها ضدخلة من ري  اللةم ما مل يتدخلة متن شتيء مت 

خدجيتترب، ضلتتم أ تت  ضاننلقتتط ضتتدخلط علتتال امرأتتته أمتتتبا منهتتا نتتارا  لعلهتتا تنعمتتة، ومتتا يب متتن 
حاجرب إىل النار؛ ضلما مشمط رحيه ورأيته ازدد  شرا  ضأ فأته   جاط ال انيرب أمتتبا م ت   لتك، 

 أدختت  علتتيرم:   ال ال تترب، ضلمتتا رأيتتط  لتتك معتتد  أبرتتي وأدعتتو اهلل ضجتتاء زول اليهوديتترب ضقتتال
ضتتتل آ تتت  منهتتتا أبتتتدا أو ترستتتلي إليهتتتا : متتتال. العربيتتترب دخلتتتط تقتتتتبا نتتتارا   [إ إإ]: أحتتتدق مالتتتط

متال ابتن  .(356)ضأرستلط إيل بقدحترب ومل يرتن يف األرض شتيء أدعتال إيل متن تلتك األ لترب. منها
 . القدحرب عرمرب: برري

 المن عليهم بالعت 
الصـــلة اتقـــوا اهلل فيمـــا الصـــلة )):  تتتان آختتتر  تتتل  رستتتول اهلل : متتتال عتتتن علتتتي  -331

  .(357)((ملكَ أيمانكم

 .(358)له ن رانيا   أن عمر بن عبد العةية أعتق  لما   :عن إ اعي  بن أيب حريم -332
أنتته أعتتق  لمتتا  لته ن تترانيا   تان وهبتته لتبعؤ أهلتته ضرجتم إليتته يف متترياث : عتن ابتتن عمتر -333
 .(359)ضأعتقه
 .(360)ه جموسيا  عن خارجرب بن زيد أن أباه أعتق  لما ل -334

                                                 

بتتتتتاب جتتتتتواز أ تتتتت  املتتتتترق  تتتتتتاب األشتتتتتربرب ( 2341) تتتتتتاب األ عمتتتتترب بتتتتتاب املتتتتترق، ومستتتتتلم ( 3437)البختتتتتار   (333)
 .حب النعا واستةباب أ   اليقنل وإي ار أه  املااد  بع هم بع ا  وإن  انوا ضيفانا  إ ا مل يرره  لك  ا

 .(8/333" )جممم الةوااد."رواه الن اين وضيه ابن هليعرب وحدي ه حسن وبقيرب رجاله رجال ال ةي  : مال اهلي مي (337)
 .وإسناده  ةي  تاب األدب باب يف حق اململوك   ،(3137)أبو داود  (336)
( 7/283" )م تتتتتنفه"، وابتتتتتن أيب شتتتتيبرب يف (7/18" )م تتتتنفه"، وعبتتتتتد التتتترزاق يف (1383" )مو اتتتته"مالتتتتك يف  (338)

 .وإسناده  ةي 
 .، وإسناده  ةي (3/138" )م نفه"ابن أيب شيبرب يف  (339)
 .(7/124" )م نفه"عبد الرزاق يف  (373)
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 العفو عنهم
لقيط عبد اهلل بن عمرو بن العاص  :عن عناء بن يسار مال: جاء يف و   الن   -333

أجت  واهلل إنته ملو توف : متال. يف التتورا  أخ ين عن  فرب رستول اهلل : رضي اهلل عنهما ملط
ا  ونتتت يرا ،  وحتتتةرا يتتتا أيهتتتا النتتت  إنتتتا أرستتتلناك شتتتاهدا  ومبشتتتر : يف التتتتورا  بتتتبعؤ  تتتفته يف القتتترآن

وإ ل ميل أنط عبد  ورسويل  يتتك املتو ت ، لتيا بفتظ وإ  لتيظ وإ ستخاب يف األستواق، 
ولن يقب ه اهلل حىت يقيم به امللرب العوجاء بتأن يقولتوا إ , يدضم بالسيارب السيارب ولرن يعفو ويففر

 .(361)ويفت  هبا أعينا  عميا  وآ انا   ما  وملوبا   لفا  , إله إإ اهلل
إ ضتظ وإ  لتيظ وإ  تخاب باألستواق  جنده مرتوبا  حممد رسول اهلل : ومال  عب -337

، وأمته احلمادون ير ون اهلل عتة وجت  علتال  ت  جنتد وإ جيةئ بالسيارب السيارب ولرن يعفو ويففر
ويتأزرون علال أن اضهم ويتوضتلن علتال أ تراضهم منتاديهم ينتاد  يف جتو , وحيمدونه يف    منةلرب

ومولده أررب , هلم باللي  دو   دو  النة , ء  فهم يف القتال و فهم يف ال ل  سواءالسما
 .(362)وملره بالشا , ومهاجره بنيبرب

لبيد بن األع م : يهود  من يهود بة زريق يقال له سةر الن  : عن عااشرب مالط -336
يتتو  أو  ا  ليلتترب   يتت  إليتته أنته يفعتت  الشتتيء ومتا يفعلتته، حتتىت إ ا  تان  ا  حتىت  تتان النت  

يــا عائشــة أشــعرت أن اهلل جــل وعــل قــد أفتــانا فيمــا اســتفتيته؟ قــد )):   دعتتا   متتال دعتتا النتت  
وجلــس اآلَــر عنــد رجلــا فقــال الــذي عنــد رجلــا للــذي , جــاءنا رجــلن فجلــس أحــدهما عنــد رأســا

فــا أي : اللبيــد بــن األعصــم، قــ: ومــن طبــه؟ قــال: مطبــوب، فقــال: مــا وجــع الرجــل؟ قــال: عنــد رأســا
: مالتط. ((فـا بئـر ذي ذروان: وأيـن هـو؟ قـال: فا مشط ومشاطة وجَ طلعة ذكـر قـال: شاء؟ قال

يــا عائشــة فكــان ماءهــا نقاعــة الحنــاء )): يف أنتتاس متتن أ تتةابه   جتتاء ضقتتال ضأتاهتتا رستتول اهلل 
ا أنا فقد أم)): يا رسول اهلل ضهل أحرمته أو أخرجتهق مال: ضقلط. ((ولكان نخلها رؤوس الشياطين

 .(363)، ضأمر هبا ضدضنط((ً  عافانا اهلل وكرهَ أن أثير على الناس منه شيئا

                                                 

 . تاب البيو ، باب  راهيرب السخب يف السوق( ،2123)البخار   (371)
 .(1/17" )سننه"الدارمي  يف  (372)
 .باب السةر( 2189)،  تاب النب، باب ه  يستخرل السةر، ومسلم (3673)البخار   (373)
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 .(364)ي نعه ومل شياا  نم أنه إليه  ي   ان حىت سةر  الن  أن: عااشرب عن -112
ت متن أعلتال :ستا  شتهاب ابتن عن يونا أخ ين :وهب ابن ومال -115  العهتد أهت  متن ةرس 

 أهتتت  متتتن و تتتان,  تتتنعه متتتن يقتتتت  ضلتتتم  لتتتك لتتته  تتتنم متتتد  اهلل رستتتول أن بلفنتتتا:  متتتال تتتت قم  
  .(365)الرتاب

 .و ان ب مرانه اإمت اص منه, عفا عن اليهود  أن الن  : فوائد الحديث
وأيب برتر  جاءنا رس   فار مري  جيعلتون يف رستول اهلل : عن سرامرب بن خعشم مال -313

ا يف جملتتا متتن جمتتالا بتتة متتد  أمبتت  ديتترب  تت  واحتتد منهمتتا ملتتن متلتته أو أستتره؛ ضبينمتتا أنتتا جتتال
يتتا ستترامرب إين متتد رأيتتط آنفتتا أستتود  بالستتاح  : ضقتتال. رجتت  متتنهم حتتىت متتا  علينتتا وحنتتن جلتتوس

إهنتتم ليستتوا هبتتم ولرنتتك رأيتتط : ضعرضتتط أهنتتم هتتم ضقلتتط لتته: متتال ستترامرب. أراهتتا حممتتدا  وأ تتةابه
ضتتتدخلط ضتتأمر  جتتتاري  أن  ضلنتتا وضلنتتا  اننلقتتتوا بأعيينتتا،   لب تتط يف ايلتتتا ستتاعرب،   ممتتط

وهتتي متتن وراء أ متترب ضتةبستتها علتتي وأختت   رحمتتي ضخرجتتط بتته متتن رهتتر البيتتط , ختتترل بفرستتي
ضةننط بةجه األرض وخف ط عاليه حتىت أتيتط ضرستي ضر بتهتا ضرضعتهتا تقترب يب حتىت دنتو  
منهم ضع ر  يب ضرسي ضخرر  عنها ضقمط ضأهويتط يتد  إىل  نتان  ضاستتخرجط منهتا األزإ  

قسمط هبا أضرهم أ  إ ضخترل الت   أ تره؛ ضر بتط ضرستي وع تيط األزإ  تقترب يب حتىت ضاست
ستتاخط يتتدا ضرستتي يف , وهتتو إ يلتفتتط وأبتتو برتتر ير تتر اإلتفتتا ,  عتتط متتراء  رستتول اهلل 

األرض حىت بلفتا الر بتل ضخرر  عنها   زجرهتا ضنه ط؛ ضلتم ترتد ختترل يتديها ضلمتا استتو  
ع تتان ستتا م يف الستتماء م تت  التتدخان؛ ضاستقستتمط بتتاألزإ  ضختترل التت   ماامتترب إ ا أل تتر يتتديها 

أ ره ضناديتهم باألمان ضومفوا، ضر بتط ضرستي حتىت جاتتهم وومتم يف نفستي حتل لقيتط متا لقيتط 
إن مومتتك متتد جعلتتتوا ضيتتك الديتتترب : ضقلتتط لتتته. متتن احلتتبا عتتتنهم أن ستتيظهر أمتتر رستتتول اهلل 
علتتيهم التتةاد واملتتتا  ضلتتم يتترزآين ومل يستتأإين إإ أن  وأختت هتم أخبتتار متتا يريتتد النتتاس هبتتم وعرضتتوا

ضستتألته أن يرتتتب يل  تتتاب أمتتن ضتتأمر عتتامر بتتن ضهتتري  ضرتتتب يف رمعتترب متتن . ((أَــَ عنــا)): متتال
أدمي   م ال رسول اهلل 

(366). 

                                                 

 .قسةر إ ا ال مي عن يعفال ه  باب،  تاب اجلةيرب واملوادعرب (3163)ار البخ (374)
 .قسةر إ ا ال مي عن يعفال ه  بابالبخار   تاب اجلةيرب واملوادعرب،  (373)
 .وأ ةابه إىل املدينرب ،  تاب منامب األن ار، باب هجر  الن  (312)البخار   (377)
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 .عفا عن سرامرب مم أنه أراد الني  من الن   أن الن  : فوائد الحديث
 الن  ضقال ،سم ضيها شا   للن  أهديط خي  ضتةط ملا: مال  هرير  أيب عن -100
 :((يهوو من هنا ها كان من إلا اجمعوا)) .ماوقا أنتم فهل شاء عن سائلكم إنا)) :ضقال له ضجمعوا 

 أبوكم بل كذبتم)): ضقال .ضلن: مالوا. ق((أبوكم من)):  الن  هلم مال .نعم: ضقالوا. ((عنه
 أبا يا نعم: ضقالوا. ق((عنه سالَ إن شاء عن ماوقا أنتم فهل)): مال . دمط: مالوا. ((فلن

 نرون :مالوا. ((النار؟ أهل من)) :هلم ضقال ،أبينا يف عرضته  ما   بنا عرضط   بنا وإن القاسم
: مال  . ((أبدا فيها نخلفكم   واهلل فيها اَسؤوا)):  الن  ضقال .ضيها ختلفونا   يسريا   ضيها
 فا جعلتم هل)): مال .القاسم أبا يا نعم: ضقالوا. ((عنه سالتكم إن شاء عن ماوقا أنتم هل))

  ا با    نط إن أردنا: مالوا. ((ذلَ على حملكم ما)) :مال .نعم: مالوا. ق((سما   الشاة هذه
 .(367)ي رك مل نبيا    نط وإن نسرتي 

ضجتيء  بشتا  مستمومرب ضأ ت  منهتا أن يهوديرب أتط النت  : عن أنا بن مالك  -312  
ضما زلط أعرضها يف هلوا  رسول اهلل . (( )): أإ نقتلهاق مال :هبا ضقي 

(368). 
علال عبد اهلل بتن أيب ابتن ستلول وهتو يف رت   مر رسول اهلل : مال عن أيب هرير   -313

والت   أ رمتك والت   : ضقال ابنته عبتد اهلل بتن عبتد اهلل. مد    علينا ابن أيب  بشرب: أمجرب ضقال
إ ولرتن بتر أبتاك وأحستتن : ضقتال رستول اهلل . ك الرتتاب لتان شتاط آلتينتك برأستتهأنتةل عليت
 .(369) ةبته
 نتتط أمتتول واهلل لتتو آمتتن أةمتتد مجيتتم النتتاس متتا آمنتتط بتته؛ ضلمتتا ضتتت  : عتتن شتتيبرب متتال -114

:  مرتتترب وختتترل إىل هتتتوازن خرجتتتط معتتته رجتتتاء أن أجتتتد ضر تتترب آختتت  ب تتتأر متتتري   لهتتتا منتتته متتتال
عن بفلته ضدنو  منته وانت تبط ستيفال ألضتربه بته؛  ةل رسول اهلل ضاختل  الناس  ا  يو  ون

ـــا شـــيبة اون منـــى )): ومتتتال. ضرضتتتم ىل شتتتواظ متتتن نتتتار  تتتاد ميةشتتتة، ضالتفتتتط إيل  رستتتول اهلل  ي
ضواهلل ما رضم يده حتىت : مال. ((اللهم أعذه من الشيطان:  فدنوت منه فوضع يده على مدرى وقال
ضتقتتدمط إىل العتتدو :  متتال. ((اذهــب فقاتــل)): ى،   متتالهلتتو يوماتت  أحتتب إىل متتن  عتتال وب تتر 

                                                 

 .عنهم يعفال ه  باملسلمل  وناملشر   در إ ا باب، ،  تاب اجلةيرب واملوادعرب(1065)البخار   (376)
 .،  تاب السل  باب السم(2193)،  تاب اهلبرب، باب مبول اهلديترب من املشر ل، ومسلم (2716)البخار   (378)
 .(2/163" )امحسان – ةيةه "ابن حبان يف  (379)
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يتتا شتتيبرب التت ى أراد اهلل بتتك : واهلل لتتو لقيتتط أىب لقتلتتته لتتو  تتان حيتتا ؛ ضلمتتا تراجتتم النتتاس متتال ىل
خري با أرد  لنفسك   حد ا بر  ما  ان ً نفسال با مل ينلم عليه أحد إإ اهلل عتة وجت  

 . (370)((غفر اهلل لَ)): أستففر اهلل ضقال: وملط. ضتشهد 
أن وضتد : حتد ة عمترو بتن شتعيب عتن أبيته عتن جتده": املفاز "ومال ابن إسةاق يف  -313

يا رسول اهلل إنا أه  وعشري  ومد أ تابنا متن التبلء متا إ : ومد أسلموا مالوا هوازن أتوا الن  
يتتا :  تترد ضقتتالو تتان رجتت  متتن هتتوازن يرتتا أبتتا :  فتتال عليتتك؛ ضتتامنن علينتتا متتن اهلل عليتتك متتال

ضتت  ر احلتتديث ..  رستتول اهلل إ تتا يف احلظتتاار عماتتتك وخاإتتتك وحواضتتنك التتليت  تتن يرفلنتتك
 . والشعر بنوله

ومد ومم يل ه ا احلديث وضيه الشعر عاليا  عشار  امسناد   رتته : مال ابن حجر رهه اهلل
وأعتت  بتتن عبتتد التت  إستتناده ." األربعتتل املتباينتترب"وأمليتتته متتن وجتته آختتر يف " العشتتر  العشتتاريرب"يف 

 .(371)واهلل املستعان, يف ترمجرب زياد بن  ارق" لسان امليةان"بأمر  ري مادح مد أوضةته يف 
ضقتتال رستتول اهلل  !الستتا  عليتتك :ضقتتال متتر يهتتود  برستتول اهلل : متتالأنتتا بتتن مالتتك  -317
 :((وعليك)) . ضقال رسول اهلل :((السـام عليـَ :أتـدرون مـا يقـول؟ قـال)) .يتا رستول : لوا متا

 .(372)((  إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم)) :اهلل أإ نقتلهق مال
الستا  : ضقتالوا استأ ن ره  من اليهود علال النت  : عن عااشرب رضي اهلل عنها مالط -316
ــا عائشــة إن اهلل رفيــ  يحــب الرفــ  فــا األمــر  )) :بتت  علتتيرم الستتا  واللعنتترب ضقتتال :ضقلتتط .عليتتك ي
 .(373)((وعليكم :قلَ)) :مال! أومل تسمم ما مالوا: ملط .((كله

 ضعترق معتد إ ا ضرتان  ليظتان منريان  وبان  اهلل رسول علال  ان: مالط عااشرب عن -102
 إىل  تتوبل منتته ضاشتترتيط إليتته بع تتط لتتو :ضقلتتط اليهتتود  لفتتلن الشتتا  متتن بتتة ضقتتد ؛عليه  قتتل

                                                 

 ولتته شتتاهد  متتا   تتر, وهتتو ضتتعي  جتتدا   ،(3/143" )دإاتت  النبتتو "، والبيهقتتي يف (8/213" )البدايتترب والنهايتترب" (363)
 .البيهقي يف مفاز  ابن إسةق

 .(2/363" )ام ابرب يف متيية ال ةابرب" (361)
بتاب  (2173)، ومسلم ،  تاب استتابرب املرتدين، باب إ ا عرض ال مي و ريه بسب الن  (7927)البخار   (362)

 .النهي عن ابتداء أه  الرتاب بالسل  و ي  يرد عليهم
بتاب  (2173)، ومستلم الت مي و تريه بستب النت    تاب استتابرب املرتتدين بتاب إ ا عترض( 7926)البخار   (363)

 .النهي عن ابتداء أه  الرتاب بالسل  و ي  يرد عليهم
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 رستول ضقتال .بتدرامهي أو أتايل يت هب أن يريتد إ تا يريد ما علمط مد :ضقال إليه ضأرس  امليسر 
 .(374)((لألمانة وآواهم هلل أتقاهم من أنا علم قد كذب)):  اهلل

ملتتتا دختتت  مرتتترب ستتترح التتتةبري بتتتن العتتتوا  وأبتتتا عبيتتتد  بتتتن  أن النتتت  : عتتتن أيب هريتتتر   -319
روا هتتت ا استتتل: يتتتا أبتتتا هريتتتر  اهتتتت  باألن تتتار متتتال: ومتتتال, اجلتتتراح وخالتتتد بتتتن الوليتتتد علتتتال ا يتتت 

: النريتتق ضتتل يشتترضن لرتتم أحتتد إإ أ تمتتوه ضنتتادى منتتاد إ متتري  بعتتد اليتتو ، ضقتتال رستتول اهلل 
وعمتتد  تتناديد متتري  ضتتدخلوا الرعبتترب , ((مــن وَــل وارا  فهــو آمــن ومــن ألقــى الســل  فهــو آمــن))

 و تتلال خلتت  املقتتا    أختت  جبنبتت  البتتاب ضخرجتتوا ضبتتايعوا النتت   ضفتتص هبتتم و تتاف النتت  
 .ال امسل عل

  أتتتال الرعبتترب ضأختت  :  زاد ضيتته القاستتم بتتن ستتل  بتتن مستترل عتتن أبيتته هبتت ا امستتناد متتال 
: نقول ابن أخ وابن عم حليم رحيم متال: مالوا. ((ما تقولون وما ت نون؟)): بع اديت الباب ضقال

َريـَب َعلَـيإكظ } :أمتول  متا متال يوست : ضقال رسول اهلل . ومالوا  لك  ل ا   َم يـَغإِفـرظ اللّـهظ َ  تـَثـإ مظ الإيَــوإ
 .(375)ضخرجوا  أ ا نشروا من القبور ضدخلوا يف امسل : مال .{َلكظمإ َوهظَو َأرإَحمظ الرَّاِحِمينَ 

متتتا  علتتتال بتتتاب  حتتتد ة بعتتتؤ أهتتت  العلتتتم أن رستتتول اهلل : متتتال حممتتتد بتتتن استتتةاق -323
عبـده وهـزم ا حـزاب وحـده أ      إله إ  اهلل وحده   شـريَ لـه مـدق وعـده ونصـر)): الرعبرب ضقال

أ  , كل ماثرة أو وم أو مال يدعى؛ فهو موضـوع تحـَ قـدما هـاتين إ  سـدانة البيـَ وسـقاية الحـاج
وقتيــل الخطــا شــبه العمــد بالســوط والعصــا ففيــه الديــة مغل ــة مائــة مــن ا بــل أربعــون منهــا فــا بطونهــا 

ــاء النــاس مــن آوم إن اهلل قــد أذهــب عــنكم نخــوة الج, يــا معشــر قــريش. أو وهــا اهليــة وتع مهــا باآلب
َناكظم مِّن ذََكر  َوأظنثَـى}: وآوم من تراب ثم تل هذه اآلية َلقإ ََ يـا معشـر : اآلية كلهـا ثـم قـال {يَا أَيُـَّها النَّاسظ ِإنَّا 

اذهبـــوا فـــانتم )): متتتال.ختتتريا  أخ  تتترمي وابتتتن أخ  تتترمي : متتتالوا. ((قـــريش مـــا تـــرون أنـــا فاعـــل فـــيكم؟
 .(376)((الطلقاء

 مف  ضلما؛ جند مب   اهلل رسول مم  ةا أنه: عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن -110
 الناس وتفرق , اهلل رسول ضنةل اه الع   ري واد يف القاالرب ضأدر تهم؛ معه مف   اهلل رسول

                                                 

حتديث عااشترب : بتاب متا جتاء يف الرخ ترب يف الشتراء إىل أجت ، متال أبتو عيستال ،،  تاب البيو (1213)الرتم    (364)
 .املعلو ، باب البيم إىل األج  (6/294" )سننه"حديث حسن  ريب  ةي ، والنسااي يف 

 .، وإسناده  ةي (9/118" )الر ى"البيهقي يف  (363)
 .(1173" )السلسلرب ال عيفرب"وانظر , مرسل  ( 4/331)إبن   ري " البدايرب والنهايرب" (367)
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 ضنمنا :جابر مال. سيفه هبا ضعلق  ر   ط  اهلل رسول ونةل بالشجر يستظلون الع اه يف
 نإ)):  اهلل رسول ضقال جالا أعرايب عنده ض  ا؛ ضجاناه يدعونا  اهلل رسول إ ا   ربنوم
 فها اهلل :قلَ منا؟ يمنعَ من: لا فقال ملتا يده فا وهو فاستيق َ نائم وأنا سيفا اَترط هذا
  .(377) اهلل رسول يعامبه مل  . ((جالس ذا هو

زد شنوء  و ان يرمي من ه ه الري  أن ضمادا  مد  مررب  ان من أ: عن ابن عباس -322
لو أين رأيط ه ا الرج  لع  اهلل : ضقال. ضسمم سفهاء من أه  مررب يقولون إن حممدا  جمنون

يا حممد إين أرمي من ه ه الري  وإن اهلل يشفي علال يد  : ضلقيه ضقال: مال. يشفيه علال يد 
ستعينه من يهده اهلل فل مضل إن الحمد هلل نحمده ون)): من يشاء ضه  لكق ضقال رسول اهلل 

له ومن يضلل فل هاوي له وأشهد أن   إله إ  اهلل وحده   شريَ له وأن محمدا  عبده ورسوله أما 
:  لث مرا  مال أعد علي   لماتك هلإء ضأعادهن عليه رسول اهلل : ضقال: مال. ((بعد
,  عط م    لما  هلإءلقد  عط مول الرهنرب ومول السةر  ومول الشعراء؛ ضما : ضقال

ضبايعه ضقال : ها  يدك أبايعك علال امسل  مال: ضقال: مال. ولقد بلفن ناعوس البةر
سريرب ضمروا بقومه  ضبعث رسول اهلل : ، وعلال مومك، مال وعلال مومي مالرسول اهلل 

أ بط منهم : ضقال رج  من القو . ه  أ بتم من هلإء شياا ق: ضقال  احب السريرب للجي 
 .(378)ردوها؛ ض ن هلإء مو  ضماد: منهر  ضقال

جلتتا : وحتتد ة حممتتد بتتن جعفتتر بتتن التتةبري عتتن عتترو  بتتن التتةبري متتال: متتال ابتتن إستتةاق -323
و ان عمري , عمري بن وهب اجلمةي مم  فوان بن أميرب يف احلجر بعد م اب أه  بدر بيسري

أ ةابه ويلقون منته عنتاء و  وبن  ان يل   رسول اهلل , بن وهب شينانا  من شيا ل مري 
والتت   أستتره رضاعتترب بتتن : متتال ابتتن هشتتا . و تتان ابنتته وهتتب بتتن عمتتري يف أستتارى بتتدر, وهتتو أرتترب

 .راضم أحد بة زريق
ضةتتد ة حممتتد بتتن جعفتتر عتتن عتترو  ضتت  ر أ تتةاب القليتتب وم تتاهبم : متتال ابتتن إستتةاق 

متتا واهلل لتتوإ ديتتن  تتدمط أ: ختتري متتال لتته عمتتري [بعتتدهم]واهلل متتا أن يف العتتي  : ضقتتال  تتفوان

                                                 

،  تاب اجلهاد الستري، بتاب تفترق النتاس عتن اممتا  عنتد القاالترب واإستتظلل بالشتجر، ومستلم (1501)البخار   (366)
 .(باب  ل  ا وف (261)

 . تاب اجلمعرب باب ختفي  ال ل  وا نبرب( 878)مسلم  (368)
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عليَّ ليا عند  م ا ه وعيال أخشال عليهم ال يعرب بعد  لر بط إىل حممد حىت أمتله ضت ن يل 
علتتي  دينتتك أنتتا أم تتيه : ضا تنمهتتا  تتفوان بتتن أميتترب ضقتتال: متتال. ضتتيهم علتترب ابتتة أستتري يف أيتتديهم

ضتا تم : ضقتال لته عمتري. عنك وعيالك مم عيايل أواسيهم متا بقتوا إ يستعة شتيء ويعجتة عتنهم
  أمر عمري بسيفه ضشة  له وسم   اننلتق حتىت متد  :  مال. سأضع : علي  شأين وشأنك مال

املدينرب ضبينما عمر بن ا ناب يف نفر من املسلمل يتةد ون عن يو  بدر ويت  رون متا أ ترمهم 
اهلل بتتته ومتتتا أراهتتتم يف عتتتدوهم إ  نظتتتر عمتتتر إىل عمتتتري بتتتن وهتتتب ومتتتد أنتتتاخ علتتتال بتتتاب املستتتجد 

وهتتو التت   , هتت ا الرلتتب عتتدو اهلل عمتتري بتتن وهتتب متتا جتتاء إإ لشتتر: ضقتتال. شتتةا  الستتي متو 
يتا نت  اهلل هت ا عتدو اهلل : ضقتال حر  بيننا وحةرنتا للقتو  يتو  بتدر،   دخت  علتال رستول اهلل 

ضأمب  عمر حىت أخت  حبمالترب :  مال. ضأدخله علي  : مال. عمري بن وهب مد جاء متوشةا  سيفه
ضاجلستتوا  ملتتن  تتان معتته متتن األن تتار أدخلتتوا علتتال رستتول اهلل : لببتته هبتتا ومتتالستتيفه يف عنقتته ض

؛ ضلمتا رآه عنده واح روا عليه من ه ا ا بيث؛ ض نه  ري مأمون،   دخ  به علال رستول اهلل 
:  أرستتله يتتا عمتتر أدن يتتا عمتتري ضتتدنا   متتال: رستتول اهلل وعمتتر آختت  حبمالتترب ستتيفه يف عنقتته متتال

متتد أ رمنتتا اهلل بتةيتترب ختتري : ضقتتال رستتول اهلل . يتترب أهتت  اجلاهليتترب بيتتنهمأنعتتم  تتباحا  و انتتط  
أمتا واهلل يتا حممتد إن  نتط هبتا حلتديث عهتد : متال. من  يتك يتا عمتري بالستل   يترب أهت  اجلنترب

ضمتا :  متال. جاط هلت ا اإستري الت   يف أيتديرم ضأحستنوا ضيته: ضما جاء بك يا عمري مال: مال
ا تدمة متا الت   : متال. مبةها اهلل من سيوف وهت  أ نتط شتياا  :  لما. بال السي  يف عنقك

بت  معتد  أنتط و تفوان بتن أميترب يف احلجتر ضت  رمتا : متال. ما جاتط إإ لت لك: مال. جاط له
لتتوإ ديتتن علتتي  وعيتتال عنتتد   رجتتط حتتىت أمتتت  حممتتدا  : أ تتةاب القليتتب متتن متتري    ملتتط

. واهلل حاات  بينتك وبتل  لتتك, تقتلتة لتته ضتةمت  لتك  تفوان بتن أميتترب بتدينك وعيالتك علتال أن
أشتتهد أنتتك رستتول اهلل متتد  نتتا يتتا رستتول اهلل نرتت بك أتتا  نتتط تأتينتتا بتته متتن ختت  :  ضقتتال عمتتري

وهتت ا أمتتر مل حي تتره إإ أنتتا و تتفوان؛ ضتتواهلل إين ألعلتتم متتا , الستتماء ومتتا ينتتةل عليتتك متتن التتوحي
. مة هتت ا املستتاق   شتتهد شتتهاد  احلتتقوستتا, أتتتاك بتته إإ اهلل ضاحلمتتد هلل التت   هتتداين للستتل 

يا رسول : ضقهوا أخا م يف دينه وعلموه القرآن وأ لقوا أسريه ضفعلوا   مال: ضقال رسول اهلل 
اهلل إين  نتتط جاهتتتدا  علتتتال إ فتتاء نتتتور اهلل شتتتديد األ ى ملتتن  تتتان علتتتال ديتتن اهلل وأنتتتا أحتتتب أن 

امستتتتل  اهلل يهتتتتديهم وإإ آ يتتتتتهم يف  تتتتتأ ن يل ضأمتتتتد  مرتتتترب ضتتتتأدعوهم إىل اهلل وإىل رستتتتوله وإىل
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ضلةتتق أرترب و تتان  تتفوان  ديتنهم  متتا  نتتط أو   أ تةابك يف ديتتنهم، ضتتأ ن لته رستتول اهلل 
و تتان , أبشتتروا بومعتترب تتتأتيرم اآلن يف أيتتا  تنستتيرم ومعتترب بتتدر: حتتل ختترل عمتتري بتتن وهتتب يقتتول

 يرلمتته أبتتدا  وإ  تتفوان يستتأل عنتته الر بتتان حتتىت متتد  را تتب ضتتأخ ه عتتن إستتلمه ضةلتت  أن إ
 .ينفعه بنفم أبدا  

ضلما مد  عمري مررب أما  هبا يدعوا إىل امسل  ويتل   متن خالفته أ ى : مال ابن إسةاق 
 .(379)شديدا ضأسلم علال يديه ناس   ري

عشتر  رهت  ستريرب عينتا  وأمتر علتيهم عا تم  بعث رسول اهلل : مال عن أيب هرير   -324
مر؛ ضأننلقوا حىت إ ا  انوا باهلدا  وهو بل عسفان ومرترب بن  ابط األن ار  جد عا م بن ع

  تتروا حلتتي متتن هتت ي  يقتتال هلتتم بنتتو حليتتان ضنفتتروا هلتتم مريبتتا  متتن متتاا  رجتت   لهتتم را  ضامت تتوا 
هتت ا متتتر ي تترب ضامت تتوا آ تتارهم ضلمتتا : آ تتارهم حتتىت وجتتدوا متتأ لهم متتترا  تتتةودوه متتن املدينتترب ضقتتالوا

