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ُ إاِلَّ  َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ "َواَل َتْقُتلُوا النَّ

 " بِاْلَحقِّ

كتبه/ ٌاسر برهامً 

والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما الحمد هلل، 

 بعد؛

هذه اآلٌة الكرٌمة التً تنظم أخطر شٌا فً حٌاة 

اإلنسان؛ "الحٌاة"، والتً لو فهمناها وتعلمناها 

والتزمنا بها جمٌعا ُحلَّت َمشاِكلُنا، وُمنِعت الفتن 

التً تحدث بٌننا أفراًدا وجماعات، ومجتمعات 

َهمٌن، ودواًل، وُحّكاًما ومحكومٌن، وقُ  ضاًة وُمتَّ

بِعٌن.  وأمراء ومؤمورٌن، وقادًة وُمتَّ

 ولقد تكررت اآلٌة الكرٌمة فً مواضع من القرآن:

، قال َّللا ففً سورة األنعام، فً الوصاٌا الَعْشر -

ُكْم ۖ أَالَّ  ٌْ ُكْم َعلَ َم َربُّ تعالى: "قُلْ َتَعالَْوا أَْتلُ َما َحرَّ

ًبا ۖ َوبِاْلوَ  ٌْ ِن إِْحَساًنا ۖ َواَل َتْقُتلُوا ُتْشِرُكوا بِِه َش ٌْ الَِد

اُهْم ۖ َواَل  ٌَّ أَْواَلَدُكْم ِمْن إِْمبَلٍق ۖ َنْحُن َنْرُزقُُكْم َوإِ

َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن ۖ َواَل 

لُِكْم َوصَّ 
َٰ
ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ ۚ َذ َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ اُكْم َتْقُتلُوا النَّ

 بِِه لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن".

، التً وفً اآلٌات الُمْحَكمات من سورة اإلسراء

ًنا عظٌَم فضلِها-قال َّللا تعالى عنها  ٌِّ لَِك -ُمَب
َٰ
: "َذ

َك َربَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة"، قال تعالى:  ٌْ ا أَْوَحىَٰ إِلَ ِممَّ

ُ إِ 
َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ الَّ بِاْلَحقِّ ۗ َوَمْن "َواَل َتْقُتلُوا النَّ

ٌُْسِرْؾ فًِ  ِه ُسْلَطاًنا َفبَل  ٌِّ قُتِلَ َمْظلُوًما َفَقْد َجَعْلَنا لَِولِ

ُه َكاَن َمْنُصوًرا".  اْلَقْتِل ۖ إِنَّ

وقال سبحانه فً سورة الفرقان فً صفة عباد  -

ًها آَخَر َواَل الرحمن ِ إِلََٰ ْدُعوَن َمَع َّللاَّ ٌَ : "َوالَِّذٌَن اَل 

قْ  ْزُنوَنۚ  ٌَ ٌَ ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َواَل 
َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ ُتلُوَن النَّ

ْوَم  ٌَ ٌَُضاَعْؾ لَُه اْلَعَذاُب  ْلَق أََثاًما  ٌَ لَِك 
َٰ
ْفَعلْ َذ ٌَ َوَمن 

ْخلُْد فٌِِه ُمَهاًنا". ٌَ اَمِة َو ٌَ  اْلقِ

ة كذلك بتؽلٌظ تحرٌم قتل النفس  ولقد وردت الُسنَّ

م َّللاُ  سواء كانت نفًسا ُمْسلِمة إال بالحق، التً َحرَّ

أو نفًسا كافرة؛ فإنه ال َتبلُزم بٌن وصؾ الكفر 

وبٌن جواز القتل، فقد ٌكون اإلنسان كافًرا ومع 

ذلك ٌكون معصوم الدم والمال، وهً المسؤلة التً 

 اختلطت على الكثٌرٌن.

قال: قال  -رضً َّللا عنه-فعن ابن مسعود  -

ٌُْقَضى : "-ه وسلمصلى َّللا علٌ-رسول َّللا  لُ َما  أَوَّ

َماءِ  اَمِة، فً الدِّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ اِس  َن النَّ ٌْ " رواه البخاري َب

 ومسلم والترمذي والنسابً وابن ماجة.

أن رسول َّللا  -رضً َّللا عنه-وعن أبً هرٌرة  -

اجتنبوا السبع قال: " -صلى َّللا علٌه وسلم-

الشرك الموبقات، قٌل ٌا رسول َّللا، وما هن؟ قال: 

ْحر، وقتلُ النفس التً حرم َّللا إال  باهلل، والسِّ

بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الٌتٌم، والَتَولًِّ ٌوم 

" الزحؾ، وقذؾ المحصنات الؽافبلت المإمنات

 رواه البخاري ومسلم.

قال: قال  -رضً َّللا عنهما-وعن ابن عمر  -

ال ٌزال المرء : "-صلى َّللا علٌه وسلم-رسول َّللا 

ٌُِصب دًما حراًمافً  "، قال فُسحة من دٌنه مالم 

من َورَطات األمور التً ال مخرج لمن ابن عمر: "

" أوقع نفسه فٌها؛ سفك الدم الحرام بؽٌر ِحلِّه

 رواه البخاري.

وٌبلحظ أن هذه األحادٌث ورد فٌها التحذٌر من 

ُخّصها  -كما وردت فً القرآن-قتل النفس  ٌَ لم 

هناك أنواع من الكفار  -اكما ذكرن-ألنه ؛ بالمإمن

 قد ثبتت لهم عصمة الدماء بؤنواع من العهود.
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 وقد ورد التؽلٌظ فً قتل المإمن:

أن رسول  -رضً َّللا عنه-عن البراء بن عازب  -

لََزوال الدنٌا قال: " -صلى َّللا علٌه وسلم-َّللا 

" رواه ابن أهون على َّللا من قتل مإمٍن بؽٌر حق

 مرفوًعا وموقوًفا.ماجة بإسناد حسن. ُرِوَي 

قال: قال  -رضً َّللا عنه-وعن جندب بن عبدَّللا  -

من استطاع : "-صلى َّللا علٌه وسلم-رسول َّللا 

ٌَُحول بٌنه وبٌن الجنة ِملُء َكؾٍّ من دم  منكم أن ال 

امرئ ُمْسلِم أن ٌهرٌقه كما ٌذبح به دجاجة؛ ُكلَّما 

ض لَِباٍب من أبواب الجنة حال َّللا بٌنه و بٌنها، َتَعرَّ

ًبا  ٌِّ ومن استطاع منكم أن ال ٌجعل فً بطنه إال َط

ٌُْنتُِن من اإلنسان بطنه" رواه  فلٌفعل؛ فإن أول ما 

الطبرانً وصححه األلبانً. ُرِوَي مرفوًعا 

 وموقوًفا.

قال: سمعت  -رضً َّللا عنه-وعن أبً الدرداء  -

ُكلُّ ذنٍب ٌقول: " -صلى َّللا علٌه وسلم-رسول َّللا 

أن ٌؽفره، إال الرجل ٌموت ُمشِرًكا، أو عسى َّللا 

ًدا " رواه أبوداوود وابن حبان فً ٌقتل مإمًنا ُمَتَعمِّ

 صحٌحه وصححه األلبانً.

عن رسول  -رضً َّللا عنه-وعن ابن مسعود  -

ٌجٌا المقتولُ قال: " -صلى َّللا علٌه وسلم-َّللا 

آخًذا قاتِلَه، وأوداُجه َتْشُخُب َدًما، عند ذي العزة، 

َعّز -ل: ٌارب، َسلْ هذا؛ فٌَم قتلنً؟ فٌقول َّللا فٌقو

ةُ لِفبُلن. -وَجلَّ  : فٌَم قتلته؟ قال: قتلته لتكون الِعزَّ

فٌقول َّللا للقاتِل: " وفً رواٌة: "قٌل: هً هلل

ٌُْذَهُب به إلى النار " رواه الطبرانً َتِعْست. و

رضً َّللا -ورواه الترمذي من حدٌث ابن عباس 

 .-عنهما

-عن النبً  -رضً َّللا عنه-موسى وعن أبً  -

إذا أصبح إبلٌُس َبثَّ قال: " -صلى َّللا علٌه وسلم

ُجنوَده؛ فٌقول: من أَْخَذلَ الٌوَم ُمْسلًِما ألبسُته 

التاج. قال: فٌجًء هذا فٌقول: لَم أََزل به حتى 

ٌُوِشُك أن ٌتزوج. فٌجًء هذا  َطلََّق امرأته، فٌقول: 

ٌُوِشُك  فٌقول: لَم أََزل به حتى َعقَّ  والدٌه، فٌقول: 

ُهما. وٌجًء هذا فٌقول: لَم أََزل به حتى  برَّ ٌَ أن 

أَْشَرَك، فٌقول: أنت أنت. وٌجًء هذا فٌقول: لَم 

ٌُْلبِسه التاج " أََزل به حتى َقَتل، فٌقول: أنت أنت. و

 رواه ابن ماجة فً صحٌحه.

رضً َّللا -وعن عبدَّللا بن عمرو بن العاص  -

-صلى َّللا علٌه وسلم-رسول َّللا قال: قال  -عنهما

ٌَِرح رابحَة الَجنَّة، وإن : " َمن َقَتل ُمَعاهًدا لم 

" رواه رٌحها ٌوجد من مسٌرة أربعٌن عاًما

 البخاري واللفظ له.

وقد أخرج العلماء هذه األحادٌث فً النهً عن 

، وفً بعضها بلفظ العهد مطلًقا، قتل الُمَعاهدٌن

أبواب الترهٌب من قتل وهو الذي فً البخاري فً 

م َّللا إال بالحق، كما رتبها المنذري  النفس التً َحرَّ

 فً الترؼٌب والترهٌب.

وهو ٌدل على فهم أهل العلم لآلٌة الكرٌمة 

ولؤلحادٌث بؤنها شاملة لنفس المإمن ونفس 

بؤي نوع من أنواع العهود كما الكافر الُمَعاهد 

 سٌؤتً إن شاء َّللا.

مه َّللا فً تفسٌر سورة وقد ذكر ابن كثٌر رح

حدٌث "َمن َقَتل ُمَعاهًدا -األنعام هذا الحدٌث أًٌضا 

ٌَِرح رابحَة الَجنَّة" فً تفسٌر قوله تعالى: "َواَل  لم 

"، فَدلَّ ذلك  ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ
َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ َتْقُتلُوا النَّ

فهم العلماء أن اآلٌة تضمنت على ما َذَكْرنا من 

الشدٌد والنهً عن قتل جمٌع األنفس التً  الوعٌد

َم َّللاُ، سواء كانت بؤصل اإلسبلم أو كانت  َحرَّ

 .بالعهد، أو بنوع آخر من النهً
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ة إلى  نحتاج فً َتَعلُّم هذه األدلة من الكتاب والُسنَّ

م َّللا قتَلها، ثم معرفة  معرفة أنواع النفس التً َحرَّ

وأي خلل فً . ٌهالحق الذي أَِذَن َّللاُ فً َقْتلِها ف

فهم هذٌن األصلٌن ٌترتب علٌه سفك الدماء الذي 

ر رسول َّللا   .منه -صلى َّللا علٌه وسلم-َحذَّ

فلذلك ٌنبؽً أن نتناول هذٌن األمرٌن بشٌا من 

 التفصٌل، ٌستكمل فً مقاٍل قاِدٍم إن شاء َّللا.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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ُ إاِلَّ  َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ "َواَل َتْقُتلُوا النَّ

( " ( ٕبِاْلَحقِّ

م َّللاُ قتلَها  األنفس التً َحرَّ

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛  

فقد ذكرنا فً المقال السابق شدة الحاجة إلى َتَعلُّم 

َم َّللا  هذه اآلٌة، ومعرفة أنواع النفس التً َحرَّ

قتلها، ثم معرفة الحق الذي أِذن َّللا فً قتلها فٌه؛ 

ألن أي خلل فً فهم هذٌن األمرٌن ٌترتب علٌه 

صلى -َّللا  ِمن سفك الدماء الذي حذر منه رسول

بعد تحذٌر القرآن العظٌم؛ فلنتناول  -َّللا علٌه وسلم

هذٌن األمرٌن بشًٍء ِمن التفصٌل الذي ال ٌستؽنً 

عنه طالب علم. 

أنواع النفوس التً نهى الشرع عن قتلها: 

نفس الُمْسلِم. - ٔ

نفس الكافر الُمَعاهد. - ٕ

الذٌن نهى  بعض أنفس الكافرٌن الُمَحاِربٌن -ٖ

الشرع عن قتلهم. 

أوالً: نفس المسلم: 

فعصمة الدم ثابتة له باإلسبلم  فؤما نفس المسلم:

صلى -الذي ٌثبت بالنطق بالشهادتٌن، قال النبً 

ْشَهُد : )-َّللا علٌه وسلم ٌَ ِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم،  ٌَ اَل 

نًِّ َرُسولُ َّللاِ، إاِلَّ بِإِْحَدى َثبَلٍث: أَْن اَل إِلََه إاِلَّ َّللاُ َوأَ 

اِرُك لِِدٌنِِه  ْفِس، َوالتَّ ْفُس بِالنَّ انًِ، َوالنَّ ُب الزَّ ٌِّ الثَّ

. )متفق علٌه(( اْلُمَفاِرُق لِْلَجَماَعةِ 

-وكما ثبت اإلسبلم بالنطق بالشهادتٌن، ٌثبت 

قال  هما،بالوالدة ألبوٌن مسلمٌن أو أحد -كذلك

ٌُولَُد : )-صلى َّللا علٌه وسلم-النبً  ُكلُّ َمْولُوٍد 

َدانِِه، أَْو ٌُ  ٌَُهوِّ َرانِِه، أَْو َعلَى الفِْطَرِة، َفؤََبَواهُ  َنصِّ

َسانِهِ  إاِلَّ َعلَى َهِذِه وفً رواٌة: ) ،)متفق علٌه(( ٌَُمجِّ

. واه مسلم()ر( اْلِملَّةِ 

على الصحٌح ِمن أقوال -وٌثبت أًٌضا بالصبلة 

َمْن : )-صلى َّللا علٌه وسلم-قال النبً ، -العلماء

َصلَّى َصبلََتَنا َواْسَتْقَبلَ ِقْبلََتَنا، َوأََكلَ َذبٌَِحَتَنا َفَذلَِك 

ُة َرُسولِهِ  ِ َوِذمَّ ُة َّللاَّ ، َفبلَ ُتْخفُِروا الُمْسلُِم الَِّذي لَُه ِذمَّ

تِهِ  َ فًِ ِذمَّ
. )رواه مسلم(( َّللاَّ

وأما الثبلث المذكورة: 

والبد أن ٌثبت الزنا صان": فؤولها: "الزنا بعد اإلح

باالعتراؾ أو بالبٌنة، وهً أربعة شهوٍد ُعُدوٍل 

ٌشهدون أنهم رأوا الفرج فً الفرج، وٌثبت أنه قد 

أحصن بالوطء فً زواٍج شرعً صحٌح، وبؽٌر 

لرجم على رجل أو ذلك ال ٌثبت وجوب إقامة حد ا

امرأة ثبت إسبلمهما. 

ونحن ننبه على أن إقامة الحد إنما ٌتوالها اإلمام 

أو َمن ٌقوم مقامه. 
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فبلبد أن  فهو "النفس بالنفس": أما األمر الثانً:

ٌثبت فٌها العمد المحض بؤن ٌقتل بما ٌقتل ؼالًبا، 

مع ظهور قصد القتل؛ بخبلؾ الخطؤ وشبه العمد 

الذي ٌقتل بما ال ٌقتل ؼالًبا، وٌكون المقصود 

ا ال قصاص فٌه بإجماع الضرب ونحوه؛ فإن هذ

مون أنواع القتل إلى ثبلثة كما  العلماء الذٌن ٌقسِّ

دلَّ علٌه الحدٌث. 

وثبوت القتل العمد أًٌضا ال ٌكون إال باالعتراؾ أو 

البٌنة، وهً شاهدا عدل ٌشهدان بواقعة القتل. 

ٌُراعى فً هذا الباب عدم التؤوٌل؛  فقتال أهل و

ِمن قتال الُبَؽاة، وقتال الخوارج، ومانعً -القِْبلَة 

وابؾ الممتنعة، الزكاة، وَمن شابههم ِمن الط

ٌحدث فٌه قتل لهم ومنهم، ثم إذا  -وقُّطاع الطرق

م قتلُه إال بضوابط  قُِدر على الواحد منهم لم ٌَتَحتَّ

وشروط فً بعض األحوال دون كلها، وأهل العلم 

ٌُقَتل مطلًقا، وذهبت  أكثرهم على أن أسٌر البؽاة ال 

طابفة ِمن أهل العلم إلى أنه ٌجوز قتله إذا كان لهم 

بة ٌتحٌزون إلٌها، وأما إذا انتهى القتال ووقع ف

ٌُلتفت إلى ما وقع ِمن قتال فً الفتنة،  الصلح فبل 

ُة عن الصحابة   -رضً َّللا عنهم-كما مضت الُسنَّ

بإهدار ما وقع ِمن دماء فً قتال الفتن، والقتال 

ن الطرفٌن، وال ٌتم  ٌْ على الُمْلِك ٌقع فٌه َقتلٌ ب

.القصاص فٌه؛ لدرء الفتنة 

ٌُشترط فً القصاص بعد ثبوت القتل العمد:  و

على  -وهم ورثة القتٌل-اجتماع أولٌاء المقتول 

ة أو َعَفا؛ سقط  القصاص؛ فإن َقبِلَ واحٌد منهم ٌَ الدِّ

القصاص باإلجماع، وَمن كان صؽًٌرا انُتِظر حتى 

ٌُنَظر فً أمره ببلوغ  ٌُه "حتى  ٌُنَظر رأ ٌبلُػ و

الصؽٌر"، وَمن زعم القصاص دون هذه الضوابط 

فقد انحرؾ انحراًفا كبًٌرا. 

ة": وأما  دَّ والبد فً ثبوتها األمر الثالث: فهو "الرِّ

ة بعد اإلسبلم، أو ارتكاب ُكفٍر  دَّ ِمن اعتراؾ بالرِّ

"؛ ألن أعمال  ًٍّ ًٍّ أو َعَملِ أكبر ناقٍل عن الِملَّة "َقْولِ

ٌُعاَمل القلوب وإن كان فٌها ُكفٌر  أكبر إال أنه ال 

المرء إال بما أظَهَره؛ لقول النبً صلى َّللا علٌه 

اِس َوالَ وسلم: ) إِنًِّ لَْم أُوَمْر أَْن أَْنقَُب َعْن قُلُوِب النَّ

. )متفق علٌه(( أَُشقَّ ُبُطوَنُهمْ 

ن النوع والعٌن، باستٌفاء  ٌْ ثم الُبّد ِمن التفرٌق ب

"البلوغ، والعقل،  الشروط الثمانٌة وهً:

والٌقظة، والقصد، والتذكر، واالختٌار، وبلوغ 

الحجة، وعدم التؤوٌل" وكذا انتفاء الموانع 

َؽر، وزوال العقل، والنوم، الث مانٌة، وهً: "الصِّ

والخطؤ، والنسٌان، واإلكراه، والجهل الناشا عن 

عدم الببلغ، والتؤوٌل المانع ِمن التكفٌر". وال شك 

أن كل واحدة ِمن هذه الُبّد أن ٌحكم فٌها قاٍض أو 

حاكم عالم بحدود الشرع فً كل واحدٍة منها. 

وفً هذا الباب ٌلزم التنبٌه على أمور 

خطٌرة، وقع بسببهما جرأة على التكفٌر ثم 

على القتل فً ؼٌر محله، وهً: 

باب الحكم بؽٌر ما أنزل َّللا، فإن هذه  األول:

المسؤلة قد صارت فً زماننا ِمن أكبر المسابل 

ام والمحكومون، والجنود  ٌَُكفَّر بها الُحكَّ التً 

والضباط فً الشرطة والجٌش، بل والمجتمعات 
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كلها عند بعض الجماعات، بل وكثٌر ِمن 

عند طوابؾ أخرى. مإسسات الدولة 

ن الكفر األكبر والكفر  ٌْ فبلُبّد هنا ِمن التفرٌق ب

ٌُراَجع فً ذلك  ٌُخِرج ِمن الملة، و األصؽر الذي ال 

كتاب "المنة"، وفٌه فتوى الشٌخ "محمد بن 

.-رحمه َّللا-إبراهٌم"  

ثم بعد ذلك إذا ثبت ارتكاب أحد أنواع الكفر األكبر؛ 

فبلُبّد ِمن استٌفاء الشروط وانتفاء الموانع السابق 

قُتلون ال ٌعرفون  ٌَ ٌَُكفِّرون ثم  ذكرها، وعامة َمن 

شًٌبا عن هذه الشروط والموانع، بل وأكثرهم 

عتبارها أصبلً.ٌُْبِطل ا 

وما -ثم الُبدَّ أن ٌتولى التؤكد ِمن الشروط والموانع 

ٌَّن وما ال ٌعتبر  -ٌُعَتَبر منها فً واقع الشخص الُمَع

هٌبٌة قضابٌٌة "شرعٌة أو علمٌة" ِمن العلماء 

، الذٌن ٌجلسون مع الشخص الُمعَتَبرٌن الُمجَتِهدٌن

َهم وٌناقشونه وٌزٌلون شبهته، ثم ٌستتٌبونه.  الُمتَّ

ٌَُنفِّذ الُحكَم فً حالة ثبوته آحاد الناس؛ فإن  ثم ال 

فً تخلٌتهم فً تنفٌذ األحكام ِمن الفوضى والفتن 

بل  هده فً أرجاء ببلد المسلمٌن،والِمَحن ما نشا

ٌتولى ذلك اإلمام، وَمن ٌقوم مقاَمه؛ فإن أصل هذا 

الباب ِمن باب األمر بالمعروؾ والنهً عن 

المنكر، والُبدَّ فٌه ِمن مراعاة المصالح والمفاسد، 

: -رحمه َّللا تعالى-سبلم ابن تٌمٌة فقد قال شٌخ اإل

"واألصل فً هذا الباب أن ُتَقام الحدود والحقوق 

على أحسن الوجوه، فما أمكن ِمن إقامتها ِمن 

ٌُحَتج إلى اثنٌن، وما أمكن إقامته بَعَدٍد  أمٌٍر لم 

وِمن ؼٌر سلطان أُقٌَمت، ما لم ٌكن فً إقامتها 

ن فساد فساٌد ٌزٌد على إضاعتها؛ فإن كان فٌها مِ 

ٌُْدَفع  الراعً والرعٌة ما ٌزٌد على إضاعتها؛ لم 

. )انتهى كبلمه(فساٌد بؤفسد منه" 

عن  -صلى َّللا علٌه وسلم-وقد ثبت نهً النبً 

قطع األٌدي فً الؽزو، فعن ُبْسِر ْبِن أَْرَطاَة َقالَ: 

 ًَّ بِ ِه َوَسلَّمَ -َسِمْعُت النَّ ٌْ ُ َعلَ
قُولُ: ) -َصلَّى َّللاَّ اَل ٌَ

ِدي فًِ الَؽْزوِ  ٌْ )رواه الترمذي، وصححه ( ُتْقَطُع األَ

، وهو حدٌث حسن، احتج به جماهٌر أهل األلبانً(

العلم فً منع إقامة حدِّ السرقة فً أعضاء الجٌش 

ٌُخشى ِمن فساِد لُُحوق بعض  الؽازي؛ وذلك لما 

أفراد الجٌش بالَعُدّو، وهذا الباب الُبدَّ ِمن مراعاته 

.فً جمٌع األمور 

ٌَخفى على أحٍد، ومقدار  وواقع المسلمٌن الٌوم ال 

الفساد فً انفراد الناس بتنفٌذ ما ٌرونه ِمن 

أحكاٍم، بعُضها إنما هو ِمن تصوراتهم وأفهامهم 

المرٌضة، وربما أجمع العلماء على خبلفهم، ومع 

ٌبادرون إلى القتل وإلى التكفٌر! نسؤل َّللا  ذلك فهم

العفو والعافٌة. 

فً مقال آخر. -إن شاء َّللا-ونستكمل  

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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ُ إاِلَّ  َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ )َواَل َتْقُتلُوا النَّ

( ) ( ٖبِاْلَحقِّ

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛ 

فقد تكلمنا فً المقال السابق فً باب "الكفر بعد 

َنه الرسول  ٌَّ له صلى َّللا علٌه وآ-اإلٌمان" الذي َب

فٌما ٌباح به سفك دم امرئ مسلم، وذكرنا  -وسلم

أنه قد وقع فً هذا الباب خللٌ كبٌر بسبب أمور 

َب ذلك  خطٌرة، انتشر الكبلم فٌها بؽٌر علم؛ سبَّ

الجرأة على التكفٌر، ثم على القتل فً ؼٌر محلِّه. 

"باب الحكم  ن األمر األول ِمن هذه األمور:وكا

بؽٌر ما أنزل َّللا". 

 -الذي نتكلم عنه فً مقالنا هذا-وأما األمر الثانً 

وهذه المسؤلة ِمن  "باب الوالء والبراء"،فهو: 

نها كتاُب َّللا وُسنَّة رسوله  ٌّ -أعظم أصول الدٌن، ب

.-صلى َّللا علٌه وسلم 

َوإِْذ َقالَ إِْبَراِهٌُم أِلَبٌِِه َوَقْوِمِه : )-عز وجل- قال َّللا

ُه  ا َتْعُبُدوَن . إاِلَّ الَِّذي َفَطَرنًِ َفإِنَّ نًِ َبَراٌء ِممَّ إِنَّ

ًة فًِ َعقِ ٌَ ْهِدٌِن . َوَجَعلََها َكلَِمًة َباقِ ٌَ بِِه لََعلَُّهْم َس

ْرِجُعونَ  . (8ٕ-ٕٙ)الزخرؾ:( ٌَ

وكلمة التوحٌد تعنً نفً األلوهٌة عن ؼٌر َّللا، 

وهذه قضٌة البراء.  

وإثبات األلوهٌة الَحّقة هلل وحده ال شرٌك له هذا 

ء.أصل الوال 

َقْد َكاَنْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسَنٌة فًِ : )-عز وجل-وقال 

ا ُبَرآُء ِمنُكْم إِْبَراِهٌَم َوالَِّذٌَن َمَعُه إِْذ َقالُوا لَِقْوِمِهْم إِ  نَّ

َنَنا  ٌْ ِ َكَفْرَنا بُِكْم َوَبَدا َب ا َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن َّللاَّ َوِممَّ

 ِ َنُكُم اْلَعَداَوةُ َواْلَبْؽَضاُء أََبًدا َحتَّى؟ ُتْإِمُنوا بِاهللَّ ٌْ َوَب

ُكُم : )-عز وجل-، وقال (ٗ)الممتحنة: (َوْحَدهُ  ٌُّ َما َولِ إِنَّ

بَلَة  ٌُقٌُِموَن الصَّ ُ َوَرُسولُُه َوالَِّذٌَن آَمُنوا الَِّذٌَن 
َّللاَّ

 َ َتَولَّ َّللاَّ ٌَ َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن . َوَمن  ٌُْإُتوَن الزَّ َو

ِ ُهُم اْلَؽالُِبونَ  ( َوَرُسولَُه َوالَِّذٌَن آَمُنوا َفإِنَّ ِحْزَب َّللاَّ

. (ٙ٘-٘٘)المابدة:

كون هذه المسؤلة ِمن أعظم مسابل الدٌن فقد ومع 

وقع فً فهمها خللٌ كبٌٌر قدٌٌم ِمن جماعات 

نة فً  الخوارج؛ استعملوا نصوص الكتاب والسُّ

التكفٌر فً ؼٌر موضعه، ثم فً القتل بؽٌر حق، 

وقد تضاعؾ استعماله فً هذا الزمان مع انتشار 

الجهل وِقلَّة العلم، مع عدم ضبط كثٌر ِمن 

نِّفٌن وأصحاب الرسابل العلمٌة أو الدعوٌة الُمصَ 

ن ما هو داخل فً هذا الباب  ٌْ للحدود الفاصلة ب

وما لٌس منه. 

وفً هذا نتكلم عن نقاط: 

أنه ال بد ِمن معرفة معانً الوالء  النقطة األولى:

ن ما هو ِمن  ٌْ والبراء تفصٌبلً، والتمٌٌز بٌنها وب

أمور التعامل الجابز مع الكفار والمنافقٌن، 

لََمة والَفَسقة، كالبِرِّ والقسط عز -، قال َّللا والظَّ

ٌَُقاتِلُوُكْم فًِ : )-وجل ُ َعِن الَِّذٌَن لَْم 
ْنَهاُكُم َّللاَّ ٌَ اَل 
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وُهْم  اِرُكْم أَْن َتَبرُّ ٌَ ٌُْخِرُجوُكْم ِمْن ِد ٌِن َولَْم  الدِّ

 َ
ِهْم إِنَّ َّللاَّ ٌْ َما َوُتْقِسُطوا إِلَ ٌُِحبُّ اْلُمْقِسِطٌَن . إِنَّ

ٌِن َوأَْخَرُجوُكْم  ُ َعِن الَِّذٌَن َقاَتلُوُكْم ِفً الدِّ
ْنَهاُكُم َّللاَّ ٌَ

اِرُكْم َوَظاَهُروا َعلَى إِْخَراِجُكْم أَْن َتَولَّْوُهْم  ٌَ ِمْن ِد

الُِمونَ  َتَولَُّهْم َفؤُولَبَِك ُهُم الظَّ ٌَ ؛ (9-8)الممتحنة:( َوَمْن 

ٌَّن  أن ما أُِمروا به ِمن البِرِّ واإلقساط  -سبحانه-فَب

ؼٌَر ما ُنهوا عنه ِمن المحبة والمواالة.  

وكذلك أمور البٌع والشراء، والشركة والُمَضاَرَبة، 

والُمَزاَرَعة والُمَساَقاة، وأمور المعامبلت المادٌة 

 صلى َّللا علٌه-والتجارٌة التً َتعامل بها النبً 

ِمن  -صلى َّللا علٌه وسلم-؛ فقد باع -وآله وسلم

المشركٌن واشترى، بل وِمن أهل الحرب، كما 

َب علٌه الُبَخارّي  فً صحٌحه،  -رحمه َّللا-َبوَّ

ن المسلمٌن  ٌْ وَشاَرك وَضاَرب، وأَِذَن فً ذلك ب

ن الكافرٌن، وَزاَرع وَساَقى ٌهوَد خٌبر  ٌْ وهم -وب

.-على كفرهم 

ٌَُكفِّر  -أوسع بكثٌر-فضبلً عن أمور  صار البعض 

كالجلوس معهم، والقٌام والوقوؾ والحدٌث،  بها:

 قد -صلى َّللا علٌه وسلم-مع القطع بؤن الرسول 

ُكْم فًِ : )-عز وجل-فعل ذلك! وقد قال  ٌْ لَ َعَل َوَقْد َنزَّ

ٌُْسَتْهَزأُ  ٌُْكَفُر بَِها َو  ِ اِت َّللاَّ ٌَ اْلِكَتاِب أَْن إَِذا َسِمْعُتْم آ

ُخوُضوا فِ ٌَ ً َحِدٌٍث بَِها َفبَل َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى 

َ َجاِمُع اْلُمَنافِقٌَِن 
ُكْم إًِذا ِمْثلُُهْم إِنَّ َّللاَّ ِرِه إِنَّ ٌْ َؼ

َم َجِمًٌعا ؛ فلم (ٓٗٔ)النساء:( َواْلَكافِِرٌَن فًِ َجَهنَّ

على َمن َجلَس مع  -سبحانه وتعالى-ٌحكم 

الكافرٌن والُمنافقٌن بؤنه مثلهم إال إذا كانوا 

ٌخوضون فً آٌات َّللا، ٌستهزبون بها وٌكفرون 

بها، وأجاز الجلوس معهم فً حال عدم خوضهم 

فً ذلك، وإنما ٌخوضون فً حدٌث آخر، وقد كان 

ن والمسلمون ٌجلسو -صلى َّللا علٌه وسلم-النبً 

مع المشركٌن ٌدعونهم إلى َّللا، كما كانوا 

ٌجلسون معهم فً أمور البٌع والشراء 

والمعامبلت، وتوصٌل الرسابل، وؼٌر ذلك ِمن 

أمور الدنٌا التً ال تتضمن استهزاًء بآٌات َّللا وال 

ُكفًرا بها. 

بعض "فٌدٌوهات" الجماعات  ولو تؤملتَ 

ٌَستِدلّون على ما ٌقولون التكفٌرٌة؛  ِمن -لوجدتهم 

بمجرد صورة  -تكفٌر بعض الناس ووجوب قتلهم

جمعتهم مع قوم ُكّفار، أو جلوسهم معهم فً 

الخلل ٌترتب علٌه مواقؾ، أو حدٌث معهم، ثم هذا 

ِمن سفك الدماء باّدعاء أن هذه المسؤلة تدل على 

الُمواالة والَعَمالة، والنِّفاق والُكفر، ما ال ٌعلمه إال 

َّللا. 

لزوم التفرٌق  ثم النقطة الثانٌة فً هذا الباب هً:

ن ما هو معصٌٌة فً أمور  ٌْ ن ما هو ُكفٌر وب ٌْ ب

ٌُعَتَبر ِشرًكا، كما  الوالء والبراء؛ فلٌس ُكلّ َوالٍء 

أن لٌس ُكلّ َبَراٍء وُمعاَداٍة لُمْسلٍِم أو جماعٍة ُمْسلَِمٍة 

ٌّار إسبلمً تكون َبَراَءًة ِمن ا إلسبلم وُكفًرا به، أو َت

ن ما دون ذلك فً  ٌْ ن الشرك وب ٌْ وحدود الفرق ب

ؼاٌة األهمٌة فً ضبط مسابل هذا الباب. 

فً الجاسوس المسلم  -سبحانه وتعالى-وقد قال 

 -صلى َّللا علٌه وسلم-الذي تجسس على النبً 

ِخُذوا )المشركٌن: لصالح  َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل َتتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ِهْم بِ  ٌْ اَء ُتْلقُوَن إِلَ ٌَ ُكْم أَْولِ ي َوَعُدوَّ ِة َوَقْد َعُدوِّ اْلَمَودَّ

ُسولَ  ٌُْخِرُجوَن الرَّ َكَفُروا بَِما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقِّ 
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ُكْم إِْن ُكْنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا  ِ َربِّ اُكْم أَْن ُتْإِمُنوا بِاهللَّ ٌَّ َوإِ

ِة  ِهْم بِاْلَمَودَّ ٌْ وَن إِلَ فًِ َسبٌِلًِ َواْبتَِؽاَء َمْرَضاتًِ ُتِسرُّ

ْفَعْلُه ِمْنُكْم  َوأََنا أَْعلَمُ  ٌَ ُتْم َوَما أَْعلَْنُتْم َوَمْن  ٌْ بَِما أَْخَف

بٌِلِ  . (ٔ)الممتحنة:( َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ

التً نزلت - وقد َدلَّت قصة حاطب بن أبً بلتعة

أن  -بشؤنها اآلٌات الكرٌمات ِمن سورة الممتحنة

ٍس  -رضً َّللا عنه-ما َفَعلَه حاطب  من تَجسُّ

َمًة للكافرٌن،  لصالح المشركٌن كان ُمواالًة ُمَحرَّ

وِمن الضبلل عن سواء السبٌل، وَدلَّت داللة ِمن 

وأن َعَمله  أوضح الدالالت على أنه ما زال ُمإِمًنا،

ولو كان -لم ٌحبط، ولو كان ِشْرًكا لََحِبَط َعَملُه 

صلى -للنبً  -عز وجل-، فقد قال َّللا -َشِهَد َبْدًرا

َك َوإِلَى الَِّذٌَن ِمن َولَقَ : )-َّللا علٌه وسلم ٌْ ًَ إِلَ ْد أُوِح

ْحَبَطنَّ َعَملَُك َولََتُكوَننَّ ِمَن  ٌَ َقْبلَِك َلبِْن أَْشَرْكَت لَ

؛ فإذا كان َمن أَْشَرَك قد َحبَِط (٘ٙ)الزمر:( اْلَخاِسِرٌنَ 

ا  ٌَّ وهو أمر مستحٌل الوقوع، -َعَمله ولو كان َنبِ

ما ُضِرب ِمثاالً  ؛ فباألولى ما كان دون األنبٌاء، -وإنَّ

َها الَِّذٌَن ـ)ب -عز وجل-وحاطب قد ناداه َّللا  ٌُّ ا أَ ٌَ

-لُعَمر  -صلى َّللا علٌه وسلم-(، وقال النبً آَمُنوا

ُه َقْد َشِهَد َبْدًرا، َوَما : )-وقد استؤذنه فً قتله إِنَّ

لََع َعلَى أَْهِل َبْدٍر َفَقالَ: اْعَملُوا َما  ٌُْدِرٌَك لََعلَّ َّللاَ اطَّ

. )متفق علٌه(( ِشْبُتْم، َفَقْد َؼَفْرُت لَُكمْ 

لها الكثٌرون بطرٌقٍة ٌتناو -لؤلسؾ-وهذه المسؤلة 

ن ما  ٌْ ٌُهِملُ فٌها الفرق ب دعوٌة أو بطرٌقة علمٌة 

مات، والبعض قد  ن ما هو ِمن الُمَحرَّ ٌْ هو ُكْفٌر وب

ٌُهِملُه َعْمًدا؛ فٌقرأ كثٌٌر  ٌُهِملُه سهًوا والبعض قد 

ؽار ُسَفهاء األحبلم هذا الكبلم  ِمن الناِشَبة الصِّ

َكفِّرون بدون ضوابط، فٌنتشرون فً األرض ٌُ 

الناس بناًء على فهمهم السقٌم، وٌمكنك أن ُتراِجع 

فً ذلك كتابً: "المنة" و"فضل الؽنً الحمٌد". 

نها، وهً: ٌِّ االنتباه إلى  ونقطة أخرى ُنِحبُّ أن ُنَب

ٌَّن لَمن ٌقرأ نواقض اإلسبلم  ضوابط تكفٌر الُمَع

التً أَلََّفها بعُض أهل العلم ثم صارت موضوَع 

دراساٍت ُعلٌا فً كثٌر ِمن الجامعات، وكثٌٌر منها 

ٌَُنبِّه على الضوابط والشروط والموانع، والفرق  لم 

ن األ ٌْ ن، وب ٌْ ن النوع والَع ٌْ قسام المختلفة التً ب

تدخل تحت هذا الباب وإن لم تدخل فً حدود 

ة؛ فٌتسبب ذلك فً نسبة السوء إلى أهل  دَّ الرِّ

العلم، وهم منه براء! 

.-إن شاء َّللا-ونستكمل فً مقال قادم  

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
  

http://www.anasalafy.com/
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ُ إاِلَّ  َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ )َواَل َتْقُتلُوا النَّ

( ) ( ٗبِاْلَحقِّ

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛ 

فِمن أخطر المسابل التً تتعلق بالتكفٌر فً مسابل 

: "مسؤلة -وبالتالً استباحة قتل النفوس-الُمواالة 

النُّْصَرة". 

وهذه المسؤلة ِمن أخطر مسابل الُمواالة، قد ذكرها 

: -عز وجل-فً كتابه فقال  -سبحانه وتعالى- َّللا

ُ أَْرَكَسُهْم بَِما )
ِن َوَّللاَّ ٌْ َفَما لَُكْم فًِ اْلُمَناِفقٌَِن فَِبَت

ٌُْضلِلِ  ُ َوَمْن 
 َكَسُبوا أَُتِرٌُدوَن أَْن َتْهُدوا َمْن أََضلَّ َّللاَّ

وا لَْو َتْكفُُروَن َكَما َكَفُروا  ُ َفلَْن َتِجَد لَُه َسبٌِبًل . َودُّ َّللاَّ

اَء َحتَّى  ٌَ ِخُذوا ِمْنُهْم أَْولِ َفَتُكوُنوَن َسَواًء َفبَل َتتَّ

ِ َفإِْن َتَولَّْوا َفُخُذوُهْم َواْقُتلُوُهْم  ٌَُهاِجُروا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

ُث َوَجْدُتُموُهْم َواَل َتتَّ  ٌْ ا َواَل َنِصًٌراَح ًٌّ ( ِخُذوا ِمْنُهْم َولِ

.  (89-88)النساء:

رضً َّللا -وروى ابن جرٌر عن ابن عباس 

فً تفسٌر هذه اآلٌة قال: "ذلك أن قوًما  -عنهما

ٌُظاِهرون  كانوا بمكة قد تكلموا باإلسبلم، وكانوا 

المشركٌن، فخرجوا ِمن مكة ٌطلبون حاجًة لهم، 

صلى َّللا علٌه -لوا: إن لقٌنا أصحاَب محمد فقا

فلٌس علٌنا منهم بؤس، وإن المإمنٌن لما  -وسلم

أُخبِروا أنهم قد خرجوا ِمن مكة، قالت فبة ِمن 

المإمنٌن: ارَكبوا إلى الُخَبثاء فاقتلوهم، فإنهم 

كم. وقالت فبة أخرى ِمن  ٌُظاِهرون علٌكم َعُدوَّ

أَتقُتلون قوًما  -واأو كما قال-المإمنٌن: سبحان َّللا 

قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به؟! أمن أجل أنهم لم 

ٌُهاِجروا وٌتركوا دٌارهم ُتستحل دماإهم وأموالهم 

صلى َّللا -لذلك؟! فكانوا كذلك فبتٌن، والرسول 

عندهم ال ٌنهى واحًدا ِمن الفرٌقٌن  -علٌه وسلم

نِ عن شًء، فَنَزلت: ) ٌْ ( َفَما لَُكْم فًِ اْلُمَنافِقٌَِن فَِبَت

. )تفسٌر الطبري(اآلٌة" 

"فاقُتلُوهم، فإنهم  والشاهد منها: قول المإمنٌن:

كم"، ونزلْت فً ذلك اآلٌات ٌُظاِهرون علٌك م َعُدوَّ

-الُمواَفقة لهذه الطابفة ِمن المإمنٌن، لقوله 

وا لَْو َتْكفُُروَن َكَما َكَفُروا َفَتُكوُنوَن : )-تعالى َودُّ

اءَ  ٌَ ِخُذوا ِمْنُهْم أَْولِ ٌَُهاِجُروا فًِ  َسَواًء َفبَل َتتَّ َحتَّى 

ُث  ٌْ ِ َفإِْن َتَولَّْوا َفُخُذوُهْم َواْقُتلُوُهْم َح َسبٌِِل َّللاَّ

ا َواَل َنِصًٌرا ًٌّ ِخُذوا ِمْنُهْم َولِ (. َوَجْدُتُموُهْم َواَل َتتَّ

ّي  "إذا أظَهروا ُكفَرهم  :-رحمه َّللا-قال الُسدِّ

فاقتلوهم حٌث وجدتموهم". وهذا أقرب ما قٌل فً 

بن تفسٌر هذه اآلٌة، ُموافًِقا لسٌاقها، كما قال ا

بعد ذكر االختبلؾ فٌمن هم  -رحمه َّللا-جرٌر 

المقصودون بهذه اآلٌة. 

ن َمن خرج ُمحاِرًبا لرسول  ٌْ ق هنا ب وال بد أن نفرِّ

ولئلسبلم والمسلمٌن،  -صلى َّللا علٌه وسلم-َّللا 

ن َمن َحَكَمت بعُض  ٌْ تحت راٌة الُكْفِر الُمْعَلَنة، وب

بُكْفِره، وهو  -أو حتى بعُض أهل العلم-الطوابؾ 

ما زال ٌنتسب إلى اإلسبلم؛ فالدخول فً طاعة 

لٌن تنطبق عل ٌه اآلٌة الكرٌمة، بخبلؾ طاعة األوَّ

َمن انتسب لئلسبلم؛ فإن عدم معرفة حقٌقته واِرٌد 
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كثٌٍر منهم،  -على األقل-على أكثر المسلمٌن أو 

فبل ٌمكن الحكم على َمن ناَصَرهم بؤنه ٌحارب 

اإلسبلم، وأنه عدو لئلسبلم، وبالتالً ُتسَتَحلّ منه 

الدماء واألموال. 