انةلتتوا وأعنونتتا بأيتتديرم :  ضدضتتد وأحتتا  هبتتم القتتو  ضقتتالوا هلتتمرآهتتم عا تتم وأ تتةابه جلتتلوا إىل 
أمتا أنتا ضتواهلل إ : متال عا تم بتن  ابتط أمتري الستريرب. ولرتم العهتد واملي تاق وإ نقتت  متنرم أحتدا  

أنةل اليو  يف  مرب  اضر اللهم أخت  عنتا نبيتك ضرمتوهم بالنبت  ضقتلتوا عا تما  يف ستبعرب ضنتةل إلتيهم 
ي اق منهم خبيب األن ار  وابتن د نترب ورجت  آختر؛ ضلمتا استتمرنوا متنهم  ل رب ره  بالعهد وامل

هتتت ا أول الفتتتدر واهلل إ أ تتتةبرم إن يف : أ لقتتتوا أوتتتتار مستتتيهم ضتتتأو قوهم ضقتتتال الرجتتت  ال التتتث
هلإء ألسو  يريد القتلتال ضجترروه وعتاجلوه علتال أن ي تةبهم؛ ضتأىب ضقتلتوه ضتاننلقوا  بيتب وابتن 

عتتد ومعتترب بتتدر ضابتتتا  خبيبتتا  بنتتو احلتتارث بتتن عتتامر بتتن نوضتت  ابتتن عبتتد د نتترب حتتىت باعومهتتا أرتترب ب
منتاف، و تان خبيتتب هتو متتت  احلتارث بتن عتتامر يتو  بتتدر ضلبتث خبيتب عنتتدهم أستريا ؛ ضتتأخ ين 
عبيد اهلل بن عياض أن بنط احلارث أخ ته أهنم حتل اجتمعتوا استتعار منهتا موستال يستتةد هبتا 

 أتتتتاه مالتتتط ضوجدتتتته جملستتته علتتتال ضختتت ه واملوستتتال بيتتتده ضأعارتتتته ضأختتت  ابنتتتا يل وأنتتتا  اضلتتترب حتتتل
واهلل متتا . ختشتتل أن أمتلتتهق متتا  نتتط ألضعتت   لتتك:  ضفةعتتط ضةعتترب عرضهتتا خبيتتب يف وجهتتي ضقتتال
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واهلل لقد وجدته يوما  يأ   من من  عنب يف يده وإنته ملو تق , رأيط أسريا  م  خريا  من خبيب
 .(380)زق من اهلل رزمه خبيبا  يف احلديد وما أررب من مثر و انط تقول إنه لر 

هتت ا احلتتديث متتن أعظتتم األحاديتتث التت  تتتدل علتتال  احتترب امستتل  ضقتتد  : فوائــد الحــديث
ومتتم  لتتك مل يتعتترض لتتته , أن يقتتت  الفتتل  وهتتو يعلتتم أهنتتم ستتيقتلونه  تتان ب مرتتان خبيتتب 

 .بأ ى
جعفتر بتن حد ة إبتراهيم بتن جعفتر عتن أبيته وعبتد اهلل بتن أيب عبيتد  عتن : مال الوامد -323

عمتترو بتتن أميتترب ال تتمر  وعبتتد اهلل بتتن جعفتتر عتتن عبتتد الواحتتد بتتن أيب  [الف تت  بتتن احلستتن بتتن]
 ان أبو سفيان بن حترب متد متال لنفتر متن متري  أرترب متا أحتد يفتتال حممتدا  ض نته : عوف مالوا

إن أنتتط : ومتتال لتته, ميشتتي يف األستتواق ضنتتدرك  أرنتتا؛ ضأتتتاه رجتت  متتن العتترب ضتتدخ  عليتته منةلتته
: متال. وخرجط اليه حىت أ تاله ضت ين هتاد بتالنريق خريتط معتي خنجتر م ت  خاضيترب النستر وضيتة

ا تتو أمتترك ضتت ين إ آمتتن أن يستتمم هتت ا أحتتد ضينميتته إىل : أنتتط  تتاحبنا وأعنتتاه بعتتريا  و قتته ومتتال
إ يعلمه أحد ضخرل ليل  علال راحلته ضسار  سا  و ب  رهر احلي يو  : مال العريب: حممد مال
متد توجته إىل بتة عبتد : حىت أتال امل لال ضقال لته ماات  أمب  يسأل عن رسول اهلل سادسه   

األشه  ضخرل األعرايب يقتود راحلتته حتىت انتهتال إىل بتة عبتد األشته  ضعقت  راحلتته   أمبت  يتل  
 ضوجده يف مجاعرب من أ ةابه حيدث يف مستجده؛ ضلمتا دخت  ورآه رستول اهلل  رسول اهلل 

أيرتم ابتن : ا الرج  يريد  تدرا  واهلل حاات  بينته وبتل متا يريتده ضومت  ومتالإن ه : مال أل ةابه
  أنتتا ابتتن عبتتد املنلتتب ضتت هب ينةتتة علتتال رستتول اهلل : عبتتد املنلتتبق ضقتتال لتته رستتول اهلل 

وجتت ب بتتداخ  إزاره ضتت  ا  تتتن  عتتن رستتول اهلل : ومتتال,  أنتته يستتاره ضجبتت ه أستتيد بتتن ح تتري
دمتي دمتي يتا حممتد وأخت ه :  ادر ضأسق  يف يتد األعترايب ومتاليا رسول اهلل ه ا : ا نجر ضقال

ا دمة متا أنتط ومتا امتدمك ضت ن معته نفعتك ال تدق :  أسيد بن ح ري يلببه ضقال له الن  
وأنتط آمتن ضتأخ ه  ت  : ضأنتا آمتن متال: مال العتريب. وإن   بتة ضقد ا لعط علال ما مهمط به

مد أمنتتك : أسيد بن ح ري    ارا من الفد ضقالأيب سفيان وما جع  له ضأمر به ضةبا عند 
أن تشتتهد أن إ إلتته إإ اهلل : ومتا هتتوق  ضقتتال: ضا هتب حيتتث شتتاط أو ختتري لتك متتن  لتتك متتال
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أشهد أن إ إله إإ اهلل وأنك أنط رسول اهلل واهلل يتا حممتد متا  نتط أضترق : وأين رسول اهلل ضقال
ط   ا لعتتط علتتال متتا مهمتتط بتته؛ ضمتتا متتن الرجتتال ضمتتا هتتو إإ أن رأيتتتك ضتت هب عقلتتي وضتتعف

 .(381)سبقط به الر بان ومل ينلم عليه أحد ضعرضط أنك بنو  وأنك علال حق
حد نا أهد بن هيد  نا سلمرب  نا ابن إسةاق عن زيد بن أيب حبيب : ومال ابن جرير -327
وبعث عبد اهلل بن ح اضرب بن ميا بن عد  بن سعيد بن سهم إىل  سرى بن هرمة ملك : مال

بستم اهلل الترهن الترحيم متن حممتد رستول اهلل إىل  سترى عظتيم ضتارس ستل  : )ضارس و تب معته
علتال متن اتبتتم اهلتدى وآمتتن بتاهلل ورستتوله وشتهد أن إ التته اإ اهلل وحتده إ شتتريك لته وأن حممتتدا  
عبتتده ورستتوله وأدعتتوك بتتدعاء اهلل ضتت ين أنتتا رستتول اهلل إىل النتتاس  اضتترب ألنتت ر متتن  تتان حيتتا  وحيتتق 

ضلمتتا متترأه شتتقه : متتال(. لقتتول علتتال الرتتاضرين ضتت ن تستتلم تستتلم وإن أبيتتط ضتت ن إ  ايتتوس عليتتكا
   تتتب  ستترى إىل بتتا ا  وهتتو ناابتته علتتال التتيمن أن : يرتتتب إيل هبتت ا وهتتو عبتتد  متتال:  ومتتال

ابعث إىل ه ا الرجت  باحلجتاز رجلتل متن عنتدك جلتدين ضليأتيتاين بته ضبعتث بتا ا  مهرمانته و تان  
وبعتتث معتته رجتتل  متتن الفتترس يقتتال لتته خرختتر  و تتتب معهمتتا إىل , با  برتتتاب ضتتارس اتبتتا  حاستت
إيتط بتلد هت ا الرجت  و لمته : يأمره أن ين ترف معهمتا اىل  سترى ومتال ألبا ويته رسول اهلل 

وااتتتة  تت ه؛ ضخرجتتا حتتىت متتدما النتتاا  ضوجتتدا رجتتل  متتن متتري  يف أرض النتتاا  ضستتألوه عنتته 
أبشتروا : ر أه  الناا  يعة ومري  هبما وضرحوا ومتال بع تهم لتبعؤهو باملدينرب واستبش: ضقال

ضرلمتته  ضقتتد ن تتب لتته  ستترى ملتتك امللتتوك  فيتتتم الرجتت  ضخرجتتا حتتىت متتدما علتتال رستتول اهلل 
شاهنشاه ملك امللوك  سرى مد  تب إىل امللك بتا ا  يتأمره أن يبعتث إليتك متن : ضقال. أبا ويه

ضتت ن ضعلتتط  تتتب لتتك إىل ملتتك امللتتوك ينفعتتك ويرفتته ومتتد بع تتة إليتتك لتننلتتق معتتي , يأتيتته بتتك
ودختل علتال , وإن أبيط ضهو من مد علمط ضهو مهلرك ومهلتك مومتك وخمترب بتلدك, عنك

ويلرمتتا متتن أمر متتا : ومتتد حلقتتا حلامهتتا وأعفيتتا شتتوارهبما؛ ضرتتره النظتتر اليهمتتا ومتتال رستتول اهلل 
ولرتن ريب أمترين ب عفتاء حليت  ومتص  :ضقال رستول اهلل .  أمرنا ربنا يعنيان  سرى: هب اق ماإ

ا ت  متن الستماء بتأن اهلل متد  وأتتال رستول اهلل : ارجعا حتىت تأتيتاين  تدا  متال:  شاريب   مال
سل  علال  سرى ابنه شتريويه ضقتلته يف شتهر  ت ا و ت ا متن ليلترب  ت ا و ت ا متن الليت  ستل  عليته 

تتدر  متا تقتتول إنتا متد نقمنتا عليتك متتا هت  : ضتدعامها ضأخ مهتتا، ضقتاإ:  متال. ابنته شتريويه ضقتلته
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إن : نعم أخت اه  اك عتة ومتوإ لته: وخن  امللك با ا  مال, هو أيسر من ه ا ضنرتب عنك هب ا
إن أستلمط أعنيتتك : وينتهتي اىل ا ت  واحلتاضر ومتوإ لته, دية وسلناين ستيبلغ متا بلتغ  سترى

ننقترب ضيهتا  هتب وض ترب  تان ما  ط يديك وملرتك علال مومك من األبناء   أعنال خرختر  م
واهلل متا هت ا : ضقتال. أهداها له بعؤ امللوك ضخرجا من عنده حىت مدما علال با ا  ضأخ اه ا  

وليرونن ما مد مال؛ ضلان  ان ه ا حقتا  ضهتو نت  , برل  ملك وإين ألرى الرج  نبيا   ما يقول
ه  تتاب شتريويه أمتا بعتد ضت ين وإن مل يرن ضسنرى ضيه رأيا؛ ضلم ينشب با ا  أن مد  عليت, مرس 

متتتد متلتتتط  ستتترى ومتتتا أمتلتتته إإ   تتتبا  لفتتتارس ملتتتا  تتتان استتتتة  متتتن متتتت  أشتتتراضهم وحنتتترهم يف 
 فورهم؛ ض  ا جاءك  تايب ه ا ضخت  يل الناعترب بتن مبلتك واننلتق إىل الرجت  الت    تان  سترى 

إن هت ا :  ا  متالمد  تب ضيه ضل هتجه حىت يأتيك أمر  ضيته ؛ضلمتا انتهتال  تتاب شتريويه إىل بتا
 .(382)الرج  لرسول ضأسلم وأسلمط األبناء من ضارس من  ان منهم باليمن

مل يتعتترض لرستتويل  ستترى متتم أهنتتم جتتاءا للقتتبؤ والنيتت  متتن  أن النتت  : فوائــد الحــديث
 .ب  وعفا عنهم الن   
من مسيلمرب رسول :  ان مسيلمرب بن حبيب  تب إىل رسول اهلل : عن ابن إسةاق -326
إىل حممتتد رستتول اهلل ستتل  عليتتك أمتتا بعتتد ضتت ين متتد أشتتر ط يف األمتتر معتتك ضتت ن لنتتا ن تت   اهلل

ولرن مريشا  مو  يعتتدون ضقتد  عليته رستوإن هبت ا الرتتاب؛ ضرتتب , األمر ولقري  ن   األمر
بسم اهلل الرحمن الرحيم من محمد رسول اهلل إلى مسيلمة الكذاب سـلم علـى )): اليه رسول اهلل 

 . ((لهدى أما بعد فإن األرض هلل يورثها من يشاء من عباوه والعاقبة للمتقينمن اتبع ا
ضةد ة سعد بن  ارق عن سلمرب بن نعيم بن مستعود عتن أبيته متال : مال ابن اسةاق -328

وأنتمتا تقتوإن م ت  : حل جاءه رسوإ مسيلمرب الر اب برتابته يقتول هلمتا  عط رسول اهلل 
 .(383)((أما واهلل لو  أن الرسل   تقتل لضربَ أعناقكما)): ضقال. نعم: ما يقولق ماإ

 العدل مع غير المسلمين
ماتت  أهتت  خيت  حتىت أجلتأهم إىل م ترهم ضفلتب علتتال  أن رستول اهلل : عتن ابتن عمتر -329

 األرض والتتتتةر  والنختتتت  ض تتتتاحلوه علتتتتال أن جيلتتتتوا منهتتتتا وهلتتتتم متتتتا هلتتتتط ر تتتتاهبم ولرستتتتول اهلل 
                                                 

 (.4/263" )البدايرب والنهايرب" (382)
 (.3/31" )البدايرب والنهايرب" (383)
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ن منها، ضاشرت  عليهم أن إ يرتموا وإ يفيبوا شياا  ض ن ضعلوا ضل  مرب ال فراء والبي اء و رجو 
هلم وإ ع مرب، ضفيبوا مسرا  ضيه مال وحلي حليتي بتن أخنتب  تان احتملته معته إىل خيت  حتل 

مــــا فعــــل مســــَ حيــــا الــــذي جــــاء بــــه مــــن )): لعتتتتم حيتتتتي: أجليتتتتط الن تتتتري، ضقتتتتال رستتتتول اهلل 
، ((العهــد قريــب المــال أكثــر مــن ذلــَ)): ضقتتال . احلتتروبأ هبتتته النفقتتا  و : ضقتتال. ((النضــير؟

ومد  ان حيي مب   لك مد دخ  خربرب , إىل الةبري بن العوا  ضمسه بع اب ضدضعه رسول اهلل 
حقيق وأحدمها زول  فيرب بنط حيي بن  [أيب]أبة  ضوجدوا املسك يف خربرب ضقت  رسول اهلل 

م أمتتتواهلم للنرتتتث التتت   نر تتتوا، وأراد أن نستتتاءهم و راريهتتتم ومستتت أخنتتتب وستتت  رستتتول اهلل 
يتتتا حممتتتد دعنتتتا نرتتتون يف هتتت ه األرض ن تتتلةها ونقتتتو  عليهتتتا، ومل يرتتتن : جيلتتتيهم منهتتتا ضقتتتالوا 

وإ أل ةابه  لمان يقومون عليها؛ ضرانوا إ يتفر ون أن يقوموا ضأعناهم خي   لرسول اهلل 
و تتان عبتتد اهلل بتتن رواحتترب ,  علتتال أن هلتتم الشتتنر متتن  تت  زر  وخنتت  وشتتيء متتا بتتدا لرستتول اهلل

شتد  حر ته  ضشتروا إىل رستول اهلل : يأتيهم    عا   ر ها علتيهم   ي تمنهم الشتنر متال
يا أعداء اهلل أتنعموين السةط واهلل لقتد جاتترم متن عنتد أحتب النتاس : وأرادوا أن يرشوه ضقال

ا إيـاكم وحبـا إيـاه علـى و يحملنـا بغضـ, وألنتم أبفتؤ إيل متن عتدترم متن القترد  وا نتازير, إيل
 .(384)بهذا قامَ السماوات واألرض: فقالوا. أن   أعدل عليكم

 :أنه  ان ليهود  عليه أربعرب دراهتم ضاستتعدى عليته ضقتال: بن أيب حدرد األسلمياعن  -333
والتت   بع تتك : أعنتته حقتته متال :ضقتال. يتا حممتتد أن يل علتتال هت ا أربعتترب دراهتتم ومتد  لبتتة عليهتتا

والتت   نفستتي بيتتده متتا أمتتدر عليهتتا متتد أخ تتته : متتال  .أعنتته حقتته: متتال .ليهتتابتتاحلق متتا أمتتدر ع
 و تان النت   :أعنته حقته متال :م ته متالأإنك تبع نا إىل خي  ضأرجو أن تفنمنا شياا ضأرجم ض

وهتو متتةر بت د , بن أيب حدرد إىل الستوق وعلتال رأسته ع تابرباضخرل به  ،مل يراجم إ ا مال  ل ا  
أشتتترت متتة هتتت ه التتت د  ضباعهتتتا منتتته بأربعتتترب  :أستتته ضتتتأتةر هبتتا ونتتتة  التتت د  ضقتتتالضنتتة  العمامتتترب عتتتن ر 

هتا دونتك هت ا : ضأخ هتا ضقالتط مالك يا  احب رسول اهلل : الدراهم ضمر  عجوز ضقالط
 .(385)ب د عليها  رحته عليه

                                                 

 .، وإسناده  ةي (11/736" ) ةيةه"ابن حبان يف  (384)
ورجالتته  قتتا  إإ أن " األوستت "و" ال تتفري"رواه أهتتد و النتت اين يف ( : 4/233" )جممتتم الةوااتتد"متتال اهلي متتي يف  (383)

 .حممد بن أيب حي  مل أجد له روايرب عن ال ةابرب ضيرون مرسل  ةيةا  
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ن أن عمر بن ا ناب اخت م إليه مسلم ويهود  ضرأى عمر أ :عن سعيد بن املسيب -331
واهلل لقتتد م تتيط بتتاحلق ض تتربه عمتتر بتتن ا نتتاب : ضقتتال لتته اليهتتود . يهتتود  ضق تتال لتتهاحلتتق لل

إ  تان عتن إنه ليا ماض يق ي بتاحلق أنا جند إ: ضقال له اليهود ق وما يدريك: بالدر    مال
ميينتتته ملتتتك وعتتتن مشالتتته ملتتتك يستتتددانه ويوضقانتتته للةتتتق متتتا دا  متتتم احلتتتق ضتتت  ا تتتترك احلتتتق عرجتتتا 

 .(386)وتر اه
إن ابتن هرمتة رلمتة؛ ضلتم : أن يهوديا  جاء إىل عبد امللك بتن متروان ضقتال: الةهر  عن -332

إنتتا جنتتد يف  تتتاب اهلل عتتة و : يلتتت  إليتته   ال انيتترب   ال ال تترب ضلتتم يلتفتتط إليتته، ضقتتال لتته اليهتتود 
أن امما  إ يشترك يف رلتم و إ جتور حتىت يرضتم إليته؛ ضت  ا رضتم إليته ضلتم يفتري ": التورا "ج  يف 

 .(387)ضفة  هبا عبد امللك و أرس  إىل ابن هرمة ضنةعه: مال. شرك يف اجلور و الظلم
جتتتاء يهتتتود  : عتتتن عبتتتد اهلل بتتتن أيب ستتتفيان يعتتتة ابتتتن احلتتتارث بتتتن عبتتتد املنلتتتب متتتال -333

: مـا قـدس اهلل أو قـال)): ضهم به أ ةابه، ضقال رسول اهلل  ضأ لظ للن   يتقاضال الن  
 .(388)((اَذون للضعيَ منهم حقه غير متعتعما يرحم اهلل أمة   ي

ضعن عند ابن ماجه : وله شاهد  ةي  عند ابن ماجه، إإ أنه مال أعرايب بدل يهود  -334
يتقاضتتتاه دينتتتا   تتتان عليتتته؛  جتتتاء أعتتترايب إىل النتتت  : عتتتن أيب ستتتعيد ا تتتدر  متتتال(  2427)

ه ومتتالوا وحيتتك تتتدر  متتن ضتتانتهره أ تتةاب,  أحتترل عليتتك إإ م تتيتة: ضاشتتتد عليتته حتتىت متتال لتته
،   أرستتت  إىل ((هلمـــع مـــاحب الحـــ  كنـــتم؟)): ضقتتتال النتتت  . إين أ لتتتب حقتتتي: ترلتتتمق متتتال

: ، ضقالتتط((إن كــان عنــدك تمــر فاقرضــينا حتــى ياتينــا تمرنــا فنقضــيَ)): خولتترب بنتتط متتيا ضقتتال هلتتا
ضيتط  أًو اهلل أو : ضقتال. ضأمرضتته  ضق تال األعترايب وأ عمته: متال. بأيب أنتط يتا رستول اهلل. نعم
 .(389)((أولئَ َيار الناس  إنه   قدسَ أمة   ياَذ الضعيَ فيها حقه غير متعتع)): ضقال. لك

من حلَ على يمين وهو فيهـا فـاجر ليقتطـع )): مال رسول اهلل : مال عن عبد اهلل  -333
 تان   ؛ن  لتكواهلل  تا يف   :ضقتال األشتعث :متال. ((بها مال امرئ مسلم لقـا اهلل وهـو عليـه غضـبان

                                                 

 .، وسعيد عن عمر مرس (2/619) "املو أ" (387)
 .وإسناده  ةي ( 11/327" )م نفه"عبد الرزاق يف  (386)
 .ورجاله رجال ال ةي " الربري"رواه الن اين يف (: 4/233" )جممم الةوااد"مال اهلي مي يف  (388)
 (.2427" )سننه"ابن ماجه يف   (389)
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ألــَ )) :ضقتتال يل رستتول اهلل  بيتة وبتتل رجتت  متتن اليهتتود أرض ضجةتتدين ضقدمتتته إىل النتت  
حيلت  ويت هب  يا رسول اهلل إ ا  : ملط: مال. ((احل )): مال ضقال لليهود  ،إ: ملط. ((؟بينة
 .(390)إىل آخر اآليرب ،{هِنِْم مث  ن ا م ِليل  ِإنَّ الَِّ ين  ي ْشتت ُرون  ِبع ْهِد الل ِه و أ مْي ا}: ضأنةل اهلل تعاىل؛ أايل

ضلمتتا انق تتط احلتترب ؛ لتته ملتتا توجتته علتتي اىل حتترب معاويتترب اضتقتتد درعتتا  : عتتن شتتري  متتال -337
يتا يهتود  هت ه : ضقتال لته علتي .ورجم اىل الروضرب أ اب الدر  يف يد يهود  يبيعهتا يف الستوق

ىل القاضتتي إن تتري : د  ضقتتال علتتيدرعتتي ويف يتت: ضقتتال اليهتتود  .التتدر  درعتتي مل أبتتم ومل أهتتب
لتوإ أن : يهتود  بتل يديته ضقتال علتيالىل جنتب شتري  وجلتا إ يىل شتري  ضجلتا علتإضتقدما 

 تفروا هبتم  متا  تفر اهلل : يقول   عط رسول اهلل  ،خ مي  مي إستويط معه يف ايلا
اليهتود  درعتي مل  ن هت ه التدر  الت  يف يتدإ ،نعتم: م  يا أمتري املتلمنل ضقتال: ضقال شري  .هبم

يتا أمتري : ضقتال شتري  .درعتي ويف يتد  :ضقتال قما تقول يتا يهتود : ضقال شري  . أبم ومل أهب
شتتهاد  اإبتتن إ لتتوز : متتال .منتت  واحلستتن يشتتهدان أن التتدر  درعتتي ،نعتتم :متتال .بينتترب ،املتتلمنل
ستتتن احل) :يقتتتول  عتتتط رستتتول اهلل  ،رجتتت  متتتن أهتتت  اجلنتتترب إ لتتتوز شتتتهادته: ضقتتتال. لتتت ب

ىل ماضتيه وماضتيه م تال إأمري امللمنل متدمة : ضقال اليهود  (.واحلسل سيدا شباب أه  اجلنرب
وأن التتتدر  درعتتتك  , رستتتول اهلل أشتتتهد أن هتتت ا للةتتتق أشتتتهد أن إ إلتتته إإ اهلل وأن حممتتتدا   ،عليتتته

ضأختتت هتا وختتترل ؛ ىل  تتتفل ضومعتتتط منتتتك لتتتيل  إ نتتتط را بتتتا علتتتال مجلتتتك األورق وأنتتتط متوجتتته 
 .(391)علي الشرا  بالنهروان ضقت  يقات  مم
ح ر  بالر  جملا موسال بن إسةق يف اجلامم ومد جلا : عن حي  بن حممد يقول -336

أيهتتا القاضتتي أنتتا رجتت  يهتتود  إ ميرنتتة أن أدختت  : للةرتم ضقتتد  إليتته يهتتود  ض تتاح اليهتتود 
ه؛ ضلتم املسجد؛ ضقا  موسال من جملا احلرتم و تار إىل بتاب املستجد ضةرتم بينته وبتل  تاحب

 .(392)يةل باليهود  حىت أسلم

                                                 

باب وعيد متن امتنتم  ،(138)م  تاب املساما ، باب ا  ومرب يف البار والق اء ضيها، ومسل( 2337)البخار   (393)
 .حق مسلم بيمل ضاجر  بالنار

 .ومل ي  ر ضيه جرحا  وإ تعديل  " اللسان"علي بن عبد اهلل بن معاويرب له ترمجرب يف و ( 4/143)أليب نعيم احلليرب  (391)
 .(412ص)إبن املقر ء " املعجم" (392)
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ـــن : مولتتته تعتتتاىل -338 كظَم بـَـــيإَن النَّـــاِس ِبَمـــا َأرَاَك اللّـــهظ َو َ َتكظ ََ الإِكَتـــاَب بِـــالإَح ِّ لِـــَتحإ ِإنَّـــا َأنَزلإَنـــا ِإلَيإـــ
ا ِصيم  ََ يف بعتؤ  ةواتته  و لتك أن نفترا  متن األن تار  تةوا متم النت  . [015:النستاء] لِّلإَخفئِِنيَن 

إن : ضقال سرمط در  ألحدهم ضأرن هبا رجل  من األن ار ضأتال  احب الدر  رسول اهلل ض
؛ ضلمتا رأى الستارق  لتك عمتد إليهتا ضألقاهتا  عمرب بن أبريق سرق درعي ضتأيت بته رستول اهلل 

إين متتتتد  يبتتتتط التتتتدر  وألقيتهتتتتا يف بيتتتتط ضتتتتلن : ومتتتتال لنفتتتتر متتتتن عشتتتتريته. يف بيتتتتط رجتتتت  بتتتتر ء
يتتتا نتتت  اهلل إن  تتتاحبنا بتتتر ء وإن ستتتارق : لتتتيل  ضقتتتالوا وا إىل نتتت  اهلل وستتتتوجد عنتتتده ضتتتاننلق

ومتتد أحننتتا بتت لك علمتتا  ضأعتت ر  تتاحبنا علتتال ر وس النتتاس وجتتادل عنتته ض نتته إإ , التتدر  ضتتلن
ِإنَـّا َأنَزلإنَـا : ض أه وع ره علال ر وس النتاس ضتأنةل اهلل ضقا  رسول اهلل ! يع مه اهلل بك يهلك

ََ الإكِ  اِإلَيإــ ِصــيم  ََ ــن لِّلإَخــفئِِنيَن  كظَم بـَــيإَن النَّــاِس ِبَمــا َأرَاَك اللّــهظ َو َ َتكظ احرتتم : ، يقتتولَتــاَب بِــالإَح ِّ لِــَتحإ
ــابيتتنهم أتتا أنتتةل اهلل إليتتك يف الرتتتاب،  ــتَـغإِفِر الّلــِه ِإنَّ الّلــَه َكــاَن َغفظــور ا رَِّحيم  َو َ تظَجــاِولإ َعــِن   *َواسإ

َتــانظونَ  فظوَن ِمــَن : اآليتترب،   متتال للتت ين أتتتوا رستتول اهلل عليتته الستتل  لتتيل   َأنفظَســهظمإ  الَّــِذيَن َيخإ ــَتخإ َيسإ
فظوَن ِمَن الّلهِ  َتخإ ال ين أتوا رستول اهلل : يعة ، َأم مَّن َيكظونظ َعَليإِهمإ وَِكيل  : إىل موله النَّاِس َو َ َيسإ

 مستخفل جيادلون عن ا اان   متال : ـتَـغإِفِر اللّـَه َيِجـِد َوَمن يـَعإ َسـهظ ثـظمَّ َيسإ َملإ سظوء ا َأوإ َي إِلـمإ نـَفإ
ِسـبإ : مستتخفل بالرت ب   متال الت ين أتتوا رستول اهلل : يعتة  ،الّلَه َغفظور ا رَِّحيم ا َوَمـن َيكإ

ـا مُّ  َتانـ ا َوِإثإم  َتَمـَل بـظهإ ِطيَئة  َأوإ ِإثإم ا ثظمَّ يـَـرإِم بِـِه بَرِيئ ـا فـََقـِد احإ الستارق والت ين جيتادلون عتن : يعتا ،ِبين ـاََ
 .السارق

 :ومال ابن جرير الن  
ََ :  يف مولتتته: متتتال ابتتن زيتتتد: حتتد ة يتتتونا متتتال أخ نتتتا ابتتن وهتتتب متتتال -339 ِإنَّـــا َأنَزلإنَـــا ِإلَيإـــ

كظَم بـَيإَن النَّاِس ِبَما َأرَاَك الّلهظ  درعتا  متن حديتد يف  تان رجت  سترق : ، اآليرب متالالإِكَتاَب بِالإَح ِّ لَِتحإ
ولرن  رحط , واهلل ما سرمتها يا أبا القاسم: و رحه علال يهود  ضقال اليهود  زمان الن  

يتا رستول اهلل إن : و ان للرج  ال   سرق جريان ي اونه وينرحونه علال اليهود  ويقولون! علي
بعؤ القتتول بتت حتتىت متتال عليتته النتت  : متتال! هتت ا اليهتتود  ا بيتتث يرفتتر بتتاهلل وأتتا جاتتط بتته

كظَم بـَيإَن النَّاِس ِبَمـا َأرَاَك اللّـهظ : ضعاتبه اهلل عة وج  يف  لك ضقتال ََ الإِكَتاَب بِالإَح ِّ لَِتحإ ِإنَّا َأنَزلإَنا ِإلَيإ
ا ِصيم  ََ تَـغإِفِر الّلهِ  *َوَ  َتكظن لِّلإَخفئِِنيَن  ـاِإنَّ اللّـَه َكـاَن َغفظـور ا رَّحِ ، أتا ملتط هلت ا اليهتود ، َواسإ ، يم 
نـإَيا:   أمب  علال جريانه ضقال هظمإ ِفا الإَحَياِة الدُّ َأم مَّـن : ضقرأ حتىت بلتغ َهاَأنتظمإ َهؤظ ء َجاَولإتظمإ َعنـإ
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ـتَـغإِفِر اللّـَه :   عرض التوبرب ضقال: مال َيكظونظ َعَليإِهمإ وَِكيل   َسـهظ ثـظمَّ َيسإ َوَمن يـَعإَملإ سظوء ا َأوإ َي إِلـمإ نـَفإ
ا َيِجدِ  ِسبظهظ َعَلى نـَفإِسهِ  * الّلَه َغفظور ا رَِّحيم  ا فَِإنََّما َيكإ ِسبإ ِإثإم  ضما أدخلرم أنتم أيهتا النتاس  ،َوَمن َيكإ

او   ان  علال خنيارب ه ا ترلمون دونه،  ـا ثـظمَّ يـَـرإِم بِـِه *  الّلهظ َعِليم ا َحِكيم  ِطيَئة  َأوإ ِإثإم  ََ ِسبإ  َوَمن َيكإ
ـا مُِّبين ـا: مشر ا   وإن  ان ،بَرِيئ ا َتانـ ا َوِإثإم  َتَمَل بـظهإ ـَر ِفـا َكِثيـر  مِّـن : ، ضقترأ حتىت بلتغفـََقِد احإ يـإ ََ  َّ 