"َمن لحق بدار الكفر  :-رحمه َّللا-قال ابن حزم 

والحرب ُمختاًرا ُمحاِرًبا لَمن ٌلٌه ِمن المسلمٌن، 

، له أحكام المرتد كله ا، ِمن فهو بهذا الفعل ُمْرَتدٌّ

وجوب القتل علٌه متى قُِدَر علٌه، وإباحة ماله، 

وفساخ نكاحه، وؼٌر ذلك... قال: وكذلك َمن َسَكن 

بؤرض الهند، والسند، والصٌن، والترك، 

أي وقتما كانت -والسودان، والروم ِمن المسلمٌن 

فإن كان ال ٌقدر على  -تحارب اإلسبلم والمسلمٌن

أو لقِلَِّة ماٍل أو  الخروج ِمن هنالك لثَِقِل َظْهرٍ 

لَضْعِؾ ِجْسٍم أو المتَِناِع َطرٌٍق فهو معذور، فإن 

كان هنالك ُمحاِرًبا للمسلمٌن ُمِعًٌنا للكفار بِخْدَمٍة 

أو بِكَتاَبٍة فهو كافر، وإن كان إنما كان ٌقٌم هنالك 

ًّ لهم وهو قاِدٌر على  مِّ لدنٌا ٌصٌُبها وهو كالذِّ

ْبُعُد عن اللحاق بَجمَهَرة المسلمٌن وأ ٌَ رِضهم فما 

الُكْفر، وما نرى له ُعذًرا، ونسؤل َّللا العافٌة". 

والمقصود بهذا َمن كان عاِجًزا عن إقامة الدٌن 

ولم  فً ببلد الُكفَّار دون أن ٌكون ُمَشاِرًكا بالقتال،

ْحُكم بُكْفِره  ؛ ألنه قال إنه اقترب ِمن -رحمه َّللا-ٌَ

ْبُعُد عن  ٌَ الكفر، ولكن لم ٌدخل فٌه، قال: "فما 

الكفر"، وعدم العذر لٌس فً التكفٌر، ولكن فً 

اإلثم واستحقاق العقوبة، ألنه عاِجٌز عن إقامة 

  ٌَّ َن أهلُ العلم.الدٌن كما َب

"ولٌس كذلك َمن َسَكَن فً  :-رحمه َّللا-ثم قال 

ة  ٌَ ٌَقصد بذلك -طاعة أهل الكفر ِمن الَؽالِ

الذٌن ُعِرفوا فً التارٌخ باسم "الباطنٌة" 

"الفاطمٌٌن" الذٌن كانوا ٌحكمون مصر 

والقٌروان وسابر إفرٌقٌا، بل والحرمٌن والشام 

وَمن جرى مجراهم: كؤهل مصر،  -كذلك

والقٌروان، وؼٌرهما، فاإلسبلم هو الظاهر، 

ٌُجاِهرون بالبراة ِمن اإلسبلم،  وُواَلُتهم على ذلك ال 

، وإن كانوا فً حقٌقة بل إلى اإلسبلم ٌنتمون

أمرهم كفاًرا". 

"وأما َمن َسَكَن فً بلٍد تظهر فٌه  وقال أًٌضا:

بعض األهواء الُمخِرَجة إلى الكفر فهو لٌس بكافر؛ 

ألن اسم اإلسبلم هو الظاهر هنالك على كل حال، 

صلى َّللا -ِمن التوحٌد، واإلقرار برسالة محمٍد 

والبراءة ِمن كل دٌٍن ؼٌر اإلسبلم،  ،-علٌه وسلم

وإقامة الصبلة، وصٌام رمضان، وسابر الشرابع 

التً هً اإلسبلم واإلٌمان، والحمد هلل رب 

. )انتهى ِمن الُمَحلَّى(العالمٌن" 

ن طاعِة  ٌْ فبل بد ِمن التنبُّه هنا للفرق المهم ب

ن طاعة َمن  ٌْ حون بالكفر وب ٌَُصرِّ وُنْصَرِة َمن 

 ٌنتسبون إلى اإلسبلم وهم فً حقٌقة أمرهم ُكّفاٌر؛

فؤمر الطابفة األخٌرة ٌحتاج إلى نظٍر واجتهاٍد، 

لٌن،  ا ِمن الدٌن كاألَوَّ ًٌّ ولٌس معلوًما قطع

َمًة إال أنها  ومواالُتهم وطاعُتهم وإن كانت ُمَحرَّ

نقِل عن الملة، مراعاًة لهذا الفارق  ٌَ لٌست ُكفًرا 

ه لذلك.الُمِهّم   "ما لم ٌعلم كفرهم"، فتنبَّ
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ومما ٌإكد خطؤ ما ذهب إلٌه بعض أهل العلم ِمن 

أن الدٌاَر التً تؽلب علٌها الطوابُؾ الخارجُة عن 

دٌار ُكْفٍر  -وإن كانت منتسبًة لئلسبلم-اإلسبلِم 

ٍة: فً  -صلى َّللا علٌه وسلم-ما قال النبً  وِردَّ

ةٌ مكة: ) ٌَّ )متفق ( الَ ِهْجَرَة َبْعَد الَفْتِح َولَِكْن ِجَهاٌد َونِ

إِنَّ اإْلٌَِماَن : )-صلى َّللا علٌه وسلم-، وقوله علٌه(

ُة إِلَى ُجْحِرَها ٌَّ ؤِْرُز إِلَى اْلَمِدٌَنِة، َكَما َتؤِْرُز اْلَح ٌَ ( لَ

ُعوُد ، وقال: ))متفق علٌه( ٌَ إِنَّ اإْلِْسبَلَم َبَدأَ َؼِرًٌبا َوَس

ِن، َكَما َتؤِْرُز َؼِرًٌبا َكَما َبَدأَ، َوُهَو ٌَ  ٌْ َن اْلَمْسِجَد ٌْ ؤِْرُز َب

ُة فًِ ُجْحِرَها ٌَّ َن )-، )رواه مسلم(( اْلَح ٌْ ؤِْرُز َب ٌَ

نِ  ٌْ  -(: أي المسجد الحرام والمسجد النبوياْلَمْسِجَد

ادٌث فً الصحٌح تدل على أن مكة وكلها أح

والمدٌنة ال تتحول إلى دار حرب إلى ٌوم القٌامة، 

إلى أن ٌزول َمن ٌقول فً األرض: "َّللا، َّللا"، 

والدجال ال ٌدخل مكة وال المدٌنة؛ فبَحْمِد َّللا ال 

تتحول أبًدا إلى دار كفر وردة، وقد َؼلَب الباطنٌة 

ة، وكان الفاطمٌون والقرامطة على مكة والمدٌن

ٌُخَطب للحاكم بؤمر َّللا الفاطمً على منابر مكة 

ومعلوم زندقته -والمدٌنة فً الحرمٌن الشرٌفٌن 

ا ؛ فَدلَّ ذلك على ما -ونفاقه، وادعاإه األلوهٌة ِسّرً

ٌُْظِهُر  ذكرنا ِمن التفرقة الهامة، وعدم مساواة َمن 

ٌُْظِهُر الكفر؛ فضبلً عن أن تكون  اإلسبلم بمن 

ست حقٌقتها الكفر، بل هً فً الجملة الطابفة لٌ

ٌُعرؾ ذلك ِمن  ُتقِرُّ باإلسبلم ظاهًرا وباطًنا، و

أحوالهم. 

وإذا نظرنا إلى واقع المسلمٌن الٌوم بعد عصور 

االحتبلل، وعجِز كثٌٍر ِمن الببلد الُمستقلة عن أن 

إلى ما كانت علٌه قْبل عصور االحتبلل ِمن  تعود

إقامة الشرع، وإن كانت أكثر دساتٌرها تنص على 

ٌَهتم  مرجعٌة الشرٌعة، لكن كثٌٌر ِمن الحكام قد ال 

وقد ال ٌحرص، وقد ال ٌجتهد فً إقامة الُمْمِكن ِمن 

َر فٌه، لكن ال ٌكون  الشرٌعة، فٌكون آثما بما َقصَّ

الشرع؛ فبل ٌصلح أبًدا  كافًِرا؛ ألنه ٌإصل تحكٌم

م الحكُم بتكفٌِر َمن أطاَعه أو َنَصَره كما  ٌَُعمَّ أن 

تفعل جماعات التكفٌر! 

ن  ٌْ ن أمر ُمحاَرَبة اإلسبلم وب ٌْ ق ب ثم ال بد أن نفرِّ

مً، فإن ُمحاَرَبة جماعة منتمٌة إلى العمل اإلسبل

هذا ِمن أخطر مسابل االنحراؾ؛ فكثٌٌر ِمن 

ٌُحاِربها  ٌَُخالِفها أو  ٌُقاِتلها أو  الجماعات تجعلُ َمن 

وُتَعاِملُه على ذلك ُمعاَملَة الكفار  ُمَحاِرًبا لئلسبلم،

ذا ِمن أخطر األمور؛ والمشركٌن المرتدٌن، وه

فإنه لٌس كل َمن خالََؾ طابفًة ِمن المسلمٌن 

ُمحاِرًبا لئلسبلم، ولو كان ِمن َشرِّ أهِل البدع، حتى 

ٌؤتً ِمن ذلك أمًرا ال َمَردَّ له، وَّللا المستعان. 

التً -أن قول الجماعات التكفٌرٌة  وِمن هنا تعلم:

ُتقاتِل الجٌوش العربٌة واإلسبلمٌة فً معظم الدول 

ِمن أن كل َمن انتمى إلى هذه الجٌوش  -العربٌة

ولَبَِس المبلبس العسكرٌة، أو الشرطة، أو 

المصالح الحكومٌة الحاِكَمة، فإنه قد خرج ِمن 

 الِملَّة وارتد عن اإلسبلم، بفهمهم الخاِطا لقضٌة

أن هذا القولَ خاِرٌج عن عقٌدة  -الُمواالة والنُّْصَرة 

نة والجماعة، وأنه ُؼلٌُو فً التكفٌر دون  أهل السُّ

َتَثبٍُّت. 

وقد َدلَّ القرآن العظٌم على أن وجود اإلنسان فً 

-قال َّللا  ْلَزُم ِمن ذلك ُكْفره،طابفٍة ؼٌر ُمْسلَِمٍة ال ٌَ 
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ْقُتلَ ُمْإِمًنا إاِلَّ : )-عز وجل ٌَ َوَما َكاَن لُِمْإِمٍن أَْن 

لَ ُمْإِمًنا َخَطؤً َفَتْحِرٌُر َرَقَبٍة ُمْإِمَنٍة َخَطؤً َوَمْن َقتَ 

قُوا َفإِْن َكاَن ِمْن  دَّ ٌَصَّ ٌة ُمَسلََّمٌة إِلَى أَْهلِِه إاِلَّ أَْن  ٌَ َوِد

َقْوٍم َعُدوٍّ لَُكْم َوُهَو ُمْإِمٌن َفَتْحِرٌُر َرَقَبٍة ُمْإِمَنٍة َوإِْن 

َنُهْم ِمٌثَ  ٌْ َنُكْم َوَب ٌْ ٌة ُمَسلََّمٌة إِلَى َكاَن ِمْن َقْوٍم َب ٌَ اٌق َفِد

اُم  ٌَ ِجْد َفِص ٌَ أَْهلِِه َوَتْحِرٌُر َرَقَبٍة ُمْإِمَنٍة َفَمْن لَْم 

ُ َعلًٌِما 
ِ َوَكاَن َّللاَّ ِن َتْوَبًة ِمَن َّللاَّ ٌْ ِن ُمَتَتابَِع ٌْ َشْهَر

؛ فَدلَّت اآلٌة على أن مجرد (9ٕ)النساء:( َحِكًٌما

ْلَزُم منه أن ٌكون  ٌَ االنتماء إلى طابفٍة كاِفَرٍة ال 

الشخص كاِفًرا. 

وكذلك َتْرُك ُنْصَرِة طابفٍة ُمْسلَِمٍة فً مواجهتها 

لطابفٍة كافرٍة َجَعلَه كثٌٌر ِمن الجماعات الُمنَحِرَفة 

سبًبا لتكفٌر َمن لم ٌنصرهم، وهذا خللٌ كبٌٌر، 

ان ، وخبلُؾ ما ك-عز وَجل-وخبلُؾ َنصِّ كتاِب َّللاِ 

ِة النبً  -قال َّللا ، -صلى َّللا علٌه وسلم-ِمن ُسنَّ

ٌَُهاِجُروا َما لَُكْم مِ : )-عز وجل ْن َوالَِّذٌَن آَمُنوا َولَْم 

ٌَُهاِجُروا َوإِِن اْسَتْنَصُروُكْم  ٍء َحتَّى  ًْ تِِهْم ِمْن َش ٌَ َواَل

َنُهْم  ٌْ َنُكْم َوَب ٌْ ْصُر إاِلَّ َعلَى َقْوٍم َب ُكُم النَّ ٌْ ٌِن َفَعلَ فًِ الدِّ

ُ بَِما َتْعَملُوَن َبِصٌٌر . َوالَِّذٌَن َكَفُروا 
ِمٌَثاٌق َوَّللاَّ

اُء َبْعٍض إاِلَّ  ٌَ َتْفَعلُوهُ َتُكْن فِْتَنٌة فًِ  َبْعُضُهْم أَْولِ

. (7ٖ-7ٕ)األنفال:( اأْلَْرِض َوَفَساٌد َكبٌِرٌ 

ومع أن هذه اآلٌة صرٌحة فً أمر الُمواالة، وأن 

أيَّ طابفٍة ُمْسلَِمٍة تستنصر بطابفٍة ُمْسلَِمٍة أخرى 

إذا كان -فً قتالها مع طابفٍة كافرة ٌلزمهم النصر 

لكن  وتلزم النُّْصَرة فً الدٌن، -ى الدٌنالقتال عل

ن الطابفة المإمنة أو الدولة  ٌْ إذا كان هناك ب

ن الطابفة الُمَحِاربة لطابفٍة أخرى  ٌْ المسلمة وب

عهٌد ومٌثاٌق، وُصْلٌح وُهْدَنٌة؛ فبل ٌجوز أن ٌنقضوا 

َعهَدهم بُمناَصَرة الطابفِة الُمْسلَِمِة التً تقاتِل هذه 

 ، ًٌ ٌَّة وصٌؾ نسب الطابفَة الكافَِرة؛ فوصؾ الَحْرِب

وقد ٌكون وصًفا لطابفٍة كافَِرٍة مع طابفة ُمْسلَِمٍة، 

وال ٌكون هذا الوصؾ هو ذاته نفس الوصؾ مع 

طابفٍة أخرى؛ إذ ٌمكن أن ٌكون هإالء الكفار 

ابفٍة، وُمَحاِربٌن لطابفٍة.ُمَعاهدٌن مع ط 

وقد كان "أبو بصٌر" داخل حدود المدٌنة ُمْلَزًما 

مع قرٌش،  -صلى َّللا علٌه وسلم-بعهد النبً 

 ًُّ هُ النب إلى  -صلى َّللا علٌه وسلم-ولذلك َردَّ

ون فً الحدٌبٌة، المشركٌن كما اشترط المشرك

إلى خارج حدود  -رضً َّللا عنه-فلما خرج 

 المدٌنة صار المشركون حربٌٌن بالنسبة له،

َن ِمن قتِل واحٍد منهم، وهم ٌرٌدون أَْسَره  وتَمكَّ

عن حدود  وتعذٌَبه وفتنَته عن اإلسبلم، ولما ابتعد

ُجز للمسلمٌن ِمن  ٌَ دولة المدٌنة جاَز له ما لم 

ن النبً  ٌْ صلى َّللا علٌه -قرٌش بُحكم العهد الذي ب

وبٌنهم، ولم ٌكن ذلك مع "أبً بصٌر"  -وسلم

وطابفته. 

لزم لكلِّ دو ٌَ لٍة ُمْسلَِمٍة أن وَدلَّ ذلك على أنه ال 

َتنُصَر دولًة أخرى وَقَعْت فً مواجهٍة عسكرٌٍة مع 

ا  ًٌّ دولٍة أو جماعة كافَِرٍة، أن تقوم بُنْصَرتِها عسكر

ن الدولِة أو الطابفِة الُمَحاِرَبِة  ٌْ إذا كان بٌنها وب

لزم الوفاء به. وَّللا أعلى وأعلم.  ٌَ للمسلمٌن عهٌد 

.-إن شاء َّللا-ونستكمل فً مقاٍل قادم  

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
  

http://www.anasalafy.com/
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ْفَس الَّتًِ  ُ إاِلَّ )َواَل َتْقُتلُوا النَّ َم َّللاَّ َحرَّ

( ) ( ٘بِاْلَحقِّ

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛ 

َم َّللا  عز -فالنوع الثانً ِمن النفوس التً َحرَّ

قتلَها، هً: نفوس الُكفَّار الُمعاهدٌن ِمن أهل  -وجل

الكتاب، وِمن ؼٌرهم. 

فً سفك  -صلى َّللا علٌه وسلم-قد ؼلَّظ النبً و

دماء الُمعاهدٌن؛ فروى الُبخاريُّ عن عبد َّللا بن 

-عن النبً  -رضً َّللا عنهما-عمرو بن العاص 

َمْن َقَتلَ ُمَعاَهًدا لَْم قال: ) -صلى َّللا علٌه وسلم

ِة، َوإِنَّ ِرٌَحَها ُتوَجُد ِمْن َمِسٌَرِة ٌَ  ِرْح َرابَِحَة الَجنَّ

-، وعن أبً هرٌرة )رواه البخاري(( أَْرَبِعٌَن َعاًما

 -صلى َّللا علٌه وسلم-عن النبً  -رضً َّللا عنه

ُة َرُسولِِه َفبَل قال: ) ِ َوِذمَّ ُة َّللاَّ  َمْن َقَتلَ ُمَعاَهًدا لَُه ِذمَّ

ٌُوَجُد ِمْن َمِسٌَرِة  ِة، َوإِنَّ ِرٌَحَها لَ َرْح َرابَِحَة اْلَجنَّ ٌَ

، لبانً()رواه ابن ماجه، وصححه األ( َسْبِعٌَن َعاًما

واالختبلؾ فً قدر رٌحها على اختبلؾ أنواع 

الجنان. 

ة صار ُعْرًفا عند أهل العلم فً نوٍع  ولَْفُظ الِذمَّ

َشرًعا -هود، وإن كان ُمسَتعَمبًل خاٍص ِمن الع

بؤنواعه المختلفة، بل  -ُمطلًَقا-بمعنى العهد  -ولَُؽةً 

صلى َّللا -اسُتعِملَ فً المسلم أًٌضا؛ فقد قال النبً 

ْبلََتَنا، َمْن َصلَّى َصبلََتَنا َواْسَتْقَبلَ قِ: )-علٌه وسلم

ُة  ِ َوِذمَّ ُة َّللاَّ َوأََكلَ َذبٌَِحَتَنا، َفَذلَِك الُمْسلُِم الَِّذي لَُه ِذمَّ

تِهِ  َ فًِ ِذمَّ
. )رواه البخاري(( َرُسولِِه، َفبلَ ُتْخفُِروا َّللاَّ

َقها النبً  صلى َّللا -ودراسة أنواع العهود التً َطبَّ

فً حٌاته، وَعِملَ بها وَعِملَ بها  -علٌه وسلم

المسلمون ِمن بعده، أَْمٌر فً ؼاٌة األهمٌة لمعرفة 

الدابرَة الواِسَعة التً ٌصح لهم التعامل بها مع َمن 

َحولَهم ِمن الكفار، فً واقعهم المختلؾ، المتفاِوت 

فً ببلٍد وأحواٍل ُمخَتلَِفٍة فً أَْزِمَنٍة ُمخَتلَِفٍة. 

وقد َوَرَد فً الكتاب والُسنَّة "أربعة أنواع" ِمن 

ن الكفار، كلُّ واحٍد منها  ٌْ ن المسلمٌن وب ٌْ العهود ب

ٌثبت به للكافر عصمة الدم والمال والِعْرض. 

وهو عقٌد ُمَإبَّد، الِزٌم "عقد الذمة": األول: 

عزَّ -للمسلمٌن ما الَتَزم به الُكفَّاُر، أَصلُه قولُ َّللا 

ْوِم  َقاتِلُوا: )-وجلَّ  ٌَ ِ َواَل ِباْل ٌُْإِمُنوَن بِاهللَّ الَِّذٌَن اَل 

ُ َوَرُسولُُه َواَل 
َم َّللاَّ ُموَن َما َحرَّ ٌَُحرِّ اآْلِخِر َواَل 

ِدٌُنوَن ِدٌَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى  ٌَ

ٍد َوُهْم َصاِؼُرونَ  ٌَ َة َعْن  ٌَ ، (9ٕ)التوبة:( ٌُْعُطوا اْلِجْز

والحدٌث الذي رواه ُمْسلِم فً صحٌحه فً وصٌة 

لَِقاَدِة جٌوِشه، قال  -ى َّللا علٌه وسلمصل-النبً 

َك ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن، َفاْدُعُهْم إِلَى فٌه: ) َوإَِذا لَقٌَِت َعُدوَّ

ُتُهنَّ َما أََجاُبوَك َفاْقَبلْ  -أَْو ِخبَللٍ -َثبَلِث ِخَصاٍل  ٌَّ َفؤَ

( ثم َذَكر اإلسبلَم والِهْجَرَة، ثم ْم، َوُكؾَّ َعْنُهمْ ِمْنهُ 

َذَكر اإلسبلَم والَبَقاَء فً ببلِدهم ٌجري علٌهم ُحْكُم 

َة، َفإِْن ُهْم َّللا، ثم قال: ) ٌَ َفإِْن ُهْم أََبْوا َفَسْلُهُم اْلِجْز

(.  أََجاُبوَك َفاْقَبلْ ِمْنُهْم، َوُكؾَّ َعْنُهمْ 
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ة، والتزام  ٌَ وهذا العقد ٌتضمن أمرٌن: أداء الِجْز

أحكام اإلسبلم. 

صلى َّللا علٌه -وهو العهد الذي َعَقَده النبً 

ان، ولَِمُجوس َهَجر، وهو لَِنصاَرى َنْجر -وسلم

رضً -الذي َعَقَده أمٌُر المإمنٌن ُعَمر بن الخطاب 

لَِنصاَرى بٌِت الَمْقِدس والشام عند  -َّللا عنه

ة المشهورة.  ٌَّ لُه الوثٌقة الُعَمر فتحها، والذي ُتَمثِّ

 الناس فً خطٍؤ كبٌٍر فً هذا الباب: وٌقع كثٌٌر ِمن

إذا وجد أن الكفار فً معظم ببلد المسلمٌن ال 

ٌُلزمون بؤحكام اإلسبلم  ٌَة، وال  إذ ال -ٌإدون الِجْز

ٌْن  َقٍة ب ٌُْلِزمهم بها؛ إذ هً ؼٌر ُمَطبَّ ٌوجد َمن 

ٌن؛  -سلمٌن أصبلً الم ٌّ فٌظن أن ذلك ٌجعلهم َحربِ

فٌستبٌح دماَءهم وأموالَهم وأَعراَضهم بهذا الظن! 

ة ال ٌنفً  وهذا خللٌ كبٌٌر؛ إذ أن انتفاء عقد الِذمَّ

وجود أنواع أخرى ِمن العهود َوَرد الشرع بجواز 

َعقِدها مع الكفار حسب المصلحة، سٌؤتً بٌانها. 

ة إذا َطلََبه الُكفَّاُر َوَجب إجابتهم إلى  وَعقُد الِذمَّ

ذلك؛ كما َدلَّ علٌه الحدٌث الذي ذكرناه فً صحٌح 

ْرفَُض المسلمون هذا العقد  ٌَ ُمْسلِم، وال ٌجوز أن 

إذا َبَذلَه الكفار. 

-وٌستمر هذا العقد َمشروًعا إلى زمن المسٌح 

فهو الذي ٌنتهً معه هذا  -صلى َّللا علٌه وسلم

صلى َّللا علٌه -قال النبً  النوع ِمن العهود؛

ْنِزلَ فٌُِكْم : )-وسلم ٌَ ٌُوِشَكنَّ أَْن  ِدِه، لَ ٌَ َوالَِّذي َنْفِسً بِ

َم  ٌَ ِه َوَسلَّمَ -اْبُن َمْر ٌْ َحَكًما ُمْقِسًطا،  -َصلَّى َّللاُ َعلَ

ةَ  ٌَ َضَع اْلِجْز ٌَ ْقُتلَ اْلِخْنِزٌَر، َو ٌَ لٌَِب، َو ْكِسَر الصَّ ٌَ ( َف

ْقَبلها. )متفق علٌه( ٌَ . أي: ال 

على  -رضً َّللا عنه-والشروط التً أََخَذها ُعَمر 

ة هً عند أكثِر أهِل العلم الِزَمة فً مثل  أهِل الِذمَّ

هذا النوع ِمن العهود، وبعُض أهِل العلم ٌرى أن 

بعَض الشروط هً مقتضى العهد ولٌست الِزَمة 

د؛ وهذا األمر ٌحتاج إلى للمسلمٌن فً جمٌع العهو

ٍل واجتهاد، حسب ما ٌراه اإلماُم وأَْهلُ العلم.  َتؤَمُّ

ْطلَق، وهو هو العهد المُ  النوع الثانً ِمن العهود:

ة، وأَصلُُه  ٌَ ٍة وال َدْفِع ِجْز َعْقٌد جابٌِز، بؽٌر تحدٌد ُمدَّ

ِ َوَرُسولِِه إِلَى : )-تعالى-قولُ َّللا  َبَراَءةٌ ِمَن َّللاَّ

ا فًِ اأْلَْرِض الَِّذٌَن َعاَهْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن . َفِسٌُحو

ِ َوأَنَّ  ُر ُمْعِجِزي َّللاَّ ٌْ ُكْم َؼ أَْرَبَعَة أَْشُهٍر َواْعلَُموا أَنَّ

َ ُمْخِزي اْلَكاِفِرٌنَ 
، واآلٌة وإن (ٕ-ٔ)التوبة:( َّللاَّ

ن النبً  ٌْ َنت إنهاَء هذه الُعقود التً ب صلى -تَضمَّ

َنت  -َّللا علٌه وسلم وبٌن المشركٌن فإنها تَضمَّ

صلى َّللا علٌه -إثباَت مشروعٌتها؛ ألن النبً 

قْبلَ ذلك، بل هً كانت أكثر  قد َعَقَدها -وسلم

مع طوابؾ  -علٌه الصبلة والسبلم-ُعهوِده 

المشركٌن، وإنهاإها لمصالح وظروؾ َوَقَعت ال 

ٌُْلِؽً مشروعٌتها، وال ٌكون ناِسًخا لها بمعنى 

ن األدلة  ٌْ النسخ االصطبلحً، فإن األصل الجمع ب

ما أَْمَكن، والجمُع ُمْمِكٌن باختبلؾ األحوال، ولذلك 

طوابؾ ِمن أهل العلم بجواز هذا النوع ِمن  قال

العقود مع الكفار حسب مصلحة المسلمٌن، 

وقوتهم وضعفهم، وقدرتهم وعجزهم. 

صلى َّللا علٌه -وهو الَعهد الذي َعَقَده النبً 
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ٌُعَرؾ مع ٌهود المدٌنة عند قدومه إل -وسلم ٌها، و

باسم: "وثٌقة المدٌنة"، وقد َسَبق شرُح ُبنوِده فً 

عدة مقاالٍت سابقٍة فلُتراَجع لؤلهمٌة "وثٌقة 

المدٌنة... معالم ومبلمح". 

وهذا النوع ِمن الُعهوِد تثبت به ِعْصَمة الدم 

فَّار، وٌكون لهم حقوق حسب العهد، والمال للكُ 

ٌَُجوز -كما ذكرنا-والصحٌح أنه لٌس منسوًخا  ، بل 

َعْقُده حسَب المصلحة. 

ومعظم الدساتٌر الُمَعاِصَرة والُمعاَهدات الدولٌة 

ن الدول أشبه بهذا النوع ِمن الُعهو ٌْ د، سواء كان ب

ُهوِد المدٌنة-الُكفَّار داخل الدولة اإلسبلمٌة  ٌَ ، أو -َك

، أو  ًّ كانوا فً إقلٌٍم منها كنوٍع ِمن الُحْكِم الَذاتِ

كانوا فً َدولة ُمسَتقِلَّة مثل ُمَعاَهَدة السبلم أو 

ن العرب وإسرابٌل.  ٌْ ُمَعاَهَدة الُهْدَنة ب

ٍة، وهو  النوع الثالث: َتِة بُِمدَّ َعقد الُهْدَنة الُمَإقَّ

َن إِ : )-تعالى-الَمذكور فً قوله  الَّ الَِّذٌَن َعاَهدتُّم مِّ

ٌَُظاِهُروا  ًبا َولَْم  ٌْ نقُُصوُكْم َش ٌَ اْلُمْشِرِكٌَن ُثمَّ لَْم 

 َ تِِهْم إِنَّ َّللاَّ ِهْم َعْهَدُهْم إِلَى؟ ُمدَّ ٌْ وا إِلَ ُكْم أََحًدا َفؤَتِمُّ ٌْ َعلَ

قٌِنَ  . (ٗ)التوبة:( ٌُِحبُّ اْلُمتَّ

صلى َّللا علٌه -َعَقَده النبً  وهو الَعهُد الذي

لُِمْشِركً قَُرٌش وَمن َدَخل معهم فً عهدهم  -وسلم

ة ما لم  فً الُحَدٌبٌة، وهو عقد الزم إلى الُمدَّ

ْنقُضه المشركون.  ٌَ

ر  ٌَُقرِّ ٌُبلَحظ فً مسؤلة َنْقِض الَعْهِد أن الذي  و

نقَض الَعهد هو اإلمام، ولٌس آحاد الناس؛ فقد 

تكون الَمصلَحة التً ٌراها اإلمام فً إمضاء العقد 

ن  حتى لو َنَقَض بعُض المشركٌن هذا العهد وَتَمكَّ

فقد َرَوى ُمْسلِم فً صحٌحه عن  المسلمون منه؛

َة...  -رضً َّللا عنه-َسلَمة  ٌَ ِب ٌْ قال: "َقِدْمنا الُحَد

ة فَجَعلوا  إلى قوله: فلما اْصَطلَْحنا نحن وأهل َمكَّ

َقعون فً رسول َّللا   -صلى َّللا علٌه وسلم-ٌَ

ْلُت إلى َشَجَرٍة أُخرى، وَعلَّقوا  فؤبؽضتهم؛ فَتَحوَّ

بَلَحُهم واضطَجعوا، فبٌنما هم كذلك إذ َناَدى ُمناٍد سِ 

م"  ٌْ ِمن أسفل الوادي: "ٌا َللُمهاِجرٌن؛ قُتِلَ ابُن ُزَن

فًِ، ُثمَّ َشَدْدُت َعَلى أُولَبك  ٌْ قال: فاْخَتَرْطُت َس

األربعة وُهم ُرقوٌد، فؤََخْذُت ِسبلَحُهم فَجَعْلُته ِضْؽًثا 

د فً ٌدي، قال: ثم قُْلُت "والَّذي  َم َوْجَه ُمَحمَّ -َكرَّ

ْرَفُع أََحٌد منكم َرأَسه إاِّل  -صلى َّللا علٌه وسلم ٌَ ال 

َضَرْبُت الذي فٌه عٌناه" قال: ثم ِجْبُت بهم أُسوقُُهم 

، وجاء َعّمً -صلى َّللا علٌه وسلم-إلى رسول َّللا 

ٌَقوُده  ٌُقالُ له "ِمْكَرز"  عامر بَِرُجٍل من الَعَببَلت 

على َفَرٍس  -ى َّللا علٌه وسلمصل-إلى رسول َّللا 

ُمَجفٍَّؾ فً سبعٌن ِمن المشركٌن؛ فَنَظر إلٌهم 

فقال: "َدُعوُهم  -صلى َّللا علٌه وسلم-رسولُ َّللاِ 

ُكن لهم بدء الُفُجور وثناه" فَعَفا عنهم رسولُ َّللا  ٌَ

َوُهَو الَِّذي َكؾَّ وأَْنَزلَ َّللا: ) -صلى َّللا علٌه وسلم-

َة ِمْن َبْعِد أَْن  ُكْم َعْنُهْم بَِبْطِن َمكَّ ٌَ ِد ٌْ ُهْم َعْنُكْم َوأَ ٌَ ِد ٌْ أَ

ُ بَِما َتْعَملُوَن َبِصًٌرا
ِهْم َوَكاَن َّللاَّ ٌْ ( أَْظَفَرُكْم َعلَ

. (ٕٗ)الفتح:

َنها صُ  ُن لنا والشروط التً َتَضمَّ ٌِّ ة ُتَب ٌَ بِ ٌْ ْلُح الُحَد

دابرًة واِسَعًة فً هذا النوع ِمن الُعهود؛ فقد َقبِل 

ُشروًطا ُمْجِحَفة  -صلى َّللا علٌه وسلم-النبً 



17 
 

بالمسلمٌن ِمن أجل إتمام هذا الصلح. 

بِ  ٌْ ة ٌحتاج إلى تفصٌل لَعلَّنا َنْذُكُره فً وفِْقُه الُحَد ٌَ

.-إن شاء َّللا-مقاٍل قادٍم  
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ْفَس الَّتًِ  ُ إاِلَّ )َوال َتْقُتلُوا النَّ َم َّللاَّ َحرَّ

( ) ( ٙبِاْلَحقِّ

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛ 

م َّللا قتلهم  -النوع الثانً ِمن نفوس الذٌن َحرَّ

الكفار المعاهدون  :-طالما بقوا موفٌن بعهدهم

ًدا بمدٍة،  ٌَّ َدة المدة عهًدا ُمَق وهً تشبه الُهدنة ُمَحدَّ

ن الدول المتحاربة فً زماننا المعاصر.  ٌْ ب

هذا العقد ٌلزم الوفاء به ما لم ٌنقضه الكفار، وال 

-ٌجوز نقضه حتى تنتهً المدة، وأَْصلُه قوله 

إاِلَّ الَِّذٌَن َعاَهْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن ُثمَّ لَْم : )-تعالى

وا  ُكْم أََحًدا َفؤَتِمُّ ٌْ ٌَُظاِهُروا َعلَ ًبا َولَْم  ٌْ ْنقُُصوُكْم َش ٌَ

 ٌُ َ
تِِهْم إِنَّ َّللاَّ ِهْم َعْهَدُهْم إِلَى؟ ُمدَّ ٌْ قٌِنَ إِلَ ( ِحبُّ اْلُمتَّ

ْم : )--عز وجل-، وقوله (ٗ)التوبة: إاِلَّ الَِّذٌَن َعاَهدتُّ

ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َفَما اْسَتَقاُموا لَُكْم َفاْسَتقٌُِموا 

قٌِنَ  ٌُِحبُّ اْلُمتَّ  َ
. (7)التوبة:( لَُهْم إِنَّ َّللاَّ

صلح  -صلى َّللا علٌه وسلم-النبً  وقد عقد

الحدٌبٌة مع قرٌش، وَمن دخل فً عهدهم ِمن 

القبابل العربٌة حول مكة، وكانت مدة الصلح عشر 

وقد اختلؾ أهل العلم فً جواز الزٌادة على سنٌن، 

ُتهم بجوازها عشر  هذه المدة بعد أن قال عامَّ

سنٌن، فمنهم َمن منع الزٌادة على عشر وهو 

المشهور عند الشافعٌة وَمن وافقهم، وِمن أهل 

العلم َمن أجاز الزٌادة على َعشٍر إذا كانت مصلحة 

المسلمٌن فً ذلك، وهو قول المالكٌة، وهو 

الصحٌح من أقوال أهل العلم. 

وقصة الحدٌبٌة أصل عظٌم فً السٌاسة الشرعٌة، 

وما ٌجوز فٌها، ولنا فٌها وقفات فً فوابدها 

 وِحَكمها؛ فلنذكر رواٌة البخاري لهذه القصة،

ُروِط فً اْلِجَهاِد روى البخارُي فً َباب ال شُّ

َواْلُمَصالََحِة َمَع أَْهِل اْلَحْرِب َوِكَتاَبِة الشُُّروِط َعِن 

ُق ُكلُّ َواِحٍد  ٌَُصدِّ اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمَة، َوَمْرَواَن، 

 ِ صلى -ِمْنُهَما َحِدٌَث َصاِحبِِه َقااَل: َخَرَج َرُسولُ َّللاَّ

بٌَِ  -َّللا علٌه وسلم ٌْ ِة، َحتَّى َكاُنوا بَِبْعِض َزَمَن اْلُحَد

 ًُّ بِ ِرٌِق َقالَ النَّ إِنَّ : )-صلى َّللا علٌه وسلم-الطَّ

ٍش َطلٌَِعًة؛  ٌْ ٍل لِقَُر ٌْ َخالَِد ْبَن اْلَولٌِِد ِباْلَؽِمٌِم فًِ َخ

ِمٌنِ  ٌَ ى  .(َفُخُذوا َذاَت اْل ِ َما َشَعَر بِِهْم َخالٌِد َحتَّ َفَوَّللاَّ

ْرُكُض َنِذًٌرا  ٌَ ِش، َفاْنَطَلَق  ٌْ إَِذا ُهْم بَِقَتَرِة اْلَج

ٍش.  ٌْ لِقَُر

 ًُّ بِ َحتَّى إَِذا َكاَن  -صلى َّللا علٌه وسلم-َوَساَر النَّ

ِهْم ِمْنَها، َبَرَكْت بِِه َراِحلَُتهُ  ٌْ ٌُْهَبُط َعلَ ِة الَّتًِ  ٌَّ نِ  .بِالثَّ

اُس: َحلْ َحلْ  ْت؛ َفَقالُوا: َخؤلَِت  .َفَقالَ النَّ َفؤَلَحَّ

ًُّ َفَقالَ ال .اْلَقْصَواُء، َخؤلَِت اْلَقْصَواءُ  بِ صلى َّللا -نَّ

َما َخؤلَِت اْلَقْصَواُء، َوَما َذاَك لََها : )-علٌه وسلم

(، ُثمَّ َقالَ: بُِخلٍُق، َولَِكْن َحَبَسَها َحابُِس اْلفٌِلِ 

ُموَن فٌَِها ) ٌَُعظِّ ًة  ْسؤَلُونًِ ُخطَّ ٌَ ِدِه الَ  ٌَ َوالَِّذي َنْفِسً بِ

اَها ٌَّ ُتُهْم إِ ٌْ ِ إاِلَّ أَْعَط ُثمَّ َزَجَرَها َفَوَثَبْت. .( ُحُرَماِت َّللاَّ

ِة، َعلَى  ٌَ بِ ٌْ َقالَ: َفَعَدلَ َعْنُهْم َحتَّى َنَزلَ ِبؤَْقَصى اْلُحَد

اُس َتَبرُّ  ُضُه النَّ َتَبرَّ ٌَ ْثُه َثَمٍد َقلٌِِل اْلَماِء  لَبِّ ٌُ ًضا، َفلَْم 

 ِ ًَ إِلَى َرُسوِل َّللاَّ اُس َحتَّى َنَزُحوهُ، َوُشِك صلى -النَّ

اْلَعَطُش، َفاْنَتَزَع َسْهًما ِمْن ِكَناَنتِِه،  -َّللا علٌه وسلم
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ِجٌُش لَُهْم  ٌَ ِ َما َزالَ  ْجَعلُوهُ فٌِِه؛ َفَوَّللاَّ ٌَ ُثمَّ أََمَرُهْم أَْن 

يِّ َحتَّى َصَدرُ  َنَما ُهْم َكَذلَِك، إِْذ َجاَء بِالرِّ ٌْ وا َعْنُه، َفَب

ًُّ فًِ َنَفٍر ِمْن َقْوِمِه ِمْن  لُ ْبُن َوْرَقاَء اْلُخَزاِع ٌْ ُبَد

 ِ َبَة ُنْصِح َرُسوِل َّللاَّ ٌْ صلى َّللا -ُخَزاَعَة، َوَكاُنوا َع

ِمْن أَْهِل تَِهاَمَة، َفَقالَ إِنًِّ َتَرْكُت َكْعَب  -علٌه وسلم

اِه  ْبَن لَُإىٍّ  ٌَ َوَعاِمَر ْبَن لَُإىٍّ َنَزلُوا أَْعَداَد ِم

ِة، َوَمَعُهُم اْلُعوُذ اْلَمَطاِفٌلُ، َوُهْم ُمَقاتِلُوَك  ٌَ بِ ٌْ اْلُحَد

تِ   ٌْ وَك َعِن اْلَب  .َوَصادُّ

 ِ ا لَْم ): -علٌه وسلمصلى َّللا -َفَقالَ َرُسولُ َّللاَّ إِنَّ

ًشا  ٌْ ا ِجْبَنا ُمْعَتِمِرٌَن، َوإِنَّ قَُر َنِجْا لِقَِتاِل أََحٍد، َولَِكنَّ

ْت بِِهْم، َفإِْن َشاُءوا  َقْد َنِهَكْتُهُم اْلَحْرُب، َوأََضرَّ

ةً  اِس، َفإِْن أَْظَهْر َماَدْدُتُهْم ُمدَّ َن النَّ ٌْ نًِ َوَب ٌْ ٌَُخلُّوا َب ، َو

اُس َفَعلُوا،  ْدُخلُوا فٌَِما َدَخلَ فٌِِه النَّ ٌَ َفإِْن َشاُءوا أَْن 

ِدِه،  ٌَ وا، َوإِْن ُهْم أََبْوا َفَوالَِّذي َنْفِسً بِ َوإاِلَّ َفَقْد َجمُّ

ُهْم َعلَى أَْمِري َهَذا َحتَّى َتْنَفرِ  َد َسالَِفتًِ، ألَُقاتِلَنَّ

ُ أَْمَرهُ  ٌُْنِفَذنَّ َّللاَّ لٌ: َسؤَُبلُِّؽُهْم َما َتقُولُ  .( َولَ ٌْ  .َفَقالَ ُبَد

ا َقْد ِجْبَناُكْم َقالَ: َفاْنطَ  ًشا َقالَ: إِنَّ ٌْ َلَق َحتَّى أََتى ُقَر

قُولُ َقْوالً، َفإِْن ِشْبُتْم أَْن  ٌَ ُجِل، َوَسِمْعَناهُ  ِمْن َهَذا الرَّ

ُكْم َفَعْلَنا، َفَقالَ ُسَفَهاُإُهْم: الَ َحاَجَة لََنا  ٌْ َنْعِرَضُه َعلَ

ءٍ  ًْ ْأيِ ِمْنُهْم: َوَقالَ َذوُ  .أَْن ُتْخبَِرَنا َعْنُه بَِش و الرَّ

قُولُ  ٌَ قُولُ َكَذا َوَكَذا،  .َهاِت َما َسِمْعَتُه  ٌَ َقالَ: َسِمْعُتُه 

  ًُّ بِ َثُهْم بَِما َقالَ النَّ .-صلى َّللا علٌه وسلم-َفَحدَّ

َفَقالَ: أَْي َقْوِم، أَلَْسُتْم  َفَقاَم ُعْرَوةُ ْبُن َمْسُعوٍد،

َقالَ: أََوَلْسُت بِاْلَوَلِد؟ َقالُوا:  .بِاْلَوالِِد؟ َقالُوا: َبلَى

ِهُمونًِ .َبلَى َقالَ: أَلَْسُتْم  .َقالُوا: الَ  ؟َقالَ: َفَهلْ َتتَّ

 ًَّ ا َبلَُّحوا َعلَ َتْعلَُموَن أَنًِّ اْسَتْنَفْرُت أَْهلَ ُعَكاٍظ، َفلَمَّ

 .ِجْبُتُكْم ِبؤَْهلًِ َوَوَلِدي َوَمْن أََطاَعنًِ؟ َقالُوا: َبلَى

َة ُرْشٍد، اْقَبلُوَها  َقالَ: َفإِنَّ َهَذا َقْد َعَرَض لَُكْم ُخطَّ

.َقالُوا: اْبتِهِ  .َوَدُعونًِ آتِهِ  

ًَّ َفؤََتاهُ فَ  بِ َكلُِّم النَّ ٌُ َفَقالَ  -صلى َّللا علٌه وسلم-َجَعلَ 

 ًُّ بِ ٍل؛  -صلى َّللا علٌه وسلم-النَّ ٌْ َنْحًوا ِمْن َقْولِِه لُِبَد

َت إِِن  ٌْ ُد، أََرأَ َفَقالَ ُعْرَوةُ ِعْنَد َذلَِك: أَْي ُمَحمَّ

اْسَتؤَْصْلَت أَْمَر َقْوِمَك، َهلْ َسِمْعَت بِؤََحٍد ِمَن اْلَعَرِب 

 ِ اْجَتاَح أَْهلَُه َقْبلََك؟ َوإِْن َتُكِن األُْخَرى، َفإِنًِّ َوَّللاَّ

اِس َخلًٌِقا  ألََرى ُوُجوًها، َوإِنًِّ ألََرى أَْوَشاًبا ِمَن النَّ

َدُعوكَ  ٌَ وا َو فِرُّ ٌَ َفَقالَ لَُه أَُبو َبْكٍر: "اْمُصْص  .أَْن 

؟!" َفَقالَ: َمْن َبْظَر البلَِّت، أََنْحُن َنفِرُّ َعْنُه َوَنَدُعهُ 

ِدِه َلْوالَ  .َذا؟ َقالُوا: أَُبو َبْكرٍ  ٌَ َقالَ: أََما َوالَِّذي َنْفِسً بِ

ٌد َكاَنْت لََك ِعْنِدي لَْم أَْجِزَك بَِها ألََجْبُتكَ   ٌَ.