ــَواهظمإ  أىب أن يقبتت  : متتال َوَمــن يظَشــاِقِ  الرَّسظــوَل ِمــن بـَعإــِد َمــا تـَبَـــيََّن لَــهظ الإهظــَدى: ضقتترأ حتتىت بلتتغ ،نَّجإ
 ل أررب ضنقب بيتا  يسرمه ضهدمه اهلل عليته ضقتلته، ضت لك التوبرب ال  عرض اهلل له وخرل إىل املشر 

َويـَتَّبِـعإ : ضقترأ حتىت بلتغ ،َوَمن يظَشاِقِ  الرَّسظوَل ِمن بـَعإِد َما تـَبَـيََّن لَـهظ الإهظـَدى: مول اهلل تبارك وتعاىل
ِلِه َجَهنََّم َوَساءتإ  ِمِنيَن نـظَولِِّه َما تـََولَّى َونظصإ َر َسِبيِل الإمظؤإ هو  عمرب بتن أبتريق و تان : ، ويقالَمِصير اَغيـإ

 .(393)نازإ  يف بة رفر

 م اهر التسامح فا الجهاو
يو تتي هبتتا مادتتته  اجلهتتاد يف امستتل  م تتون بأحرتتا  ومواعتتد وآداب شتترعيرب  تتان النتت   

 .(394)حينما يوجههم ليجاهدوا يف سبي  اهلل  ما يف حديث بريد 
 .النهي عن القتال مب  الدعو  .1

 . مت  النساء وال بيان ومن إ يقات   الرهبان والقساوسرب ومن ضتي حرمهم النهي عن .2

 .النهي عن الفدر وامل لرب .3

 .األمر بالوضاء بالعهود والوا يق .4

 أو جي  علال ا  أمري  أمر إ ا  اهلل رسول ان: مال أبيه عن بريد  بن سليمان عن -161
 سبيل وفا اهلل باسم اغزوا)): مال   خريا   املسلمل من معه ومن اهلل بتقوى خا ته أو اه سريرب
 من عدوك لقيَ وإذا وليدا   تقتلوا و  تمثلوا و  تغدروا و  تغلوا و  اغزوا باهلل كفر من قاتلوا اهلل

 اوعهم ثم عنهم وكَ منهم فاقبل أجابوك ما فايتهن( َلل أو) َصال ثلث إلى فاوعهم المشركين
 وار إلى وارهم من التحول إلى اوعهم ثم ،عنهم وكَ منهم فاقبل أجابوك فإن؛ اإلسلم إلى

 أبوا فإن؛ المهاجرين على اـم وعليهم للمهاجرين ما فلهم ذلَ فعلوا إن أنهم وأَبرهم, المهاجرين
 على ريـيج الذي اهلل حكم عليهم يجري المسلمين كاعراب يكونون أنهم فاَبرهم اـمنه يتحولوا أن

                                                 

 .إبن جرير( 4/273" )جامم البيان" (393)
 (.33ص" )نقديربدراسرب  -تسام  الفرب مم املسلمل " (394)
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 أبوا هم فإن؛ المسلمين مع دواـيجاه أن إ  شاء والفاء مةالغني فا لهم يكون و , المؤمنين
 .(395)((وقاتلهم باهلل فاستعن أبوا هم فإن عنهم وكَ منهم فاقبل أجابوك هم فإن؛ الجزية فسلهم
إ ختونتوا وإ تفلتوا وإ تفتدروا : ومال أبو برتر ال تديق يف و تيته جليتو  املستلمل متال -341

فريا  وإ شتتيخا   بتتريا  وإ امتترأ  وإ تعقتتروا خنتتل  وإ  رمتتوه وإ تقنعتتوا وإ مت لتتوا وإ تقتلتتوا  فتتل   تت
ستوف متترون بتأموا  متد ضر توا أنفستهم , شجر  م مر  وإ ت حبوا شا  وإ بقر  وإ بعتريا  إإ ملأ لترب

 .(396)يف ال وامم ضدعوهم وما ضر وا أنفسهم له
ضل تفلوا وإ تفتدروا وإ مت لتوا وإ ض ن ماتلو م : ويف و يرب عمر   لك جليو  املسلمل -342

 .(397)تقتلوا وليدا  
 يبأ عن القتال مب  الدعو  يف جاء ما تاب السري يف ( 1348)وأخرل الرتم   -343
 م ور من م را   حا روا الفارسي سلمان أمريهم  ان املسملل جيو  من جيشا   أن: البخرت 
  اهلل رسول  عط  ما أدعهم دعوين :لما إليهمق ننهد إأ اهلل عبد باأ يا: ضقالوا ضارس

 سلمتمأ ض ن ينيعونة العرب ترون ضارسي منرم رج  أنا إ ا: هلم ضقال سلمان ضأتاهم يدعوهم
 اجلةيرب وأعنونا عليه تر نا م دينرم إإ أبيتم وإن, علينا ال   م   وعليرم لنا ال   م   ضلرم
 علال ناب نا م أبيتم وإن حممودين  ري أنتمو  بالفارسيرب إليهم ور ن:مال.  ا رون وأنتم يد عن
 إليهمق ننهد أإ اهلل عبد أبا يا: ضقالوا نقاتلرم ولرنا اجلةيرب نعني بال   حنن ما: مالوا. سواء
  لك ضفتةنا إليهم ضهندنا : مال إليهم اهندوا: مال   ه ا م   إىل أيا   ل رب ضدعاهم ،إ :مال

 .(398)الق ر

                                                 

 .باب تأمري امما  األمراء علال البعوث وو يرب إياهم بآداب الفةو و ريها ،(0110)مسلم  (393)
 (.2/247" )تاريخ األمم وامللوك" (397)
 (.2/366" )تاريخ األمم وامللوك" (396)
البتاب متال ويف : مال الرتم   .، وإسناده ضعي القتال مب  الدعو  يف جاء ما تاب السري يف ( 1348)الرتم    (398)

حتتديث عنتتاء بتتن  وحتتديث ستتلمان حتتديث حستتن إ نعرضتته إإ متتن, عتتن بريتتد  والنعمتتان بتتن مقتترن و ابتتن عمتتر و ابتتن عبتتاس
 .أبو البخرت  مل يدرك سلمان ألنه مل يدرك عليا  و سلمان ما  مب  علي: و عط حممدا  يقول, السااب
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علتي بتن أيب  التب إىل متو  يقتاتلهم    بعتث رستول اهلل : وعن أنتا بتن مالتك متال -344
 .(399)((  تقاتلهم حتى تدعوهم:   تدعه من َلفه وقل له)): بعث إليه رجل  ضقال 

 .(400)موما  حىت يدعوهم ما مات  الن  : عن ابن عباس مال -343 

ضقتال : لبأستارى متن التل  والعتةى متا أتتال رستول اهلل : متال عن أيب بتن  عتب  -347
: هت  دعتو م إىل امستل ق ضقتالوا: إ ضقتال هلتم: ه  دعوهم إىل امسل ق ضقالوا: رسول اهلل 
يَـا َأيُـَّهـا النَّبِـاُّ ِإنَـّا : هاتل اآليتتل خلوا سبيلهم حىت يبلفوا مأمنهم   مرأ رسول اهلل :إ، مال 

ــر ا َونَــِذير ا ا َومظَبشِّ ــرإآنظ ، ِإَلــى اللَّــِه بِِإذإنِــِه َوِســَراج ا مُِّنيــر ا َوَواِعي ــا*َأرإَســلإَناَك َشــاِهد  َوأظوِحــَا ِإَلــاَّ َهــَذا الإقظ
َرى َإ َهدظوَن َأنَّ َمَع الّلِه آِلَهة  أظ  .(401)إىل آخر اآليرب ،ألظنِذرَكظم ِبِه َوَمن بـََلَغ أَئِنَّكظمإ لََتشإ

مـن لقيـَ مـن العـرب )): إىل التيمن ضقتال بع ة رستول اهلل : عن خالد بن سعيد مال -346 
ومــن لــم تســمع فــيهم األذان فــاوعهم إلــى اإلســلم فــإن لــم , فســمعَ فــيهم األذان فــل تعــرض لهــم

 .(402)((يجيبوا فجاهدهم

بستتم اهلل :  تتتب خالتتد بتتن الوليتتد إىل أهتت  ضتتارس يتتدعوهم إىل امستتل : وعتتن أيب وااتت  متتال -348
:   ضارس؛ سل  علال من اتبم اهلدى أمتا بعتدالرهن الرحيم من خالد بن الوليد إىل رسيم ومهران وم

ض نا ندعو م إىل امسل ؛ ضت ن أبيتتم ضتأعنوا اجلةيترب عتن يتد وأنتتم  تا رون؛ ضت ن أبيتتم ضت ن معتي مومتا  
 .(403)والسل  علال من اتبم اهلدى, حيبون القت  يف سبي  اهلل  ما  ب ضارس ا مر

 اهلل رستول ضتأنرر مقتولترب  اهلل ولرست مفتاز  بعتؤ يف وجد  امرأ  أن: عبداهلل عن -165 
  (404)وال بيان النساء مت. 

                                                 

ورجاله رجال ال ةي   ري ع مان بن حي   "األوس "رواه الن اين يف ( : 3/333" )جممم الةوااد"مال اهلي مي يف  (399)
 .القرمساين وهو  قرب

، (3/332" )جممتتم الةوااتتد"رواه أهتتد وأبتتو يعلتتال والنتت اين بأستتانيد ورجتتال أحتتدها رجتتال ال تتةي  : متتال اهلي متتي (433)
 .(7/331" )إ اف ا ري "و

 .وإسناده ضعي   ما   ر البيهقي( 9/136" )سننه"البيهقي يف  (431)
 .رواه الن اين وضيه حي  بن عبد احلميد احلماين وهو ضعي (: 3/336" )م الةواادجمم"مال اهلي مي يف  (432)
وبتوب علتال  لتك اهلي متي يف  .رواه الن اين وإسناده حستن أو  تةي (: 3/371" )جممم الةوااد"مال اهلي مي يف  (433)

 .باب عرض امسل  والدعاء إليه مب  القتال" : جممم الةوااد"
ب اجلهتتتاد والستتتري، بتتتاب متتتت  ال تتتبيان يف احلتتترب وبتتتاب متتتت  النستتتاء يف احلتتترب،  تتتتا( 105)و( 106)البختتتار   (434)

 .باب  رمي مت  النساء وال بيان يف احلرب ،(0166)ومسلم 
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ملتتا بعتت هم  أن رستتول اهلل : عتتن الةهتتر  عتتن ابتتن أختتي  عتتب بتتن مالتتك عتتن عمتته  -333
 .(405)إىل ابن أيب احلقيق هناهم عن مت  النساء وال بيان

بسـم اهلل )): إ ا بعتث ستريرب متال  ان رسول اهلل : عن جرير بن عبد اهلل البجلي مال -331
  .(406)((وفا سبيل اهلل وعلى ملة رسول اهلل   تغلوا و  تغدروا و  تمثلوا و  تقتلوا الولدان

أَرجـوا باسـم اهلل )): أنته  تان إ ا بعتث جيوشته متال: عن رستول اهلل : عن ابن عباس -332
الولـــدان و  أمـــحاب فقـــاتلوا فـــا ســـبيل اهلل مـــن كفـــر بـــاهلل   تغـــدروا و  تمثلـــوا و  تغلـــوا و  تقتلـــوا 

 .(407)((الصوامع
: ضقتتال أض تتال هبتتم القتتت  إىل أن متلتتوا ال ريتترب ضبلتتغ النتت  : عتتن األستتود بتتن ستتريم متتال -333

أوليس َياركم أو و المشركين ما من مولوو يولد إ  على فطـرة اإلسـلم حتـى يعـرب فـابواه يهووانـه ))
 .(408)((وينصرانه ويمجسانه

أيمـا رجـل أمـن رجـل علـى ومـه )): يقتول  عتط رستول اهلل  :عن عمرو بن احلمتق متال -334
 .(409)((ثم قتله؛ فانا من القاتل بريء و وإن كان المقتول كافرا  

انطلقــوا باســم اهلل وبــاهلل وعلــى ملــة رســول )): متتال أن رستتول اهلل : عتتن أنتتا بتتن مالتتك -333
 :تغلـــــوا وضـــــموا غنـــــائمكم وأمـــــلحوااهلل و تقتلـــــوا شـــــيخا  فانيـــــا  و  طفـــــل  و مـــــغيرا  و  امـــــرأة و  

ِسِنينَ } ِسنـظَواإ ِإنَّ الّلَه يظِحبُّ الإمظحإ  . (410)(({َوَأحإ

                                                 

" إ تاف ا تري . "رواه أهد ورجالته رجتال ال تةي : وعةاه مسةق، ومال البو ري  ( 2/149" )املنالب العاليرب" (433)
(7/366.) 

، ويف إستتناده ابتتن هليعتترب وهتتو خمتتتل ، لرتتن هتت ه متتن (13/414)وعتتةاه أليب يعلتتال  (2/133" )املنالتتب العاليتترب" (437)
 .وهو بن روى عنه مب  اإختل , روايرب ابن وهب

وإسناده ضعي  يف إسناده إ اعي  بن أيب أويا  دوق أخنأ يف أحاديث من حفظه وداود ( 4/422)أبو يعلال  (436)
 .بن احل ل  قرب إإ يف عررمرب وه ه الروايرب عنه

 (.1/341" ) ةيةه"ن حبان يف اب (438)
رواه أهتد والنت اين ورجالته : (7/444" )جممتم الةوااتد"يف ومتال اهلي متي (. 13/323" ) تةيةه"ابن حبتان يف  (439)

 . قا 
وإسناده ضعي ، يف إسناده خالد بن الفةر وهو مستور  , ،  تاب اجلهاد باب يف دعاء املشر ي(2713)أبو داود  (413)

 ."التقريب" ما مال ابن حجر يف 
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يف  ةو  ضرأى الناس جمتمعل علتال شتالء   نا مم رسول اهلل : عن رباح بن ربيم مال -337
متا  انتط )): ، ضجتاء ضقتال علتال امترأ  متيت  ضقتال((ان ـر عـلم اجتمـع هـؤ ء)): ضبعث رجتل  ضقتال

قـل لخالـد   تقـتلن امـرأة )): وعلال املقدمرب خالد بن الوليد ضبعث رجل  ضقال: ، مال((ه لتقات ه 
 .(411)((و  عسيفا  

 :باب ما جاء يف مت  الرهبان والشمامسرب :وبوب سعيد بن من ور
مل نر اجليو  يهيجون الرهبان ال ين علتال األعمتد  ومل نتةل :عن برر بن سواد  أنه مال -336

 .(412)هم إإ أن يقاتلواننهال عن متل
متتا  أبتتو برتتر يف النتتاس ضةمتتد اهلل وأ تتا عليتته   : عتتن  ابتتط بتتن احلجتتال الرتتليب متتال -338
 .(413)أإ إ يقت  الراهب يف ال ومعرب: مال

إ يقتت  يف احلترب ال ت  وإ امترأ  وإ الشتيخ الفتاين وإ حيترق النعتا  : عتن جماهتد متال -339
 .(414)يقنم الشجر امل مر وإ النخ  وإ خترب البيو  وإ

حتد ط أن أبتا برتر بعتث جيوشتا  إىل الشتا  ضخترل يتبتم يةيتد : عتن حيت  بتن ستعيد متال -373
إين أو يك بعشر إ تقتلن  بيا  وإ امرأ  وإ  بريا  هرما  وإ تقنعن شجرا  : بن أيب سفيان ضقال

 تفترمن خنتل  وإ  رمنته وإ تفلت  وإ م مرا  وإ ختربن عامرا  وإ تعقرن شتا  وإ بعتريا  إإ املا لترب وإ
 .(415)لنب

                                                 

،  تتاب اجلهتاد (2842" )ستننه"وابتن ماجته يف , باب يف متت  النستاء،  تاب اجلهاد (6221)أبو داود  (411)
وله شاهد عن حنظلترب الراتتب أخرجته وابتن ماجته يف . وإسناده  ةي , باب الفار  والبيا  ومت  النساء وال بيان

 ..وإسناده  ةي  ,،  تاب اجلهاد باب الفار  والبيا  ومت  النساء وال بيان(2842" )سننه"
 .وإسناده  ةي  (6/6" )سننه"سعيد بن من ور يف  (412)
، وإستناده  تةي  إن  تان  ابتط  تم متن أيب برتر ضقتد روى عتن أيب هريتر  (7/484" )م تنفه"ابتن أيب شتيبرب يف  (413)

 .وزيد بن  ابط
 .ويف إسناده ليث بن أيب سليم وهو خمتل (7/484" )م نفه"ابن أيب شيبرب يف  (414)
 .ويف إسناده من مل يسم( 7/483" )م نفه"ابن أيب شيبرب  يف  (413)
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:  تبتط إىل عمتر بتن عبتد العةيتة أستأله عتن هت ه اآليترب: عن حي  بن حيت  الفستاين متال -371
 ََوقَاتِلظواإ ِفا َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن يـظَقاتِلظوَنكظمإ َو َ تـَعإَتدظواإ ِإنَّ الّلَه  َ يظِحـبِّ الإمظعإتَـِدين [ 051:البقتر].  متال  :

 .(416)ومن مل ين ب  لك احلرب منهم, ضرتب إيل أن  لك يف النساء وال ريرب
 .(417)عن امل لرب هنال رسول اهلل : خالد بن معدان مال -326
 .(418)هنال جيوشه أن مي لوا بأحد من الرفار  عن مرةول أن رسول اهلل -323

ألسترى يتو  بتدر ضقتال  نتط يف ا: وعن أيب عةية بن عمري أخي م عب بتن عمتري متال -374
و نط يف نفر من األن ار ضرانوا إ ا مدموا  تداءهم . ((استوموا باألسارى َيرا  )): رسول اهلل 

وعشاءهم أ لوا التمر وأ عموين ال  لو يرب رسول اهلل 
(419). 

  :باب اإلشارة إلى المشركين والوفاء بالعهد، ثم روى بسنده": سننه"وبوب سعيد بن منصور فا 

واهلل لتو أن أحتد م : متال عمتر بتن ا نتاب : عمتر بتن أيب ستلمرب عتن أبيته متال عتن -373
 .(420)أشار ب  بعه إىل السماء إىل مشرك ضنةل إليه علال  لك ضقتله لقتلته به

أميتتا رجتت  متتن : متتال عمتتر بتتن ا نتتاب: عتتن  لةتترب بتتن عبتتد اهلل بتتن  ريتتة ا ةاعتتي متتال -377
واهلل ألمتلنتتك ضهتتو :  متتن املشتتر ل ضنتتةل ضتت ن متتالاملستتلمل أشتتار ب  تتبعه إىل الستتماء ضتتدعا رجتتل  

 .(421)آمن إ ا ينةل بعهد اهلل ومي امه
أتانتا  تتاب عمتر بتن ا نتاب وحنتن  تانقل هلتلل : عن أيب واا  شتقيق بتن ستلمرب متال -376

إن : رم تتان منتتتا ال تتتاام ومنتتا املفنتتتر؛ ضلتتتم يعتتب ال تتتاام علتتتال املفنتتر وإ املفنتتتر علتتتال ال تتتاام
أ  من بعؤ؛ ض  ا رأيتم اهللل هنارا  ضل تفنتروا حتىت يشتهد شتاهدان أهنمتا رأيتاه  األهلرب بع ها

بتتاألما وإ ا حا تتر  أهتت  ح تتن ضتتأرادو م علتتال أن تنةلتتوهم علتتال حرتتم اهلل ضتتل تنةلتتوهم علتتال 
                                                 

 .وإسناده  ةي  (7/484" )م نفه"ابن أيب شيبرب  يف  (417)
وعةاه إبن أيب عمر، وورد احلديث عن يعلال بن أميرب و علبرب بتن احلرتم  وزيتد ( 7/6" )املنالب العاليرب" (416)

 .(2/31" )إ اف ا ري : "بن خالد اجلهة مرضوعا ،  انظر
" إ تتتتاف ا تتتتري "انظتتتتر . ويف إستتتتناده أي تتتتا ابتتتتن هليعتتتترب, وهتتتتو مرستتتت , وعتتتتةاه للةتتتتارث( 7/6" )املنالتتتتب العاليتتتترب" (418)

(2/31). 
 .وإسناده حسن" الربري"و" ال فري"رواه الن اين يف (: 7/87" )جممم الةوااد"مال اهلي مي يف  (419)
 ما   تر وعمر بن أيب سلمرب  دوق  نيء وأبو سلمرب عن عمر منقنم  ( 2/233" )سننه"سعيد بن من ور يف  (423)

 .البخار 
 (.13/318" )هت يب الته يب"ويف إسناده موسال بن عبيد  وهو ضعي  له ترمجرب يف (2/233" )سننه"سعيد بن من ور يف  (421)
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ولرن أنةلتوهم علتال حرمرتم   احرمتوا ضتيهم , ض نرم إ تدرون ما حرم اهلل ضيهم, حرم اهلل
 .(422)إ بأس أو إ تده  أو مرتس ضقد أمنتموهم؛ ض ن اهلل يعلم األلسنرب وإ ا ملتم, ما شاتم
وإ ا متتتال , وإ ا متتتال الرجتتت  للرجتتت  إ ختتتت  ضقتتتد أمنتتته: عتتتن شتتتقيق هبتتت ا احلتتتديث متتتال -378

 .(423)إ تدح  ضقد أمنه؛ ض ن اهلل يعلم األلسنرب: منرس ضقد أمنه وإ ا مال
التت  والفتتاجر، العهتتد تفتتي بتتته إىل التت    تتلث يتتلدين إلتتتال: عتتن ميمتتون بتتن مهتتران متتتال -379

 .(424)والفاجتر، والرحم ت لها بر   انط أو ضاجر ، واألمانترب تلديها إىل ال  والفاجر
خرجتتط يف جتتي  ضيتته ستتلمان ضةا تترنا م تترا  ضأمنتتاهم : عتتن عبتتد التترهن بتتن يةيتتد متتال -363

ا جتتي  متتن أهتت  الب تتر  ومل وضتةنتتا الق تتر وخلفنتتا ضيتته  تتاحبا لنتتا مري تتا ،   ار لنتتا ضجتتاء بعتتدن
, إن أ تتةابرم متتد آمنونتتا ضلتتم يقبلتتوا  لتتك متتنهم ضفتةتتوا الق تتر عنتتو : يعلمتتوا بأماننتتا ضقتتال هلتتم

: ومتلوا الرج  املريؤ،   هلوا ال ريرب حتىت أتتوا هبتم ستلمان الفارستي العسترر ضقتال هلتم ستلمان
 .(425)اهلوا ال ريرب ضردوها إىل الق ر، وأما الد  ضيق ي ضيه عمر

هتت ا  تتتاب متتن أيب : أن أبتتا عبيتتد  بتتن اجلتتراح  تتتب ألهتت  ديتتر  يايتتا: عتتن ابتتن ستترامرب -361 
عبيد  أله  دير  يايا إين مد أمنترم علال دماارم وأموالرم و نااسرم أن تسرن أو ختترب متا 

وإن , مل  د وا أو تأووا حمد ا  مفيله؛ ضت  ا أحتد تم أو آويتتم حمتد ا مفيلته ضقتد براتط متنرم ال مترب
وإن  متنا بريرب من معر  اجلي  شتهد خالتد بتن الوليتد ويةيتد بتن , رم إمراء ال ي   ل رب أيا علي

 .(426)أيب سفيان وشرحبي  بن حسنرب و م اعي بن عامر

                                                 

ومد , وه ا إسناد حسن من أج  أيب شهاب وهو عبد ربه بن ناضم الرناين(2/233" )سننه"سعيد بن من ور يف  (422)
 .تابعه أبو معاويرب  ما يف احلديث ال   بعده

 .، وإسناده  ةي (2/233" )سننه"سعيد بن من ور يف  (423)
 .، وإسناده  ةي (2/231" )سننه"سعيد بن من ور يف  (424)
 .، وإسناده  ةي (2/233" )سننه"سعيد بن من ور يف  (423)
إبن أيب حا ، ومل ي  ر ضيه جرحا  " اجلرح والتعدي "ابن سرامرب له ترمجرب يف ( 2/233" )سننه"سعيد بن من ور يف  (427)

 ..وإ تعديل  



 

133 

يتتا أبتتا :  نتتط جالستتا عنتتد عنتتاء بتتن ربتتاح ضأتتتاه رجتت  ضقتتال: عتتن حممتتد بتتن ستتومرب متتال -362
وإإ رجتتم إلتتيهم , متتن املتتال برتت ا و تت احممتتد رجتت  أستترته التتديلم ضأختت وا عليتته عهتتدا  أن يتتأتيهم 

 .(427)إهنم مشر ون ضأىب إإ أن يفي هلم بالعهد: مال. يفي هلم بالعهد: مال. ضأرسلوه ضلم جيد
إن مترتس أمتان ضهتن ملتموهتا :  تتب  أن عمتر بتن ا نتاب : عن أيب عنيرب اهلمتداين -363

 .(428)ضهو آمن
هم ضة تترنا مريترب رامهرمتتة ضرتتتب جهتة عمتتر جيشتا   نتتط ضتي: عتن ض تتي  الرماشتي متتال -364 

:  عبد أمانا  يف  ةيفرب شدها مم سهم رمال به إىل اليهود؛ ضخرجوا بأمانه ضرتب إىل عمر ضقتال
 . (429)العبد املسلم رج  من املسلمل  مته  متهم

 م اهر التسامح فا الجزية
 شتتهد   تتتاب عمتتر بتتن عبتتدالعةية رهتته اهلل: عتتن أيب رجتتاء ا راستتاين عتتن جستتر متتال -363

أما بعد ض ن اهلل سبةانه إ تا أمتر أن تلخت  اجلةيترب : تعاىل إىل عد  بن أر ا  مر ء علينا بالب ر 
بتتن ر تتب عتتن امستتل  واختتتار الرفتتر عتيتتا وخستترانا مبينتتا ؛ ض تتم اجلةيتترب علتتال متتن أ تتاق هلهتتا 
وختت  بيتتنهم وبتتل عمتتار  األرض؛ ضتت ن يف  لتتك  تتلحا ملعاشتتر املستتلمل ومتتو  علتتال عتتدوهم   

ظر من مبلك متن أهت  ال مترب متد  ت   ستنه وضتعفط موتته وولتط عنته املراستب؛ ضتأجر عليته ان
متتتن بيتتتط متتتال املستتتلمل متتتا ي تتتلةه، ضلتتتو أن رجتتتل  متتتن املستتتلمل  تتتان لتتته بلتتتوك  تتت   ستتتنه 
وضتتعفط موتتته وولتتط عنتته املراستتب  تتان متتن احلتتق عليتته أن يقوتتته حتتىت يفتترق بينهمتتا متتو  أو 

متتر بشتتيخ متتن أهتت  ال متترب يستتأل علتتال أبتتواب  املتتلمنل عمتتر  و لتتك أنتته بلفتتة أن أمتتري, عتتتق
  : ما أن تفناك أن  نتا أخت نا منتك اجلةيترب يف شتبيبتك   ضتيعناك يف  ت ك، متال : الناس ضقال

 .(430)أجرى عليه من بيط املال ما ي لةه
و انتتط لته  تتةبرب وماتت  متتم عررمترب بتتن  -وعتن  عتتب بتن علقمتترب أن عرضترب بتتن احلتارث  -367

املنتدمون ضتدعاه إىل امستل  : مر به ن راين من أه  م تر يقتال لته -اليمن يف الرد  أيب جه  ب

                                                 

 .، وإسناده  ةي (2/233" )سننه"سعيد بن من ور يف  (426)
 .، وإسناده  ةي (2/233" )سننه"سعيد بن من ور يف  (428)
 (.4/122" )التلخيص احلبري. "، وسنده  ةي ،  ما مال ابن حجر (8/194" )سننه"أخرجه البيهقي يف  (429)
 (.43)، و  ره ابن القيم يف أحرا  أه  ال مرب (48)أليب عبيد " األموال" (433)
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متتتتد : ضتناولتتتته ضرضتتتتم  لتتتتك إىل عمتتتترو بتتتتن العتتتتاص ضأرستتتت  إلتتتتيهم ضقتتتتال ضتتتت  ر الن تتتتراين النتتتت  
معا  اهلل أن ترتون العهتود واملوا يتق علتال أن يل ونتا يف اهلل ورستوله : ضقال عرضرب. أعنيناهم العهد

وأن إ حنملهم , اهم علال أن  لال بيننا وبينهم وبل  نااسهم ضيقولون ضيها ما بدا هلمإ ا أعنين
وأن نقاتتت  متتن ورااهتتم و لتتال بيتتنهم وبتتل أحرتتامهم إإ أن يأتونتتا ضتتنةرم , متتا إ  امتترب هلتتم بتته

  .(431) دمط: بينهم أا أنةل اهلل، ضقال عمرو بن العاص
 . (432)متنا ضدمه  دمنا ودينه  ديننامن  انط له  : عن أيب اجلنوب مال علي -377
أنتتته  تتتتب إىل امتتتراء أهتتت  اجلةيتتترب أن إ ي تتتربوا اجلةيتتترب إإ علتتتال متتتن : عتتتن عمتتتر -368

وه ا املعروف . و ان إ ي رب اجلةيرب علال النساء وال بيان مال حي : جر  عليه املواسي، مال
 .(433)عند أ ةابنا

 
 
 

                                                 

رواه الن اين يف األوس  وضيه عبد اهلل بن  ار  اتب الليث ومد و تق (: 3/733" )جممم الةوااد"ال اهلي مي يف م (431)
 .وبقيرب رجاله  قا , وضيه ضع 

وضتعفه التدارمنة ( 7/3" )ستننه"، والتدارمنة يف (/3"  )مستنده"أخرجه الشتاضعي يف  (432)
 .بأيب اجلنوب

 (.9/198" )سننه"و أخرجه البيهقي يف , برر بن أيب شيبرب وعةاه أليب( 6/11" )إ اف ا ري " (433)
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 الثانا الباب

 واب السلوكية لسماحة اإلسلم واآل الفقهيةوالضوابط   القواعد
 نماذج تطبيقية مع

 :التسامح تعريَ
 ت  بته يستم  بتالفت  ضيهتا  احتا  . الستماح والستماحرب اجلتود متن: يف لفرب العرب التسام 

وام تتاح لفتترب يف . وتستتاحموا تستتاهلوا املستتاهلربواملستتاحمرب  أعنتتاه أ أ  جتتاد و تت  لتته : و احتترب
 .(434) ر  وسخاء  عنأعنال السماح يقال    أ   إ ا جاد و 

الرهتتترب، العفتتتو، واملففتتتر ، وال تتتل ، : أي تتتا معتتتاين مريبتتترب منتتته م تتت  بتتتهالتستتتام  ويتتتراد  وينلتتتق
 435.ه ه املعاين ويراد هبا التسام  تنلقوال ف ، و  لك 

 :السلو يرب لسماحرب امسل  واآلدابوال واب  الفقهيرب  القواعدإىل  نأيت واآلن
, آ تار وإ أ تلل وإ, ضيته عستر ضتل واملشتقرب احلترل ورضم اليسر دين بأنه امسل  دينمتية  -1

هظمإ  َوَيَضـعظ : تعتاىل متال  متا. آختر ديتن ضيها يشار ه إ لإلسل  مية  وه ه ـَرهظمإ َعـنـإ َواأَلغإـَلَل  ِإمإ
َإ َعَليإِهمإ   .[051:األعراف] الَِّتا َكاَن

 واألحرتتتا  الق تتايا متتن   تتتري يف معهتتم ضتستتام  املستتتلمل  تتري ورضقتته بيستتتره امستتل  مشتت  -1
 .احلقوق من   ريا   ومنةهم
َمِتا: تعاىل مال  ما لإلسل  الواسعرب الرهرب  لك مظاهر من -3 َإ   َورَحإ ء   كظلَّ َوِسَع  َشاإ

 .[056:األعراف]
َمِتا: اهلل رهه (32)السعد  العلمرب مال َإ   َورَحإ ء   كظلَّ َوِسَع  العلو  العامل من ،َشاإ
 ض له و مره اهلل رهرب إليه و لط مد إإ خملوق ضل والراضر، امللمن, والفاجر  وال والسفلي،
 .(37)وإحسانه

                                                 

 .الفرر دار، (2/489" )العرب لسان" (1)
 .عن مومم التقوى علال امنرتنط  حممدعلي مجعرب  للد تور" امسلمي التسام " (2)
الت تاني  الشتهري  وعلتال رأستها التفستري   تاحبالشيخ العلمترب أبتو عبتداهلل عبتد الترهن بتن نا تر آل ستعد   هو (3)

 .للنيار  الق يم" من حيا  علمرب  فةا "ترمجته يف  تاب  انظر ،"الررمي الرهن تيسري"سمال امل
 .(/31" )املنان  ل  تفسري يف الرهن الررمي تيسري" (4)
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 والنري والبهاام الدواب إىل تعد  حىت  اضرب للناس امسل  رهرب مشلط ضقد  لك وعلال
 .معنا تقد   ما

 ر،والراض امللمن ضيدخ  ا لق، جلميم الرهرب استعمال علال احلؤ ضيه: بنال ابن ومال
 يف والتخفي  والسقي بام عا  التعاهد الرهرب يف ويدخ  اململوك، و ري منها اململوك والبهاام
 .(38)بال رب التعد  وترك احلم 

 : املسلمل  ري مم الرهرب خلق علال امسل  حث ول لك
يرحم يا رسول اهلل  لنا : مالوا رحيمإإ علال  رهتهاهلل إ ي م   أن أخ   الن   أن تقد (  أ

امللمن والراضر وال فري والربري  تعموالناس . ليا برهرب أحد م  احبه يرحم الناس  اضرب: مال
 .وال  ر واألن ال

إين مل : مال املشر لرسول اهلل اد  علال  يا له مي  ملا املشر ل علال الدعاء  الن  رضؤ(  ب
ضلما  وبأ ةابه  اهللول  نعه املشر ون برس ماآخر   وم ال. وإ ا بع ط رهرب, أبعث لعانا

 .واملعاضاه بالرزق مل ر دعا هلم الن   السقياجاء الرج  و لب 
 .باب التوبرب والرهرب هلم  يفت  أن أي ا    لب(  ل
وإن  انوا أه  حرب رهرب وشفقرب هبم  ما يف م رب مثامرب , املشر لت دير النعا  إىل  جيوز(  د

 .رب عن مري  ملا ناشدوه بالرحماحلنن مينممثامرب أن  من ضقد رضؤ الن  
- هداية وين اإلسلم: 
ومن , علال هدايرب الناس مجيعا  وتر يبهم ضيه منقا هم من ال للرب إىل النور امسل حرص  -أ

باب "  ) ةيةه"يف  البخار  ضبوب  تبهم، يف العلماء بوب وعليه. اهلل إىل رضوانه ع اب
 ،وج  عة ملوك الرفار يدعوهم إىل اهلل إىل  تب الن    باب)و(. والن ارى اليهوددعو  
امسل  والنبو  وأن إ يتخ  بع هم بع ا  أربابا  من  إىل  دعاء الن   باب: )  لك  وبوب

 (.يرشد املسلم أه  الرتاب أو يعلمهم الرتاب ه باب )  لك يف    وبوب(.دون اهلل
ََ  َسِبيلِ ِإِلى  اوإعظ :تعاىل مال  ما واملل فرب واحلرمرب باللل ترون املسلمل  ري دعو  -ب رَبِّ

ِعَ ِة الإَحَسَنِة َوَجاِولإهظم  َمِة َوالإَموإ ََ هظَو َأعإَلمظ ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه  بِالَِّتابِالإِحكإ َسنظ ِإنَّ رَبَّ  َوهظوَ ِهَا َأحإ
َتِدينَ   .[015:النة ] َأعإَلمظ بِالإمظهإ

                                                 

 .(/" )البار  ضت " (3)
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يتتدعو ا لتتق إىل اهلل باحلرمتترب،  أن له حممتتدا  يقتتول تعتتاىل آمتترا  رستتو : (439)  تتري  ابتتن متتال
أ  أتتا ضيتته متتن الةواجتتر والومتتتاام (: واملوعظتترب احلستتنرب) والستتنرب،وهتتو متتا أنةلتته عليتته متتن الرتتتاب 

َسـنظ  بِـالَِّتا َوَجـاِولإهظم): بتأس اهلل تعتاىل، ومولته ليةت روابالناس   ترهم هبتا  أ  متن احتتال : (ِهـَا َأحإ
 .(440)ن بالوجه احلسن برضق ولل وحسن خنابوجدال ضلير منارر منهم إىل 
َشى قـَوإ   َلهظ  فـَقظو : تعاىلابن   ري عند موله  ومال  ه ه: [66: ه] لَيـِّن ا لََّعلَّهظ يـََتذَكَّرظ َأوإ َيخإ

 خلقهوهو أن ضرعون يف  ايرب العتو واإستربار وموسال  فو  اهلل من , ضيها ع   عظيمرب اآليرب
يا من : الرماشين إ  ا ب ضرعون إإ باملل فرب واللل، ما مال يةيد إ   اك، ومم ه ا أمر أ
 .(441)ضري  أن يتوإه ويناديه... يتةبب إىل من يعاديه 

 .موإ له إين إىل العفو واملففر  أمرب مة إىل الف ب والعقوبرب: بن منبه وهب ومال
 .حىت أسلم ل مامرب علال  لك مل فرب الن   األم لرب ومن

 مترأ األخلق، متا مرتار  متن إليه يدعو وما الدين ه ا حماسن ب برازالدعو    لك  ترون - ل
 .{بِاْلع ْدِل و اِمْحس انِ  ي ْأُمرُ الل ه   ِإنَّ }: الوليد بن املفري  علال  الن 
 .هل ه الفايرب خمالنتهم -إرسال السفراء  -وساا  الدعو  الرتابرب هلم  من  -د
 ل تترب يلتتتون : )ببيتتان م تتاعفرب األجتتر هلتتم  متتا يف حتتديث ل بامستتتر يتتب أهتت  الرتتتاب  - هتتت

 (.أجرهم مرتل
  أهتت  الشتترك بلفتتظ ضيتته تعظتتيم وتبجيتت  لرت يبتته بامستتل ،  متتا متتال النتت   خما بتتربجتتواز  -و

 .عظيم الرو  هلرم 
 بتاب: )الدعاء للمشر ل باهلدايرب ومتد ضهتم متن  لتك اممتا  البختار  وعليته ضقتد بتو ب جيوز -ز

 لتدوس  واألحاديث يف  لك   تري   متا يف دعتاء النت  , (.للمشر ل باهلدى ليتألفهم ءالدعا
 .و قي 

                                                 

 ،"والنهايتترب ربالبدايتت" تتاحب الت تتاني  الشتتهري ،  تتت الدمشتتقياحلتتاضظ العلمتترب املفستتر إ اعيتت  بتتن عمتتر بتتن   تتري القرشتتي  هتتو (7)
 .(1/363" )الرامنرب الدرر"، انظر ترمجته يف 664سنرب  تويف  ،"علو  احلديث اخت ار"و" العظيم القرآن تفسري"و

 (.2/681" )القرآن العظيم تفسري" (6)
 (.3/236" )القرآن العظيم تفسري" (8)



 

143 

, وضتتتد جنتتتران و تتتريه متتتم والتلنتتت  معهتتتم  متتتا  تتتنم النتتت   والستتتفراءجتتتواز إ تتترا  الوضتتتود  -ح
 .ومل فتهم حىت أنه مرنهم من ال ل  يف املسجد

تابتتاهتم ومراستتيمهم متتن  تتري أن يرتتون يف  لتتك عليتته  تتري املستتلمل يف   تعتتارفأتتا  األختت  جيتتوز - 
 .خمتوما  اخت  ا ا   تم الرساا  ملا بلفه أهنم إ يقر ون إإ  تابا  ملا  ما  نم الن    شرعيربخمالفرب 
ينِ ِإْ ر اه  يف  إ  : تعاىل مال: والعباوة ا عتقاو فا التسامح -1  .[156:البقر ] الدِّ

حتتدا  علتتال التتدخول يف ديتتن امستتل ، ض نتته بتتل واضتت  جلتتي أ تررهتتواأ  إ : ابتتن   تتري متتال
وستتبب نتتةول اآليتترب  متتا   تتر . التتدخول ضيتته علتتال أحتتد إىل أن يرتتره حيتتتالدإالتته وبراهينتته إ 

حيتث أن امستل  مل يستم  للمستلمل أن يأخت وا  الدين،املفسرون يبل جانبا  من إعجاز ه ا 
مليلترب  - انتط املترأ  ترتون مقتل  : بن عباس متالرووا عن ا ضقد. أبناءهم ال ين هودوهم  فارا  

 تتان يفعتت   لتتك نستتاء األن تتار يف )إن عتتا  هلتتا ولتتد أن هتتتوده  نفستتهاضتجعتت  علتتال  -النستت  
إ نتد  أبناءنتا : آبتا هم ضقتال .الن تري  تان ضتيهم متن أبنتاء األن تار بنتو، ضلمتا أجليتط (اجلاهليرب

يِن م تتد  يف ِإْ تتر اه   إ  : عتتة وجتت  هتت ه اآليتترب ، ضتتأنةل اهلل(يعتنقتتون اليهوديتترب نتتدعهمإ : يعنتتون) التتدِّ
 .(442)[156:البقر ] تتَّبت لَّ  الرُّْشُد ِمن  اْلف يِّ 

 ضتتتل يتتتدينون؛ ومتتتا نتتترت هم أن للتتت ميل بالنستتتبرب امستتتلميرب الشتتتريعرب يف املقتتترر  القواعتتتد متتتن
  النتت   تتتاب يف جتتاء ضقتتد. للتت ميل م تتمون حتتق العقيتتد  ضةريتترب عقااتتدهم؛ يف هلتتم نتعتترض
 أمتواهلم علتال اهلل رستول النت  حممتد و مرب اهلل جوار وحاشيتها ولنجران: )جنران أله   تقد   ما

   تري أو مليت  متن أيتديهم  تط متا و ت  وبتيعهم وعشتريهتم وشتاهدهم و تايبهم وملتهم وأرضهم
 ومتتتط حتتتان وملتتتا(.  هانتتتته متتتن  تتتاهن وإ رهبانيتتتته متتتن راهتتتب وإ أستتتقفته متتتن أستتتق  يفتتتري إ
 اهلل رستول ضقتال متنعهم النتاس ضتأراد  النت  مستجد يف ي تلون متاموا جنتران ن تارى وضتد ل  
 :لهتم ض لوا املشرق ضاستقبلوا دعوهم . 

مترتل أهت  : وضيهتا .املستلملدخول أه  الرتاب مستاجد  جواز :القيم ابن يقول ه ا ويف
 .(443) لك عارضا    انالرتاب من  لهتم حب ر  املسلمل ًو مساجدهم أي ا إ ا  

                                                 

 (.1/417" )القرآن العظيم تفسري" (9)
 .(3/738" )املعاد زاد" (13)
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هتتت ا متتتا أعنتتتال : بيتتتط املقتتتدس -أهتتت  إيليتتتاء  إىل  تتتتب عهتتتد عمتتتر بتتتن ا نتتتاب  ويف
األمتتان أعنتتاهم أمانتتا ألنفستتهم وأمتتواهلم ولرنااستتهم  متتنعبتتداهلل عمتتر أمتتري املتتلمنل أهتت  إيليتتاء 

ملتهتتا أنتته إ تستترن  نااستتهم وإ هتتتد  وإ ينتتتقص منهتتا وإ  وستتاارو تتلباهنم وستتقيمها وبرياهتتا 
 .وإ من شيء من أمواهلم وإ يررهون علال دينهم  ليبهممن حيةها وإ من 

علال أن إ يهتد  هلتم : الرو  وجاء يف ه ا ال ل   ار الشا  ضت  خالد بن الوليد  وملا
يف أ  ستتاعرب شتتاءوا متتن ليتت  أو هنتتار إإ يف أومتتا   نواميستتهمبيعتترب وإ  نيستترب وعلتتال أن ي تتربوا 

والرنتااا يف الشتا   البيتمتر تط  ضقتدوهب ا  . يف أيا  عيدهم ل لباناال لوا  وعلال أن  رجوا 
 لك ال ل  علال خالد بتن الوليتد  يردمل هتد  ملا جرى من ال ل  بل املسلمل وأه  ال مرب ومل 

 .(444)أمجعل عنهمأبو برر وإ رده عمر وإ ع مان وإ علي رضي اهلل 
وأهتت  دهستتتان وستتاار أهتت   زبتتانر بتتن مقتترن لرزبتتان  تتول بتتن  ستتويد   تبتته متتا  لتتك ومتتن
يف  ت  ستنرب علتال متدر  تامترم  اجلتةاءإن لرتم ال مترب وعلينتا املنعترب علتال أن علتيرم متن : جرجان

وهلتم األمتان علتال , عوضتا  متن جةااته معونتتهومن استعنا به منرم؛ ضله جةا ه يف , علال    حامل
متتا أدوا وأرشتتدوا ابتتن شتتيء متتن  لتتك هتتو إلتتيهم  يفتتريوإ , أنفستتهم وأمتتواهلم ومللهتتم وشتترااعهم
ومن أما  ضتيهم ضلته م ت  متا هلتم ومتن , منهم س  وإ    يبدالسبي  ون ةوا ومروا املسلمل ومل 

 .(445)خرل ضهو آمن حىت يبلغ مأمنه
الع متتاين ستتليم األول  تترد اليهتتود والن تتارى متتن  الستتلناناألم لتترب علتتال  لتتك ملتتا أراد  ومتتن

 متن امستل  متا  يف وجهته العلمتاء متن مشتايخ الدولترب  تاضيرب إإ ليجعلهتابلررب الدولرب الع مانيرب 
ليا لك علال الن ارى واليهود إإ اجلةيترب ولتيا لتك أن ختترجهم : بل حمابا  لهومالوا , الع مانيرب
 .(446)للشر  الشري  امت اإ  ضيمت   السلنان الع ماين ل لك   أو اهنمعن 

ه اليهتتود اليتتو  أمتتدس   ريتتاهتم يعتتت   التت  حتتاا  املبرتتال  أناملعا تتر   تت لك   األم لتترب ومتتن
(  23) متتتا جتتتاء يف عتتتدد   -اهلجتتتر   العاشتتتر -استتتتعادوه يف عهتتتد الستتتلنان ستتتليمان القتتتانوين 

إسترااي   حرومترب  من النشر  الر يرب ال  ت درها 1976يوليو 1هت، املواضق 1386األول  ربيم

                                                 

 .(77ص" )دراسرب نقديرب - املسلملالفرب مم  تسام "، و(147)يوس   أليب" ا رال" (11)
 .(2/338" )األمم وامللوك تاريخ" (12)
 (67ص" )دراسرب نقديرب -الفرب مم املسلمل  تسام " (13)
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خمتفيتتتا  بتتتل  بعيتتتدن ؛ أن حتتتاا  املبرتتتال  تتتان منتتت  زمتتت(أخبتتتار متتتن إستتترااي : )يف بومبتتتا  بعنتتتوان
القتدس الرت تي يتأمره  حتا مضلما علم السلنان سليمان أرس  إىل .. األنقاض وأ داس القمامرب 

 .(447)ب زالرب ما عليه وتنظي  املننقرب و   لليهود بةيارته
الشتتتا  وم تتتر و ريهتتتا متتتن بتتتلد  بتتتلد يفالرنتتتااا الن تتتارى ومعابتتتد اليهتتتود   بقتتتاء و تتت لك
وتستتتاحمه يف حريتتترب , هلتتتو أ تتت  شتتتاهد علتتتال  احتتترب امستتتل  وعدلتتته هتتت ا الع تتتر، إىلاملستتتلمل  
 .اإعتقاد
 :الذمة باهل الومية -2
 ب لك عم  ومد أ ى أو بظلم هلم التعرض وعد  الرتاب بأه  الو ا  علال امسل  حث(  أ

 . بعده من ا لفاء هبا وعم    عن ملا عمر و يرب يف  ما  اهلل رسول بو يرب ا لفاء
 امللمنل أمري يا ينبفي ومد: اهلل رههما الرشيد هارون إىل يوس  أيب ربو ي  لك ومن
 والتفقد, وسلم عليه اهلل  لال حممد عمك وابن نبيك  مرب بأه  الرضق يف تتقد  أن اهلل أيدك
 جيب حبق إإ أمواهلم من شيء يلخ  وإ,  امتهم ضوق يرلفوا وإ يل وا وإ يظلموا إ حىت هلم

 .(448)عليهم
 مويرب  راحرب يف أنرر األوزاعي امما  ع ره يف الشا  أه  إما  أن  لك يف م لرباأل ومن
 جب  أه  إخرال أراد ملا علي بن  ار األمري علال شياا   باحلق اجلهر ختشال إ  ادمرب وعةميرب
 أج  من أخرى بلد إىل وأو اهنم بلدهم من و ويلهم ديارهم من -  مرب أه  وهم - لبنان

 .بع هم من ومم حادث
 تعبري م ص جةير  أمر يف  ار بن امللك عبد األمري استفتاهم ال ين األامرب رساا  ويف 
 .(449)امسل  يف مرانرب من بالعهد للوضاء أا العميق امميان عن  ادق
 من األ لب يف وهم عنهم والعفو إليهم بامحسان وأمر والعبيد باألرماء  الن  و ال( ب
 أن  لك علال األم لرب ومن, وضاته عند  الن  به و ال ما خرآ  لك  ان ب  املسلمل،  ري
يرضق  أناملفري  بن شعبرب   موإهوأمر , مد أحسن إىل أيب لللل  ايوسي وهو ماتله  ان  عمر

                                                 

 (76ص" )دراسرب نقديرب -الفرب مم املسلمل  تسام " (14)
 (.6ص) يوس  أليب" ا رال" (13)
 (./3" )امسل   احرب يف املوسوعرب" (17)
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 .به
 : ومائهم حرمة -7
 أحد ل لك تعرض إن اجلنرب بدخول  لك وعلق ال مرب وأه  املعاهدين دماء امسل  حر (  أ

 . القيامرب يو  له خ ما    الن  علهوج ب  حق بفري
  مي علال اعتدى من علال الديرب ضرض أنه  لك ومن, اعتبارا   املعاهد لد  امسل  جع ( ب

برر وعمر رضي اهلل عنهما  انا جيعلن ديرب اليهود  والن راين  أبا أن وتقد , خنأ أو عمدا
 .إ ا  انوا معاهديناحلر املسلم ب  وضاعفوا الديرب يف  لك  ديربإ ا  انا معاهدين 

 .من الفدر أن يلمن امنسان أحدا   يقتله ولو  ان  لك مم ا اربل امسل  ح ر( ل
  السفراء، وأمان، بعهد املسلمل بلد دخ  من    زماننا يف  لك علال يقاس(  د

 . أوال مرب األمان بعهد امسل  بلد يدخ  من و   والتجار، والدبلوماسيل
 :وأعراضهمم حرمة أمواله -8
في جميع  المسلموناتفق : حق غير المسلم في حرمة ماله وعرضه( أ

ومختلف العصور، على أن غير المسلمين  األقطار، جميع المذاهب، وفي
في حماية المجتمع المسلم  وهم ,معصومة وأموالهم الخاصةلهم حق الملكية 

  .بجميع مؤسساته
وحتى آخر الخالفات  ، محمدمن لدن نبينا   اإلسالمي والتاريخ
شاهد على أن اإلسالم كفل حق عصمة  خير "العثمانية الدولة"اإلسالمية 

وعلى ذلك استقر عمل  اإلسالمية، المجتمعات أموال غير المسلمين في
 .المسلمين طوال العصور

ر،  سرق فَمن    إلى المال وأعيدمال ذمي ُقطعت يده، وَمن غصبه ُعزِّ
غني  وهوفعليه أن يقضي دينه، فإن مطله  صاحبه، وَمن استدان من ذمي

 .يؤدي ما عليه، شأنه في ذلك شأن المسلم وال فرق حتى الحاكم حبسه
 أمرااإلسالم أعدل القوانين في التعامل مع اآلخر، ولم يكن هذا  سن وبهذا
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 تناديعلى أرض الواقع، كما هي أغلب المواثيق الدولية التي  يطبق لمنظريـا  
 .(450) تطبقبحقوق اإلنسان وال

رلم معاهدا  أو  من  لك ما مرره الن   لال اهلل عليه وسلم  ما تقد  أن علالاألم لرب  من
 . أو  لفه ضوق  امته أو أخ  منه شياا  بفري  يب نفا ضهو خ مه يو  القيامرب انتق ه
متتن  أعظتتممنتتم امستتل  متتن التعتترض للقنتترب املعاهتتد واستتتةلهلا  متتا تقتتد  ضريتت  أتتا هتتو ( ب

 .لد  والعرض لك  ا
متت ف بلو تته وهتتو بتتر ء بتتا متتال أمتتيم  متتنالتعتترض ألعراضتتهم وبتتل أن  حرمتترب بتتل النتت  ( ل

 .القيامرب يو   احلدعليه 
 نمه مم أنه مشرك ورضؤ استتةلل مالته وأخت  منته شتا   املشركيف ب  أن رضؤ الن  ( د

 .شراء  
 . حلديثا..  م يط له حبق مسلم ضمن :حديث أ  سلمرب مرضوعا  عند( هت

هتت ا التقييتتد باملستتلم ختترل علتتال الفالتتب ولتتيا املتتراد بتته اإحتترتاز متتن : النتتوو  اممتتا  متتال
 .(451)ض ن مال ال مي واملعاهد واملرتد يف ه ا  مال املسلم الراضر؛

م رب املفري  بن شعبرب ملا  در باملشر ل  منابن حجر يف ضوااد حديث  ل  احلديبيرب  ومال
منته أنتته إ حيت  أخت  أمتتوال الرفتار يف حتتال  ويستتفاد :املتتال أخت  النت   ضتترضؤ أمتواهلموأخت  
 تتتتدرا  ألن الرضقتتتترب ي تتتتنةبون علتتتتال األمانتتتترب واألمانتتتترب تتتتتلدى إىل أهلهتتتتا مستتتتلما  تتتتان أو   األمتتتتن
 .(452) اضرا  
 :وظلمهم أذيتهم حرمة -1
ظلتو  دعتو  امل باتقتاء  النت  وأمتر وديانتاهتم، أجناسهم أختل  املسلمل  ري رلم جيوز إ(  أ

 . ما تقد    اضرا  ولو  ان  
الواجتتب )عنتوان   تطامنرتنتط   علتتالالشتيخ ابتن بتاز رهتته اهلل  متا يف مومعته الر تي  ومتال

 أوإ يظلمته إ يف نفتا وإ يف متال وإ يف عترض إ ا  تان  ميتا  (: لتاه  تري املستلم املسلمعلال 

                                                 

 (.مع غير المسلمين اإلسالمتسامح )مصرية بحث في موقع دار اإلفتاء ال عن (16)
 .(12/6" )علال  ةي  مسلم النوو  شرح" (18)
 .(3/341" )البار  ضت " (19)
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وإ بتالف   با يانتربإ بالسترمرب وإ  مستأمنا  أو معاهدا ؛ ض نه يتلد  إليته حقته ضتل يظلمته يف مالته
 .(453)وإ بالقت  بال ربوإ يظلمه يف بدنه  

 لتك بتوب  وعلتالمتا يررهتون  ستبهم أو النعتن هبتم،  املعاهتدينامستل  متن إ تا   ح ر(  ب
( باب   ر إجياب دخول النار ملن أ تم أهت  الرتتاب متا يررهونته) يف"  ةيةه"ابن حبان يف 

. 
يقتول الفقيته .  متا اهتتم شترعنا احلنيت   األعتراض حبفتظ او  وإ أرضتيتشتريم  ت يهتتم مل(  ل

ولتو برلمترب  -أ   تري املستلمل  -ضمتن اعتتدى علتيهم : القترايف التدين شهاباأل ويل املالري 
 .(454)و مرب دين امسل  ،و مرب رسوله  اهلل،  مرب سوء أو  يبرب، ضقد ضيَّم

 أشتد،أ ى املستلم متامتا ، بت  متد يرتون أ ى  تري املستلم ولتو برلمترب  ت أن يعتت  ضامستل 
 ابن عابدين العلمربوه ا ما مرره امسل  يف ضقهه النظر  وتنبيقه العملي،  ما يقرر ه ا أي ا  

 املستتلم لتته متتا لنتتا، ضتت  ا حرمتتط  يبتترب وجتتبألنتته بعقتتد ال متترب »: بقولتته -ضقهتتاء احلنفيتترب  متتن -
   .(455)إن رلم ال مي أشد: حرمط  يبته، ب  مالوا

- والمواثي  بالعهوو الوفاء: 
 هي  املا ال ور من  ور  بأ  نق ها من وح ر واملوا يق بالعهود بالوضاء امسل  أمر(  أ

 معه عهدا   الناس مم العهد اهلل  ال ومد, العامرب امل ار مم ومواضقرب وشرعه اهلل ملنهد مواضقرب
  لك ومم نق ها عن النهي  يقواملوا بالعهود بالوضاء األمر من ويلة , الوضاء علال ليستة هم

ِد  َوَأوإفظواإ : تعاىل مال تأ يدا عنه بالنهي القرآن  رح ِإَذا َعاَهدتُّمإ َوَ  تَنقظضظواإ األَيإَماَن بـَعإَد  الّلهِ بَِعهإ
َعلظونَ  َجَعلإتظمظ تـَوإِكيِدَها َوَقدإ   .[50:النة ] الّلَه َعَليإكظمإ َكِفيل  ِإنَّ الّلَه يـَعإَلمظ َما تـَفإ
 شدد وهل ا الناس بل التعام  يف ال قرب جانب تبقي ال  األخلق أهم من بالعهد والوضاء
ِد  َوَأوإفظواإ : تعاىل مال أبدا   ضيه يتسام  ضلم بالعهد؛ الوضاء شأن يف امسل  َد َكاَن  ِإنَّ بِالإَعهإ الإَعهإ

                                                 

 .(94ص" )بال  هي أحسن وجادهلم" تاب   عن (23)
 (.3/14" )الفروق" (21)
"  ابتتن عابتتدين حاشتتيرب: "وانظتتر". امستتل  متتم  تتري املستتلمل تستتام "مومتتم دار امضتتتاء امل تتريرب حبتتث  عتتن (22)

 .الفرر دار، (4/161)
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ؤظو    : تعاىل مال امللمنل،  فا  من بالعهد الوضاء أن وج  عة املوىل و  ر .[16:امسراء] َمسإ
 َِدِهمإ  َوالإمظوفظون ََ  ِإَذابَِعهإ َمَدقظوا  الَِّذينَ َعاَهدظواإ َوالصَّاِبرِيَن ِفا الإَباإَساء والضَّرَّاء َوِحيَن الإَباإِس أظولَِئ

ََ هظمظ الإمظتـَّقظونَ    ري ملاملسل  إخواننا نن ر أن تعاىل اهلل لنا يب  ومل .[011:البقر ] َوأظولَِئ
َتنَصرظوكظمإ  َوِإنِ : تعاىل لقوله الرفار من املعاهدين علال حلرمنا ا اضعل يِن فـََعَليإكظمظ  ِفااسإ الدِّ

نَـهظم مِّيثَاٌق  َنكظمإ َوبـَيـإ م  بـَيـإ  .[11:األنفال] ِبَما تـَعإَملظوَن َبِصيرٌ  َوالّلهظ النَّصإرظ ِإ َّ َعَلى قـَوإ
جرى اإتفاق عليها بيننا وبينهم ما  ال دهم إىل املد  هلم علينا الوضاء بعه ضاملعاهدون 

مَِّن  َعاَهدتُّمالَِّذيَن  ِإ َّ : يعينوا أحدا  علينا، مال تعاىل وملداموا مل  الفوا العهد ومل ينق وا شياا  
رِِكيَن ثظمَّ َلمإ يَنقظصظوكظمإ َشيإئ ا َوَلمإ يظ َاِهرظواإ  ا فَاَتِمُّ  َعَليإكظمإ الإمظشإ تِِهمإ ِإنَّ الّلَه َأَحد  َدهظمإ ِإَلى مظدَّ واإ ِإلَيإِهمإ َعهإ

 .[11:األنفال] الإمظتَِّقينَ  يظِحبُّ 
 التي بالعهودالوفاء بالعهود عامة، وعلى الوفاء  على  النبي حث وقد

: األمم في تنظيم العالقات الدولية خاصة، قال عليه السالم  رؤساء يعقدها
   .(456)((، وال دين لمن ال عهد لهله أمانة ال لمن إيمان ال))

ض  ر له بعؤ ال ةابرب  ما يف م رب ح يفرب  به، ضًو بينه وبل املشر ل عهد،  ان ومد
باهلل  ونستعل هلم، وضوا))  :السل   عليهأعنوا املشر ل عهدا أن إ يقاتلوا، ضقال  أهنموأبيه  
الفدر  أعظم يعت  الوضاء، و ان ما تقد ، و ان ينهال عن الفدر أقدار ح ه علال   ،((عليهم

له بقدر  درته،  يرضم القيامرب  ادر لواء يو  لر ))  : در احلرا ، يقول عليه ال ل  والسل 
  .(457  )((أإ وإ  ادر أعظم من أمري عامرب

تستمد موهتا من ن و ها، ب  من عةميرب عامديها علال الوضاء،  إ املعاهدا   انط وإ ا
يف أسباب  أخ ا  وضاء، واعت  الوضاء بالعهد واملي اق مو ، والنرث ضيه ال علال حث امسل  ض ن

   .ال ع 
وبناها  تو يق، امسل  مد و ق أ ول القانون الدويل العا  امسلمي أحرم يرون وهر ا

ب  يرون ه ا  ضق  حيث إ يرون الوضاء ل موياء، امسلميرب؛علال الوجدان الدية للدولرب 
  .ل عفاء علال السواءالوضاء ل موياء وا

                                                 

  .أنا، وإسناده حسن حديثمن (3/133" )مسنده"يف  أهد (23)
 .الفدر من حديث أيب سعيد  رمي،  تاب اجلهاد والسري باب (1638" ) ةيةه"يف  مسلم (24)
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ه ا املستوى من القداسرب، ومد   إىل «العهد»رضم من شأن  مد تشريعا ، دينا  وإ نعلم وإ
أ رها يف العم  علال استقرار « يف السلم واحلرب ومدسيتها املعاهدا  حرمرب» ان لقاعد  

الدولرب  جهرب، وعلال تأ ي  روح ال قرب ضيمن يتعام  سياسيا  مم من الدوليل، واألمنالسلم 
الدويل من جهرب أخرى، با يعت  حبق من أهم خ ااص سياسرب  ال عيد علال امسلميرب،
 .العادلرب ا ارجيرب امسل 
 األخرى، األديان مد تبل أن التسام  امسلمي مم  ري املسلمل من أه  يرون وهب ا

من   النا م التاريخ هبا وشهدحقيقرب  ابترب، شهد  هبا ن وص الوحي، من الرتاب والسنرب، 
و ريهم، يف  واملماليك والع مانيل والعباسيلعهد ا لفاء الراشدين، ومن بعدهم من األمويل 

امسلمي  له، حيث تعي   العامل بلد يف املا  شىت أمنار امسل ، وشهد هبا الوامم 
رب والدنيويرب، الديني حقومها بارسرب واإستقرار واحلريرب يف باألماناألمليا   ري املسلمرب ناعمرب 

يف   ري من دول  -األحيان  بعؤ يف األ  ريا  ب  -علال حل تعي  األمليا  امسلميرب 
.(458)يقيموا دين ا، أو ميلروا دنيا أن هلم إ ُيسم  مقهورين،آسيا وإضريقيا وأوروبا، م نهدين 

  

 للمشاعر واإحرتا  الوضاء بعهد ملتةما   دا  ما  تايب علال يعتد  أن ملسلم جيوز إ(  ب
 وسوريا م ر م   امسلميرب البلد بعؤ احت نط الرعايرب ه ه   اهلل وبف   امسلميرب،
 ايتمم برعايرب  ظال األمليا  ه ه زالط وما مرون ملد  ون رانيرب يهوديرب دينيرب أمليا 