ٌَُكلُِّم النَّ  ًَّ َقالَ: َوَجَعلَ   -صلى َّللا علٌه وسلم-بِ

تِِه، َواْلُمِؽٌَرةُ ْبُن ُشْعَبَة َقابٌِم  ٌَ َفُكلََّما َتَكلََّم أََخَذ بِلِْح

 ًِّ بِ َوَمَعُه  -صلى َّللا علٌه وسلم-َعلَى َرْأِس النَّ

ِدِه إِلَى  ٌَ ِه اْلِمْؽَفُر، َفُكلََّما أَْهَوى ُعْرَوةُ بِ ٌْ ُؾ َوَعلَ ٌْ السَّ

 ًِّ بِ ِة النَّ ٌَ َدهُ بَِنْعِل  -صلى َّللا علٌه وسلم- لِْح ٌَ َضَرَب 

 ِ ِة َرُسوِل َّللاَّ ٌَ َدَك َعْن لِْح ٌَ ْر  ِؾ، َوَقالَ لَُه: أَخِّ ٌْ -السَّ

َفَرَفَع ُعْرَوةُ َرْأَسُه َفَقالَ:  .- صلى َّللا علٌه وسلم

َفَقالَ: أَْي ُؼَدُر،  .َمْن َهَذا؟ َقالُوا اْلُمِؽٌَرةُ ْبُن ُشْعَبةَ 

أَْسَعى فًِ َؼْدَرتَِك؟! َوَكاَن اْلُمِؽٌَرةُ َصِحَب أَلَْسُت 

ِة، َفَقَتلَُهْم، َوأََخَذ أَْمَوالَُهْم، ُثمَّ َجاَء  ٌَّ َقْوًما فًِ اْلَجاِهلِ

 ًُّ بِ ا ": )-صلى َّللا علٌه وسلم-َفؤَْسلََم، َفَقالَ النَّ أَمَّ

ءٍ  ًْ ا اْلَمالَ َفلَْسُت ِمْنُه فًِ َش (. اإلِْسبلََم َفؤَْقَبلُ، َوأَمَّ

ْرُمقُ  ٌَ ًِّ  ُثمَّ إِنَّ ُعْرَوَة َجَعلَ  بِ صلى َّللا -أَْصَحاَب النَّ

هِ  -علٌه وسلم ٌْ َن ٌْ ِ بَِع َم َرُسولُ َّللاَّ ِ َما َتَنخَّ . َقالَ: َفَوَّللاَّ

ُنَخاَمًة إاِلَّ َوَقَعْت فًِ َكؾِّ  -صلى َّللا علٌه وسلم-
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َرُجٍل ِمْنُهْم َفَدلََك ِبَها َوْجَهُه َوِجْلَدهُ، َوإَِذا أََمَرُهُم 

ْقَتتِلُوَن َعلَى اْبَتَدُروا أَْمَرهُ  ٌَ ؤَ َكاُدوا  ، َوإَِذا َتَوضَّ

َوُضوبِِه، َوإَِذا َتَكلََّم َخَفُضوا أَْصَواَتُهْم ِعْنَدهُ، َوَما 

َظَر َتْعِظًٌما لَُه؛ َفَرَجَع ُعْرَوةُ إِلَى  ِه النَّ ٌْ وَن إِلَ ٌُِحدُّ

ِ لََقْد َوَفْدُت َعلَى  أَْصَحابِِه، َفَقالَ: أَْي َقْوِم، َوَّللاَّ

؛ الْ  ًِّ َجاِش َصَر َوِكْسَرى َوالنَّ ٌْ ُملُوِك، َوَوَفْدُت َعلَى َق

ُم  ٌَُعظِّ ُمُه أَْصَحاُبُه َما  ٌَُعظِّ  ، ُت َملًِكا َقطُّ ٌْ ِ إِْن َرأَ َوَّللاَّ

ٍد  ِ  -صلى َّللا علٌه وسلم-أَْصَحاُب ُمَحمَّ ًدا، َوَّللاَّ ُمَحمَّ

َم ُنَخاَمًة إاِلَّ َوَقَعْت فًِ َكؾِّ رَ  ُجٍل ِمْنُهْم َفَدلََك إِْن َتَنخَّ

بَِها َوْجَهُه َوِجْلَدهُ، َوإَِذا أََمَرُهُم اْبَتَدُروا أَْمَرهُ، َوإَِذا 

ْقَتتِلُوَن َعلَى َوُضوبِِه، َوإَِذا َتَكلََّم  ٌَ ؤَ َكاُدوا  َتَوضَّ

َظَر  ِه النَّ ٌْ وَن إِلَ ٌُِحدُّ َخَفُضوا أَْصَواَتُهْم ِعْنَدهُ، َوَما 

َة ُرْشٍد، َتْعِظًٌما لَُه، َوإِ  ُكْم ُخطَّ ٌْ ُه َقْد َعَرَض َعلَ نَّ

 .َفَقالَ َرُجلٌ ِمْن َبنًِ ِكَناَنَة: َدُعونًِ آتِهِ   . َفاْقَبلُوَها

.َفَقالُوا اْبتِهِ  

 ًِّ بِ ا أَْشَرَؾ َعلَى النَّ  -وسلم صلى َّللا علٌه-َفلَمَّ

 ِ -صلى َّللا علٌه وسلم-َوأَْصَحابِِه، َقالَ َرُسولُ َّللاَّ

ُموَن اْلُبْدَن ):  ٌَُعظِّ َهَذا فبُلٌَن، َوْهَو ِمْن َقْوٍم 

ٌُلَبُّوَن،  .(َفاْبَعُثوَها لَهُ  اُس  َفُبِعَثْت لَُه، َواْسَتْقَبلَُه النَّ

ْنَبِؽً لَِهُإالَِء  ٌَ ِ، َما  ا َرأَى َذلَِك َقالَ: ُسْبَحاَن َّللاَّ َفلَمَّ

ا َرَجَع إِ  ِت، َفلَمَّ ٌْ وا َعِن اْلَب ٌَُصدُّ لَى أَْصَحابِِه َقالَ: أَْن 

وا  ٌَُصدُّ ُت اْلُبْدَن َقْد قُلَِّدْت َوأُْشِعَرْت، َفَما أََرى أَْن  ٌْ َرأَ

تِ   ٌْ .َعِن اْلَب

ٌَُقالُ لَُه ِمْكَرُز ْبُن َحْفٍص  َفَقالَ:  ،َفَقاَم َرُجلٌ ِمْنُهْم 

ِهْم َقالَ  .َفَقالُوا: اْبتِهِ  .ُعونًِ آتِهِ دَ  ٌْ ا أَْشَرَؾ َعلَ َفلَمَّ

 ًُّ بِ َهَذا ِمْكَرٌز، َوْهَو "): -صلى َّللا علٌه وسلم-النَّ

ًَّ  (،َرُجلٌ َفاِجرٌ  بِ َكلُِّم النَّ ٌُ صلى َّللا علٌه -َفَجَعلَ 

لُ ْبُن َعْمٍرو-وسلم ٌْ ٌَُكلُِّمُه إِْذ َجاَء ُسَه َنَما ُهَو  ٌْ  .، َفَب

ا  ُه لَمَّ ٌُّوُب َعْن ِعْكِرَمَة، أَنَّ َقالَ َمْعَمٌر: َفؤَْخَبَرنًِ أَ

لُ ْبُن َعْمٍرو َقالَ  ٌْ ًُّ  َجاَء ُسَه بِ صلى َّللا علٌه -النَّ

.( لََقْد َسُهلَ لَُكْم ِمْن أَْمِرُكمْ ): -وسلم

لُ ْبُن  ٌْ ْهِريُّ فًِ َحِدٌِثِه: َفَجاَء ُسَه َقالَ َمْعَمٌر: َقالَ الزُّ

َنُكْم ِكَتاًبا؛ َفَدَعا  ٌْ َنَنا َوَب ٌْ َعْمٍرو َفَقالَ: َهاِت، اْكُتْب َب

 ًُّ بِ ًُّ  -صلى َّللا علٌه وسلم-النَّ بِ -اْلَكاتَِب، َفَقالَ النَّ

ِحٌمِ : )-سلمصلى َّللا علٌه و ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  .(بِْسِم َّللاَّ

ِ َما أَْدِري َما هُ  ْحَمُن َفَوَّللاَّ ا الرَّ لٌ: أَمَّ ٌْ َو، َقالَ ُسَه

َفَقالَ  .، َكَما ُكْنَت َتْكُتبُ َولَِكِن اْكُتْب بِاْسِمَك اللَُّهمَّ 

ْحَمِن  ِ الرَّ ِ الَ َنْكُتُبَها إاِلَّ بِْسِم َّللاَّ اْلُمْسلُِموَن: َوَّللاَّ

ِحٌمِ  ًُّ  .الرَّ بِ اْكُتْب : )-صلى َّللا علٌه وسلم-َفَقالَ النَّ

ٌد ُثمَّ َقالَ: ) .(بِاْسِمَك اللَُّهمَّ  ِه ُمَحمَّ ٌْ َهَذا َما َقاَضى َعلَ

ِ  َرُسولُ  َك  .(َّللاَّ ا َنْعلَُم أَنَّ ِ لَْو ُكنَّ لٌ: َوَّللاَّ ٌْ َفَقالَ ُسَه

ِت َوالَ َقاَتْلَناَك،  ٌْ ِ َما َصَدْدَناَك َعِن اْلَب َرُسولُ َّللاَّ

 ِ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ًُّ  .َولَِكِن اْكُتْب ُمَحمَّ بِ صلى -َفَقالَ النَّ

ِ َوإِْن : )-َّللا علٌه وسلم ِ إِنًِّ لََرُسولُ َّللاَّ َوَّللاَّ

 ِ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ْبُتُمونًِ، اْكُتْب ُمَحمَّ : (َكذَّ ْهِريُّ . َقالَ الزُّ

ُموَن فٌَِها َوَذلَِك لَِقْولِِه: ) ٌَُعظِّ ًة  ْسؤَلُونًِ ُخطَّ ٌَ الَ 

اَها ٌَّ ُتُهْم إِ ٌْ ِ إاِلَّ أَْعَط .( ُحُرَماِت َّللاَّ

 ًُّ بِ ْن َعلَى أَ ): -صلى َّللا علٌه وسلم-َفَقالَ لَُه النَّ

ِت، َفَنُطوَؾ بِهِ  ٌْ َن اْلَب ٌْ َنَنا َوَب ٌْ لٌ:  (،ُتَخلُّوا َب ٌْ َفَقالَ ُسَه

ا أُِخْذَنا ُضْؽَطًة، َولَِكْن َذلَِك  ُث اْلَعَرُب أَنَّ ِ الَ َتَتَحدَّ َوَّللاَّ

ُه الَ  .، َفَكَتبَ ِمَن اْلَعاِم اْلُمْقبِلِ  لٌ: َوَعلَى أَنَّ ٌْ َفَقالَ ُسَه

ا َرُجلٌ، َوإِْن َكاَن َعلَى ِدٌنَِك، إاِلَّ َرَدْدَتُه  ؤْتٌَِك ِمنَّ ٌَ

َنا ٌْ ٌَُردُّ إِلَى  .إِلَ َؾ  ٌْ ِ َك َقالَ اْلُمْسلُِموَن: ُسْبَحاَن َّللاَّ

اْلُمْشِرِكٌَن َوَقْد َجاَء ُمْسلًِما؟! 
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ِل ْبِن  ٌْ َنَما ُهْم َكَذلَِك، إِْذ َدَخلَ أَُبو َجْنَدِل ْبُن ُسَه ٌْ َفَب

َة،  ٌُوِدِه، َوَقْد َخَرَج ِمْن أَْسَفِل َمكَّ ْرُسُؾ فًِ قُ ٌَ َعْمٍرو 

َن أَْظُهِر اْلُمْسلِِمٌَن. ٌْ  َفَقالَ  َحتَّى َرَمى بَِنْفِسِه َب

ُه  ِه أَْن َتُردَّ ٌْ لُ َما أَُقاِضٌَك َعلَ ُد أَوَّ ا ُمَحمَّ ٌَ لٌ: َهَذا  ٌْ ُسَه

 ًَّ ًُّ  .إِلَ بِ ا لَْم : )-صلى َّللا علٌه وسلم-َفَقالَ النَّ إِنَّ

ِ إًِذا لَْم أَُصالِْحَك َنْقِض اْلِكَتاَب َبْعُد! (، َقالَ: َفَوَّللاَّ

ٍء أََبًدا ًْ ًُّ  .َعلَى َش بِ : -صلى َّللا علٌه وسلم-َقالَ النَّ

َبلَى، َقالَ: ) .َقالَ: َما أََنا بُِمِجٌِزِه لَكَ  .(َفؤَِجْزهُ لًِ)

َقالَ ِمْكَرٌز: َبلْ َقْد  .َقالَ: َما أََنا بَِفاِعلٍ  .(َفاْفَعلْ 

َقالَ أَُبو َجْنَدٍل: أَْي َمْعَشَر اْلُمْسلِِمٌَن،  .أََجْزَناهُ لَكَ 

أَُردُّ إِلَى اْلُمْشِرِكٌَن َوَقْد ِجْبُت ُمْسلًِما! أاَلَ َتَرْوَن َما 

ِ َقْد لَِقٌُت؟! َوَكاَن َقْد ُعذِّ   .َب َعَذاًبا َشِدًٌدا فًِ َّللاَّ

 ِ ًَّ َّللاَّ ُت َنبِ ٌْ اِب: َفؤََت صلى -َقالَ: َفَقالَ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ

ِ َحّقًا؟ َقالَ:  -َّللا علٌه وسلم ًَّ َّللاَّ َفقُْلُت: أَلَْسَت َنبِ

َنا َعلَى  .( َبلَى) قُْلُت: أَلَْسَنا َعلَى اْلَحقِّ َوَعُدوُّ

َة فًِ  .( َبلَىاْلَباِطِل؟ َقالَ: ) ٌَّ نِ قُْلُت: َفلَِم ُنْعِطً الدَّ

ِ، َولَْسُت أَْعِصٌِه إِنًِّ َرسُ ِدٌنَِنا إًِذا؟! َقالَ: ) ولُ َّللاَّ

ا َسَنؤْتًِ  .( َوْهَو َناِصِري ُثَنا أَنَّ َس ُكْنَت ُتَحدِّ ٌْ قُْلُت: أََولَ

َت َفَنُطوُؾ بِِه؟ َقالَ:  ٌْ ا َنؤْتٌِِه )اْلَب َبَلى؛ َفؤَْخَبْرُتَك أَنَّ

ٌؾ َقالَ: ) .َقالَ: قُْلُت الَ  (،اْلَعاَم؟ وِّ َك آتٌِِه َوُمطَّ َفإِنَّ

َس  .(بِهِ  ٌْ ا أََبا َبْكٍر، أَلَ ٌَ ُت أََبا َبْكٍر، َفقُْلُت:  ٌْ َقالَ: َفؤََت

ِ َحّقًا؟ َقالَ: بَ  ًَّ َّللاَّ قُْلُت: أَلَْسَنا َعلَى اْلَحقِّ  .لَىَهَذا َنبِ

َنا َعَلى اْلَباِطِل؟ َقالَ: َبلَى قُْلُت: َفلَِم ُنْعِطً  . َوَعُدوُّ

ُه لََرُسولُ  ُجلُ، إِنَّ َها الرَّ ٌُّ َة فًِ ِدٌنَِنا إًِذا؟ َقالَ: أَ ٌَّ نِ الدَّ

 ِ ُه، -صلى َّللا علٌه وسلم-َّللاَّ ْعِصً َربَّ ٌَ َس  ٌْ ، َولَ

ُه َعلَى َوْهَو َناصِ  ِ إِنَّ ُرهُ؛ َفاْسَتْمِسْك بَِؽْرِزِه، َفَوَّللاَّ

َت  .اْلَحقِّ  ٌْ ا َسَنؤْتًِ اْلَب ُثَنا أَنَّ ٌَُحدِّ َس َكاَن  ٌْ ُقْلُت: أَلَ

َك َتؤْتٌِِه اْلَعاَم؟  َوَنُطوُؾ بِِه؟ َقالَ: َبلَى، أََفؤَْخَبَرَك أَنَّ

وِّ  .قُْلُت: الَ  َك آتٌِِه َوُمطَّ ْهِرّي:  .ٌؾ بِهِ َقالَ: َفإِنَّ َقالَ الزُّ

.َقالَ ُعَمُر: َفَعِمْلُت لَِذلَِك أَْعَماالً  

 ِ ِة اْلِكَتاِب َقالَ َرُسولُ َّللاَّ ٌَّ ا َفَرَغ ِمْن َقِض -َقالَ: َفلَمَّ

قُوُموا َفاْنَحُروا، ألَْصَحابِِه: ) -صلى َّللا علٌه وسلم

ِ َما َقاَم ِمْنُهْم َرُجلٌ َحتَّى َقالَ  ،(ُثمَّ اْحلِقُوا َقالَ: َفَوَّللاَّ

قُْم ِمْنُهْم أََحٌد َدَخلَ َعلَى َذلَِك َثبلََث َمرَّ  ٌَ ا لَْم  اٍت، َفلَمَّ

ًَ ِمَن النَّاسِ  َفَقالَْت أُمُّ  .أُمِّ َسلََمَة، َفَذَكَر لََها َما لَقِ

ِ، أَُتِحبُّ َذلَِك؟ اْخُرْج ُثمَّ الَ ُتَكلِّْم  ًَّ َّللاَّ ا َنبِ ٌَ َسلََمَة: 

َك، َوَتْدُعَو َحالَِقَك أََحًدا ِمْنُهْم َكلَِمًة َحتَّى َتْنَحَر ُبْدنَ 

ْحلَِقكَ  ٌَ ٌَُكلِّْم أََحًدا ِمْنُهْم، َحتَّى َفَعلَ َذلَِك، َف . َفَخَرَج َفلَْم 

ا َرأَْوا َذلَِك َقاُموا َنَحَر ُبْدَنُه، َوَدَعا َحالَِقُه َفَحلََقهُ  ، َفلَمَّ

ْحلُِق َبْعًضا، َحتَّى َكاَد  ٌَ َفَنَحُروا، َوَجَعلَ َبْعُضُهْم 

ا.َبْعضُ   ْقُتلُ َبْعًضا َؼّمً ٌَ ُهْم 

 ُ َها : )-َتَعاَلى-ُثمَّ َجاَءهُ نِْسَوةٌ ُمْإِمَناٌت َفؤَْنَزلَ َّللاَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

آَمُنوا إَِذا َجاَءُكُم اْلُمْإِمَناُت ُمَهاِجَراٍت  الَِّذٌنَ 

( بِِعَصِم اْلَكَوافِرِ ( َحتَّى َبلََػ: )َفاْمَتِحُنوُهنَّ 

ْوَمبٍِذ اْمرَ (ٓٔ)الممتحنة: ٌَ ِن َكاَنَتا لَُه ؛ َفَطلََّق ُعَمُر  ٌْ أََت

ُة ْبُن أَبًِ  ٌَ َج إِْحَداُهَما ُمَعاِو ْرِك، َفَتَزوَّ فًِ الشِّ

َة.  ٌَّ اَن، َواألُْخَرى َصْفَواُن ْبُن أَُم ٌَ ُسْف

 ًُّ بِ ْلَمِدٌَنِة، إِلَى ا -صلى َّللا علٌه وسلم-ُثمَّ َرَجَع النَّ

ٌْشٍ -َفَجاَءُه أَُبو َبِصٌٍر  َوْهَو ُمْسلٌِم،  -َرُجلٌ ِمْن قَُر

ِن، َفَقالُوا: اْلَعْهَد الَِّذي  ٌْ َفؤَْرَسلُوا فًِ َطلَبِِه َرُجلَ

ِن، َفَخَرَجا بِِه َحتَّى َبلََؽا  .َجَعْلَت لََنا ٌْ ُجلَ َفَدَفَعُه إِلَى الرَّ

َفِة، َفَنَزلُوا ٌَ  ٌْ ؤُْكلُوَن ِمْن َتْمٍر لَُهْم، َفَقالَ أَُبو َذا اْلُحلَ

ا  ٌَ َفَك َهَذا  ٌْ ِ إِنًِّ ألََرى َس ِن: َوَّللاَّ ٌْ ُجَل َبِصٌٍر ألََحِد الرَّ

ًدا ٌِّ ُه  .فبُلَُن َج ِ إِنَّ َفاْسَتلَُّه اآلَخُر َفَقالَ: أََجلْ، َوَّللاَّ

ْبتُ  ْبُت بِِه ُثمَّ َجرَّ ٌد، لََقْد َجرَّ ٌِّ ُبو َبِصٌٍر: َفَقالَ أَ  .لََج
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ِه، َفؤَْمَكَنُه ِمْنُه، َفَضَرَبُه َحتَّى َبَرَد،  ٌْ أَِرنًِ أَْنُظْر إِلَ

ْعُدو ٌَ  .َوَفرَّ اآلَخُر، َحتَّى أََتى اْلَمِدٌَنَة، َفَدَخلَ اْلَمْسِجَد 

 ِ ِحٌَن َرآهُ:  -صلى َّللا علٌه وسلم-َفَقالَ َرُسولُ َّللاَّ

ًِّ  .(لََقْد َرأَى َهَذا ُذْعًرا) بِ ا اْنَتَهى إِلَى النَّ صلى -َفلَمَّ

ِ َصاِحبًِ، َوإِنًِّ  -َّللا علٌه وسلم َقالَ: قُتِلَ َوَّللاَّ

ِ لََمْقُتولٌ، َفجَ  ِ، َقْد َوَّللاَّ ًَّ َّللاَّ ا َنبِ ٌَ اَء أَُبو َبِصٌٍر َفَقالَ: 

 ُ ِهْم ُثمَّ أَْنَجانًِ َّللاَّ ٌْ َتَك، َقْد َرَدْدَتنًِ إِلَ ُ ِذمَّ
أَْوَفى َّللاَّ

ًُّ  .ِمْنُهمْ  بِ لُ ): -صلى َّللا علٌه وسلم-َقالَ النَّ ٌْ َو

ِه، ِمْسَعَر َحْرٍب، لَْو َكاَن لَُه أََحدٌ  .( أُمِّ

ُردُّ  ٌَ ُه َس ا َسِمَع َذلَِك َعَرَؾ أَنَّ ِهْم، َفَخَرَج َحتَّى َفلَمَّ ٌْ هُ إِلَ

ْنَفلُِت ِمْنُهْم أَُبو َجْنَدِل ْبُن  .أََتى ِسٌَؾ اْلَبْحرِ  ٌَ َقالَ: َو

ْخُرُج ِمْن  ٌَ ٍل، َفلَِحَق بِؤَبًِ َبِصٌٍر، َفَجَعلَ الَ  ٌْ ُسَه

ٍش َرُجلٌ َقْد أَْسلََم إاِلَّ لَِحَق بِؤَبًِ َبِصٌٍر، َحتَّى  ٌْ قَُر

ْسَمُعوَن بِِعٌٍر اْجَتَمَعْت ِمْنهُ  ٌَ ِ َما  ْم ِعَصاَبٌة، َفَوَّللاَّ

ؤِْم إاِلَّ اْعَتَرُضوا لََها،  ٍش إِلَى الشَّ ٌْ َخَرَجْت لِقَُر

ٌش إِلَى  ٌْ َفَقَتلُوُهْم، َوأََخُذوا أَْمَوالَُهْم، َفؤَْرَسلَْت قَُر

 ًِّ بِ ِحِم  -صلى َّللا علٌه وسلم-النَّ ِ َوالرَّ ُتَناِشُدهُ بِاهللَّ

ا أَ  ًُّ لَمَّ بِ صلى -ْرَسلَ، َفَمْن أََتاهُ َفْهَو آِمٌن، َفؤَْرَسلَ النَّ

ُ  -َّللا علٌه وسلم
ِهْم، َفؤَْنَزلَ َّللاَّ ٌْ َوُهَو : )-َتَعاَلى-إِلَ

ُكْم َعْنهُ  ٌَ ِد ٌْ ُهْم َعْنُكْم َوأَ ٌَ ِد ٌْ َة الَِّذي َكؾَّ أَ ْم بَِبْطِن َمكَّ

ِهمْ  ٌْ َة َحتَّى َبلََػ: ) (ِمْن َبْعِد أَْن أَْظَفَرُكْم َعلَ ٌَّ اْلَحِم

َة اْلَجاِهلِ  ٌَّ ةِ َحِم ُتُهمْ (ٕٙ-ٕٗ)الفتح: (ٌَّ ٌَّ  ، َوَكاَنْت َحِم

 ِ وا بِبِْسِم َّللاَّ ٌُقِرُّ ِ، َولَْم  ًُّ َّللاَّ ُه َنبِ وا أَنَّ ٌُقِرُّ ُهْم لَْم  أَنَّ

تِ   ٌْ َن اْلَب ٌْ َنُهْم َوَب ٌْ ِحٌِم، َوَحالُوا َب ْحَمِن الرَّ .الرَّ

: ال َجَرُب، قال أبو عبد َّللا: "معرة"؛ الُعرُّ

ُت القوَم: منعتهم حماٌة،  ٌْ لُوا": تمٌزوا، وَحَم ٌَّ "َتَز

ٌُدَخل، وأحمٌت  وأحمٌت الحمى: جعلته ِحمى ال 

الحدٌد وأحمٌت الرجل إذا أؼضبته إحماء. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 ) ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ )َواَل َتْقُتلُوا النَّ

( بعض الِحَكم التً تضمنها "صلح 7)

" الحدٌبٌة

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛ 

سبق وأن ذكرنا النوع الثانً ِمن الكفار الذٌن ال 

ٌجوز قتلهم، وتثبت لهم عصمة الدم بالعهد الذي 

د  ٌَّ ن المسلمٌن وبٌنهم، وهو العهد المق ٌْ ٌكون ب

صلى َّللا علٌه -بالمدة، وهو الذي فعله النبً 

فً "الحدٌبٌة"، وقد سبق أن ذكرنا  -وسلم

حدٌثها. 

ونذكر جملة ِمن الِحَكم التً تضمنتها هذه الهدنة. 

"وهً أكبُر وأَجلُّ : -قال اإلمام ابن القٌم رحمه َّللا

ٌُحٌط بها إال َّللاُ الذي أحكم أسبابَها،  ِمن أن 

فوقعت الؽاٌُة على الوجه الذي اقتضته حكمته 

وحمُده. 

ن ٌدي الفتح األعظم  فمنها: ٌْ مًة ب أنها كانت ُمَقدِّ

الذي أعزَّ َّللاُ بِه رسولَه وجنَده، ودخل الناس به 

فً دٌن َّللا أفواًجا، فكانت هذه الُهدنة باًبا له، 

ن ٌدٌه، وهذه عادةُ َّللا  ٌْ -ومفتاًحا، ومإِذًنا ب

ا قدًرا فً األُمور العظام التً ٌقضٌه -سبحانه

ن ٌدٌها مقدمات  ٌْ َا لها ب ٌُوطِّ وشرًعا، أن 

وتوطبات، ُتإِذُن بها، وتُدلُّ علٌها. 

ن أعظم الفُتوح، فإن أن هذه الُهدنة كانت مِ  ومنها:

الناَس أِمَن بعُضهم بعًضا، واختلَط المسلمون 

بالكفار، وبادءوهم بالدعوة، وأسمعوهم القُرآن، 

وناظُروهم على اإلسبلم جهرًة آمنٌن، وظهر َمن 

ا باإلسبلم، ودخل فٌه فً ُمدة الُهدنة  ًٌ كان مختف

َمن شاء َّللا أن ٌدخل، ولهذا سماه َّللا "َفْتًحا 

بٌِنً  ا". قال ابن قتٌبة: قضٌنا لك قضاًء عظًٌما، مُّ

وقال مجاهد: هو ما قضى َّللا له بالُحدٌبٌة. 

ؽة فتُح المؽلَق، أن الفتح فً اللُّ  وحقٌقة األمر:

والصلح الذي حصل مع المشركٌن بالحدٌبٌة كان 

مسدوًدا ُمؽلًقا حتى فتحه َّللا، وكان ِمن أسباب 

 -صلى َّللا علٌه وسلم-فتحه صدُّ رسوِل َّللاِ 

وأصحابِِه عن البٌت، وكان فً الصورة الظاهرة 

ا وفتًحا  ضًٌما وهضًما للمسلمٌن، وفً الباطن عّزً

 -صلى َّللا علٌه وسلم-َّللا  ونصًرا، وكان رسولُ 

ٌنظر إلى ما وراَءهُ ِمن الفتح العظٌم والعزِّ 

ٌُعطً  والنصِر ِمن وراء ستر رقٌق، وكان 

المشركٌن كلَّ ما سؤلوه ِمن الشروط التً لم 

صلى َّللا -ٌحتملها أكثر أصحابه ورُءوسهم، وهو 

ٌعلم ما فً ضمن هذا المكروه ِمن  -علٌه وسلم

ٌر لَُّكمْ محبوب: ) ٌْ ًبا َوُهَو َخ ٌْ ( َوَعَسى أَن َتْكَرُهوْا َش

. (ٕٙٔلبقرة:)ا

َما َكاَن َمْكُروهُ النُّفُوِس إلى مـَْحبوبَِها َسبـًَبا َما  َوُربَّ

ِمْثلُه َسبـَـبُ  

ْدُخلُ على تلك الشروط دخولَ واثِق بنصر  ٌَ فكان 

َّللا له وتؤٌٌده، وأن العاقِبَة له، وأن تلك الشروَط 

ُن النصرة، وهو ِمن أكبر الجند  ٌْ واحتمالها هو َع



24 
 

الذي أقامه المشترطون، ونصُبوه لحربهم، وهم ال 

فذلوا ِمن حٌث طلبوا العز، وقُِهُروا من ٌشعرون؛ 

حٌُث أظهروا القدرة والفخر والؽلبة، وعزَّ رسولُ 

وعساِكُر اإلسبلم ِمن  -صلى َّللا علٌه وسلم-َّللا 

م له وفٌِه، فدار ٌْ  حٌث انكسروا هلل، واحتملُوا الضَّ

وُر، وانعكس األمُر، وانقلب الِعزُّ بالباطل ُذاًل  الدَّ

ا باهللِ، وظهرت  بحٍق، وانقلبت الَكسرة هلل عّزً

ِحكمة َّللاِ وآٌاُته، وتصدٌُق وعده، ونصرُة رسوله 

على أتمِّ الوجوِه وأكملِها التً ال اقتراح للعقول 

وراءها. 

به  ومنها: للمإمنٌن ِمن زٌادة  -سبحانه-ما سبَّ

اإلٌمان واإلذعاِن، واالنقٌاِد على ما أحبوا 

وكرهوا، وما حصل لهم فً ذلك ِمن الرضا بقضاء 

ُوِعُدوا به، َّللا، وتصدٌِق موعوده، وانتظاِر ما 

ِكٌنِة التً  وشهوِد ِمنَّة َّللا ونِْعمتِه علٌهم بالسَّ

أنزلها فً ُقلوبهم، أحوج ما كانوا إلٌها فً تلك 

الحال التً ُتَزْعَزُع لها الجبالُ، فؤنزل َّللا علٌهم 

ِمن سكٌنته ما اطمؤنت به قلوُبهم، وقوٌت به 

نفُوُسهم، وازدادوا به إٌماًنا. 

جعل هذا الحكم الذي حكم به  -سبحانه-أنه  ومنها:

لِرسوله وللمإمنٌن سبًبا لما ذكره ِمن المؽفرة 

ر، وإلتم م ِمن ذنبه وما تؤخَّ ام نِعمتِه لرسوله ما تقدَّ

علٌه، ولهداٌته الصراَط المستقٌم، ونصِرِه النصر 

العزٌز، ورضاه به، ودخولِه تحته، وانشراِح 

صدره به مع ما فٌه ِمن الضٌم، وإعطاِء ما 

سؤلوه، كان ِمن األسباب التً نال بها الرسولُ 

َجَزاًء  -سبحانه-وأصحاُبه ذلك، ولهذا ذكره َّللا 

فِعٍل قام بالرسول وؼاٌة، وإنما ٌكون ذلك على 

وفتِحِه. -تعالى-والمإمنٌن عند حكِمِه  

النصَر بؤنه عزٌٌز فً  -سبحانه-وتؤمل كٌؾ وصَؾ 

هذا الموطن، ثم ذكر إنزالَ السكٌنة فً قلوِب 

المإمنٌن فً هذا الموطِن الذي اضطربت فٌِه 

لوُب، وَقلَِقْت أشدَّ القلق، فهً أحوُج ما كانت الق

ثم  إلى السكٌنِة، فازدادوا بها إٌماًنا إلى إٌمانهم،

دها بكونها  -سبحانه-ذكر  عَتهم لِرسوله، وأكَّ ٌْ َب

عًة له  ٌْ ٌَده -سبحانه-َب كانت فوَق  -تعالى-، وأن 

صلى َّللا علٌه -أٌدٌهم؛ إذ كانت ٌُد رسول َّللا 

ٌُّه، فالعقُد معه عقٌد  -وسلم كذلك، وهو رسولُه ونب

عته بٌعته، فَمن باٌعه، فكؤنما باٌع  ٌْ مع ُمْرِسلِِه، وَب

َّللا، وٌُد َّللا فوَق ٌده، وإذا كان الحجُر األسوُد 

له، فكؤنم ا ٌمٌَن َّللا فً األرض، فَمن صافحه وقبَّ

صلى َّللا -صافح َّللا، وقبَّل ٌمٌنه، فٌُد رسول َّللا 

أولى بهذا ِمن الَحَجر األسود، ثم أخبر  -علٌه وسلم

أن ناِكَث هذه البٌعة إنما ٌعود نكُثه على نفسه، 

وأن للُمَوفًِّ بها أجًرا عظًٌما، َفُكلُّ مإمن فقد باٌع 

عة على اإلسبلم وحقوقه،  ٌْ َّللا على لسان رسوله َب

وُموٍؾ. فناِكث 

ثم ذكَر حالَ َمن تخلََّؾ عنه ِمن األعراب، وظنهم 

ُه ٌخُذل رسولَه وأولٌاَءه وجنَده،  نِّ باهللِ أنَّ أسوأ الظَّ

هم، فلن ٌنقلبوا إلى أهلٌهم، وذلك  ٌُْظفُِر بهم َعُدوَّ و

وأسمابِِه وِصفاتِه، وما ٌلٌق به، ِمن جهلهم باهلل 

ٌُعاِملَه به ربُّه  وجهلهم برسوله وما ُهَو أهل أن 

ومواله. 
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عن رضاه عن المإمنٌن  -سبحانه-ثم أخبر 

عة لرسوله، وأنه  ٌْ َعلِم  -سبحانه-بدخولهم تحت الَب

لوبهم حٌنبٍذ ِمن الصدق والوفاء، وكمال ما فً ق

االنقٌاد، والطاعة، وإٌثار َّللا ورسولِِه على ما 

سواهُ، فؤنزل َّللا السكٌنَة والطمؤنٌنة، والرضا فً 

قلوبهم، وأثابهم على الرضا بُحكمه، والصبِر 

ألمره فتًحا قرًٌبا، ومؽانَِم كثٌرة ٌؤخذونها، وكان 

بَ  ٌْ َر ومؽانمها، ثم أولُ الفتح والمؽانم فتَح َخ

استمرت الفتوُح والمؽانُم إلى انقضاء الدهر. 

مؽانَِم كثٌرة ٌؤخذونها،  -سبحانه-ووعدهم 

ل لهم هذه الؽنٌمة، وفٌها قوالن:  وأخبرهم أنه عجَّ

ن  ٌْ أحدهما: أنه الصلُح الذي جرى بٌنهم وب

عدوهم. والثانً: أنها فتُح خٌبر وؼنابُمها، ثم 

اِس َعنُكمْ قال: ) ِدَي النَّ ٌْ ، فقٌل: (ٕٓ)الفتح:( َوَكؾَّ أَ

أٌدي أهِل مكة أن ٌقاتلوهم، وقٌل: أٌدي الٌهود 

وا بؤ ن ٌؽتالُوا َمْن بالمدٌنة بعد خروج حٌن همُّ

بَمن معه ِمن  -صلى َّللا علٌه وسلم-رسول َّللا 

الصحابة منها، وقٌل: هم أهل خٌبر وحلفاإهم 

الذٌن أرادوا نصرهم ِمن أَسد وؼطفان. والصحٌح 

تناول اآلٌة للجمٌع. 

ًة لِْلُمْإِمنٌِنَ : )وقوله ٌَ ، قٌل: (ٕٓ)الفتح:( َولَِتُكوَن آ

هذه الفعلة التً فعلها بكم، وهً كؾُّ أٌدي أعدابكم 

ُهم حٌنبٍذ كان أهل مكة وَمن  عنكم مع كثرتهم، فإنَّ

حولها، وأهلُ خٌبر وَمْن حولها، وأَسٌد وَؼَطَفان، 

م بٌَنهم وجمهوُر قبابل العرب أعداء لهم، وه

ِصلُوا إلٌهم بسوٍء، فِمن آٌاِت َّللا  ٌَ اَمِة، فلم  -كالشَّ

كؾُّ أٌدي أعدابهم عنهم، فلم ٌصلوا  -سبحانه

إلٌهم بسوٍء مع كثرتهم، وشدِة عداوتهم، وتولً 

حراستهم، وحفظهم فً مشهدهم ومؽٌبِهم. وقٌل: 

هً فتح خٌبر، جعلها آٌة لعباده المإمنٌن، 

-الفتوح، فإن َّللاَ  وعبلمة على ما بعدها ِمن

وعدهم مؽانِم كثٌرة، وفتوًحا عظٌمة،  -سبحانه

ل لهم فتَح خٌبر، وجعلها آٌة لما بعدها،  فعجَّ

وجزاًء لِصبرهم ورَضاهم ٌوَم الحدٌبٌة وشكراًنا، 

ولهذا خصَّ بها وبؽنابمها َمن شهد الحدٌبٌة. 

ْسَتقًٌِماثم قال: ) ُكْم ِصَراًطا مُّ ٌَ ْهِد ٌَ ، (ٕٓ)الفتح:( َو

َفِر والؽنابم الهداٌة،  فجمع لهم إلى النصِر والظَّ

ٌٌِّن منُصورٌن ؼانمٌن، ثم وعدهم  فجعلهم مهد

مؽانَِم كثٌرة وفُتوًحا أُخرى، لم ٌكونوا ذلك الوقت 

ُة، وقٌل: هً فاِرس قادرٌن علٌها، فقٌل: هً مكَّ 

والروم، وقٌل: الفتوُح التً بعد خٌبر ِمن مشارق 

األرض ومؽاربها. 

أن الكفار لو قاتلوا أولٌاَءه،  -سبحانه-ثم أخبر 

لولَّى الكفاُر األدباَر ؼٌَر منصورٌن، وأن هذه 

ته، فإن قٌل: سنته فً عباد ه قبلَهم، وال تبدٌلَ لُسنَّ

فقد قاتلُوهم ٌوم "أُُحد" وانتصروا علٌهم، ولم 

ٌولوا األدبار؟ 

عد معلق بشرٍط مذكور فً ؼٌر هذا هذا و قٌل:

الموضع، وهو الصبر والتقوى، وفات هذا الشرط 

ٌوَم أُُحد بَِفَشلِهم المنافً للصبر وتنازعهم 

وعصٌانهم المنافً للتقوى، فصرفهم عن عدوهم، 

ولم ٌحُصل الوعُد؛ النتفاء شرطه. 

أنه هو الذي كؾَّ أٌدي بعِضهم  -سبحانه-ثم ذكر 

عن بعض ِمن بعد أن أظفر المإمنٌن بهم؛ لما له 
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أنه كان فٌهم  فً ذلك ِمن الِحكم البالؽة التً منها:

هم، لم رجالٌ ونساء قد آمنوا، وهم ٌكُتمون إٌمانَ 

ٌعلْم بهم المسلمون، فلو سلطكم علٌهم، ألصبتم 

ٌُصٌبكم منهم معرة  ة الجٌش، وكان  أُولبك بمعرَّ

الُعدوان واإلٌقاع بَمن ال ٌستحق اإلٌقاع به، وذكر 

حصول المعرة بهم ِمن هإالء  -سبحانه-

المستضعفٌن المستخفٌِّن بهم؛ ألنها موجُب المعرة 

أنهم لو  -نهسبحا-الواقعة منهم بهم، وأخبر 

ب أعداءه عذاًبا ألًٌما  زاٌلوهم وتمٌزوا منهم، لعذَّ

فً الدنٌا؛ إما بالقتِل واألسر، وإما بؽٌره، ولكن 

ٌْن  دفع عنهم هذا العَذاَب لوجود هإالء المإمنٌن ب

أظهرهم، كما كان ٌدفُع عنهم عذاَب االستبصال، 

ن أظهرهم.  ٌْ ورسولُه ب

عما جعله الكفاُر فً قلوبهم ِمن  -سبحانه-ثم أخبر 

لم، التً  َحِمٌة الجاهلٌِة التً مصدرها الجهلُ والظُّ

وا رسولَه وِعباَده عن بٌته، وا  ألجلها صدُّ ٌُقِرُّ ولم 

وا لمحمٍد  ٌُقِرُّ بـ"بسم َّللا الرحمن الرحٌم"، ولم 

بؤنه رسول َّللا مع تحققهم صدقه، وتٌقنِهم صحَة 

رسالته بالبراهٌن التً شاهدوها، وسمعوا بها فً 

مدة عشرٌن سنة، وأضاؾ هذا الَجْعلَ إلٌهم وإن 

ٌُضاؾ إلٌهم سابُر  كان بقضابه وقدره، كما 

درتهم وإرادتهم.أفعالهم التً هً بقُ  

أنه أنزل فً قلِب رسوله  -سبحانه-ثم أخبر 

وأولٌابه ِمن السكٌنة ما هو مقابل لما فً قلوب 

ٌَّة الجاهلٌة،  فكانت السكٌنُة حظَّ أعدابه ِمن َحِم

رسوله وِحزبه، وَحمٌُة الجاهلٌة حظَّ المشركٌن 

وجندهم، ثم ألزم ِعباَده المإمنٌن كلمة التقوى، 

ٌُتقى َّللا بها، وأعلى  وهً ِجنس ٌعم كل كلمٍة 

َرْت بـ"بسم َّللا  نوِعها كلمُة اإلخبلص، وقد ُفسِّ

قرٌش أن  الرحمن الرحٌم"، وهً الكلمُة التً أبت

تلتِزمها، فؤلزمها َّللاُ أولٌاَءهُ وحزبه، وإنما َحَرَمَها 

أعداَءهُ صٌانة لها عن ؼٌر كفبها، وألزمها َمن 

هو أحقُّ بَها وأهلها، فوضعها فً موضعها، ولم 

ٌُضٌعها بوضعها فً ؼٌر أهلها، وهو العلٌم 

بمحالِّ تخصٌصه ومواضعه. 