 من أربم: ) الن   مول تقد   ما املناضقل،  فا  من العهد نقؤ ض ن وهل ا, امسلمي
 ...(.  ضيه  ن

 .(459)حرا  باتفاق سواء  ان يف حق املسلم أو ال مي الفدر :ابن حجر يف احلديث مال
  ل  يف جرى ما:  لك من وموا يقه عهوده يف وضااه يف األم لرب أرو   الن  ضرب(  ل

 بن جندل أبو جاء إ  عمرو بن وسهي  هو الرتاب يرتب  اهلل رسول ضبينما احلديبيرب،
 رأى ضلما الرفار، من ضر ومد  اهلل رسول إىل انفلط مد احلديد يف يرس  عمرو بن سهي 
 بية الق يرب جلط مد  حممد يا مال   بتلبيبه وأخ  وجهه ض رب إليه ما  جندل أبا سهي 

                                                 

 ".امسل  مم  ري املسلمل تسام "مومم دار امضتاء امل ريرب حبث يف  عن (23)
 .(2/68" )البار  ضت " (27)
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 إىل لريده وجيره بتلبيبه ينرته ضجع   دمط:  اهلل رسول مال ه ا يأتيك أن مب  وبينك
 يف يفتنوين املشر ل إىل أأرد املسلمل معشر يا:  وته بأعلال ي رخ جندل أبو وجع , مري 
 من معك وملن لك جاع  اهلل ض ن واحتسب ا   جندل أبا يا:  اله رسول ضقال دية

 وأعنونا  لك علال وأعنيناهم  لةا القو  وبل بيننا عقدنا مد إنا وخمرجا   ضرجا   املست عفل
 .هبم نفدر إ وإنا اهلل عهد

ومم  لك  اجلاهليربالعهد  ان يف  ضه ا ؛املنيبل وعهد حل   لك علال األم لرب ومن
 .امسل  أوىل باحلرص علال الوضتاء هبا يفالوضاء به ؛ ضل شك أن العهود  علال حرص الن  

إنسانيرب ض يلرب باعتباره بالعهد الوضاء إىل ينظر امسل (  د  أو عقيد  أو جبنا  تص إ ًِ
 مم ومداسته  ةرمته العدو مم وهو املسلم مم مداستهو   ةرمته الراضر مم ضهو مجاعرب
 .(2)ال ديق
 ": ةيةه"البخار  يف  بوب ومد
 (.وامل احلرب مم املشر ل أال و ريه وإ  من مل ي  بالعهد املوادعربباب )
 (.الوضاء بالعهد ض  باب )
 (.امما  علال من نرث عهدا دعاءباب )
 (.عنهم  در املشر ون باملسلمل ه  يعفال إ اباب )
 (.بأه   مرب رسول اهلل  الو اياباب )

ال مترب  أهت  علتال عمتر بتن ا نتاب   تتب و متا: رهته اهلل تيميربشيخ امسل  ابن  مال
هتتو العتتدل  وهتت اهتت ه الشتترو  والتةموهتتا أو تتال هبتتم نوابتته ومتتن يتتأيت بعتتده متتن ا لفتتاء و تتريهم 

 .ال   أمر اهلل به ورسوله
وأو تتتي : وضاتتتتها نتتتاب أنتتته متتتال يف خنبتتتته عنتتتد عمتتتر بتتتن  عتتتن" البختتتار   تتتةي " ضفتتتي

وإ  وراءهتتميتتويف هلتتم بعهتتدهم وأن يقاتتت  متتن  أن ا ليفتترب متتن بعتتد  ب متترب اهلل و متترب رستتوله 
أو   حقتتهأإ متتن رلتتم معاهتتدا أو انتق تته متتن : )وهتت ا امت تتال لقتتول النتت  . يرلفتتوا إإ  تتامتهم

 .(2)(حجيجه يو  القيامرب لفه ضوق  امته أو أخ  منه شياا بفري  يب نفا ضأنا 
                                                 

 . ،  مد  ادق عرجون(1/337" )سل يف  احرب ام املوسوعرب" (26)
 . (1/312" )ال ةي  اجلواب" (28)
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 الرو  أن: بسنده اهلل رهه  عبيد أليب" األموال"  تاب يف جاء ما  لك علال األم لرب ومن
 إن   ببعلبك ضجعلهم رهنا ؛ منهم معاويرب وارهتن, ماإ   إليها يلد  أن علال  معاويرب  احلط
 سبيلهم وخلو هنهمر  من أيديهم يف من مت  يستةلوا أن واملسلمون معاويرب ضأىب  در  الرو 

 .(26)بفدر  در من خري بفدر وضاء: ومالوا عليهم ب لك واستفتةوا
ابتتن القتتيم  متتالهتتم علتتال شتتا لتهم   ومتتنجيتتوز التعتترض للرستت   الستتفراء والدبلوماستتيل  إ(  هتتت

وملتا متتد  , علتال عداوتته ضتتل يهتيجهم وإ يقتتلهم وهتمتقتد  عليته رستت  أعدااته  و انتط: اهللرهته 
ضمتا تقتوإن أنتمتاق : اهلل بتن النواحترب وابتن أ تال متال هلمتا عبتدومها : سيلمرب الر ابعليه رسوإ م

 ،((إ أن الرستتت  إ تقتتتت  ل تتتربط أعنامرمتتتا لتتتو)): رستتتول اهلل  ضقتتتال. نقتتتول  متتتا متتتال: متتتاإ
 .ضجر  سنته أإ يقت  رسول

متن اللةتاق  اختتار دينته ضتل مينعته إ او ان هديه أي ا  أإ حيبا الرسول عنتده : أي ا   ومال
ومتتتم يف ملتتت   أتيتتتته ضلمتتتا متتتري  إىل النتتت   بع تتتتة: بقومتتته بتتت  يتتترده إلتتتيهم،  متتتا متتتال أبتتتو راضتتتم

 . ((إ أخيا بالعهد وإ أحبا ال د إين)): إ أرجم إليهم ضقال! يا رسول اهلل: امسل  ضقلط
ما رده ملتن وأ, بالرس  منلقا    تصإشعار بأن ه ا حرم ( إ أحبا ال د: )ويف موله: مال

وأمتتا الرستت  : الشتتر   متتا متتال أبتتو داود متتمجتتاء إليتته متتنهم وإن  تتان مستتلما ؛ ضهتت ا إ تتا يرتتون 
نشتهد أن مستيلمرب : ومتد متاإ لته يف وجهته, مستيلمربضلهم حرم آخر أإ تراه مل يتعرض لرستويل 

 .رسول اهلل 
 : بالعهد ولو  ان  لك مم ا اربل بالوضاءامسل   أمر  -و

إ ا عاهتتدوا واحتتدا  متتن أ تتةابه علتتال  أعتتداءه تتان متتن هديتته أن : لقتتيم رهتته اهللابتتن ا يقتتول
 متتتا عاهتتتدوا ح يفتتترب وأبتتتاه احلستتتي  أن إ   هلتتتمعهتتتد إ ي تتتر باملستتتلمل متتتن  تتتري رضتتتاه أم تتتاه 

ان تتتتترضا نفتتتتتي هلتتتتتم بعهتتتتتدهم ونستتتتتتعل اهلل : هلمتتتتتاهلتتتتتم  لتتتتتك ومتتتتتال  ضأم تتتتتال يقتتتتتاتلهم معتتتتته 
 .(23)عليهم

 .بنلب ال ل  ابتداءهملسل  مم األعداء وجيوز عقد اهلدنرب وا جيوز  -ز
 . لك م لةرب راجةرب للمسلمل يف ان يف بعؤ الشرو  ضيم للمسلمل إ ا  ان   ولو    

                                                 

 (.72ص" )دراسرب نقديرب -الفرب مم املسلمل  تسام " (29)
 .(3/143" )املعاد زاد" (33)
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الق ترب دليت  علتال جتواز عقتد اهلدنترب  ويف :ابن القتيم رهته اهلل يف ضوااتد  تل  احلديبيترب يقول
ك متتتا ينستتتخ هتتت ا احلرتتتم البتتتترب؛ ومل جيتتتيء بعتتتد  لتتت, بتتت  متتتا شتتتاء اممتتتا  توميتتتطمنلقتتتا  متتتن  تتتري 
, ومتتد نتتص عليتته الشتتاضعي يف روايتترب املتتةين ونتتص عليتته  تتريه متتن األامتترب و تتةتهضال تتواب جتتوازه 
وحيتتتارهبم حتتتىت يعلمهتتتم علتتتال ستتتواء ليستتتتووا هتتتم وهتتتو يف العلتتتم بتتتنقؤ  إلتتتيهمولرتتتن إ يتتتنهؤ 

امل تتلةرب جتتواز ابتتتداء اممتتا  بنلتتب  تتل  العتتدو إ ا رأى : ومنهتتا :أي تتا   ومتتال. (2)العهتتد
 .(21)يتوم   لك علال أن يرون ابتداء النلب منهم وإ, للمسلمل ضيه
ضتتتيم علتتال املستتتلمل جتتااة  للم تتتلةرب  ضيتتهأن م تتاحلرب املشتتتر ل بتتبعؤ متتتا : ومنهتتتا: ومتتال

 .(22)باحتمال أدنامها املفسدتلالراجةرب ودضم ما هو شر منه ضفيه دضم أعلال 
بعتتتؤ املستتتاحمرب يف أمتتتر التتتدين واحتمتتتال  وجتتتواز: احلديبيتتتربابتتتن حجتتتر يف ضوااتتتد  تتتل   ومتتتال

إ ا تعتل  لتك  ريقتا للستلمرب يف احلتال وال تلح يف املتآل  أ تلهال يم ضيه مامل يرن مادحا  يف 
 .(27)أو موهتم املسلملسواء  ان  لك يف حال ضع  

 تتتتاب اجلةيتتترب   يف بتتتوب البختتتار  وعليتتته :متتتن  تتتري توميتتتط املستتتلملال تتتل  متتتم  تتتري  جيتتتوز(  ح
 (.باب املوادعرب من  ري ومط)، و(أو ومط معلو  أيا باب امل احلرب علال  ل رب ) واملوادعرب
وضيهتتتا جتتواز  تتل  أهتتت  احلتترب علتتتال : ضوااتتد  تتتل  احلديبيتترب يفابتتن القتتتيم رهتته اهلل   يقتتول

أنته جيتوز للةاجترب وامل تلةرب الراجةترب  :  لتكق ال تواب ضتوقوضم القتال عشر ستنل وهت  جيتوز 
أمتتتوى متتتنهم ويف العقتتتد ملتتتا زاد عتتتن العشتتتر م تتتلةرب  عتتتدوهمو  متتتا إ ا  تتتان باملستتتلمل ضتتتع  

 .(28)لإلسل 
أو احلاجتتترب إىل  لتتتك  متتتا   ال تتتع التةتتتال  متتتم  تتتري املستتتلمل وخ و تتتا يف حتتتال  جيتتتوز(   

جاء يف حديث    خممر ضيفةون   ماالرو   لةا آمنا    سي احلوناملسلمل   أن الن   أخ 
متن حتديث املستور يف  تقتد   متا حلت  متم النت  خةاعترب يف  دختولمعا عدوا هلم، و متا يف 

 .  ل  احلديبيرب
                                                 

 .(3/147" )املعاد زاد" (31)
 .(3/334" )املعاد زاد" (32)
 .(3/337" )املعاد زاد" (33)
 .(3/332" )البار  ضت " (34)
 .(3/421" )املعاد زاد" (33)
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 : العلقات الدولية إقامة -11
واممسا  والتعاون والرهرب،  ال علال   ب  السلم، يف امسل  ماامرب علال الدوليرب العلما (  أ

َظلظواالَِّذيَن آَمنظوا  َأيُـَّها يَا  :مم األمم األخرى، لقوله تعاىل  َظطظَواتِ  تـَتَِّبعظوا لإِم َكافَّة  َو َ ِفا السِّ  اوإ
الدوليرب يف امسل   رمي البفي  العلما  يف ضاأل   ،[238:البقر ] ِإنَّهظ َلكظمإ َعدظوٌّ مُِّبينٌ  الشَّيإطَانِ 

ارترابه، ألنه تعاون علال ام ، وه ا حمر   علال العم  والتةال  علال التعاونوالعدوان، أو 
َوانِ  تـََعاَونظوا َعَلى اإِلثإمِ  َو َ الِبرِّ َوالتـَّقإَوى  َعَلى َوتـََعاَونظوا  :تعاىلبالنص، لقوله  ِإنَّ  اللَّهَ  َواتَـّقظوا َوالإعظدإ

 َو َ  ِفا َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـظَقاتِلظوَنكظمإ  َوقَاتِلظوا: تعاىل سبةانه وموله. [2:املااد ]اللََّه َشِديدظ الِعَقابِ 

  .[193:البقر ]اللََّه َ  يظِحبُّ المظعإَتِدينَ  نَّ إِ  تـَعإَتدظوا

يف املرحلرب  العربيرب اجلةير  خارل و ريهماإهتما  بالعلما  الدوليرب بل املسلمل  بدأ(  ب
إىل احلبشرب للتخلص  باهلجر  األواا  أ ةابه من املسلمل بعؤ املريرب، عندما ن   الرسول

 مظلومرب إسلميرب وهو ما يعت  إرسال وضود يث،األحادمن رلم مري  هلم  ما تقد  يف 
 أن الن  احلديث الع ر عنه يف نع مست عفرب إىل أحد ملوك األرض ومتها، وهو ما ميرن أن 

ضأجاب النجاشي  هلم هايرب حق اللجوء السياسي أل ةابه عند النجاشي يف احلبشرب  لب
   .  لب الن 

إىل الدول الر ى يف املننقرب  رساا  ب رسال دولرب املدينرب بادر الن  استقر  حاملا(  ل
 . إىل امسل  وشعوهبا زعماءها يدعو( واحلبشرببيةننرب وضارس وم ر واليمن )

املننقرب متتد من اهلنتد شترما  إىل  يف إم ا وريرب أ   امسلميرب مثانل عاما   انط الدولرب وبعد
العديتد متن التدول والشتعوب  تري متم  و ويلترب مشترت رب حتدود هلتاإستبانيا  ربتا ؛ حيتث أ تبةط 

 .املسلمرب
امسلميرب توميم اإتفاميا  واملعاهدا  مم الدول  ري  الدول مارسط  ويلرب، ع ور وع 
 مي  اإتفاميا  التةاما  ومواعد وشرو ا  ومبادئ عديد ، بشر   تلك وت منط .امسلميرب
 اهدا  معينرب، ميرن اعتبارهامع علالومن خلل الرت ية . الدويل امسلمي القانون تنورا  يف

 جيع  بشر يف تنوير القانون الدويل امسلمي، ومبول مفاهيم جديد ،  متقدمرب خنوا 

.تلك أو املعاهد  بيعرب الظروف التار يرب ال  جعلط تلك الدول توم م ه ه  يت ور الباحث
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 اجلديد  امسلميرب من تأسيا الدولرب األوىلامسل  املعاهدا  السلميرب يف السنوا   عرف(  د
ومد اعت   . اجلماعا   ري امسلميرب مم سلميرب اتفاميا  يف املدينرب، إ  عقد الرسول 

عند عقد اإتفاميا ، وإجراء املفاوضا ،  والفقهاء ا لفاء لدى وم اإ  معاهد  احلديبيرب مدو  
 ومشر ي  سول احلديبيرب بل الر  معاهد  عقد ض .املسلمل  ري مم السلميرب املعاهدا ومد  

بعد  مهامجرب  النرضل  ل ضمانا  من تت منمري ، يف عا ، و انط مواد املعاهد   مررب،
أن شهد  اجلةير   بعد إليه، النرضان حباجرب  انضرسخط األمن والسل  ال    . النرف اآلخر 

 .واملشر ل املسلمل ومعارك ضاريرب بل وحروبا  العربيرب  راعا  عنيفا  
داخ   املقيمل سواء عقد معاهدا  أخرى مم اليهود والن ارى، مد لالرسو   ان( هت

سلميرب مم ن ارى جنران  اتفاميرب عقد ضقد  املدينرباجلةير  العربيرب أو خارجها، وخارل حدود دولرب 
  اتيا   اإتفاميا  ت من هلم حرما  إداريا   تلك و انط .وأْيلرب وتيماء ضدك، ومم يهود 

ومل . أراضيهم علال موانينهم بتنبيقلقد  ان ب مراهنم اإستمرار . عن دولرب املدينرب واستقلإ
املدينرب بل  معاهد  ضفي أه  الرتاب، ممترن اجلةيرب إلةاميرب يف    اإتفاميا  واملعاهدا  

تت من دضم  امسلميرب،مل للدولرب املدينرب وأ راضها، وهي أول معاهد  سلميرب ويهود الرسول
العلمرب وال لحيا  واإمتيازا   ينظم وبروتو وإ   ،« دامربهد  معا»جةيرب، ب  ميرن اعتبارها 
من شأهنا ترسيخ األمن والسل ، إ  مل يسبقها  و ان امسلميرب، الدولرباملمنوحرب لليهود داخ  

 ال  عقدها الرسول املعاهد  أن  ما. نرث اليهود هلا ضيما بعد لوإ ، اليهود ممعداء أو حرب 

 مهامجته، وعد  ن ر  النرضل أحدمها لآلخر، علالدضم جةيرب، ب  امت ر  بة ضمر ،مل تت من  مم
 .وعقد  نفا املعاهد  مم بة ِ فار، وبالشرو  نفسها

 معاهد مم احلبشرب، الدولرب الن رانيرب، ضقد استمر  مرونا  دون  السلميرب العلما  أما

 تع يب ابيا  هربا  من ة( 83)لإلسل ، هاجر إىل احلبشرب حوايل  املبررالعهد  ضفي .مرتوبرب

 هو املسلمل موم ضران . هلم، وحب ا  عن ملجأ آمن، حيث أم وا هناك سنوا  مري 

 العسرريرب، والفتوحا  اجلهادوالعرضان باجلمي ، حىت إهنم اعت وا احلبشرب م ونرب عن  الشرر
  .(469)يف الع ر العباسي امسلميربيتعرضوا هلا، حىت يف أول مو  الدولرب  ضلم

                                                 

 " .املسلمليف تسام  امسل  مم  ري  حبث"اء امل ريرب مومم دار امضت عن (37)
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 :المسلمينلصدقة على غير ا -12
ََ  لَّيإسَ : املسلمل  ما مال تعاىل  ريامسل  بامحسان وال لرب ولو علال  يأمر(  أ هظَداهظمإ  َعَليإ

ِدي َمن َيَشاء َوَما تظنِفقظواإ ِمنإ  يإر  َوَلِكنَّ الّلَه يـَهإ ِه الّلِه َوَما  ََ  نِفقظواإ تظ َفألنفظِسكظمإ َوَما تظنِفقظوَن ِإ َّ ابإِتَغاء َوجإ
يإر  يـظَوفَّ ِإلَيإكظمإ َوَأنتظمإ َ  تظ إَلمظونَ  ََ عن ابن عباس  تقد سبب ه ه اآليا   ما  ض ن. [111:البقر ] ِمنإ 

 .ضنةلط اآليا  هلم انوا يررهون أن يرضخوا ألنساهبم من املشر ل ضسألوا ضرخص : مال
َهــاكظمظ اللَّــهظ   : تعتتاىل  ومتتال ــوكظم مِّــن  الَّــِذيَن َلــمإ  َعــنِ يـَنـإ رِجظ يِن َولَــمإ يظخإ  ِويَــارِكظمإ يـظَقــاتِلظوكظمإ ِفــا الــدِّ

أ  إ ينهتتتتا م عتتتتن امحستتتتان إىل الرفتتتتر  التتتت ين إ  إختتتتراجرمأ  يعتتتتاونوا علتتتتال  ،[8:املمتةنتتتترب]
ِســــطظوا ستتتنوا إلتتتيهم،  أ  ،تـَبَــــرُّوهظمإ  َأن ،متتتنهم وال تتتعفربيقتتتاتلونرم يف التتتدين  النستتتاء   َوتـظقإ

 . الإمظقإِسِطينَ اللََّه يظِحبُّ  ِإنَّ تعدلوا أ   ،ِإلَيإِهمإ 
أمي وهتي مشتر رب يف عهتد  مدمط: بنط أيب برر رضي اهلل عنهما ملا مالط أ اء  وحديث

يتتا رستتول اهلل إن أمتتي متتدمط وهتتي را بتترب أضأ تتلهاق : ضقلتتط متتري  إ  عاهتتدوا ضأتيتتط النتت  
تا  النَّع تا    ون  و يُْنِعُمت: ومتال تعتاىل. ومتد تقتد (. أمتكنعم  لي : )مال ع ل تال ُحبِّتِه ِمْستِرين ا و ي ِتيم 

 . ان أسراهم يوما  مشر ل: مال ابن عباس. [2:امنسان] و أ ِسري ا
الة تتا    تتتاب يفعلتتال شتترح مستتلم  النتتوو بتتوب علتتال  لتتك العلمتتاء  متتا بتتوب اممتتا   ومتتد(  ب
ومتتد , (ولتتو  تتانوا مشتتر لواألوإد والوالتتدين  والتتةولبتتاب ض تت  النفقتترب وال تتدمرب علتتال األمتتربل )

: ملتتا أراد أن يت تتدق ببريحتتاء ضقتتال لتته النتت   األن تتار استتتنب   لتتك متتن حتتديث أيب  لةتترب 
 .، ضقسمها أبو  لةرب يف أماربه وبة عمه(لعلها يف األمربل أنأرى )
علمتتتاء الستتل  متتتن التتتابعل يف جتتواز الت تتتدق وإعنتتاء  تتتري املستتلمل متتتن  أمتتوال تقتتدمط(  ل

 .ضقراء   انوا ال دمرب إ ا
التتت   )عنتتوان   تتطامنرتنتتط   علتتالالشتتيخ ابتتن بتتاز رهتته اهلل  متتا يف مومعتته الر تتي  ومتتال
 التت  ضتت  ا اضتتنر املعاهتتد أو الرتتاضر املستتتأمن .. إ أعلتتم مانعتتا  متتن  لتتك (: املستتلم لفتتريبالتتد  

إىل  اضتنرليا بيننتا وبينته حترب إ ا اضتنر إىل  لتك ضتل بتأس بال تدمرب عليته متن التد   متا لتو 
 .(470)امليترب وأنط مأجور يف  لك ألنه إحرل عليك أن تسع  من اضنر إىل ال دمرب

                                                 

 (.93ص" )بال  هي أحسن وجادهلم" تاب   عن (36)
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 :بين غير المسلمين وقبول شهاوتهم الحكم -11
 يتأتواحقتومهم ومتواري هم إىل أهت  ديتنهم إإ أن  يفالستنرب أن يترد أهت  ال مترب والعهتد   م ط(  أ

:  لرستتولههلل ومتتد متتال اهلل عتتة وجتت  را بتتل يف حتتد حنرتتم بيتتنهم ضيتته ضتتنةرم بيتتنهم برتتتاب ا
 نَـهظمإ بِالإِقسإطِ  َوِإنإ كظم بـَيـإ ََ فَاحإ  .[61:املااد ] َحَكمإ
التتتبعؤ وعلتتتال املستتتلمل يف  بع تتتهمشتتتهادهتم علتتتال  ومبتتتول تتتري املستتتلمل   شتتتهاد  لتتتوز(  ب

َضــَر َأَحــدَكظمظ الإَمــوإتظ ِحــيَن الإَوِمــيَِّة ِإَذا حَ  بـَيإــِنكظمإ َأيُـَّهــا الَّــِذيَن آَمنظــواإ َشــَهاَوةظ  يــا :الستتفر  متتا متتال تعتتاىل
َنـــاِن َذَوا  ل  اثـإ ـــَراِن ِمـــنإ َغيإـــرِكظمإ ِإنإ َأنـــتظمإ َضـــَربـإتظمإ ِفـــا  َعـــدإ ََ ِت  اأَلرإضِ مِّـــنكظمإ َأوإ آ فََاَمـــابـَتإكظم مُِّصـــيَبةظ الإَمـــوإ

ِبسظونـَهظَما ِمـن بـَعإـِد الصَّـَلِة  ِسـَمانِ َتحإ ـَتِري بِـِه ثََمن ـا َولَـوإ َكـاَن  بِاللّـِه ِإِن ارإتـَبإـتظمإ  فـَيـظقإ ـتظمظ  َذا َ َنشإ قـظرإبَـى َو َ َنكإ
بتتاب شتتهاد  أهتت  ال متترب )وعليتته بتتوب أبتتو داود  ،[137:املااتتد ] َشــَهاَوَة الّلــِه ِإنَّــا ِإذ ا لَِّمــَن اآلثِِمــيَن 

 (.يف السفر الو يربويف 
 : شفاعتهم قبول -11

لتتو  تتان : )أستتارى بتتدر يف  النتت ا متتال شتتفاعرب الرفتتار يف بعتتؤ األحتتوال  متت مبتتول جيتتوز
 (.عد  حيا    لمة يف هلإء النتا لرت تهم له بناملنعم 

 ومصافحتهمحكم السلم عليهم  -11
  علتال متن اتبتم اهلتدى  متا يف رستالرب النت  السل ابتداء اليهود والن ارى بقولنا هلم  جيوز(  أ

 .هرم  إىل
 األدب"يف  البختتار لم واملشتترك  متتا بتتوب علتتال  لتتك جملتتا ضيتته املستت علتتالالتستتليم  جيتتوز(  ب

 ".املفرد
 .السل  عليهم إشار   ما  نم ابن مسعود  جيوز(  ل
 . يرن ضيها حم ورا  شرعيا   ماملابتدا هم بالتةيا  ال  يتبادلوهنا بينهم  جيوز(  د
متتا بتتوب ومتتد بتتوب علتتال  لتتك العلمتتاء  ,  لتتك أحاديتتث   تتري   ويفجيتتوز رد الستتل  علتتيهم ( هتتت

والقاعتتد  املقتترر   , رد الستتل  للمستتلم علتتال أهتت  ال متترب إباحتتربابتتن حبتتان يف  تتةيةه بتتاب   تتر 
علتتال متتن  تتان يهوديتتا  أو ن تترانيا  أو جموستتيا   لتتك بتتأن اهلل  الستتل ردوا :  متتا بينهتتا ابتتن عبتتاس

َها َأوإ رظوُّوهَ  حظيـِّيإتظم َوِإَذا:  يقول َسَن ِمنـإ  .[87:النساء] ابَِتِحيَّة  َفَحيُّواإ بَِاحإ
 .و ريهم من السل  الرزاقم اضةتهم  ما تقد   لك عن ال ور  وعبد  جيوز(  و
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لتتو متتال يل ضرعتتون بتتارك اهلل ضيتتك : عبتتاسمقابلتترب امحستتان بامحستتان  متتا متتال ابتتن  جيتتوز(  ز
 .وضيك : لقلط
 تةبه مم عبد اهلل من الستيلةل ض أمبلط:  حق  ما مال ابن مسعود مال علقمرب لل ةبرب(  ح

احلري  ضلمتا دخلتوا الروضترب أخت وا يف  تريقهم  تري  تريقهم ضالتفتط إلتيهم ضترآهم  أه دهامل من 
ضتأتبعهم الستتل  ضقلتتط أتستلم علتتال هتتلإء الرفتار ضقتتال نعتتم  تةبوين ولل تتةبرب حتتق   عتتدلوامتد 
 .تقد  ما 
 : ا ستئذان عليهم -11
 .بآداب امسل  املسلمل احرب امسل  أنه أمرنا أن نتأدب مم  ري  من(  أ
بتن جبتري  ستعيدجتاء عتن    متااملستلم   و ترياآلداب امسلميرب اإستا ان علال املسلم  من(  ب
 .إ يدخ  علي املشر ل إإ ب  ن: مال
 :المسلمينإكرام غير  -11
 ". العاليرب املنالب" لك بوب ابن حجر يف  وعلالوحسن اإستقبال    ال ياضرب(  أ
 .وتلقيبه أا حيب ما مل يرن يف  لك خمالفرب شرعيرباملشرك  بترنيرببأس  إ(  ب

 : ذبائحهمحل  -18
اختتتص هبتتا أهتت  الرتتتاب يف ديتتن امستتل  إباحتترب األ تت  متتن  بتتااةهم  التت مظتتاهر التستتام   متتن(  أ

 .[5:املااد ] أظوتظواإ الإِكَتاَب ِحلٌّ لَّكظمإ َوَطَعامظكظمإ ِحلُّ لَّهظمإ  الَِّذينَ  َوَطَعامظ : تعاىل مولهواأل   يف  لك 
أهت  الرتتتاب متن املشتر ل  متتا أ ت  ال تةابرب اجلتتنب الت   ي تتنعه   تريأ ت  أ عمتترب  جيتوز(  ب

    عا  ي نم  ري اللةم ألن شر  اللةتم أن يت  ر استم اهلل عليته   أ  ايوس؛ وعليه ضيجوز 
 .عند  ب  أ له

 : البيع والشراء وفا غيرها من المعاملت فامعاملتهم  -11
 وعلتالر التسام  يف دين امسل  إباحترب التعامت  متم  تري املستلمل يف العقتود املاليترب مظاه من( أ

 إباحتتترب علتتتال التتتدال ا تتت    تتتر بتتتاب) يف"  تتتةيةه" يف حبتتتان ابتتتن ضتتت  ر . لتتتك بتتتوب العلمتتتاء
 استتاجار بتاب) يف البختار  و  تر ،(واإمت تاء والقبؤ والشراء البيم يف للمشرك املسلم خمالنرب
 مشتار رب بتاب بتاب) يف الشتر رب  تاب ويف(. امسل  أه  يوجد مل إ ا أو رور ال  عند املشر ل
 (.املةارعرب يف واملشر ل ال مي
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 (: منهمض   يف البيم والشراء : )ابن القيم رهه اهلل مال
عنه أنه أخ  متن يهتود   و بط ،من يهود  سلعرب إىل امليسر  اشرتى أنه عن الن    بط

 . نه درعه ل ل وسقا  من شعري وره
عنتتته أنتتته  و بتتتط جتتتواز معتتتاملتهم ورهتتتنهم الستتتلح وعلتتتال التتترهن يف احل تتتر علتتتالدليتتت   وضيتتته

 عتامهم ويف  لتك  لتته مبتول متوهلم إن  لتك الشتتيء  متنو بتط عنته أنتته أ ت  . زارعهتم وستاماهم
 .(471)ملرهم
 ومتتن األم لتترب. متتن املعتتامل  معهتتم  لتتكالشتتر رب والتترهن وامعتتار  واإستتتاجار و تتري  جيتتوز(  ب

 .ودرعه مرهونرب عند يهود  تويف  علال  لك أن الن  
, معاملترب الرفتار ضيمتا مل يتةقتق  ترمي عتل املتعامت  ضيته جتوازويف احلتديث : ابن حجتر مال

واستتتنب  منتته جتتواز معاملتترب متتن أ  تتر , ومعتتاملهتم ضيمتتا بيتتنهم معتقتتدهموعتتد  اإعتبتتار بفستتاد 
وضيته , تته و تري  لتك متن الرتاضر متا مل يرتن حربيتا  بيم السلح ورهنه وإجار  جوازماله حرا  وضيه 

مال العلماء احلرمترب يف عدولته  تلال اهلل عليته وستلم : ومال. أه  ال مرب يف أيديهم أملك بو  
إ   اك  عنتدهممعاملرب مياسري ال ةابرب إىل معاملرب اليهود إما لبيان اجلتواز أو ألهنتم مل يرتن  عن

 .(472) عا  ضاض 
 .يف حديث علي ملا عم  لليهود  جيوز العم  عندهم  ما( ل
 .إىل بلدهم للتجار  والبيم والشراء السفر جيوز(  د
 .جيوز الشفعرب لفري املسلم  ما تقد  عن بعؤ السل ( هت
 .استامان  ري املسلمل إ ا علم منهم الن   جيوز(  و