أنه صَدَق رُسولَه رإٌاه فً  -سبحانه-ثم أخبر 

دخولهم المسجَد آمنٌن، وأنه سٌكون وال بد، ولكن 

-لم ٌكن قد آن وقت ذلك فً هذا العاِم، وَّللا 

َعلَِم ِمن مصلحة تؤخٌره إلى وقته ما لم  -سبحانه

- تعلموا أنتم، فؤنتم أحببتم استعجالَ ذلك، والربُّ 

علم ِمن مصلحة التؤخٌر وحكمته ما لم  -تعالى ٌَ

ن ٌدي ذلك فتًحا قرًٌبا، توطبة له  ٌْ م ب تعلُموه، فقدَّ

وتمهًٌدا. 

ثم أخبرهم بؤنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى 

ٌن  ٌُظهره على الدِّ ُكلِّه، فقد تكفل َّللا ودٌِن الحق لِ

لهذا األمر بالتمام واإلظهار على جمٌع أدٌان أهِل 

األرض، ففً هذا تقوٌة لقلوبهم، وبِشارة لهم 

وتثبٌٌت، وأن ٌكونوا على ثقٍة ِمن هذا الوعد الذي 

ال بد أن ٌنجزه، فبل تطنوا أن ما وقع ِمن 

اإلؼماض والقهِر ٌوَم الُحدٌبٌة ُنصرة لعدوه، وال 

ا  ًٌّ عن رسوله ودٌنه، كٌؾ وقد أرسله بدٌنه تخل

ٌُظِهَره على كل ِدٌٍن سواه؟!  الحق، ووعده أن 

رسولَه وحزبه الذٌن اختارهم  -سبحانه-ثم ذكر 

له، ومدحهم بؤحسن المدح، وذكر صفاِتهم فً 

فكان فً هذا أعظُم البراهٌن التوراة واإلنجٌل؛ 
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على صدق َمن جاء بالتوراة واإلنجٌل والقرآن، 

وأن هإالء هم المذكورون فً الكتب المتقدمة 

بهذه الصفات المشهورة فٌهم، ال كما ٌقول الكفار 

ٍك ودنٌا!عنهم: إنهم متؽلِّبون، طالُِبو ُمل 

ٌَهم  ولهذا لما رآهم نصارى الشام، وشاهدوا َهْد

وسٌرَتهم، وعدلهم وعلمهم، ورحَمتهم وزهَدهم 

"ما الذٌن فً الدنٌا، ورؼبتهم فً اآلخرة، قالوا: 

َصِحُبوا المسٌَح بؤفضلَ ِمن هإالء"، وكان هإالء 

النصارى أعرَؾ بالصحابة وفضلهم ِمن الرافضة 

أعدابهم، والرافضُة َتِصفُُهْم بضد ما وصفهم َّللا به 

ُ َفُهَو اْلُمْهَتِد فً هذه اآلٌة وؼٌرها )
ْهِد َّللاَّ ٌَ َمْن 

ا ُمْرِشًدا ًٌّ ٌُْضلِلْ َفلَْن َتِجَد لَُه َولِ " (7ٔ)الكهؾ:( َوَمْن 

. )انتهى ِمن زاد المعاد فً هدي خٌر العباد البن القٌم(
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 ) ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ )َوال َتْقُتلُوا النَّ

 "( فوابد فقهٌة ِمن "ُصلح الحدٌبٌة8)

برهامًكتبه/ ٌاسر  

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛ 

فقد ذكرنا فً المقال السابق جملة من الِحَكم التً 

 -صلى َّللا علٌه وسلم-مهادنة النبً تضمنتها 

لقرٌٍش فً الحدٌبٌة، ونذكر فً هذا المقال بعض 

الفوابد الفقهٌة ِمن قصة هذا الصلح. 

"َوِمْنَها:  فً زاد المعاد: -رحمه َّللا-قال ابن القٌم 

أَنَّ ااِلْستَِعاَنَة بِاْلُمْشِرِك اْلَمؤُْموِن فًِ اْلِجَهاِد َجابَِزٌة 

ًّ َكاَن َكافًِرا إِْذ َذاَك،  نه الخزاع ٌْ ِعْنَد اْلَحاَجِة؛ أِلَنَّ َع

ُه أَْقَرُب إِلَى اْختبَِلِطهِ  ،  َوفٌِِه ِمَن اْلَمْصلََحِة أَنَّ بِاْلَعُدوِّ

َوأَْخِذِه أَْخَباَرُهْم. 

َشُه  َوِمْنَها: ٌْ َتُه َوَج ٌَّ اْستِْحَباُب َمُشوَرِة اإْلَِماِم َرِع

ْأيِ َواْستَِطاَبًة لَِنفُوِسِهْم، َوأَْمًنا اْستِ ْخَراًجا لَِوْجِه الرَّ

ْخَتصُّ بِِعْلِمَها َبْعُضُهْم  ٌَ ًفا لَِمْصلََحٍة  لَِعَتبِِهْم، َوَتَعرُّ

بِّ فًِ َقْولِِه  : -َتَعالَى-ُدوَن َبْعٍض، َواْمتَِثااًل أِلَْمِر الرَّ

-، َوَقْد َمَدَح (9٘ٔ)آل عمران:( َوَشاِوْرُهْم فًِ اأْلَْمرِ )

َوأَْمُرُهْم ُشوَرى ِعَباَدهُ ِبَقْولِِه: ) -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى

َنُهمْ  ٌْ .  (8ٖ)الشورى:( َب

ٌم  َوِمْنَها: ٌْ أَنَّ ُمَصالََحَة اْلُمْشِرِكٌَن بَِبْعِض َما فٌِِه َض

اِجَحِة، َوَدْفِع َما  َعلَى اْلُمْسلِِمٌَن َجابَِزةٌ لِْلَمْصلََحِة الرَّ

ِن بِاْحتَِماِل  ٌْ ُهَو َشرٌّ ِمْنُه، َففٌِِه َدْفُع أَْعلَى اْلَمْفَسَدَت

َناُهَما. أَدْ  

أَنَّ اْلُمْشِرِكٌَن َوأَْهلَ اْلبَِدِع َواْلفُُجوِر َواْلُبَؽاِة َوِمْنَها: 

لََمِة إَِذا َطلَبُ  ُموَن فٌِِه ُحْرَمًة ِمْن َوالظَّ ٌَُعظِّ وا أَْمًرا 

 ِ ِه َوأُْعُطوهُ َوأُِعٌُنوا -َتَعاَلى-ُحُرَماِت َّللاَّ ٌْ ، أُِجٌُبوا إِلَ

ٌَُعاَوُنوَن َعلَى َما فٌِِه  َرهُ َف ٌْ ِه، َوإِْن َمَنُعوا َؼ ٌْ َعلَ

 ِ ، ، اَل َعلَى ُكْفِرِهْم َوَبْؽٌِِهمْ -َتَعالَى-َتْعِظٌُم ُحُرَماِت َّللاَّ

ا ِسَوى َذلَِك، َفُكلُّ َمِن اْلَتَمَس اْلُمَعاَوَنَة  ٌُْمَنُعوَن ِممَّ َو

 ِ ُمْرٍض لَُه، أُِجٌَب إِلَى َذلَِك  -َتَعالَى-َعلَى َمْحُبوٍب هلِلَّ

ْب َعلَى إَِعاَنتِِه َعلَى َذلَِك  َتَرتَّ ٌَ َكابًِنا َمْن َكاَن، َما لَْم 

ِ أَْعَظمُ  ِمْنُه، َوَهَذا ِمْن أََدقِّ  اْلَمْحُبوِب َمْبُؽوٌض هلِلَّ

اْلَمَواِضِع َوأَْصَعبَِها َوأََشقَِّها َعَلى النُّفُوِس؛ َولَِذلَِك 

َحاَبِة َمْن َضاَق، َوَقالَ عمر َما  َضاَق َعْنُه ِمَن الصَّ

اُه  ٌُق َتَلقَّ دِّ َقالَ، َحتَّى َعِملَ لَُه أَْعَمااًل َبْعَدهُ، َوالصِّ

ْسلٌِِم، َضا َوالتَّ َحتَّى َكاَن َقْلُبُه فٌِِه َعلَى َقْلِب  بِالرِّ

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َرُسوِل َّللاَّ ٌْ ُ َعلَ
، َوأََجاَب عمر -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ِن َجَواِب َرُسوِل َّللاَّ ٌْ ا َسؤَلَ َعْنُه ِمْن َذلَِك بَِع َعمَّ

ٌَق  دِّ ُدلُّ َعلَى أَنَّ الصِّ ٌَ ِه َوَسلََّم، َوَذلَِك  ٌْ ُ َعلَ
َصلَّى َّللاَّ

 ًَ َحاَبِة َوأَْكَملُُهْم َوأَْعَرفُُهْم  َرِض َّللاَّ َعْنُه أَْفَضلُ الصَّ

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َوَرُسولِِه  -َتَعالَى-بِاهللَّ ٌْ ُ َعلَ
، -َصلَّى َّللاَّ

ُهْم ُمَواَفَقًة  ِه، َوأََشدُّ َوأَْعلَُمُهْم بِِدٌنِِه َوأَْقَوُمُهْم بَِمَحابِّ

ْسؤَلْ عمر َعمَّ  ٌَ ا َعَرَض لَُه إاِلَّ َرُسولَ لَُه، َولَِذلَِك لَْم 

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َّللاَّ ٌْ ُ َعلَ
ًة ُدوَن  -َصلَّى َّللاَّ ٌَقُه َخاصَّ َوِصدِّ

َسابِِر أَْصَحابِِه. 

َجَواُز ُصْلِح اْلُكفَّاِر َعَلى َردِّ َمْن َجاَء ِمْنُهْم  َوِمْنَها:

ٌَُردَّ َمْن َذَهَب ِمَن اْلُمْسلِِمٌَن  إِلَى اْلُمْسلِِمٌَن، َوأاَلَّ 

ُجوُز  ٌَ َساُء َفبَل  ا النِّ َساِء، َوأَمَّ ِر النِّ ٌْ ِهْم، َهَذا فًِ َؼ ٌْ إِلَ

ِهنَّ إِلَى الْ  ْسِخ اْشتَِراُط َردِّ ُكفَّاِر، َوَهَذا َمْوِضُع النَّ

ًة فًِ َهَذا اْلَعْقِد ِبَنصِّ اْلُقْرآِن، َواَل َسبٌِلَ إِلَى  َخاصَّ

ِر ُموِجٍب.   ٌْ ِرِه بَِؽ ٌْ ْسِخ فًِ َؼ َدْعَوى النَّ
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أَنَّ َردَّ َمْن َجاَء ِمَن اْلُكفَّاِر إِلَى اإْلَِماِم اَل َوِمْنَها: 

ِر َبلَِد اإْلَِماِم،  ٌْ َتَناَولُ َمْن َخَرَج ِمْنُهْم ُمْسلًِما إِلَى َؼ ٌَ

ُه إَِذا َجاَء إِلَى َبلَِد اإْلَِماِم اَل  هُ بُِدوِن َوأَنَّ ِه َردُّ ٌْ ِجُب َعلَ ٌَ  

 ًَّ بِ لَِب؛ َفإِنَّ النَّ ِه َوَسلَّمَ -الطَّ ٌْ ُ َعلَ
ُردَّ  -َصلَّى َّللاَّ ٌَ لَْم 

ُجوِع،  أَبا َبِصٌٍر ِحٌَن َجاَءهُ، َواَل أَْكَرَهُه َعلَى الرُّ

َنُهْم ِمْن أَْخِذِه، َولَْم  ا َجاُءوا فًِ َطلَبِِه َمكَّ َولَِكْن لَمَّ

ُجوِع.ٌُْكِرهْ   ُه َعلَى الرُّ

ُنوا ِمْنُه َوِمْنَها:  أَنَّ اْلُمَعاَهِدٌَن إَِذا َتَسلَُّموهُ َوَتَمكَّ

ٍة َواَل َقَوٍد، َولَْم َفَقَتلَ أََحًدا ِمنْ  ٌَ ْضَمْنُه بِِد ٌَ ُهْم لَْم 

ُكوُن ُحْكُمُه فًِ َذلَِك ُحْكَم َقْتلِِه  ٌَ ْضَمْنُه اإْلَِماُم، َبلْ  ٌَ

ِهْم؛ َفإِنَّ أَبا  ٌْ َماِم َعلَ ُث اَل ُحْكَم لئِْلِ ٌْ اِرِهْم، َح ٌَ لَُهْم فًِ ِد

ِن بِ  ٌْ ِن اْلُمَعاَهَد ٌْ ُجلَ َفِة، َبِصٌٍر َقَتلَ أََحَد الرَّ ٌْ ِذي اْلُحلَ

ًَ ِمْن ُحْكِم اْلَمِدٌَنِة، َولَِكْن َكاَن َقْد َتَسلَُّموهُ  َوِه

ِد اإْلَِماِم َوُحْكِمِه.  ٌَ َوفُِصلَ َعْن 

أَنَّ اْلُمَعاَهِدٌَن إَِذا َعاَهُدوا اإْلَِماَم َفَخَرَجْت َوِمْنَها: 

ِمْنُهْم َطابَِفٌة، َفَحاَرَبْتُهْم َوَؼنَِمْت أَْمَوالَُهْم، َولَْم 

ِجْب َعلَى اإْلَِماِم َدْفُعُهْم  ٌَ ُزوا إِلَى اإْلَِماِم، لَْم  ٌَّ َتَح ٌَ

َوَسَواٌء َدَخلُوا فًِ َعْقِد اإْلَِماِم  َعْنُهْم َوَمْنُعُهْم ِمْنُهْم،

َن  ٌْ ْدُخلُوا، َواْلَعْهُد الَِّذي َكاَن َب ٌَ َوَعْهِدِه َوِدٌنِِه أَْو لَْم 

 ًِّ بِ ِه َوَسلَّمَ -النَّ ٌْ ُ َعلَ
َن اْلُمْشِرِكٌَن لَْم  -َصلَّى َّللاَّ ٌْ َوَب

َنُهْم، ٌْ َن أَبً َبِصٌٍر َوأَْصَحابِِه َوَب ٌْ ُكْن َعْهًدا َب َوَعلَى  ٌَ

َن َبْعِض ُملُوِك اْلُمْسلِِمٌَن َوَبْعِض  ٌْ َهَذا َفإَِذا َكاَن َب

ِرِهْم َعْهٌد َجاَز لَِملٍِك  ٌْ ِة ِمَن النََّصاَرى َوَؼ مَّ أَْهِل الذِّ

ْؽَنَم  ٌَ ْؽُزَوُهْم َو ٌَ آَخَر ِمْن ُملُوِك اْلُمْسلِِمٌَن أَْن 

نَ  ٌْ َنُه َوَب ٌْ ُكْن َب ٌَ ُهْم َعْهٌد، َكَما أَْفَتى بِِه أَْمَوالَُهْم إَِذا لَْم 

َة َوَسْبٌِِهْم، ُمْسَتِداّلً  ٌَ ُخ اإْلِْسبَلِم فًِ َنَصاَرى َملَْط ٌْ َش

ِة أبً َبِصٌٍر َمَع اْلُمْشِرِكٌَن"  )انتهى كبلمه(.  بِقِصَّ

َنُهْم َعْهٌد"؛ ٌْ َنُه َوَب ٌْ ُكْن َب ٌَ ه إلى قوله: "إَِذا لَْم   وتنبَّ

أما إذا كان قد دخل ببلدهم بعهد أماٍن؛ فبل ٌجوز 

عتدي علٌهم فً له أن ٌنقض ذلك العهد أو ٌ

دٌارهم وقد دخلها بؤمان منهم له، وهو عند عامة 

أهل العلم أمان لهم منه. 

فً -فً فتح الباري  -رحمه َّللا-قال ابن حجر 

"َوفٌِِه َجَواُز اْستِْنَصاِح َبْعِض : -فوابد هذا الحدٌث

ِة إَِذا َدلَِّت اْلَقَرابُِن َعلَى  مَّ اْلُمَعاَهِدٌَن َوأَْهِل الذِّ

ْجِرَبُة بِإٌَِثاِرِهْم أَْهلَ اإْلِْسبَلِم  ُنْصِحِهْم، َوَشِهَدِت التَّ

ِرِهْم َولَْو َكاُنوا ِمْن أَْهِل ِدٌنِ ٌْ ٌُْسَتَفاُد َعلَى َؼ ِهْم. َو

ِمْنُه َجَواُز اْستِْنَصاِح َبْعِض ُملُوِك اْلَعُدوِّ اْستِْظَهاًرا 

ٌَُعدُّ َذلَِك ِمْن ُمَوااَلِة اْلُكفَّاِر، َواَل  ِرِهْم، َواَل  ٌْ َعلَى َؼ

ِ، َبلْ ِمْن َقبٌِِل اْستِْخَداِمِهْم َوَتْقلٌِِل  ِة أَْعَداِء َّللاَّ ُمَوادَّ

ْلَزُم َشْوَكِة َجْمِعهِ  ٌَ ْم، َوإِْنَكاِء َبْعِضِهْم بَِبْعٍض، َواَل 

ِمْن َذلَِك َجَواُز ااِلْستَِعاَنِة بِاْلُمْشِرِكٌَن َعلَى 

اإْلِْطبَلِق". 

ا اْلَمالُ -صلى َّللا علٌه وسلم-وقال فً قوله  : )َوأَمَّ

ٍء(  َفلَْستُ  ًْ أَْي اَل " :)رواه البخاري(ِمْنُه فًِ َش

ُه اَل  ٌُْسَتَفاُد ِمْنُه أَنَّ ُض لَُه؛ لَِكْونِِه أََخَذهُ َؼْدًرا. َو أََتَعرَّ

اِر  ِحلُّ أَْخُذ أَْمَواِل اْلُكفَّ َؼْدًرا؛ أِلَنَّ  -فًِ َحاِل اأْلَْمنِ -ٌَ

ى  ْصَطِحُبوَن َعَلى اأْلََماَنِة، َواأْلََماَنُة ُتَإدَّ ٌَ ْفَقَة  الرُّ

لًِما َكاَن أَْو َكافًِرا، َوأَنَّ أَْمَوالَ اْلُكفَّاِر إِلَى أَْهلَِها؛ ُمسْ 

 ًَّ بِ َما َتِحلُّ بِاْلُمَحاَرَبِة َواْلُمَؽالََبِة، َولََعلَّ النَّ َصلَّى -إِنَّ

ِه َوسلم ٌْ ُ َعلَ ٌُْسلَِم  -َّللاَّ ده إَلَمَكان أَْن  ٌَ ترك الَمال فًِ 

ٌُسْ  ِهْم أَْمَوالَُهْم، َو ٌْ ُردَّ إِلَ ٌَ ِة أَنَّ َقْوُمُه َف َتَفاُد ِمَن اْلقِصَّ

ِه َضَماٌن،  ٌْ ُكْن َعلَ ٌَ ًِّ لَْم  ًَّ إَِذا أَْتلََؾ َمالَ اْلَحْربِ اْلَحْربِ

ِة".  ٌَّ افِِع ِن لِلشَّ ٌْ َوَهَذا أََحُد اْلَوْجَه
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"َوَقِد اْخَتلََؾ اْلُعلََماُء  :-رحمه َّللا-وقال ابن حجر 

ِة الَّتًِ َتُجوُز اْلُمَهاَدَنُة فٌَِها َمَع اْلُمْشِرِكٌَن،  فًِ اْلُمدَّ

َفقٌِلَ: اَل ُتَجاِوُز َعْشَر ِسنٌَِن َعلَى َما فًِ َهَذا 

ًِّ َواْلُجْمُهوِر. َوقٌِلَ: اْلَحِدٌِث، َوُهَو َقْولُ  افِِع الشَّ

اَدةُ. َوقٌِلَ اَل ُتَجاِوُز أَْرَبَع ِسنٌَِن. َوِقٌلَ:  ٌَ َتُجوُز الزِّ

 ُ اِجُح، َوَّللاَّ لُ ُهَو الرَّ ِن. َواأْلَوَّ ٌْ َثبَلًثا. َوقٌِلَ: َسَنَت

أَْعلَُم".  