مترب جتواز استن تاح بعتؤ املعاهتدين وأهت  ال  وضيته: ابن حجر يف ضوااتد  تل  احلديبيترب مال
ولتو  تانوا , القراان علال ن تةهم وشتهد  التجربترب ب ي تارهم أهت  امستل  علتال  تريهم دلطإ ا 
أه  ديتنهم ويستتفاد منته جتواز استن تاح بعتؤ ملتوك العتدو استتظهارا علتال  تريهم وإ يعتد  من
 .(473)من مواإ  الرفار وإ مواد  أعداء اهلل ب  من مبي  استخدامهم  لك

                                                 

 (193ص" )أه  ال مرب أحرا " (38)
 (.3/141" )البار  ضت " (39)
 (.3/338" )البار  ضت " (43)
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ومبتت   مولتها ةاعتي وبع ته عينتا    تدمه يف  أرست  أن النت   يف احلتديث: متال ا نتايب و
 .(474)و اضرهم ملمنهم خ ه وهو  اضر و لك ألن خةاعرب  انوا عيبرب ن   رسول اهلل 

يقبتت   و تتانخةاعتترب عيبتترب ن تت  رستتول اهلل مستتلمهم و تتاضرهم  و انتتط: شتتيخ امستتل  ومتتال
متتم شتتر ه وهتت ا   عنتتهنتت  ويتت ب و تتان أبتتو  التتب ين تتر ال ،"ال تتةيةل"ن تتةهم و تت  هتت ا يف 

ــِل الإِكَتــاِب َمــنإ ِإن تَاإَمنإــهظ  َوِمــنإ : ضتت ن املشتتر ل وأهتت  الرتتتاب ضتتيهم املتتلمتن  متتا متتال تعتتاىل.   تتري َأهإ
هظم مَّنإ ِإن تَاإَمنإهظ ِبِديَنار   َّ  ِبِقنطَار   ََ َوِمنـإ ََ َعَليإِه قَ  يـظَؤوِّهِ يـظَؤوِِّه ِإلَيإ ََ ِإ َّ َما وظمإ اِإلَيإ وهل ا  ،[15:آل عمران] فئِم 

الرتتاضر إ ا  تتان  قتترب نتتص علتتال  لتتك  املستتلمجتتاز ااتمتتان أحتتدهم علتتال املتتال وجتتاز أن يستتتنب 
يعلمونه من أمر الدنيا وااتمان هلم علال  لك  ضيمااألامرب  أهد و ريه إ   لك من مبول خ هم 

لتتتتوه علتتتتيهم وحنتتتتو م تتتت  وإيتتتتته علتتتتال املستتتتلمل وع راجةتتتتربوهتتتتو جتتتتااة إ ا مل يرتتتتن ضيتتتته مفستتتتد  
 .(475) لك

باملشتترك املتتأمون يف اجلهتتاد جتتااة  عنتتد احلاجتترب ألن عينتته  اإستتتعانرب أن  ومنهتتا :القتتيم ابتتن ومتتال
 .(476)وضيه من امل لةرب أنه أمرب إىل اختل ه بالعدو وأخ ه أخبارهم,  اك إ ا ةاعي  ان  اضرا 

 :ا ستفاوة مما عندهم من علوم ومعارف -02
: يقتتول أهنتتا  عتتط رستتول اهلل : تقتتد جدامتترب األستتديرب التت    يثحتتد لتتك  علتتال التتدلي 

متال . ((ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلَ فل يضر أو وهم حتىهممَ أن أنهى عن الغيلة  لقد))
 .الفيلرب أن ميا الرج  امرأته وهي ترضم: مالك

 .ا  جواز الفيلرب وإن  انوا يف األ    فار  منهم أخ  اإستدإل أن الن   ووجه
متتن دون التتدواوين،  أول هتتو األم لتترب علتتال  لتتك أنتته اشتتتهر أن عمتتر بتتن ا نتتاب  ومتتن

يعمتت  هبتتا ضقتتال لتته  متتا ا  لتتك أنتته ملتتا   تتر  األمتتوال يف عهتتده استشتتار  تتةابرب رستتول اهلل 
  لتكمد  نط بالشا  ضرأيط ملو ها مد دونوا ديوانتا  وجنتدوا جنتودا  ضاستةستن : الوليد بنخالد 

 .(477)عمر وأخ  به

                                                 

 (.2/327" )السنن معامل" (41)
 .(4/113" )الفتاوى جممو " (42)
 (.3/331" )املعاد زاد" (43)
 (.249ص) "املسلملبفري   اإستعانرب" (44)
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إ بتأس هبتا  أنتهوأما اإستعانرب هبم يعة الرفار، يف أمور الدنيا ضال   يظهتر : األلوسي مال
 . (478)وحنوها وا يا ربسواء  انط يف أمر بتهن أو يف  ري بتهن  عم  املنابر وا اريب 

 :استطبابهم -01
 .  يف  لك واأل باءاإستفاد  با عندهم من خ ا  وتبادل ا  ا   جيوز
 املشتر لضت ن . خةاعترب عيبترب ن ت  رستول اهلل مستلمهم و تاضرهم و انتط: شتيخ امستل  الم

ِل الإِكَتاِب َمنإ ِإن تَاإَمنإـهظ  َوِمنإ : وأه  الرتاب ضيهم امللمتن  ما مال تعاىل هظم  ِبِقنطَـار  َأهإ ََ َوِمـنـإ يـظـَؤوِِّه ِإلَيإـ
ََ  يـظَؤوِّهِ مَّنإ ِإن تَاإَمنإهظ ِبِديَنار   َّ  ـا ِإلَيإ ََ َعَليإـِه قَفئِم  ـ وهلت ا جتاز ااتمتان أحتدهم  ،[15:آل عمتران] ِإ َّ َما وظمإ

الراضر إ ا  ان  قترب نتص علتال  لتك األامترب  أهتد و تريه إ   املسلمعلال املال وجاز أن يستنب 
يعلمونه من أمر الدنيا وااتمان هلم علال  لك وهو جتااة إ ا مل يرتن  ضيما لك من مبول خ هم 

م ت  وإيتته علتال املستلمل وعلتوه علتيهم وحنتو  لتك، ضأخت  علتم النتب متتن   اجةتربر ضيته مفستد  
 .(479)بالراضر علال النريق واستنبابه اإستدإل تبهم م   
يف استتاجار النت  : جواز الرجو  للرتاضر يف النتب والرتابترب ضااد : ابن القيم رهه اهلل ومال
 وهتتو  تتاضر؛ دليتت  علتتال جتتواز الرجتتو  إىل هاديتتا  يف ومتتط اهلجتتر   التتد يلاهلل ابتتن أريقتت   عبتتد

واألدويرب والرتابرب واحلساب والعيوب وحنوها ما مل يرتن وإيترب تت تمن  والرة الراضر يف النب 
يلتتة  متتن جمتترد  ونتته  تتاضرا أن إ يو تتق بتته يف شتتيء أ تتل ؛ ض نتته إ شتتيء أخنتتر متتن  وإ, عدالتترب
 .(480)يف النريق وإ سيما يف م    ريق اهلجر  الدإلرب
 : ولغتهم لسانهم تعلم -66

بن  ابط   زيد أمر رسول اهلل :   ما معهم والتفاهم ملخا بتهم ولساهنم لفتهم تعلم جيوز(  أ
 .يتعلم  تاب يهود أن

 :حقوق الجوار لغير المسلمين -01
وهو أدو اجلريان وجار له حقان وجار له  ل رب حقتوق ضأمتا  واحدجار له حق :  ل رب اجلريان( أ

وأمتا الت   لته احلقتان ضجتار مستلم , إ رحم لته؛ لته حتق اجلتوار مشركق واحد ضجار ال   له ح
                                                 

 (.341ص" )املسلمل، واإستعانرب بفري  (13/296" )املعاين روح" (43)
 .(4/113" )الفتاوى جممو " (47)
 .(326|3" )الفوااد بداام" (46)
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 و رحم لته حتق امستل   مسلم ضجاروأما ال   له  ل رب حقوق  , اجلوارله حق امسل  وحق 
 .وحق اجلوار وحق الرحم

ك األحاديث ضيدخ  يف  لت من امسل  بامحسان إىل اجلريان  ما مدمنا عن الن   أمر( ب
, املستتلمل؛ ضيجتتوز امحستتان إلتتيهم وتفقتتدهم إ ا  تتانوا ضقتتراء وعيتتادهتم إ ا مرضتتوا   تترياجلتتريان 

 . واهلديرب هلم, يف أضراح الةوال  ومشار تهم
الواجتتب )عنتوان   تطالشتيخ ابتن بتاز رهتته اهلل  متا يف مومعته الر تي علتتال امنرتنتط   ومتال

سن اجلتوار إ ا  تان جتارا  ستن إليته وإ تل يته ومن  لك أي ا  ح(: املسلمعلال املسلم لاه  ري 
وألن اجلتار لته حتق .. وهتد  إليه وتن   لته أتا ينفعته , عليه إ ا  ان ضقريا  وتت دق, يف جواره

حق اجلتوار : حقانوإ ا  ان مريبا  وهو  اضر  ار له , وإ ا  ان اجلار  اضرا   ان له حق اجلوار.. 
 .عليه إن  ان ضقريا من  ري الة ا  ومن حق اجلار أن يت دق, وحق القرابرب

 :المسلمينمخالطة غير  -01
من  ري املسلمل حلاجرب دينيرب  عرض امستل  علتيهم أو  و ريهمخمالنرب أه  الرتاب  جيوز

 .والةيار  و ري  لك بينهمدنيويرب  البيم والشراء واحلرم 
 ا  تتتانوا بتتتاب   تتتر إباحتتترب م تتتاء حقتتتوق أهتتت  ال متتترب إ) يف"  تتتةيةه"حبتتتان يف  ابتتتن   تتتر
 (.له ضنمم يف إسلمهم جماورين

جتتتواز إنتتتةال املشتتترك يف  ومنهتتتا :القتتتيم يف ضوااتتتد متتتدو  وضتتتد جنتتتران علتتتال النتتت   ابتتتن ومتتتال
يرجتتتو إستتتلمه ومترينتتته متتتن  تتتا  القتتترآن ومشتتتاهد  أهتتت  امستتتل    تتتاناملستتتجد وإ ستتتيما إ ا  

 .(481)وعبادهتم
واز دختتتول أهتتت  الرتتتتاب مستتتاجد جتتت: ضفيهتتتا: هتتت ه الق تتترب ضقتتته يف القتتتيم أي تتتا   ابتتتن ومتتتال

متتن  تتلهتم حب تتر  املستتلمل ًو مستتاجدهم أي تتا  إ ا   الرتتتابمترتتل أهتت  : املستتلمل، وضيهتتا
 .(482)اعتياد  لك من ان  لك عارضا وإ ميرنون 

                                                 

 .(3/731" )املعاد زاد" (48)
 .(3/738" )املعاد زاد" (49)
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ومناررهتم ب  استةباب  لك ب  وجوبه إ ا رهر   الرتابجواز جمادلرب أه   ومنها: ومال
متتنهم وإمامتترب احلجتترب علتتيهم وإ يهتترب متتن جمتتادلتهم إإ  مهإستتلم تتلةته متتن إستتل  متتن يرجتتال 

 .(483) لك إىل أهله وليخ  بل املني وحاديها والقوس وباريها ضليولعاجة عن إمامرب احلجرب 
اإعتمتتاد علتتال ختت  الرتتاضر إ ا  جتتوازوضيتته : ابتتن حجتتر يف ضوااتتد م تترب  تتل  احلديبيتترب ومتتال

ليأتيته  لته عينتا الت   بع ته النت   ا ةاعتيأن مامط القرينترب علتال  تدمه مالته ا نتايب مستتدإ  بت
يف التدخول ضتيهم  لته   مري   ان حينا   اضرا ، مال وإ ا اختاره ل لك مم  فره ليرون أمرتن 

متتتول النبيتتتب  مبتتتولمتتتن  لتتتك جتتتواز  يستتتتفادو : واإختتتتل  هبتتتم واإ تتتل  علتتتال أستتترارهم متتتال
 . (484)الراضر

و تتان , ليستتألوه و تتري  لتتك   تتريا    النتت يتتأتون  علتتال  لتتك   تتري  ضقتتد  تتان اليهتتود واألم لتترب
 .لعرض امسل  وللبيم والشراء و ري  لك  النهم الن  
 : المسلم غير عياوة -61
   لك شابه وما العم  يف والةمي  وال ديق  اجلار مرضوا إ ا املسلمل  ري عياد  جيوز
ل املرو   بلفتة أن أبتا عبتد اهلل ما(: الرتابض   يف عياد  أه  : )ابن القيم رهه اهلل مال

و عتتط أبتتا عبتتداهلل يستتأل عتتن : ومتتال األ تتر . نعتتم: متتالستتا  عتتن رجتت  لتته مرابتترب ن تتراين يعتتودهق 
ومتال . أرجتو أإ ت تيق العيتاد : متال! ن تراين: ميت  لته. نعتم: متالالرج  له مرابرب ن راين يعودهق 

أليا عاد الن  اليهود  ودعاه : مال يعود الرج  اليهود والن ارىق: أخرىوملط له مر  : األ ر 
ستتتألط أهتتتد بتتتن حنبتتت  عتتتن عيتتتاد  القرابتتترب واجلتتتار : أبتتتو مستتتعود األ تتتبهاين ومتتتال. إىل امستتتل 
 .(485)نعم: مالالن راينق 

 :الدعاء لهم بالهداية والعافية وما شابه ذلَ -01
 .تقد  يف األحاديث واآل اروالدعتاء بالعاضيرب  ما , باهلدايرب ب  هو سنرب املسلملالدعاء لفري  جيوز  

 : زيارة قبر المشرك -01
 .م  أمه زار ملا  ما ضع  الن    القريبزيار  م  املشرك  جيوز

                                                 

 .(3/739" )املعاد زاد" (33)
 (.3/332" )البار  ضت " (31)
 .(133ص" )أه  ال مرب أحرا " (32)
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 : هداياهم وقبولالتهاوي معهم   -08
 أيلتتترب ملتتتك متتتن  تتتري املستتتلمل ومبتتتول هتتتداياهم  متتتا مبلهتتتا النتتت   متتتمجيتتتوز تبتتتادل اهلتتتدايا ( أ

بتاب مبتول اهلديترب )، ويف  تتاب اهلبترب (باب جتوااة الوضتد) ار  البخ بوبومد . و ريهم واملقوما
 مبتتتول النتتت   وأمتتتر ،(املشتتتر لبتتتاب يف اممتتتا  يقبتتت  هتتتدايا : )أبتتتو داود وبتتتو ب(. متتتن املشتتتر ل

 .أمها وهي مشر رب هديربأ اء 
عمر إىل أخ له من أه   هبا ضأرس عمر ملا رأى اشرتى حلرب تبا  ؛  ضع جيوز إهدااهم  ما ( ب

 .مب  أن يسلم مررب 
 : ملة الرحم -01
اَلظكظمإ  قظل:  ان ملن إ يدين بدين امسل   ما مال تعاىل  ولوأمر اهلل ب لرب الرحم ( أ  َعَليإهِ   َأسإ

ر ا ِإ  الإَمَووََّة ِفا الإقظرإَبى  .[23:الشورى] َأجإ
هت ا التبل   املشر ل من  فار مري  إ أسألرم علتال هللإءأ  م  يا حممد : ابن   ري مال

أ لب منرم أن ترفوا شتر م عتة وتت روين أبلتغ رستاإ  ريب  وإ ا, والن   لرم ما إ تعنونيه
 .(486)أا بية وبينرم من القرابرب تل وينإن مل تن روين ضل 

رحتم، حماربتا   تان أو  ميتا  حلتديث  وبينتهبأس بأن ي   املسلم املشرك مريبه إ ا  ان بينه  إ( ب
متتا  تت  بتتل  تفتتي، ضالتفتتط ضتت  ا  ضوجتتد   النتت  تتليط ال تتب  متتم : متتالستتلمرب بتتن األ تتو  

ضبعتث هبتا إىل خالته . ضوهبتهتا لته. نعتم: ابنترب أ  مرضتربق ملتط يلهت  أنتط واهتب : ضقال رسول اهلل
 .وهي مشر رب مشركحةن بن أيب وهب، وهو 

يعتتة . ولرتتن هلتتم رحتتم أبلهتتا ببلهلتتا: ملتتا رض تتوا دعوتتته مومتتهمتتن  للمشتتر ل النتت   ومتتال
 .أ لها ب لتها
بتاب بتر )" املفترد األدب"يف  و"  تةيةه" نم البخار  يف   ما لك بوب العلماء   وعلال

 ق(األخ املشرك  لرب باب" ) ةيةه"وبوب   لك يف (. الوالد املشرك
 
  :أهل الكتاب موافقة -12

                                                 

 (.4/142" )القرآن العظيم تفسري" (33)
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ومتتن . مواضقتترب أهتت  الرتتتاب ضيمتتا مل يتتلمر ضيتته ألهنتتم أهتت  ديتتن  تتاو  حيتتب  النتت   تتان
رهور الرو  عليهم ألهنتم وإيتاهم  حيبون  انوا  الن علال عهد  ال ةابرب علال  لك أن األم لرب

َمِئــذ  }: لتتك متتول اهلل تعتتاىل ويفأهتت   تتتاب،  ــَر ظ  َويـَوإ ِمنظــونَ يـَفإ ــرِ  *الإمظؤإ ــَو  بَِنصإ اللَّــِه يَنصظــرظ َمــن َيَشــاء َوهظ
 .ارس ألهنم وإياهم ليسوا بأه   تابضرانط مري   ب رهور ض ،[3-4:الرو ]{الرَِّحيمظ  الإَعزِيزظ 
 : تهنئة غير المسلم -11

متن مرتروه وحنتو  ستلمربأو ولد أو مدو   ااب أو عاضيترب أو  بةوجرب املسلملهتنارب  ري  جيوز
 . خل أعيادهم ما  لك

ولتتتد أو متتتدو   ااتتتب أو عاضيتتترب أو  أوض تتت  يف هتناتتتتهم بةوجتتترب : )ابتتتن القتتتيم رهتتته اهلل متتتال
عتتن أهتتد ضأباحهتتا متتر  ومنعهتتا   لتتك، ومتتد اختلفتتط الروايتترب يف (و  لتتكستتلمرب متتن مرتتروه وحنتت

ولرن لية ر الومو  ضيما يقتم , ضرق بينهما وإوالرل  ضيها  الرل  يف التعةيرب والعياد  , أخرى
بدينتته  متتا يقتتول أحتتدهم متعتتك اهلل بتتدينك أو  رضتتاهضيتته اجلهتتال متتن األلفتتاظ التت  تتتدل علتتال 

إإ أن يقتتول أ رمتتك اهلل بامستتل  وأعتتةك بتته وحنتتو  أ رمتتكاهلل أو  نيةتتك ضيتته أو يقتتول لتته أعتتةك
 .املشرت رب لك ضه ا يف التهنارب باألمور 

م ت  أن يهنتاهم بأعيتادهم و تومهم  باإتفتاقالتهنارب بشعاار الرفر املخت ترب بته ضةترا   وأما
هتتتو متتتن ضهتتت ا إن ستتتلم ماالتتته متتتن الرفتتتر؛ ض وحنتتتوهضيقتتتول عيتتتد مبتتتارك عليتتتك أو هتنتتتأ هبتتت ا العيتتتد 

بتت   لتتك أعظتتم إمثتتا  عنتتد اهلل وأشتتد مقتتتا  متتن  لل تتليبا رمتتا  وهتتو أنةلتترب أن يهناتته بستتجوده 
 .(487)الفرل احلرا  وحنوه وارترابالتهنارب بشرب ا مر ومت  النفا 

 : شهوو جنائزهم -10
 . جنااةهم شهود جيوز
ملتتتط أليب : متتتال حممتتتد بتتتن موستتتال(: شتتتهود جنتتتااةهم يفض تتت  ) :القتتتيم رهتتته اهلل ابتتتن متتتال
ومتتال حممتتد بتتن احلستتن بتتن هتتارون ميتت  أليب . متتال نعتتم قيشتتيم املستتلم جنتتاز  املشتترك : عبتتداهلل
 .حنو ما  نم احلارث بن أيب ربيعرب  ان شهد جناز  أمته نعم: ويشهد جنازتتهق متال: عبداهلل

ولتته ولتتد مستتلم  يتت   يهتتود ستتألط أبتتا عبتتداهلل عتتن الرجتت  ميتتو  وهتتو : أبتتو  التتب ومتتال
 .أن يدضنوه رجم أرادواير ب دابته ويسري أما  اجلناز  وإ يرون خلفه ؛ض  ا : الي نمق م

                                                 

 .(134ص" )ال مرب أه  أحرا " (34)
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أ  ن رانيرب أو أبوه أو أخوه أو  و مرابته  لهسألط أبا عبداهلل عن املسلم متو  : حنب  ومال
إن  تان أبتا  أو أمتا  أو أختا  أو مرابترب مريبترب وح تره؛ : متالوترى أن يلي شياا من أمره حىت يواريهق 

ضترتى أن يفعت  هتو : ملتط. يوار  أبا  التب أن بن أيب  الب  عليومد أمر الن  ,  بأسضل
تر تتته معهتتتم وهتتتم  بتتتهأهتتت  دينتتته يلونتتته وهتتتو حاضتتتر يرتتتون معهتتتم حتتتىت إ ا  هبتتتوا :  لتتتكق متتتال

 .(488)يلونه
 : تعزية غير المسلمين -11

 .  ري املسلمل أوتاهم علال خلف بل العلماء تعةيرب جيوز
،     ر عن األ ر  حد نا أبو سعيد األشد  نتا (ض   يف تعةيتهم: )م رهه اهللالقي ابن مال

عليتك بتقتوى اهلل : متال  عتط األجلت  عتةى ن ترانيا  ضقتال هترميإسةاق بن من ور السلويل  نا 
 .وال  

إ ا أرد  : عتن إبتراهيم متال من تورحد نا منجاب بن احلارث  نا شريك عن : األ ر  و  ر
 .وأ ال حياتك أو عمرك وولدكمن أه  الرتاب ضق  أ  ر اهلل مالك أن تعة  رجل  

: متال احلستن: عن  التب متال أبان نا إسةاق  نا مسلم بن متيبرب  نا   ري بن : حرب ومال
ضريت  يعتة  املشتركق : مستةاقملتط : ومال حترب. إ ا عةيط ال مي ضق  إ ي يبك إإ خري

 .(489)يقول أ  ر اهلل مالك وولدك: مال
التوإء , نور علال التدرب)امنرتنط  علالالشيخ ابن باز رهه اهلل  ما يف مومعه الر ي  ومال
جتت  اهلل م تتيبترم أو أحستتن اهلل لتتك ا لتت   هلتتمإ بتتأس أن يعتتةيهم يف ميتتتهم ويقتتول (: والتت اء

 .(490)النيبيف خري أو ما أشبه  لك من الرل  
 : المسلمين لغير  الومية -43
 . وإ املسلم الراضر  ما بل الن   املسلميف ديننا أنه إ يرث الراضر  من القواعد املقرر ( أ
 بتوبويف  لك اآل ار ال  تقدمط، ومتد , الو يرب هلم وخ و ا  إ ا  ان مريبا  للمسلم جيوز( ب

 (.ه  يو ي ل   مرابته املشرك أو ه  ي له: )الو ايا  تابالبخار  يف  
                                                 

 .(132ص" )ال مرب أه  أحرا " (33)
 (.133ص" )أه  ال مرب أحرا " (37)
 (.94ص" )بال  هي أحسن وجادهلم" تاب   انظر (36)
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عنتتتاء : ِإىل  أ ْولِي تتتاِاُرم مَّْعُروض تتتا تت ْفع لُتتواأ ن  ِإإ  : متتتن مولتتته تعتتتاىل وعنتتاءاستتتتنب  متتتتاد   ومتتد
 .الراضر بينهما مرابرب؛ عنا ه إياه حيا وو يته له امللمن
 :الكتابياتالزواج من  -11
مظاهر التسام  الت  اختتص هبتا أهت  الرتتاب يف ديتن امستل  إباحترب م تاهرهتم بتالتةول  من( أ

 .نسااهم من
الرتابيترب بتنص القترآن متال  نرتاحجواز نرتاح الرتابيترب وجيتوز  ض   :اهلل ابن القيم رهه مال
َصـَناتظ .. : تعتاىل . [3:املااتتد ] ..أظجظـوَرهظنَّ الَـِّذيَن أظوتـظواإ الإِكتَــاَب ِمـن قـَـبإِلكظمإ ِإَذا آتـَيإتظمظــوهظنَّ  ِمــنَ َوالإمظحإ

 تتنا  متتن أهتت  الرتتتاب أن اهلل ستتبةانه أبتتاح لنتتا ا  واملق تتود. وا  تتنا  هنتتا هتتن العفتتاي 
ن تتترانيرب وتتتةول  لةتتترب بتتتن عبيتتتداهلل ن تتترانيرب وتتتتةول ح يفتتترب  ع متتتانوضعلتته أ تتتةاب نبينتتتا ضتتتتةول 

 .(491)يهوديرب
 :والحديث عنهم الرواية -11

 وإإسترااي   بتةحد وا عتن  : ) الن مال   ماعنهم واحلديث عن أخبارهم    الروايرب جيوز
 .ميرب بن أيب ال لط وهو مشركأ لشعر و ما يف استنشاد الن  , (حرل
 :اإلحسان إلى غير المسلمين -43

العلمتتترب بتتتل املستتتلمل و تتتريهم بتتتن مل يقتتتاتلوهم يف التتتدين أو  رجتتتوهم متتتن  امستتتل  يقتتتيم
َهــاكظمظ اللَّــهظ َعــِن الَّــِذيَن لَــمإ   : تعتتاىل متتالعلتتال التت  واممستتا  وامحستتان   ديتتارهم ِفــا  يـظَقــاتِلظوكظمإ يـَنـإ
يِن وَ  رِجظوكظم مِّن ِويَارِكظمإ َأن الدِّ ِسـِطينَ  تـَبَــرُّوهظمإ َلمإ يظخإ َهـاكظمظ  ِإنََّمـا * َوتـظقإِسـطظوا ِإلَـيإِهمإ ِإنَّ اللَّـَه يظِحـبُّ الإمظقإ يـَنـإ

ــاتـَلظوكظمإ اللَّــهظ َعــِن الَّــِذيَن  ــن ِويَــارِكظمإ َوَظــاَهرظوا َعَلــى  َق ــوكظم مِّ َرجظ َإ يِن َوَأ ــَراِجكظمإ ِفــا الــدِّ َإ هظمإ َوَمــن َأن تَـ  ِإ َولَّــوإ
ــمظ  ََ هظ ــ لَِئ ــَولَّهظمإ فَاظوإ ولعتت  متتن أبتترز  تتور امحستتان إىل املختتالفل يف . [5-2:املمتةنتترب] ال َّــاِلمظونَ يـَتَـ

 متتالاألمتتر بامحستتان إىل الوالتتدين  تتري املستتلمل   األمتتربل علتتال حستتب درجتتا  متترهبم  التتدين
ــا َوِإن: تعتتاىل ــا َم ــِرَك ِب ــَداَك َعلــى َأن تظشإ ــيإسَ  َجاَه نـإَيا  َل ــا الــدُّ هظَما ِف ــا َوَمــاِحبـإ ــَل تظِطعإهظَم ــٌم َف ــِه ِعلإ ََ ِب ــ َل
جتاء  و متا .[05:لقمتان] ِبَما كظنتظمإ تـَعإَملظونَ  فَاظنـَبِّئظكظمَواتَِّبعإ َسِبيَل َمنإ َأنَاَب ِإَلاَّ ثظمَّ ِإَلاَّ َمرإِجعظكظمإ  َمعإرظوف ا
 .أمي را بترب أتتة: مالط أ اء بنط أيب برتر رضي اهلل عنهما حديثيف  

                                                 

 (.289ص" )أه  ال مرب أحرا " (38)
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, ب تتعيفهمالرضتتق : القتترايف رهتته اهلل بعتتؤ وجتتوه التت  وامحستتان إىل املختتالفل ضقتتال أوضتت 
هلتم  اللنت ولتل القتول هلتم علتال ستبي  , وإ ستاء عتاريهم, وإ عتا  جتااعهم, وسد خلرب ضقتريهم

لنفتتا منتتا هلتتم إ  إزالتتتهواحتمتتال إ ايتتتهم متتم القتتدر  علتتال , والرهتترب إ علتتال ستتبي  ا تتوف وال لتترب
 .(492)خوضا  وتعظيما  والدعاء هلم باهلدايرب

 : قبول وعوتهم -18
دعو   ري املسلمل إىل وليمرب عرس وحنوها بشر  ا لو من مع تيرب ضقتد أجتاب   إجابرب جيوز
 .ملا دعاه إىل خبة شعري وأهالرب سنخرب اليهود  اهلل  رسول
 : عليهم بالعت  المن -11

 .هبم املن عليهم بالعتق امحسانىل الرميق ومن امسل  بامحسان إ أمر
 :وأذيتهم إساءتهمالعفو عن  -12

المسالمين للاا ال اا عال عاو عاعنم ععان  غيارأعظم سمات تساامح اإلساالم ماع  من (أ

 .  إساءتنم
هظمإ ِإ َّ قَِليل  مِّ  َتطَِّلعظ تـََزالظ  َو َ :   ري يف موله تعاىل  ابن مال فئَِنة  مِّنـإ ََ هظمظ َعَلَى  مرترهم  يعتة ،نـإ

يعة ب لك متاللهم علال الفتك برستول اهلل  تلال : ومال جماهد و ريه. وأل ةابكو درهم لك 
َظ وسلم،  عليهاهلل  هظمإ  فَاعإ :  وه ا هو عل الن تر والظفتر  متا متال بعتؤ الستل  ،َوامإَفحإ  َعنـإ
تتألي  ومجتم علتال احلتق وهب ا حي ت  هلتم ,  ضيهعاملط من ع ال اهلل ضيك أ   أن تنيم اهلل  ما

ِسِنينَ  يظِحبُّ الّلَه  ِإنَّ : وهل ا مال تعاىل, ولع  اهلل أن يهديهم  به ال تف  عمتن أستاء  يعة الإمظحإ
 .(493)إليك
, يتدضم بالستيارب الستيارب ولرتن يعفتو ويففتر وإ :التورا   ما تقد  يف الن   و  جاء يف ( ب

 .وهو أسو  املسلمل مجيعا  
الستا  أ  : اليهود الت    تانوا يستلمون عليته بلفتظ عن  لك عفو الن   األم لرب علال من( ل

ستترامرب ملتتا  وعتتن وضتتعط الستتم يف النعتتا  واليهتتود  التت   ستتةر النتت   التت املتتو  واليهوديتترب 
 الت أعظتم األحاديتث  متنو , األم لترب متنحلق بالن   لال اهلل عليه وستلم وتقتد  يف  لتك الر تري 

                                                 

 (38ص" )دراسرب نقديرب -مم املسلمل الفرب تسام "و(. 3/13" )الفروق" (39)
 (.2/43" )العظيم القرآن تفسري" (73)
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 تتان ب مرتتان , متلتته وأرادواخبيتتب رضتتي اهلل عنتته ملتتا أستتره املشتتر ون  تتتدل علتتال  احتترب امستتل  ضعتت 
 .ومم  لك مل يتعرض له بأ ى, الفل  وهو يعلم أهنم سيقتلونه يقت  أن خبيب 

 ا اضعلاألم لرب التار يرب علال  لك أن الشريعرب امسلميرب  فلط العدالرب لرعايا الدول   ومن( د
عتتتدالتها، بتتت  هتتتي حمفورتتترب حبفتتتظ التتت  ر التتت    تتفتتتريوإ  ألحرامهتتتا، وإ تتبتتتدل تلتتتك الشتتتراام،
ومتتن عليهتتا؛ ر تتم األستتاليب واملمارستتا  املقابلتترب  األرضترفتت  اهلل حبفظتته إىل أن يتترث ستتبةانه 

املستلمل ، عنتدما  تةوا بلدنتا، أو عنتدما  تار  هلتم الدولترب  ال تليبيونال  عامت  هبتا الن تارى 
 . املسلمل بلدوال ولرب يف بعؤ 

ألتت  مستتلم، ومل يرهتتوا الشتتيوخ وإ ( 63) حنتتواستتتوىل ال تتليبيون علتتال بيتتط املقتتدس  حبتتوا  ضيتو 
ومل تنتته إإ بعتد أن أعيتاهم امجهتاد متن القتت  وهت ا   أيتا ، 3األ فال وإ النساء يف م حبترب استتمر  

  .أنفسهم ؛ ض ل عن تواريخ املسلمل الن ارى له مدو ن يف تواريخ 
سنرب من ه ه ايةر ؛ ( 93)ا استعاد بيط املقدس من أيديهم بعد الدين ض نه مل  لح وأما

متن  أ  تربامل  ، وملا ُسلمط له احلاميترب الن ترانيرب هنتاك؛ أم تنهم علتال حيتاهتم، و تانوا  يعاملهممل 
 .(494)أل ، وأعناهم مهلرب للخرول يف سل  ومل يقت  أحدا منهم( 133)

 : مع غير المسلم العدل -11
ِل  ِإنَّ : تعتتاىل يف  لتتك مولتته األ تت  ــدإ ــاإمظرظ بِالإَع ــَه َي َســانِ الّل أمتتر اهلل  ضقتتد ،[93:النحــل] َواإِلحإ
علتتال  تت  أحتتد لرتت  أحتتد يف  تت   واجبتتا  اهلل تعتتاىل جعتت  العتتدل   ضتت نمتتم األعتتداء؛  حتتىتبالعتتدل 

ـــرَِمنَّكظمإ َشـــَنفنظ  َو : تعتتتاىلحتتتال؛ ضالعتتتدل إ حيتتتده اختتتتلف التتتدين متتتال  م  َيجإ ـــوإ كظمإ َعـــِن َأنإ َمـــدُّو  قـَ
ِجِد الإَحَراِم َأنإ تـَعإَتدظوا  :الرس  دعو  عن" نونيته" يف القيم ابن يقول  لك ويف. [2:المائدة] الإَمسإ
 امنسان  واا  بل اهلل بعدل  جتا وا  أهنم  نقنم  و  اك

 لية تتتي لليهتتتود ومتتتد أرستتتله النتتت   رواحتتتربعلتتتال  لتتتك   تتتري  جتتتدا   متتتا متتتال ابتتتن  األم لتتترب
إلــا مــن عــدتكم مــن  أبغــضوألنــتم , لقــد جئــتكم مــن عنــد أحــب النــاس إلــا  واهلل: يتت علتتيهم خنتت  خ

بهــذا قامــَ : علــيكم فقــالوا  أعــدلالقــروة والخنــازير و  يحملنــا بغضــا إيــاكم وحبــا إيــاه علــى أن   
 .ومد تقد  ،السماوات واألرض

                                                 

 (.12/323" )والنهايرب يربالبدا انظر" (71)
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م  ستو  شتتا  متدمط  علتيهم ضتل تبتيعن هلت إ ا: "ا ترال علال بعؤ وإته إىل  علي   و تب
متتنهم ستتو ا  واحتتدا  يف  أحتتدا  وإ دابتترب يعملتتون عليهتتا، وإ ت تتربن  يأ لونتته وإ رزمتتا    تتيف ا،وإ 

متن  شتيءيف ( متاعتا  )رجلته يف  لتب درهتم، وإ تبتم ألحتد متنهم ع رض تا  علتال تقمته درهتم، وإ
 دوين، اهلل بته كيأخت أن نأخ  منهم العفو، ض ن أنط خالفط  ما أمرتتك بته،  أُِمرنا ض  ا ا رال،

. إ ن أرجتتم إليتتك  متتا خرجتتط متتن عنتتدك: التتوايل متتال. "بلفتتة عنتتك ختتلف  لتتك عةلتتتك وإن
 .(495)«رجعط   ما خرجط   وإن: "، مال(يُدضعون إإ بالشد  إيعة أن الناس )

 :التسامح فا الجهاو -10
حينمتتا يقتت   إليهتتا املستتلمون م تتنرين يلجتتأيف ستتبي  اهلل وستتيلرب متتن وستتاا  التتدعو   اجلهتتاد(  أ

الإِقتَــالظ  َعلَــيإكظمظ  كظتِــبَ : أرجتاء املعمتتور ، متتال تعتتاىل يفاألعتداء متتانعل تبليتتغ رستتالرب اهلل إىل النتتاس 
َرهظواإ َشيإئ ا  ٌر لَّكظمإ َوَعَسى َأن تظِحبُّـواإ َشـيإئ ا َوهظـَو َشـرٌّ لَّكظـمإ  َوهظوَ َوهظَو كظرإٌه لَّكظمإ َوَعَسى َأن َتكإ يـإ مظ يـَعإلَـ َواللّـهظ ََ

ينظ لِلّـِه فَـِإِن  َحتَّـى َوقَـاتِلظوهظمإ : تعتاىل ومتال. [106:البقتر ] َوَأنتظمإ َ  تـَعإَلمظونَ  نَـٌة َوَيكظـوَن الـدِّ  َ َتكظـوَن ِفتـإ
َوانَ انتَـَهــواإ فَــلَ  ــَدى َأرإَســلَ الَّــِذي  هظــوَ : تعتتاىل ومتتال. [051:البقتر ] ِإ َّ َعلَــى ال َّــاِلِمينَ  عظــدإ  َرسظــوَلهظ بِالإهظ

يِن   رِكظونَ  كظلِّهِ َوِويِن الإَح ِّ لِيظ إِهَرهظ َعَلى الدِّ  .[11:التوبرب] َوَلوإ َكرَِه الإمظشإ
هبتا مادتته  يو تي النت    تان  شترعيربيف امستل  م تون بأحرتا  ومواعتد وآداب  اجلهاد( ب

 .(496)بريد حينما يوجههم ليجاهدوا يف سبي  اهلل  ما يف حديث 
إ ختونتوا وإ تفلتوا وإ تفتتدروا وإ : جليتو  املستلمل متال و تيته أبتو برتر ال تديق يف ومتال

 شجر  فريا وإ شيخا   بريا  وإ امرأ  وإ تعقروا خنل وإ  رموه وإ تقنعوا   فلمت لوا وإ تقتلوا 
أنفستتتهم يف  ضر تتتوام متتتر  وإ تتتت حبوا شتتتا  وإ بقتتتر  وإ بعتتتريا  إإ ملأ لتتترب وستتتوف متتتترون بتتتأموا  متتتد 

 .(497)م ضدعوهم وما ضر وا أنفسهم لهال وام
وإ تفتتدروا وإ مت لتتوا وإ  تفلتتواضتت ن متتاتلو م ضتتل : و تتيرب عمتتر  تت لك جليتتو  املستتلمل ويف

 :اآلدابتلك  ضمن. (498)تقتلوا وليدا  
                                                 

" ستتننه" يفالبيهقتتي  أخرجتته  واأل تتر ".املستتلمليف تستتام  امستتل  متتم  تتري  حبتتث"مومتتم دار امضتتتاء امل تتريرب،  عتتن (72)
 .، ويف إسناده من مل يسم(9/233)

 (.33ص" )دراسرب نقديرب –الفرب مم املسلمل  تسام " (73)
 (.2/247" )وامللوك األمم تاريخ" (74)
 (.2/336" )وامللوك األمم تاريخ" (73)
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 .ومن إ يقات   الرهبان والقساوسرب ومن يف حرمهم وال بيانعن متت  النساء  النهي .1
 .عن الفدر وامل لرب النهي .2
 .الدعو ن القتال مب  ع النهي .3
. األسرى إىل بامحسان األمر . 
 .واملوا يقبالوضاء بالعهود  األمر .3
 .عن مت  الرس  والسفراء النهي  .7

أن اجلتي  لتيا هلتم أن يفلتوا متن الفنيمترب وإ  ومنهتا: القتيم يف ضوااتد حتديث بريتد  ابتن مال
أن املستلمل يتدعون الرفتار  ومنهتا. وإ يقتلوا من مل يبلغ احللتم بالرفاريفدروا بالعهد وإ مي لوا 

إىل امستتل  وهتت ا واجتتب إن  انتتط التتدعو  مل تتتبلفهم ومستتتةب إن بلفتتتهم التتدعو   متتتاهلممبتت  
 أنإ ا  تتان املستتتلمون هتتم القا تتدون للرفتتتار؛ ضأمتتا إ ا م تتدهم الرفتتتار يف ديتتارهم ضلهتتتم  هتت ا

 .(499)يقاتلوهم من  ري دعو  ألهنم يدضعوهنم عن أنفسهم وحرميهم
ما ما  به عمرو بن العاص بدعو  أه  م ر مب  : دعو   ري املسلمل مب  متاهلم أم لرب ومن
ضت زا . أبو مرمي وأبو مريا  راهبتا هت ه التبلد إىلتعجلوا حىت نع ر لي ز  إ :إ  مال جلنوده القتال

 حلقبتتا راهبتتا هتت ه التتبلد ضا عتتا إن اهلل بعتتث حممتتدا   أنتمتتا: إليتته ضقتتال هلمتتا عمتترو بتتن العتتاص
و تان ,    ال   أمر بته   م تال وتر نتا علتال الواضتةرب  إليناوأدى , وأمرنا به حممد , به وأمره

ومتن مل جيبنتا , ضنةن ندعو م إىل امسل  ضمن أجابنا إليه ضم لنا الناس؛با أمرنا به امع ار إىل 
, فارا لرهنتا متنرمومد أعلمنا أنا مفتتةو م وأو انا برم ح, وب لنا له املنعرب اجلةيربعرضنا عليه 

ضت ن , ختريا  وبتا عهتد إلينتا أمرينتا استو توا بتالقبنيل , لرم إن أجبتمونا ب لك  مترب إىل  مترب وإن
 .(500)بالقبنيل خريا   أو انا رسول اهلل 
رستتتول الرفتتتار إ يقتتتت ؛ ضتتت ن أبتتتا  أن: وضيهتتتا: ابتتتن القتتتيم يف ضوااتتتد حتتتديث ضتتتت  مرتتترب متتتال

 تتان رستتول مومتته   إ  رستتول اهلل  يقتلتتهالعهتتد ومل ستتفيان  تتان بتتن جتترى عليتته حرتتم انتقتتاض 
ً  إليه

(501). 

                                                 

 .(13ص" )أه  ال مرب أحرا " (77)
 (.6/98" )والنهايرب البدايرب" (76)
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 .(502)ً   ان مرتدا ه ه السنرب  ولوإن الرسول إ يقت  : ومنها :القيم ابن ومال
لرستويل  سترى متم أهنتم جتاءا للقتبؤ والنيت   يتعرض مل  الن  أنعلال  لك  األم لرب ومن
 .رب الر ابو  لك مل يتعرض لرسويل مسيلم, وعفا عنهم ب  من الن   
3- الجزية فا التسامح م هر: 

ــــا   َ : تعتتتتاىل متتتتال التتتتدين يف ام تتتتراه وعتتتتد  اجلةيتتتترب مبتتتتول يف  لتتتتك يظهتتتتر( أ ــــَراَه ِف ينِ ِإكإ ــــدِّ  ال
 وأمواهلم دماءهم وحيقن اإختيار حريرب هلم يرتك ب  الدين يف الدخول يف جي وا ضل ،[156:البقر ]

 .ضيه ملتةمل العهد علال ظلحماض ماداموا املسلمل هايرب يف ويبقون
 إ التت   الربتتري الشتتيخ متتن تلختت  وإ إستتلمه مبتت  عليتته أتتا ينالتتب وإ أستتلم عمتتن تستتق ( ب

 .شيء منه يلخ  إ عقله علال املفلوب و  لك, له شيء وإ العم  يستنيم
أن اجلةيترب تلخت   القترآنوالت   دل عليته : متال علما نتا رهترب اهلل علتيهم: (503)القتر    متال

ِمنظــــوَن بِاللّــــِه  قَــــاتِلظواإ : الرجتتتتال املقتتتتاتلل ألن اهلل تعتتتتاىل متتتتال متتتتن ــــِر َو َ  َو َ الَّــــِذيَن  َ يـظؤإ َِ ِم اآل بِــــالإيَـوإ
َعـن يَـد   الإِجزإيَـةَ  يـظعإطـظواإ يَِدينظوَن ِويَن الإَح ِّ ِمَن الَِّذيَن أظوتظواإ الإِكَتاَب َحتَّى  َو َ يظَحرِّمظوَن َما َحرََّم الّلهظ َوَرسظولظهظ 

ــمإ َمــاِغرظونَ  ويتتدل علتتال أنتته لتتيا علتتال ,  لتتك وجوهبتتا علتتال متتن يقاتتت  ضيقت تتي .[15:التوبتترب] َوهظ
وإ يقال ملتن إ ميلتك  ،{يـظعإطظواإ  َحتَّى}: ألنه إ مال له، ولقوله تعاىل مال مقاتل  وإن  ان , العبد

جم الرجتتال األحتترار توضتتم علتتال مجتتا إ تتاوهتت ا إمجتتا  متتن العلمتتاء علتتال أن اجلةيتترب , حتتىت يعنتتي
والعبيتد وايتانل املفلتوبل علتال عقتوهلم والشتيخ  وال ريربوهم ال ين يقاتلون دون النساء , البالفل
 .(504)ابن وهب عن مالك أهنا إ تلخ  منهم ضروىواختل  يف الرهبان , الفاين
 متتا   وإ حبستتهم وضتترهبم, أدااهتتا علتتالوإ تعتت يبهم , إ حيتت  ترلتتيفهم متتاإ يقتتدرون عليتته( ل

 .(505)اهلل رهه القيم ابن يقول 
 .  لك مقاب  ال مرب أه  من وا تاجل الفقراء برفالرب امسلميرب الدولرب تقو ( د

                                                 

 .(3/713" )املعاد زاد" (79)
 761األن ار  ا ةرجي القر   املفسر تويف سنرب بررالشيخ العلمرب املفسر أبو عبداهلل حممد بن أهد بن أيب  هو (63)

 .، للمقر ء(2/783" )النيب نف "انظر ترمجته يف 
 (.8/131" )القرآن ألحرا  امماجل" (61)
 (.36ص" )ال مرب أه  أحرا " (62)
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  بتري شتيخ يستأل ستاا  وعليته متو  ببتاب متر يتو   ا   ا نتاب بتن عمتر أن جاء ضقد
 :متتال يهتتود : متتال أنتتطق الرتتتاب أهتت  أ  متتن:  ومتتال خلفتته متتن ع تتده ض تترب الب تتر ضتترير
 منةلته إىل بته و هتب بيتده عمتر ضأخت  والستن واحلاجترب اجلةيترب أستأل: مال أرىق ما إىل أجلأك ضما

 متتا ضتتواهلل وضتترباءه؛ هتت ا انظتتر: ضقتتال املتتال بيتتط ختتازن إىل أرستت    املنتتةل متتن يشتتيء لتته ضرضتتخ
م اُ   ِإ َّ ا: اهلر  عند خن له   شبيبته أ ملنا أن أن فناه  هم والفقراء م س اِ لِ و الْ  لِْلُفق ر اءال َّد 
  لك علال وجرى ضربااه وعن اجلةيرب عنه ووضم, الرتاب أه  من املسا ل من وه ا املسلمون

 .(506)اهلل رهه العةية عبد بن عمر
: الن تتارى متتن و تتانواال متترب التت    تبتته خالتتد بتتن الوليتتد ألهتت  احلتتري  بتتالعراق،  عقتتد ويف

 ضتتاضتقر  نيًّتا ابته آضترب متن اآلضتا ، أو  تتانأو أ ت العمت ،أميتا شتيخ ضتع  عتن : هلتم وجعلتط"
 .(507)"وعياله هو املسلمل مالو ار أه  دينه يت دمون عليه،  رحط جةيته وِعي  من بيط 

 تتب خالتد بته   ومتد ال تةابرب، يف عهد أيب برر ال ِّدِّيق، وحب ر  عدد  بتري متن ه ا و ان
 .إمجاعا   ه ا يُتع د وم  إىل أيب بررال ِّدِّيق ومل ينرر عليه أحد، 

جمتتتت ومل متتتتتن  بقتتتتو أرض دمشتتتتق، م تتتترَّ يف  ريقتتتتته  متتتتن" اجلابيتتتتترب" مقتتتتد  عمتتتتر  وعنتتتتد 
جيتترى علتتيهم القتتو ، أ  تتتتوىل الدولتترب القيتتا   وأن ال تتدما ، الن تتارى، ضتتأمر أن يعنتتوا متتن

  .منتظمرب ب فرب وملونتهمبنعامهم 
ايتمتم  أبنتاء شتم ي «مبتدأ  عامتا  »ال تمان اإجتمتاعي يف امستل ، باعتبتاره  تقترر وهبت ا

إنستان حمترو  متن النعتا  أو  املستلم ايتمتم يفمجيع ا، مسلمل و ري مسلمل، وإ جيوز أن يبقال 
مستتتلم ا  تتتان أو  تتتري  ديتتتة، واجتتتب أو العتتتلل، ضتتت ن دضتتتم ال تتترر عنتتته املتتتأوىالرستتتو  أو 

 .(508)مسلم
 وإ, دضعهتتا علتتال يقتتدر إ ملتتن اجلةيتترب إستتقا  عنتتد ال متترب أهتت  لتتاه املستتلوليرب هتت ه تتومتت  إ( هتتت

 أ   تتتان داخلتتتي اعتتتتداء أ  ضتتتد هتتتايتهم تتنتتتاول بتتت  ضةستتتب متتتنهم وا تتتتاجل الفقتتتراء  فالتتترب
 .وأنفسهم وأمواهلم ال مرب أه  حقوق علال باحلفاظ منالبون ضاملسلمون خارجي؛

                                                 

 (.127ص) يوس  أليب" ا رال" (63)
 (.144ص) يوس  أليب" ا رال" (64)
 ".يف تسام  امسل  مم  ري املسلمل حبث"مومم دار امضتاء امل ريرب،  عن (63)
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 رد عتنهم التدضا  علتال مدرتته عتد  ورأى الرو  بتجمم  م ملا  اجلراح بن عبيد  أبو ضه ا
 عليرم رددنا إ ا: هلم يقولوا أن مواده إىل و تب الشا  منا ق بعؤ أه  من جةيرب من هأخ  ما

 علال نقدر إ وإنا  نعرم أن علينا اشرت تم وإنرم اجلمو  من لنا مجم ما بلفنا مد ألنه أموالرم
 .(509) لك

 إىل احلتترب أهتت  وجتتاء ال متترب يف  تتان متتن إن: مولتته اهلل رههمتتا حتتة  ابتتن عتتن القتترايف ونقتت 
 هتم ملتن  تونا  لتك دون و تو  والستلح بتالررا  لقتاهلم خنرل أن علينا وجب يق دونه بلدنا
  لتتك يف وحرتتال ال متترب لعقتتد إمهتتال  لتتك دون تستتليمه ضتت ن  رستتوله و متترب تعتتاىل اهلل  متترب يف

 .(510)األمرب إمجا 
 متتن تستتتنق هم أن امستتلميرب الدولتترب ضعلتتال متتا؛ عتتدو يتتد يف أستترى التت ميون ومتتم ضتت  ا وهلتت ا
 متتتال بيتتتط متتتن يفتتتدوهم أن أرى: ستتتعد بتتتن الليتتتث يقتتتول عتتتنهم الفتتتداء بتتتدضم ولتتتو حتتتىت أيتتتديهم
 .(511) متهم علال ويقروا املسلمل
 التتتتار مااتتد  ا تتب وهتتو اهلل رهتته تيميتترب ابتتن امستتل  شتتيخ يف الرااتتم امل تت  هتت ا للتتال ومتتد
 معنتتا لرتتن التتتتار ااتتدم لتته ضقتتال ينلقهتتم أن يف والتت ميل املستتلمل متتن عتتددا أستتر ملتتا منلوشتتاه
 الت ين والن تارى اليهتود متن معتك متن مجيتم بت :  تيميترب ابتن له ضقال ينلقون إ ضهلإء ن ارى
 متتتن  ضتتتأ لق ال متتترب أهتتت  متتتن وإ امللتتترب أهتتت  متتتن إ أستتتريا نتتتد  وإ نفرهتتتم ض نتتتا  متنتتتا أهتتت  هتتتم

 .اهلل شاء من الن ارى

                                                 

 (.139ص) يوس  أليب" ا رال" (67)
 .(7( )ديربنق دراسرب - املسلمل مم الفرب تسام "و( /3" )الفروق" (66)
 .(7" )نقديرب دراسرب - املسلمل مم الفرب تسام "و ،(ص) عبيد أليب األموال (68)
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 الخاتمة
 : التالية النقاطالبحث فا  َلل وراستا السابقة، أستطيع أن أوجز هذا من

,  آ ار وإ أ لل وإ, ضيه عسر ضل واملشقرب احلرل ورضم اليسر دين بأنه امسل  دين متية .1
 . آخر دين ضيها يشار ه إ لإلسل  مية  وه ه

 الق تتتايا متتتن   تتتري يف معهتتتم ضتستتتام  املستتتلمل  تتتري ورضقتتته بيستتتره امستتتل  مشتتت  .2
 .احلقوق من   ريا ومنةهم واألحرا 

علتال هدايترب النتاس مجيعتا  وتتر يبهم ضيته منقتا هم متن ال تللرب إىل  امسل  حرص .3
 .اهلل إىل رضوانه ع ابومن , النور

 .به يدينون وما تر هم لل ميل بالنسبرب امسلميرب الشريعرب يف املقرر  القواعد من .4
 هلتم التعترض وعتد  واملستتأمنل، والعهد الرتاب بأه  الو يرب علال امسل  حث .5

 .أ ى أو بظلم
 متتتن علتتتال الديتتترب ضتتترض أنتته  لتتتك ومتتتن, اعتبتتتارا   ومالتته املعاهتتتد لتتتد  امستتتل  جعتت  .6

 .خنأ   أو عمدا    مي علال اعتدى
  ودياناهتم أجناسهم أختل  املسلمل  ري رلم جيوز إ .7
بالوضتتاء بتتالعهود واملوا يتتق وحتت ر متتن نق تتها بتتأ   تتور  متتن ال تتور  امستتل  أمتتر .8

 .شرعه ومواضقرب للم ار العامربملنهد اهلل و  مواضقرب املا هي 
يف امستل  ماامترب علتال الستلم بت  علتال الت  واممستا  والتعتاون  الدوليرب العلما  .9

 .مم األمم األخرى والرهرب،
 . ولو علال  ري املسلمل وال لربامسل  بامحسان  يأمر .11
 .امسل  مم أه  الرتاب إباحرب أ    بااةهم وم اهرهتم تسام مظاهر  من .11
يف ديتن امستل  إباحتترب التعامت  متم  تتري املستلمل يف العقتتود  التستتام مظتاهر  متن .12

 .املاليرب
 .من  ري املسلمل حلاجرب دينيرب أو دنيويرب و ريهمخمالنرب أه  الرتاب  جيوز .13
العلمتتتتترب بتتتتتل املستتتتتلمل و تتتتتريهم بتتتتتن مل يقتتتتتاتلوهم يف التتتتتدين أو  امستتتتتل  يقتتتتتيم .14

 .ال  واممسا  وامحسان علال رجوهم من ديارهم 
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تستتام  امستتل  متتم  تتري املستتلمل  لتتب الرتت  والعفتتو عتتنهم   تتا أعظتتم  متتن .15
 .  وعن إساءهتم

 :ضمن تلك اآلداب. م ون بأحرا  ومواعد وآداب شرعيرب امسل يف  اجلهاد .16
 ومن إ يقات   الرهبان والقساوسرب ومن  وال بيانعن مت  النساء  النهي

 .يف حرمهم
 عن الفدر وامل لرب النهي. 
 الدعو تال مب  عن الق النهي. 
 األسرى إىل بامحسان األمر . 
 واملوا يقبالوضاء بالعهود  األمر. 
 مت  الرس  والسفراء عن النهي. 
 أ  ضتتد منهم،وهتتايتهم وا تتتاجل الفقتتراء  فالتترب اجلةيتترب يف التستتام  مظتتاهر متتن .17

 أهتت  حقتتوق علتتال باحلفتتاظ منتتالبون ضاملستتلمون ختتارجي؛ أ   تتان داخلتتي اعتتتداء
 .وأنفسهم موأمواهل ال مرب
 ستتبةانه اهلل نستتأل املوضتتو ، هتت ا يف الرتابتترب متتن وتعتتاىل ستتبةانه اهلل يستتر متتا هتت ا
 .ال احلا  تتم بنعمه ال   هلل واحلمد والعم ، القول يف وامخلص القبول وتعاىل
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 .السعوديرب املعارف،
 مرتبتتتتترب ،"ال تتتتتعيفرب األحاديتتتتتث سلستتتتتلرب" نا تتتتترالدين، حممتتتتتد األلبتتتتتاين، -37

 .السعوديرب املعارف،
 إحيتتتتتتاء دار املعتتتتتتاين، روح" حممتتتتتتود، الستتتتتتيد التتتتتتدين شتتتتتتهاب األلوستتتتتتي، -38

 .بريو  الرتاث،
 امستتلميرب، البشتتاار دار" املفتترد األدب" إ اعيتت ، بتتن حممتتد البختتار ، -31

 .بريو 
- ، األضرتتتتتار بيتتتتتط ،"ال تتتتتةي  اجلتتتتتامم" إ اعيتتتتت ، بتتتتتن حممتتتتتد البختتتتتار 

 .الدوليرب
- ، السعوديرب الرشد، مرتبرب ،"ا ري  إ اف" البو ري. 
6- ،بتتتتريو ، الفرتتتتر، دار ،"الرتتتت ى الستتتتنن" احلستتتتل، بتتتتن أهتتتتد البيهقتتتتي 

 .لبنان
3- ،العلميتتتتترب، الرتتتتتتب دار ،"النبتتتتتو  دإاتتتتت " احلستتتتتل، بتتتتتن أهتتتتتد البيهقتتتتتي 

 .بريو 
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- ،العلميتتتتترب، الرتتتتتتب دار امميتتتتتان، شتتتتتعب"احلستتتتتل، بتتتتتن أهتتتتتد البيهقتتتتتي 
 .بريو 
1- ،  الفرتر، دار األحو  ،  فرب بشرح ،"السنن" سور ، بن حممد الرتم 

 . بريو 
2- ،التقوى مومم امنرتنط،  ،"امسلمي التسام " علي، مجعرب. 
7- ،نقديترب دراسترب - املسلمل مم الفرب تسام " اللني ، عبد احلسل"، 
 .اجلوز  ابن دار
8- ، بريو  الرتاث، إحياء دار ،"األدباء معجم" يامو ، احلمو. 
1- ،بريو  العلميرب، الرتب دار". السنن معامل" حممد، بن هد ا نايب. 
1- ،العلميتتتترب، الرتتتتتب دار التتتتدارمنة، ستتتتنن"  عمتتتتر، بتتتتن علتتتتي التتتتدارمنة 

 .لبنان بريو ،
1- ،بريو  العريب، الرتاب دار ،"السنن" عبدالرهن، بن عبداهلل دارمي. 
 بريو ، العلميرب، الرتب دار ،"احلفاظ ت  ر " مامياز، بن ع مان  ه ، -16

 .لبنان
 الرستتتتالرب، ملسستتتترب ،"النتتتتبلء أعتتتتل  ستتتتري" ماميتتتتاز، بتتتتن ع متتتتان التتتت ه ، -13

 .بريو 
1- ، العتتتريب، التتترتاث إحيتتتاء دار ،"والتعتتتدي  اجلتتترح" حتتتا ، أيب ابتتتن التتتراز 

 .لبنان بريو ،
 .بريو  للمليل، لعلما دار ،"األعل " الدين، خري الةر لي، -11
 ".الرهن الررمي تيسري" عبدالرهن، السعد ، -12
 .سوريرب حلب، امسلميرب، البشاار دار ،"املسند" الشاضعي، -17
 ".واستع اء ورهرب هدايرب دين امسل " امنرتنط، شبررب -18
 .األردن عمان، امسلمي، املرتب ،"امل ن " الرزاق، عبد ال نعاين، -11
2- ،امستتتتلمي، املرتتتتتب ،"ال تتتتفري املعجتتتتم"،أهتتتتد بتتتتن ستتتتليمان النتتتت اين 
 .األردن – عمان
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2- ،واحلرتتتم، العلتتتو  مرتبتتترب ،"الربتتتري املعجتتتم"أهتتتد، بتتتن ستتتليمان النتتت اين 
 .املو  
 العلميتترب، الرتتتب دار ،"وامللتتوك األمتتم تتتاريخ" جريتتر، بتتن حممتتد النتت  ، -26

 .لبنان بريو ،
 علميترب،ال الرتتب دار ،"الن    البيان جامم" جرير، بن حممد الن  ، -23

 .بريو 
2- ،إدارا  رااستتتترب  بتتتتم ،"املستتتتلمل بفتتتتري اإستتتتتعانرب" اهلل، عبتتتتد النريقتتتتي 

 .الرياض العلميرب، البةوث
 ".  أحسن هي بال  وجادهلم" بندر، العتي ، -21
 ستج  ملسسترب ،"امستل   احترب يف املوسوعرب"  ادق، حممد عرجون، -22

 .العرب
 احلل ، البايب البخار ،  ةي  بشرح القار  عمد " بدرالدين، العية، -27

 . م ر
 .بريو  الرتب، عامل الفروق،" العباس، أيب الدين شهاب القرايف، -28
 الرتتتتتب، عتتتتامل ،"القتتتترآن ألحرتتتتا  اجلتتتتامم" أهتتتتد، بتتتتن حممتتتتد القتتتتر  ، -21

 .بريو 
7- ،العتتتتريب، التتترتاث إحيتتتتاء دار ،"املو تتتأ" أنتتتتا، بتتتن مالتتتتك اممتتتا  مالتتتك 

 .بريو 
7- ،األضرتتتار بيتتتط ،"مستتتلم  تتتةي " احلجتتتال، بتتتن مستتتلم اممتتتا  مستتتلم 

 .الدوليرب
 .بريو  الفرر، دار ،"السنن" شعيب، بن أهد النسااي، -76
 .بريو  العلميرب، الرتب دار ،"السنن" شعيب، بن أهد النسااي، -73
7- ، احلجتتال، بتتن مستتلم  تتةي  شتترح يف املنهتتال" ز ريتتا، بتتن حيتت  النتتوو  
 .لبنان بريو ، العريب، الرتاث إحياء دار
 .بريو  الفرر، دار ،"الةوااد جممم" الدين، نور اهلي مي، -71
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 المرفوعة األحاويث أطراف فهرس
 

 .196ضقد جاءك اهلل تعاىل بق ااك، بلل  أبشر -1
 .317عليك، أنا  السا   مالما يقول   أتدرون -2
 .94املظلو  وإن  ان  اضرا ، أنا   دعو  اتقوا -3
 .100هنا من يهود، أبو هرير   هاإيل من  ان  امجعوا -6
 .332قاتلوا يف سبي  اهلل من  فر باهلل، ابن عباس اهلل ض باسم أخرجوا -3
 .313سرامرب  عنا، أخ  -7
 .33 م  أخفر   م ، عامر بن عبد اهلل   أخفر  -6
 .73إليهم واستعينوهم  ضأ لةوا إخوانرم -8
 .281اجلناز  ضقوموا، جابر  رأيتم إ ا -9

 .237باهلل ال   جنا م من آل ضرعون  أ  ر م -13
 .323النلقاء  ضأنتم ا هبوا -11
 .001 ان مناضقا ، ابن عمرو    ضيهخلل من  ن  مأرب -01
 .323عمر أدن يا عمري  يا أرسله -13
 .39أرماء م أ عموهم، يةيد بن جاريرب  أرماء م أرماء م -14
 .293ب ر   أبو أرويط، -13
 .199رجل  من بة الدي ، عااشرب  برر وأبو  الن  استأجر -17
 .374خريا ، أبو عةية  باألسارى استو وا -16
 .229 أنا  لليهود ،  أسلم -18
 .42لرج ، أنا   تسلم أسلم -19
 .41أليب مةاضرب   تسلم، أسلم -23
 .134األسارى رج ،  أ عميه -21
 .333حقه، ابن أيب حدرد  أعنه -22
 .197رسول اهلل خي  اليهود أن يعملوها ويةرعوها، ابن عمر،  أعنال -23
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6- 17  عمر، ابن مر ، سبعل يو      يف  عنه اعفوا. 
 .78ا الة ا ،  إليرم أن تقيموا ال ل  وتلتو  أعهد -23
 .161سبي  اهلل ماتلوا من  فر، بريد   ويفباسم اهلل  ا ةوا -16
 .232مالك وولدك، إبراهيم مرسل   اهلل أ  ر -26
 .83  املقدا إين أوتيط الرتاب وم له معه،   أإ -28
 .88إ    أموال املعاهدين إإ حبقها، خالد   أإ -29
 .84من رلم معاهدا أو انتق ه،   أإ -33
 .74هرير    أبومعاهد  له  مرب اهلل،   نفسامن مت   أإ -31
 .149 األشعثبينرب،  ألك -32
 .282بن حني    سه   نفسا، أليسط -33
 .234من مثر حاا  بة ضلن ضل،    أما -34
 .231إن  نط ألعرضها لرم، ح يفرب  واهلل أما -33
 .136لوإ أن الرس  إ تقت ، نعيم،   واهلل أما -37
 .167نا أ وعليرم،إ نةيد أه  الرتاب علال   أن  أمرنا -36
 .71ضامبلوا وإن أسا وا ضاعفوا، ابن عمر  أحسنوا إن -38
 .34بن زرار  خرل أ عب بن عمري يريد به دار بة عبد األشه ،  أسعد أن -39
 .242  وبانا ي حممد ال    اين به أهلي،   إن -43
 .152   أناالن ،   إىلأ يدر دومرب أهدى  إن -60
 .279  العاصبن  عمروليسوا بأوليااي،   - أيبآل  إن -42
 .322عباس   ابنهلل حنمده ونستعينه،   احلمد إن -43
 .224والتماام والتولرب، ابن مسعود   الرمال إن -44
 .43  املسوربع ة رهرب للناس  اضرب،   اهلل إن -43
 .139اهلل جع  السل   يرب ألمتنا، أبو أمامرب   إن -47
 .278بنن من مري ، ابن عباس   يرن مل  الن  إن -46
 .62  العامريل، ودى  الن  أن -48
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 .233 عااشربالن  اشرتى  عاما من يهود  إىل أج ،   أن -49
 .23عليه القرآن، ابن عباس  ضقرأ  اهللالوليد بن املفري  جاء إىل رسول  أن -33
 .243أبو هرير   جالا، وهو أتوا الن   اليهود أن -31
 .165  مقتولرب،مفاز  رسول اهلل   بعؤامرأ  وجد  يف  أن -32
 .011سور  امل بالفميم،خالد بن الوليد  إن -51
 .162رجل من املشر ل  تب إىل رسول اهلل،  إن -34
 .333إىل ابن أيب احلقيق،  بع هم ملا اهلل   رسول أن -33
 .146ويهوديرب، ابن عمر   يهوديا   رجم اهلل  رسول أن -37
 .13عباس    ابنمي ر،   إىل  تب اهلل  رسول أن -36
بتتتتتن عبتتتتتد  اهلل بعتتتتتث حا تتتتتب بتتتتتن أيب بلتعتتتتته إىل املقتتتتتوما عبتتتتتد اهلل رستتتتتول أن -38

 .33القار ء، 
 .43اهلل  تب إىل جنران مب  أن ينةل عليه،  ا   رسول أن -39
 .33 ض رعه،  ار  الن   ر انرب أن -73
 .296مري  حل أتوا املدينرب يف ضداء،   مشر ي أن -71
 .272أنا  ،يةن أهدى إىل الن     ملك  أن -72
 .12 سرى وإىل مي ر، أنا   إىل  تب  اهللن   أن -73
 .110  جابري، ه ا اخرت  سيف إن -66
 .323يريد  درا ،   الرج ه ا  إن -73
 .48  عتابهم أسلموا ضهو خري هلم،   إن -77
 .226 علبرب    أبووجد   ريها ضرلوا ضيها،   إن -76
 .313  أسلموا، ومد أتوا الن   هوازنوضد  أن -78
 .233  متيلربيهوديا  أتال الن  ضقال إنرم تنددون،   أن -79
 299 أناعري،  يهوديا دعا رسول اهلل إىل خبة ش أن -63
 .312مسمومرب، أنا    بشا  يهوديرب أتط الن   أن -61
 .16البيلماين    ابنب مته،   ًوأوىل من  أنا -11



 

182 

 .163علال يهود ضل تبد وهم بالسل ، أبو ب ر    ادون إنا -63
 .198اهلل بن سل     عبد نا أحول إىل  ري ه ا منك يا عمر،    إنا -64
 .139  وحشيق، أنط -63
 .183 ر الةهوهب،   أبا انةل -67
 .55بن اليمان   ح يفرباهلل،   ونستعلنفي بعهدهم  ان رضا -11
 06.هرير   أبوإىل يهود،  اننلقوا -12
 .333   أنااهلل وباهلل وعلال ملرب،   باسم اننلقوا -69
 .223  سعدمفاود،   رج  إنك -83
 .234بن النعمان  ميا لك يومك ه ا،    تستنيمإ  إنك -20
 .32ا ، أبو  ر م ر وهي أرض يسمال ضيها القري  ستفتةون إنرم -82
 .155عمر    ابنخلق له،   إيلبا ه ا من  إ ا -21
 .118سترون من بعد  أمراء ي لون ال ل ، عا م   إهنا -84
 .184 انوا إ ا أتوا رسول اهلل أوسم هلم، علي    إهنم -83
 .239ليع بون يف مبورهم ع ابا تسمعه البهاام، عااشرب   إهنم -87
 .113راضم  أبوبالعهد وإ أحبا ال د،   أخياإ  إين -86
 .221بن  ابط  زيدما آمن يهود علال  تاب،   واهلل إين -88
 .1مل أبعث لعاناوإ ا بع ط رهرب، أبو هرير    إين -89
 .273  بريد القبني لرسول اهلل،   املقوما أهدى -93
 .273 احب امسرندريرب إىل رسول اهلل، عااشرب   املقوما أهدى -91

 .18  عمرو ابن  عهودهم، احللفاء أوضوا -16
 .333بن سريم    األسودأوإد املشر ل،   ر مخيا أوليا -93
 .334  احلمقبن  عمروأمن رجل علال دمه   متله،   رج  أميا -94
 .142 أناراب ،   مال لك  بخ -93
 .24األميال من ح رمو ، مسروق بن واا   إىلاهلل الرهن الرحيم   بسم -97
 .11 عباس ابنمن حممد عبد اهلل ورسوله إىل هرم ،  الرحيماهلل الرهن  بسم -96



 

183 

 .331   جريرويف سبي  اهلل وعلال ملرب رسول اهلل إ تفلوا،   اهلل بسم -98
 .324سريرب، أبو هرير    ره  عشر  اهلل  رسول بعث -99
 .21الرهن بن أيب برر    عبدأ  عنيرب أو مال أ  هبرب،   بيعا   -011
 .28وتأنوا هبم عبدالرهن بن عاا ،     الناس تألفوا -131
 .128أنتم،  و خممر   لةا آمنا وتفةون  الرو  ت احلون -132
 .22موسال    أبو  مرتل،يلتون أجرهم   ل رب -133
مستتتعود   ابتتتنمتتتن األحبتتتار إىل رستتتول اهلل ضقتتتال يتتتا حممتتتد إنتتتا جنتتتد،   حتتت  جتتتاء -134

248. 
 .213له ال   له، جابر  ضأوفله  جد -133
 .239عرق يفيؤ من جلده، زيد بن أرمم     أحدهم حاجرب -137
 .291  هرير   أبوبة إسرااي  وإ حرل،   عن حد وا -136
 .239سلمرب  أ برر يف لار  إىل ب رى،   أبو خرل -138
 .131من بة سهم مم متيم الدار ، ابن عباس  رج  خرل -139
 231.  علي  ،اهلل  رسوليف يو  شا  من بيط  خرجط -113
 .161   سلمانأدعهم  ما  عط رسول اهلل يدعوهم،     دعوين -000
 .67عمرو  ابن  احلر،املعاهد ن   ديرب  ديرب -112
 .79عهد ضمن مت  رجل  منهم،  هلم مو  سيرون -113
 .97حل  املنيبل مم عموم ، عبد الرهن بن عوف   شهد  -114
 .122اهلل أه  جنران علال ألفي حلرب، ابن عباس  رسول  ار -113
 .331 علياتقوا اهلل ضيما ملرط أميانرم،   ال ل  ال ل  -117
 .34ال ل  اتقوا اهلل ضيما ملرط أميانرم، علي   ال ل  -116
 .17   عليأ  هبا مومي رأيط منهم،    أين إن باد عرضط -118
{ وإ تتتتأ لوا بتتتا مل يتتت  ر استتتم اهلل عليتتته}، {عليتتتهبتتتا   تتتر استتتم اهلل  ضرلتتتوا} -119

 .188عباس   ابنضنسخ واست ا من  لك،  
 .244– 243عباس   وابن  أنا  أجبتك، مد -123
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 .183 أناوعليرم،   مولوا -121
 214  عوف ابنبن خل   تابا بأن حيفظة،   أميرب  اتبط -122
 .264الرتاب، ابن عباس  أه الن  حيب مواضقرب  ن ا -123
 .339سرق درعا  من حديد يف زمان الن ،   رج   ان -124
ال متتترب متتتن ال تتتدمرب وا متتتا، جتتتابر بتتتن زيتتتد  أهتتت رستتتول اهلل يقستتتم يف   تتتان -123

147. 
 .223من األسرى يو  بدر مل يرن هلم ضداء، ابن عباس  ناس  ان -127
 .292  عمرو ابناهلل حيد نا عن بة إسرااي ،   ن   ان -126
 .132عباس   ابنعلال أه  اإسل ،   إإيأمر بأن إ يت دق   ان -128
 .233   علياملفنم،   منيل شارف من ن ي    انط -129
 .131ابن عباس  ألنساهبم،يررهون أن يرضخوا   انوا -133
 .000ح مرب   أيببن  سه   ،        -010
 .129  جابر   بنن عقولرب،    علال اهلل  رسول  تب -132
 .133 تابا  بل املهاجرين واإن ار واد  ضيه اليهود، اهلل   رسول  تب -133
 .123جرباء وأ رح بسم اهلل الرهن الرحيم،   أله   تب -134
 .102 عااشربمد علم أين من أتقاهم هلل،      ب -015
 .186بينك وبل امسل   لث،  حال   بط -137
 .236بن سعد    سه باسم اهلل،    لوا -136
 .81ل اهلل، جابر لار املشر ل علال عهد رسو  نقت إ   نا -138
عبتتد التتترهن بتتتن أبتتتةى   أنبتتتا ،يأتينتتتا  ضرتتتاناملفتتتامن متتتم رستتول اهلل   ن تتتيب  نتتا -139

237. 
 .276 سلمانضارسيا  من أه  أ بهان،   رجل    نط -143
 .227 سلمرب أ يف أرض منعها الن  أليب سلمرب،   مر   نط -141
 .124   أناملن إ أمانرب له،    إميان إ -142
 .2 عباس  ابنب  أستأين هبم،   إ -143
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 .3ب  تفت  هلم باب التوبرب والرهرب، ابن عباس   إ -144
 .212م مونرب،  فوان بن أميرب  عاريربب   إ -143
 .344   أناتقاتلهم حىت تدعوهم،   إ -147

7- 17   منعم بن جبري   امسل ، يف حل  إ. 
 .61وإ  فر وإ ها  وإ يتم شهران، أبو أمامرب   عدوى إ -148
 .313    هرير  أبوبر أباك وأحسن  ةبته،     ولرن إ -149
 .116ه ا مشرك، جابر  عامنايدخ  مسجدنا ه ا بعد  إ -133
 .23 دا  رجل ، سه  بن سعد    الرايرب ألعنل -131
 .86موما ضتظهرون عليهم،  تقاتلون لعلرم -132
 .4لقيط من مومك ما لقيط و ان أشد ما لقيط، عااشرب  لقد -133
 .222  جدامربأن أهنال عن الفيلرب،   مهمط لقد -134
 .117 – 113لقيامرب، أنا وأبو سعيد   لواء يو  ا  ادر لر  -133
 .93هرير      أبولنمط وجهه،    مل -137
 .01يرتب إىل الرو ، أنا أن أراد الن   ملا -051
 .119  ر برب،تبوك أتاه حينرب بن  اىلرسول اهلل   انتهال ملا -138
 .134وماص  أيببن  سعدالن  املدينرب جاءته جهينرب،    مد  ملا -139
 .297 جابر بالعباس،  يو  بدر أيت باألسارى وأيت  ان ملا -173
 .263  مرر بن  نيار،  { لبط الرو  { } امل }  نةلط ملا -171
، ابتتن عبتتاس {ضتت ن جتتاءوك ضتتاحرم بيتتنهم أو أعتترض عتتنهم } اآليتترب  نةلتتط ملتتا -172

133. 
 .3   مسعود ابنإنك جلر ء،     - مل ر -173

2- 18 أمامرب أبو  أميانرم، ملرط ضيما اهلل اهلل. 
 .19 قيفا، جابر  اهد اهلل -173
 .16عمر  ابنامسل  بأحب ه ين الرجلل،   عةأ اللهم -177
 .18بقلوهبم، أنا      أمب  اللهم -176
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 .9هرير     أبواهد دوسا وأ  هبم،    اللهم -178
 .234مرسل    متاد   مجله، اللهم -179
 .123خرجتم إىل أرض احلبشرب،  لو -163
 .136بن عد  حيا ، جبري بن منعم   املنعم ان   لو -161
 .138رسول ل ربط عنقك،   أنك لوإ -162
 .137يف التورا  يف شأن الرجم، ابن عمر  لدون ما -163
 .246ت دموهم وإ تر بوهم، أبو  لرب   ضلحد رم أه  الرتاب  ما -164
 .223عمرو   ابن  باجلار،زال ج ي  يو ية  ما -163
 .263عباس   ابنلو تر تموين ضأعرسط بل أرهر م،   عليرم ما -167
 .7هرير     أبويا مثامرب،   عندك ما -166
 .329ال   جاء به من الن ري،  حيي  مسكضع   ما -168
 .343  عباس ابنحىت يدعوهم،   موما   الن   مات  ما -169
 .333ما يرحم اهلل أمرب إ يأخ ون لل عي  له، : أو مال اهللمدس  ما -183
 .337بن ربيم      رباحه ه لتقات ،     انط ما -181
 .233معبد    أبويا أ  معبد،    الشا ه ه  ما -182
 .26عامر،     بنعلال يديه رج  عقبرب   أسلم من -183
 .333اهلل    عبدضاجر،   ضيهاحل  علال ميل وهو  من -184
 .93دخ  النار، أبو موسال  ن رانيا   م يهوديا  أو  من -183
 .91 عماررلما ،   بلو هضرب  من -187
 .92اهلل، هشا  بن حريم  ع بهع ب الناس يف الدنيا  من -186
 76 -77  ورجعمرو   ابنمن أه  ال مرب مل جيد ري  اجلنرب،    متيلمت   من -188

. 
 .73برر     أبو   نهه،مت  معاهدا  يف  ري   من -189
 .61عمرو    ابنمت  معاهدا  مل يرح رااةرب اجلنرب،   من -051
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1- 81 هرير  أبو بر ء، وهو بلو ه م ف من. 
 .133   عبسرببن  عمرووبل مو  عهد ضل يشد عقد ،   بينه ان   من -192

13- 12  ر أبو ضأ عموه، بلو يرم من إءمرم من. 
 .346العرب ضسمعط ضيهم األ ان، خالد بن سعيد   من لقيط من -194
 .21رسول اهلل إىل برر بن واا  أن أسلموا، أنا  حممد من -193
 .63  جندب م   نط خ مه،    فر من -197
 .33هرير     أبويف ا ري والشر،   معادن الناس -196
 .133  سرامربيو  وضاء وبر و دق،   اليو  نعم -198
 .156   أ اء لي أمك،    نعم -055
 .241 عااشربالق  حق،   ع اب نعم -233

6- مرةتتتتتتتتول الرفتتتتتتتتار، متتتتتتتتن بأحتتتتتتتتد مي لتتتتتتتتوا أن جيوشتتتتتتتته اهلل رستتتتتتتتول هنتتتتتتتتال   
323. 

66- 326  معدان بن خالد  امل لرب، عن اهلل رسول هنال. 
 .29النجاشي،  إىل من رسول اهلل   تاب ه ا -233
 .347بن  عب   أيبإىل امسل ،   دعوهم ه  -234
 .293 الشريدشعر أميرب بن أيب ال لط،   منمعك  ه  -233
 .334سعيد    أبواحلق  نتم،     احبمم  هل -237
 .151 أنانفا حممد بيده ملنادي ، سعد بن معا    وال   -111
 .8  أنابيده إ ي م اهلل رهته إإ علال رحيم،    نفسي وال   -238
 .232راضم   أبولو باعة أو أسلفة لق يط،   واهلل -239

6- حممد، و مرب اهلل جوار وحاشيتها ولنجران  . 
 .151سعيد    أبويرب،  يدريك أهنا رم وما -100
 .112عن الروح م  الروح من أمر ريب، ابن مسعود  ويسألونك -101
 .39أبا احلارث أسلم، أنا  يا -213
 .33أبا  ر إنك امر  ضيك جاهليرب،   يا -214
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 .319هرير     أبواهت  باألن ار،    هرير أبا  يا -213
 .83    العرباضابن عوف ار ب ضرسك،   يا -217
 .32أإ تتقي اهلل،    ر انرب يا -216
 .236بن زيد     أسامربما مال أبو حباب،   تسمم أملسعد  يا -218
 .314ادن ما،    شيبرب يا -219
 .336أشعر  أن اهلل ج  وعل مد أضتاين ضيما استفتيته،  عااشرب يا -223
 .316الرضق،    حيبعااشرب إن اهلل رضيق  يا -221
 .38عد  بن حا  أسلم تسلم،  يا -222
 .23 بن املسيب   سعيدعم م  إ إله إإ اهلل  لمرب،   يا -223
 .243 الفلتانأتشهد أين رسول اهلل،   ضلن يا -224
 .298ما مينعك أن ت لي معنا، عمران    ضلن يا -223
 .27ألن يهد  اهلل علال يديك رجل ، معا    معا  يا -227
 .232بن مالك   عوفعشر رجل يشهدون،   ا نامعشر اليهود أنبأنا  يا -226
 ،05هرير   أبو  ،أنفسرم اشرتوامعشر مري    يا -112
 .137   عمرو ابن ا إ ا ابتليتم هبن،   هاجرينامل يامعشر -229
 .16وإ تعسرا وبشرا وإ تنفرا وتناوعا، أبو موسال    يسرا -111
 .231أبو موسال   بالرم،اهلل وي ل   يهديرم -231
 
 
 
 
 
 



 

189 

 اآلثار فهرس
 

 .333عمرو   بناهلل  عبدإنه ملو وف يف التورا ،   واهلل أج  -1
 .161إبراهيم  انط لك إليه حاجرب ضابدأه بالسل ،   إ ا -2
 .163 تبط ضا تب السل  علال من اتبم اهلدى، جماهد   إ ا -3
 .83  عمرن ع   عليه العق  ضأضعفه،   إ ا -4
 .138  إبراهيمجيةاه إ ا مل جيد مسلمل،    أن أرجو -3
 .143   احلسنمن أه  الشرك،     األسارى -7
 .338برر    أبوالراهب يف ال ومعرب،   يقت إ  أإ -6
 .233جارا  له يهوديا ،   أبا الدرداء عاد أن -8
 .71 والن راين، اليهود  ديرب جيعلن  انا عنهما اهلل رضي وعمر برر أبا أن -1
 . 334أعتق  لما له جموسيا ، خارجرب بن زيد   أباه أن -13
 66ابن شاس اجل امي مت  رجل من أنبا  الشا ،   أن -11
 .333 لما  له ن رانيا   ان وهبه لبعؤ أهله،    أعتقابن عمر   أن -12
 .213  ال ور رج  من املسلمل  وبا من مشرك،   اشرتى إن -13
 .363   سلمانمد آمنونا،    أ ةابرم إن -14
 .376   عمربع ها أ  من بعؤ،   األهلرب إن -13
 .87جيشا  مروا بةر  رج  من أه  ال مرب،   أن -17
 . أنا  69رجل  يهوديا  مت   يلرب،   أن -16
 .289عمر    ابن فيرب أو ط لنسيب هلا يهود ،    إن -18
وأبتتا التتدرداء وض تتالرب بتتن عبيتتد  تتانوا يبتتدأون أهتت  الشتترك بالستتل ،  اهللعبتتد  أن -19

168. 
 .331عمر بن ا ناب اخت م إليه مسلم ويهود     أن -23
 .187ا ناب  ا الفراض رب، احلنفي  بنعمر  أن -21
 .332عمر بن عبد العةية أعتق  لما  له ن رانيا ،   أن -22
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 .133نر الرهبان، بن شرحبي   ان يعني ز ا  الف عمرو أن -23
 .363     عمرأمان ضهن ملتموها ضهو آمن،      مرتس إن -24
 .332   الةهر جاء إىل عبد امللك بن مروان،   يهوديا   أن -23
 .179إ نستنيم أن ندخ   نااسرم ه ه مم ال ور،  إنا -27
 .173سلم عبد اهلل علال الدهامل إشار ،  إ ا -26
 .133شهاد  يهود  علال ن راين، الشع   أجاز أنه -28
 .138أخ ه من رأى بن حمريية  اض  ن رانيا ،  أنه -29
 .181إ ا استأ ن علال املشر ل، عبد الرهن بن يةيد    ان أنه -33
 .216  هاد ان إ يرى بأسا أن يشرت  أله  ال مرب،    أنه -31
 .132جيية شهاد  أه  الرتاب بع هم، شري    ان أنه -32
 .141 ان يعني الرهبان من  دمرب الفنر، أبو ميسر    أنه -33
 .368إىل امراء أه  اجلةيرب أن إ ي ربوا اجلةيرب، عمر    تب أنه -34
 .213 احلسنيرى بأسا بشر رب اليهود  والن راين،   يرنمل  أنه -33
 .177مر برج  هيأته هيأ  مسلم ضسلم ضرد عليه، عقبرب بن عامر  أنه -37
 .373   برر أبوإ تقتلن  بيا وإ امرأ ،     بعشرأو يك  إين -36
 .33عد  باملهاجرين األولل خريا ، عمر ا ليفرب من ب أو ي -38
 .65    عمر مرب،    ض نهب مرب اهلل  أو يرم -15
 284.    متاد أه  الرتاب،     من أوليا ك -43
 .247بن العاص   هشا ورج  آخر إىل هرم ،   أنا بع ط -41
 .378  مهرانبن  ميمونإىل ال  والفاجر العهد،   يلدين  لث -42
 .336بن حممد    حي اجلامم،  بالر  جملا موسال بن إسةق يف  ح ر  -43
 .68املسيب    ابن   معاهد يف عهده أل  دينار،    ديرب -44
 .174السل  علال من  ان يهوديا  أو ن رانيا ، ابن عباس  ردوا -43
 .115من سةر من أه  العهد مت ، ق    أعلالابن شهاب   سا  -66
 .136عن إ عا  اليهود  والن راين، يف الرفار   الشع  سا  -46
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  املنبتتتتهعتتتتن الرجتتتت  حيتتتتتال إىل التتتتدخول علتتتتال أهتتتت  ال متتتترب، أبتتتتو احلستتتتن  ستتتتألط -48
183. 

 .133عن شهاد  أه  الرتاب،  ناضعا   سألط -49
بتتتن جبتتتري  ستتتعيديهتتتود  متتتن أهتتت  احلتتتري  أ  األجلتتتل م تتتال موستتتال،   ستتتألة -33

233. 
 .267ابن جريد وال ور  يقوإن يعة  املسلم ال مي،    عط -31
 .173ود ، ال ور  وعمران إ يريان أ اضةرب اليه  عط -32
 .269يتبعون جنااةنا، ابن جريد    انواسليمان بن موسال يقول     عط -33
 .219 ال ور للربري وال فري واألعرايب واليهود  والن راين،   الشفعرب -34
 .134أجاز شهاد  مو  من أه  الشرك،  شرحيا   شهد  -33
عمتتر بتتن عبتد العةيتتة إىل عتتد  بتتن أر تا  متتر ء علينتتا بالب تتر ،   تتتاب شتهد  -37

363. 
 .364   عمررج  من املسلمل  مته  متهم،    املسلم عبدال -36
 .46  خالديهد  هلم بيعرب وإ  نيسرب،   إأن  علال -38
 .342    عمرضل تفلوا وإ تفدروا،    ماتلو م ض ن -39
 .63  عليهددوك أو ضرموك أو ضةعوك،   ضلعلهم -73
 .268جريد   ابنوليتبم الراضر جناز  املسلم،  : يل عناء  مال -71
 .249علينا معشر يهود نةلط،      لولعمر   داليهو  مالط -72
 .169    معمره  يقال له مرحبا ،ق   للةهر  ملط -73
 .172أبو موسال إىل دهقان يسلم عليه،   تب -74
 .163إىل  مي ضبدأ بالسل ،   تب -73
 .348واا    أبوبن الوليد إىل أه  ضارس يدعوهم،    خالد  تب -77
 .050  ني  ،  مبلنا ناس يدعون السامر  أنعام  إىل عمر   تب -61
 .218عمر بن عبد العةية أن لليهود  الشفعرب،    تب -78
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، {متاتلوا يف ستبي  اهلل } عمر بن عبد العةيتة أستأله عتن هت ه اآليترب  إىل  تبط -79
 .371حيي بن حي  

التتترهن بتتتن  عبتتتدبتتتن ا نتتتاب حتتتل  تتتار ن تتتارى أهتتت  الشتتتا ،   لعمتتتر  تبتتتط -63
 .132 نم

   فلتتتتربم تتتتروب، ستتتتويد بتتتتن  متتتتم عمتتتتر بتتتتن ا نتتتتاب بالشتتتتا  ضأتتتتتاه نبنتتتتي  نتتتتا -61
123. 

 .139ز ا  الفنر علال    نفا نعوهلا، أبو هرير   خنرل  نا -62
 .143مم شقيق بن سلمرب ضمر عليه أسارى، أبو رزين   نط -63
 .211ي لي الرج  يف  وب الن راين وايوسي، ال ور   أنبأس  إ -64
 .233 إبراهيميقول لليهود  والن ارى هداك اهلل،   أنبأس  إ -63
 .283   الشع يو ي لليهود  والن راين،   أنبأس  إ -67
 .051    إبراهيمبأس ب بااةهم،   إ -11
 .217  إياساليهود  والن راين،   بشر رببأس  إ -68
 .194 نم أه  الرتاب من اجلنب، احلسن وابن سريين  أابأس  إ -69
 .287   عناءأله  الشرك،    الو يرب   هبابأس  إ -83
 .192   مسعود ابنمن اجلنب إإما  نم،   تأ لوا إ -81
 .341برر  أبووإ تفلوا وإ تفدروا     ختونوا إ -82
 .286  احلسنجيوز لل مي و يرب إإ ال لث،    إ -83
 .182  جبريبن  سعيدعلي املشر ل إإ ب  ن،   يدخ  إ -84
 .137النخعي  إبراهيماليهود  وإ الن راين من الة ا ،   يعنال إ -83
 .339   هدجمايف احلرب ال   وإ امرأ ،    يقت  إ -87
 .126أبو  مد إإ ومها يدينان الدين، عااشرب    أعق  مل -86
 .336    سواد بن  برريهيجون الرهبان،    اجليو نر  مل -88
 .193املداين خرل الناس يف  لب العدو،  اضتتةنا ملا -89
 .193املسلمون أ ابوا من أ عمرب ايوس، إبراهيم وأبو واا   مد  ملا -93
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 .127سلمرب    أ   أرض احلبشرب جاورنا،  نةلنا ملا -91
 .93عررمرب  ن رانيا ،أوتيط برج  م ف يهوديا  أو  لو -92
 .176عباس  ابنمال يل ضرعون بارك اهلل ضيك،    لو -93
 .266  معمر ان معي يهود  أو ن راين ضما ،     لو -94
 .166أن نبدأهم، عمر بن عبد العةية    بأساأرى  ما -93
 .65 تاب اهلل،     إإعندنا  تاب نقر ه  ما -56
 .283الرزاق   عبدان بن داود ضتبعه اليهود والن ارى،  سليم ما  -96
 .148أن يردوا يف حقومهم، الةهر   السنرب م ط -98
 .367أن ترون العهود واملوا يق، عرضرب بن احلارث   اهلل معا  -99
 .025انتة  دينا ضهو من أهله، الةهر    من -011
 .144بن جبري وعناء  سعيدو ريهم،   القبلربأه   من -131
 .36اء، عمر   هب ا امل جاطأين  من -132
 .164من خلق اهلل ضاردد عليه، ابن عباس  عليكسلم  من -133

- 377  علي   ديننا، ودينه  دمنا ضدمه  متنا له  انط من. 
 .337 ليظ،   وإضظ  إ حممد رسول اهلل  مرتوبا جنده -133
 .262  سعدأربم آيا  من  تاب اهلل تعاىل   يف نةلط -137
 .178مسعود    ابن ةبوين ولل ةبرب حق،  نعم -136
 .361من أيب عبيد  أله  دير  يايا،      تاب ه ا -138
 . 47عبداهلل عمر أمري امللمنل أه  إيلياء،  أعنالما  ه ا -139
 .373  عمرأن أحد م أشار ب  بعه إىل السماء،    لو واهلل -113
 .31 عمرانظر من متلة،    عباسابن  يا -111
 .337   علي  درعي،يهود  ه ه الدر   يا -112
 .143راتبه، ابن عباس  ز ا  الفنر عن م الرج   رل -113
 .362  عناءبالعهد،   هلم يفي -114
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 العام الفهرس
  3          املقدمرب
  4         البحث منهج
  :األول الباب
  8           تمهيد
      املسلمل  ري مم الرهرب خلق علال حث  امسل 
         هدايرب دين امسل 
 33        والعباد  اإعتقاد يف التسام 
 3     العهد أه  إىل وامحسان ال مرب بأه  الو يرب
 37      واملستأمنل والعهد ال مرب أه  دماء حرمرب
 41       أمواهلم وأعراضهم حرمرب
         ورلمهم أ يتهم حرمرب
 1        واملوا يق بالعهود الوضاء
 73   والعهد واألمان إ ا  انوا ضقراء  ال مربال دمرب علال أه   جواز
 77        بل أه  ال مرب احلرم 

 76       املسلملشهاد   ري  مبول
 28      األحوال بعؤ يف شفاعتهم مبول
 79     وم اضةته املسلمالسل  علال  ري  حرم

 63       علال املشر ل  اإستا ان
 63         إ رامهم  جواز
 64       أه  الرتاب   باا  ح 

 63  التجار  وامجار  و ريها من املعامل  يف البيم والشراء و  معاملتهم
 84       وتعلم لفتهم  نهمالعلو  ع أخ 
 83        ري املسلم  استنباب جواز
 83        لفري املسلم اجلوار حق
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 82         املسلمل  ري عياد 
 86        لك وحنوهلم باهلدايرب  الدعاء
 86     الرتاب و ريهم أه  ري املسلمل من  خمالنرب
 96      هداياهم  ومبولمعهم   التهاد 
 134       للمشرك القريب الرحم   لرب
 137        الرتاب  أه  مواضقرب
 136        دضنه ري املسلم وجواز  تعةيرب
 012         والو يرب امرث
 139        من أه  الرتاب الةوال
 139        واحلديث عنهم الروايرب

 113       سلمل  ري امل إىل امحسان
  112       دعو   ري املسلمل مبول
 112        عليهم بالعتق  املن
 3          عنهم العفو
 124        مم  ري املسلمل العدل
 128       اجلهادالتسام  يف  مظاهر
31       اجلةيرب يف التسام  مظاهر

  
 :الثانا الباب
 011 لسلوكية لسماحة اإلسلم مع نماذج تطبيقيةواآلواب ا الفقهيةوالضوابط   القواعد
 163           الخاتمة
 163          المراجع
 169       األحاويث المرفوعة  فهرس
 189         اآلثار فهرس
 194         العام الفهرس
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