ٌَّد بمدٍة، وأما العهد تنبٌه:  هذا فً العهد المق

"المطلق" مثل "وثٌقة المدٌنة"، ومثل كثٌر ِمن 

؛ فهذا عهد -صلى َّللا علٌه وسلم-عهود النبً 

جابز ولٌس ببلزم، وقد سبق بٌان أحكامه فً 

ت "وثٌقة المدٌنة".مقاال 

-فً قول رسول َّللا  -رحمه َّللا-قال ابن حجر 

ا أََبا َجْنَدٍل اْصبِْر -صلى َّللا علٌه وسلم ٌَ ( :

َ َجاِعلٌ لََك َفْرًجا 
ا اَل َنْؽِدُر، َوإِنَّ َّللاَّ َواْحَتِسْب، َفإِنَّ

 :)أخرجه أحمد وابن إسحاق بسنٍد حسن(َرًجا( َوَمخْ 

ْمِشً إِلَى َجْنبِِه،  ٌَ "َقالَ: َفَوَثَب ُعَمُر َمَع أَبًِ َجْنَدٍل 

َما َدُم أََحِدِهْم  َما ُهْم ُمْشِرُكوَن، َوإِنَّ قُولُ: اْصبِْر َفإِنَّ ٌَ َو

قُولُ  ٌَ ِؾ ِمْنُه،  ٌْ ٌُْدنًِ َقابَِمَة السَّ َكَدِم َكْلٍب، َقالَ َو

ؤُْخَذهُ ِمنًِّ  ٌَ ْضِرَب بِِه أََباهُ، ُعَمُر: َرَجْوُت أَْن  ٌَ َف

ُجلُ   ُة.  -أَْي َبِخلَ -َفَضنَّ الرَّ ٌَّ بِؤَبٌِِه َوَنَفَذِت اْلَقِض

ِة أَبًِ  لَ اْلُعلََماُء َما َوَقَع فًِ قِصَّ : َتؤَوَّ ًُّ ابِ َقالَ اْلَخطَّ

َة َجْنَدٍل َعلَى َوْجهَ  ٌَّ قِ َ َقْد أََباَح التَّ
ِن: أََحُدُهَما: أَنَّ َّللاَّ ٌْ

َص لَُه أَْن ٌَتَكلَّم باْلكْفر  لِْلُمْسلِِم إَِذا َخاَؾ اْلَهبَلَك َوَرخَّ

ُكْن  ٌَ ُة، َفلَْم  ٌَ ْوِر ٌُْمِكْنُه التَّ َمَع إِْضَماِر اإْلٌَِماِن إِْن لَْم 

ِهْم إِْسبَلًما أِلَبًِ َجْنَدلٍ  ٌْ هُ إِلَ إَِلى اْلَهبَلِك َمَع ُوُجوِدِه  َردُّ

ِة. َواْلَوْجُه  ٌَّ قِ بٌِلَ إِلَى اْلَخبَلِص ِمَن اْلَمْوِت بِالتَّ السَّ

هُ إِلَى أَبٌِِه، َواْلَؽالُِب أَنَّ أََباهُ اَل  َما َردَّ ُه إِنَّ انًِ: أَنَّ الثَّ

َبُه أَْو َسَجَنُه؛ َفلَُه مندوح ْبلُُػ بِِه اْلَهبَلَك َوإِْن َعذَّ ة ٌَ

ِه ِمَن اْلفِْتَنِة؛ َفإِنَّ  ٌْ ًضا، َوأما َما ٌَخاؾ َعلَ ٌْ بالتقٌة أَ

ْبَتلًِ بِِه َصْبَر ِعَباِدِه  ٌَ  ِ َذلَِك اْمتَِحاٌن ِمَن َّللاَّ

اْلُمْإِمنٌَِن. 

ُجوُز  ٌَ ْلُح َمَع اْلُمْشِرِكٌَن َواْخَتلََؾ اْلُعلََماُء: َهلْ  الصُّ

ِهْم َمْن َجاَء ُمْسلًِما ِمْن ِعْنِدِهْم إِلَى  ٌْ ٌَُردَّ إِلَ َعلَى أَْن 

ِه  ٌْ ببَِلِد اْلُمْسلِِمٌَن أَْم اَل؟ َفقٌِلَ: َنَعْم، َعلَى َما َدلَّْت َعلَ

ُة أَبًِ َجْنَدٍل َوأَبًِ َبِصٌٍر. َوقٌِلَ: اَل، َوأَنَّ الَِّذي  قِصَّ

ِة َمْنُسوٌخ، َوأَنَّ َناِسَخُه َحِدٌُث: "أََنا  َوَقعَ  فًِ اْلقِصَّ

َن ُمْشِرِكٌَن"، َوُهَو َقْولُ  ٌْ َبِريٌء ِمْن ُمْسلٍِم َب

َن اْلَعاقِِل،  ٌْ ِة َتْفِصٌلٌ َب ٌَّ افِِع ِة، َوِعْنَد الشَّ ٌَّ اْلَحَنفِ

اِن. َوَقالَ َبْعُض  ٌَُردَّ ، َفبَل  ًِّ بِ َواْلَمْجُنوِن َوالصَّ

ا ُث الشَّ ٌْ ُكوَن اْلُمْسلُِم بَِح ٌَ دِّ أَْن  ِة: َضابُِط َجَواِز الرَّ ٌَّ فِِع

ُ أَْعلَُم" 
ِه اْلِهْجَرةُ ِمْن َداِر اْلَحْرِب. َوَّللاَّ ٌْ اَل َتِجُب َعلَ

. )انتهى كبلمه(

وقد سبق إنكار ابن القٌم لوجود شًٍء ِمن النسخ 

بالقصة "إال رد النساء"، وهو ظاهر األحادٌث. 

َقالَ ابن إِْسَحاَق: َقالَ "  :-رحمه َّللا-قال ابن حجر 

 ِ ْهِريُّ فًِ َحِدٌثِِه: ُثمَّ اْنَصَرَؾ َرُسولُ َّللاَّ َصلَّى -الزُّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ
َة  -َّللاَّ َن َمكَّ ٌْ َقافبًِل َحتَّى إَِذا َكاَن َب

َواْلَمِدٌَنِة َوَنَزلَْت ُسوَرةُ اْلَفْتِح، َفَذَكَر اْلَحِدٌَث فًِ 

: َفَما فُتَِح فًِ َتْفِسٌِرَها إِلَى أَ  ْهِريُّ ْن َقالَ: َقالَ الزُّ

َما  ِة، إِنَّ ٌَ بِ ٌْ اإْلِْسبَلِم َفْتٌح َقْبلَُه َكاَن أَْعَظَم ِمْن َفْتِح اْلُحَد

ا َكاَنِت اْلُهْدَنُة  اُس، َولَمَّ ُث اْلَتَقى النَّ ٌْ َكاَن اْلِقَتالُ َح

اُس َكلََّم َبْعُضهُ  ْم َبْعًضا، َوَوَضَعِت اْلَحْرُب َوأَِمَن النَّ

َواْلَتَقْوا َوَتَفاَوُضوا فًِ اْلَحِدٌِث َواْلُمَناَزَعِة، َولَْم 
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ِة إاِلَّ َدَخلَ  ًبا فًِ تِْلَك اْلُمدَّ ٌْ ْعقِلُ َش ٌَ ٌَُكلَّْم أََحٌد بِاإْلِْسبَلِم 

ِن ِمْثلُ َمْن َكاَن فًِ  ٌْ َنَت نَِك السَّ ٌْ فٌِِه، َولََقْد َدَخلَ فًِ َت

ْعنًِ ِمْن َصَناِدٌِد اإْلِْسبَلِم َقْبلَ  ٌَ َذلَِك أَْو أَْكَثُر، 

ٍش!"  ٌْ . )انتهى(قَُر

فإن استقرار  وهذه مسؤلة ؼاٌة فً األهمٌة:

المجتمعات، والهدوء فً الحوارات ِمن أعظم ما 

ٌكون سبًبا فً هداٌة الخلق؛ بخبلؾ اضطراب 

األحوال، وانتشار القتل والفساد؛ ألم تسمع إلى 

َحتَّى فً قصة ذي القرنٌن: ) -عز وجل-ول َّللا ق

ِن َوَجَد ِمْن ُدونِِهَما َقْوًما اَل  ٌْ دَّ َن السَّ ٌْ إَِذا َبلََػ َب

ِن إِنَّ  ٌْ اَذا اْلَقْرَن ٌَ ْفَقُهوَن َقْواًل . َقالُوا  ٌَ َكاُدوَن  ٌَ

ؤُْجوجَ  َوَمؤُْجوَج ُمْفِسُدوَن فًِ اأْلَْرِض َفَهلْ َنْجَعلُ  ٌَ

ا . َقالَ َما  َنُهْم َسّدً ٌْ َنَنا َوَب ٌْ لََك َخْرًجا َعلَى أَْن َتْجَعلَ َب

َنُكْم  ٌْ ٍة أَْجَعلْ َب ٌر َفؤَِعٌُنونًِ بِقُوَّ ٌْ نًِّ فٌِِه َربًِّ َخ َمكَّ

َنُهْم َرْدًما ٌْ ، إلى آخر اآلٌات. (9٘-9ٖ)الكهؾ:( َوَب

ٌَّن لهم أن َّللا  َنهم أواًل ثم َب سبحانه -فإنما أَمَّ

َقالَ هو الذي تفضل علٌه بذلك، فقال: ) -وتعالى

اَء  َهَذا َرْحَمٌة ِمْن َربًِّ َفإَِذا َجاَء َوْعُد َربًِّ َجَعلَُه َدكَّ

ا . (98)الكهؾ:( َوَكاَن َوْعُد َربًِّ َحّقً

فانتشار الفساد والقتل واالضطراب ؼالًبا فً 

مجتمع ِمن المجتمعات ال ٌجعل الناس ٌفقهون 

عز -قواًل؛ ولذلك أمكن للمسلم أن ٌدعو إلى َّللا 

، فإنهم ٌرؼبون فً ذلك؛ ألن  -وجل ًّ فً جو ِسْلِم

ذلك أدعى إلى قبول اإلسبلم، وَّللا المستعان. 

ًُّ : -رحمه َّللا-قال ابن حجر  بِ -"َقْولُُه: َفؤَْرَسلَ النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ
ِهْم  -َصلَّى َّللاَّ ٌْ أي إلى أبً بصٌر -إِلَ

طلب المشركون أن  وأبً جندل وَمن معهم بعد أن

ِة أَبًِ اأْلَْسَوِد اْلَمْذُكوَرِة: -ٌؤخذهم عنده ٌَ ، فًِ ِرَوا

ِة ُموَسى ْبِن  ٌَ ِه، َوفًِ ِرَوا ٌْ ِهْم َفَقِدُموا َعلَ ٌْ َفَبَعَث إِلَ

 ِ : َفَكَتَب َرُسولُ َّللاَّ ْهِريِّ ُ -ُعْقَبَة َعِن الزُّ َصلَّى َّللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ، َفَقِدَم ِكَتاُبُه َوأَُبو إِلَى أَبًِ َبِصٌرٍ  -َعلَ

 ِ ُموُت، َفَماَت َوِكَتاُب َرُسوِل َّللاَّ ٌَ ُ -َبِصٌٍر  َصلَّى َّللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِدِه؛ َفَدَفَنُه أَُبو َجْنَدٍل َمَكاَنُه، َوَجَعلَ  -َعلَ ٌَ فًِ 

. )انتهى(ِعْنَد َقْبِرِه َمْسِجًدا" 

لٌس فٌه دلٌل على  -بًل مع كونه ُمرسَ -وهذا تنبٌه: 

جواز اتخاذ القبور مساجد، وال عندها؛ ألجل أن 

صلى -هذا كان باجتهاٍد منه لم ٌطلع علٌه النبً 

صلى َّللا -، وقد ثبت إنكار النبً -َّللا علٌه وسلم

اتخاذ القبور مساجد فً أحادٌث  -علٌه وسلم

مستفٌضة، بل متواترة. 

"َقالَ: َوَقِدَم أَُبو  :-رحمه َّللا-قال الحافظ ابن حجر 

َزلْ بَِها إِلَى أَْن  ٌَ َجْنَدٍل َوَمْن َمَعُه إِلَى اْلَمِدٌَنِة، َفلَْم 

اِم  ُمَجاِهًدا َفاْسُتْشِهَد فًِ ِخبَلَفِة ُعَمَر، َخَرَج إِلَى الشَّ

ٌَُسلَِّم أََبا َجْنَدٍل  َقالَ: َفَعلَِم الَِّذٌَن َكاُنوا أََشاُروا ِبؤَْن اَل 

 ِ ِه -إِلَى أَبٌِِه أَنَّ َطاَعَة َرُسوِل َّللاَّ ٌْ ُ َعلَ
َصلَّى َّللاَّ

ا َكِرُهوا.  -َوَسلَّمَ   ٌر ِممَّ ٌْ َخ

ِة أَبًِ َبِصٌٍر ِمَن اْلَفَوابِِد: َجَواُز َقْتِل  َوفًِ قِصَّ

ٌَُعدُّ َما َوَقَع ِمْن أَبًِ  اْلُمْشِرِك اْلُمْعَتِدي ِؼٌلًَة، َواَل 

ُكْن فًِ ُجْملَِة َمْن َدَخلَ فًِ  َبِصٌرٍ  ٌَ ُه لَْم  َؼْدًرا؛ أِلَنَّ

 ًِّ بِ َن النَّ ٌْ ِه َوَسلَّمَ -اْلُمَعاَقَدِة الَّتًِ َب ٌْ ُ َعلَ
 -َصلَّى َّللاَّ

ُه  َة، لَِكنَّ ُه إِْذ َذاَك َكاَن َمْحُبوًسا بَِمكَّ ٍش؛ أِلَنَّ ٌْ َن قَُر ٌْ َوَب

ٌُِعٌُدهُ  ًَ أَنَّ اْلُمْشِرَك  ا َخِش إِلَى اْلُمْشِرِكٌَن َدَرأَ َعْن  لَمَّ

 ًُّ بِ ٌُْنِكِر النَّ َنْفِسِه بَِقْتلِِه، َوَداَفَع َعْن ِدٌنِِه بَِذلَِك، َولَْم 

َقْولَُه َذلَِك. 
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ِه  َوفٌِِه: ٌْ ُكْن َعلَ ٌَ أَنَّ َمْن َفَعلَ ِمْثلَ فِْعِل أَبًِ َبِصٌٍر لَْم 

لَ  ٌْ ة، َوقد َوقع ِعْند بن إِْسَحاَق أَنَّ ُسَه ٌَ َقَوٌد َواَل ِد

ُه  تِِه؛ أِلَنَّ ٌَ ا َبلََؽُه َقْتلُ اْلَعاِمِريِّ َطالََب بِِد ْبَن َعْمٍرو لَمَّ

ٍد ِمْن َرْهِطِه، َفقَ  َس َعلَى ُمَحمَّ ٌْ اَن: لَ ٌَ الَ لَُه أَُبو ُسْف

ِه َوأَْسلََمُه  ٌْ ُه َوفَّى بَِما َعلَ ُمَطالََبٌة بَِذلَِك؛ أِلَنَّ

ْقُتْلُه بِؤَْمِرِه، َواَل َعلَى آِل أَبًِ َبِصٌٍر  ٌَ لَِرُسولُِكْم، َولَْم 

َس َعلَى ِدٌنِِهْم.  ٌْ ُه لَ ٌء؛ أِلَنَّ ًْ ًضا َش ٌْ أَ

ُردُّ َعلَى اْلُمْشِرِكٌَن َمْن َجاَء  َوفٌِِه: ٌَ ُه َكاَن اَل  أَنَّ

ا َطلَُبوا أََبا َبِصٌٍر  ُهْم لَمَّ ِمْنُهْم إاِلَّ بَِطلٍَب ِمْنُهْم؛ أِلَنَّ

ا َحضَ  ٍة أَْسلََمُه لَُهْم، َولَمَّ لَ َمرَّ ا لَْم أَوَّ ًٌ ِه َثانِ ٌْ َر إِلَ

ِه َوُهَو ِعْنَدهُ أَلَْرَسلَُه،  ٌْ ٌُْرِسْلُه لَُهْم، َبلْ لَْو أَْرَسلُوا إِلَ

ًَ أَُبو َبِصٌٍر ِمْن َذلَِك َنَجا بَِنْفِسِه.  ا َخِش َفلَمَّ

ُكوَن الَِّذي َحَضَر ِمْن َداِر َوفٌِِه:  ٌَ دِّ أَْن  أَنَّ َشْرَط الرَّ

ُكْن  ٌَ َتَناَولُ َمْن لَْم  ٌَ ا فًِ َبَلِد اإْلَِماِم، َواَل  ًٌ ْرِك َباقِ الشِّ

ِه.   ٌْ ًزا إِلَ ٌِّ ِد اإْلَِماِم َواَل ُمَتَح ٌَ َتْحَت 

ِرٌَن أَنَّ َبْعَض ُملُوِك  َواْسَتْنَبَط ِمْنُه َبْعُض اْلُمَتؤَخِّ

ْرِك  اْلُمْسلِِمٌَن َمَثبًل لَْو َهاَدَن َبْعَض ُملُوِك الشِّ

َفَؽَزاُهْم َملٌِك آَخُر ِمَن اْلُمْسلِِمٌَن َفَقَتلَُهْم َوَؼنَِم 

َنُهْم لَْم أَْمَوالَُهْم َجاَز لَُه َذلَِك؛ أِلَنَّ َعْهَد الَِّذي َهادَ 

ْخَفى أَنَّ َمَحلَّ َذلَِك َما  ٌَ ٌَُهاِدْنُهْم، َواَل  َتَناَولْ َمْن لَْم  ٌَ

ُكْن ُهَناَك َقِرٌَنُة َتْعِمٌٍم"  ٌَ .  )انتهى(إَِذا لَْم 

رحمه -وهو ٌقصد بذلك ما ذكره اإلمام ابن القٌم 

مما قد مضى. -َّللا 
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 ) ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ )َواَل َتْقُتلُوا النَّ

(9 )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛ 

التً -فالنوع الرابع ِمن أنواع العهود مع الكفار 

: "األمان"، وهو -ٌُعَصم بها دُم الكافر ومالُه

أماٌن ِمن المسلمٌن لكافٍر ٌدخل ببلَدهم  نوعان:

وٌدخل ببلد اإلسبلم. والثانً: أماٌن ِمن الكفار 

لُمسلِم ٌدخل ببلد الكفر، فٌكون أماًنا منه لهم عند 

عامة أهل العلم. 

وهو عقد شخصً فً نوعٌه آلحاد الكفار ِمن 

آحاٍد ِمن المسلمٌن، وِمن الكفار آلحاد المسلمٌن. 

ونبدأ بالنوع األول، وهو: "أمان المسلمٌن آلحاد 

َوإِْن : )-سبحانه وتعالى-وهذا أَصلُه قوله  الكفار":

ْسَمَع  ٌَ َن اْلُمْشِرِكٌَن اْسَتَجاَرَك َفؤَِجْرهُ َحتَّى  أََحٌد مِّ

ِ ُثمَّ أَ  ْعلَُمونَ َكبَلَم َّللاَّ ٌَ ُهْم َقْوٌم الَّ  ( ْبلِْؽُه َمؤَْمَنُه َذلَِك بِؤَنَّ

. (ٙ)التوبة:

- لنبٌه -تعالى-"ٌقول  :-رحمه َّللا-قال ابن كثٌر 

َن : )-صلوات َّللا وسبلمه علٌه َوإِْن أََحٌد مِّ

( الذٌن أََمْرُتَك بقتالهم، وأحللُت لك اْلُمْشِرِكٌنَ 

( أي: اْسَتَجاَركَ وأموالهم، ) استباحة نفوسهم

ِ اسَتؤَمَنك، فؤَِجْبُه إلى ُطْلَبتِه ) ْسَمَع َكبَلَم َّللاَّ ٌَ ( َحتَّى 

أي: )القرآن(، تقرإه علٌه وتذكر له شًٌبا ِمن أمر 

ة َّللا، ) ٌن ُتقٌِم علٌه به ُحجَّ ( ُثمَّ أَْبلِْؽُه َمؤَْمَنهُ الدِّ

أي: وهو آمن مستمر األمان حتى ٌرجع إلى ببلده 

ْعلَُمونَ َذلِ وداره ومؤمنه، ) ٌَ ُهْم َقْوٌم الَّ  ( أي: َك بِؤَنَّ

إنما َشَرْعنا أماَن ِمْثِل هإالء لٌعلموا دٌن َّللا، 

وتنتشر دعوة َّللا فً عباده. 

وقال ابن أبً نجٌح، عن مجاهد، فً تفسٌر هذه 

اآلٌة، قال: إنساٌن ٌؤتٌك ٌسمع ما تقول وما أُنِزل 

علٌك؛ فهو آمن حتى ٌؤتٌك فٌسمع كبلم َّللا، وحتى 

-ٌبلػ مؤمنه، حٌث جاء، وِمن هذا كان رسول َّللا 

ٌُعطً األماَن لَمن جاءه  -صلى َّللا علٌه وسلم

ما جاءه ٌوم الحدٌبٌة مسترشًدا أو فً رسالة، ك

جماعٌة ِمن الرسل ِمن قرٌش، منهم: ُعْرَوة بن 

مسعود، وِمْكَرز بن حفص، وُسَهٌل بن عمرو، 

وؼٌُرهم، واحًدا بعد واحٍد، ٌترددون فً القضٌة 

ن المشركٌن، فرأوا ِمن إعظام المسلمٌن  ٌْ بٌنه وب

ما َبَهَرُهم، وما  -صلى َّللا علٌه وسلم-رسولَ َّللا 

ٌْصر؛ فرجعوا إلى لم ٌشاهدو ه عند َملٍِك وال َق

قومهم فؤخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثالُه ِمن 

أكبر أسباب هداٌة أكثِرهم. 

اب على  لَِمة الَكذَّ ٌْ ولهذا أًٌضا لما َقِدم رسول ُمَس

قال له: أتشهد  -صلى َّللا علٌه وسلم-رسول َّللا 

لَِمة رسولُ َّللا؟ قال: نعم. فقال رسولُ َّللا  ٌْ -أن ُمَس

ُسلَ اَل : )-صلى َّللا علٌه وسلم ِ لَْواَل أَنَّ الرُّ أََما َوَّللاَّ

)رواه أحمد وأبو داود، ( ُتْقَتلُ لََضَرْبُت أَْعَناَقُكَما

ٌََّض َّللا له ضرب اوصححه األلبانً( لُعُنِق فً ، وقد َق

إمارة ابن مسعود على الكوفة، وكان ٌقال له: ابن 

احة، ظهر عنه فً زمان ابن مسعود أنه ٌشهد  وَّ النَّ

لَِمة بالرسالة، فؤرسل إلٌه ابن مسعود فقال  ٌْ لُمَس
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له: "إنك اآلن لست فً رسالة"، وأمر به فُضِرَبت 

ُعُنقُه، ال رحمه َّللا، ولعنه. 

والَؽَرض أن َمن َقِدم ِمن دار الحرب إلى دار 

اإلسبلم فً أداء رسالٍة، أو تجارٍة، أو طلب ُصْلٍح 

ٍة، أو نحو ذلك ِمن  ٌَ أو ُمَهاَدَنٍة، أو َحمل ِجْز

 ًَ األسباب، فَطلَب ِمن اإلمام أو ناببه أماًنا، أُْعِط

ًدا فً دار اإلسبلم، وحتى ٌرجع أماًنا ما دام ُمَترَ  دِّ

إلى مؤمنه وموطنه. لكن قال العلماء: ال ٌجوز أن 

ن ِمن اإلقامة فً دار اإلسبلم َسَنة، وٌجوز أن  ٌَُمكَّ

ن ذلك  ٌْ ن ِمن إقامة أربعة أشهر، وفٌما ب فٌما -ٌمكَّ

قوالن عن  -زاد على أربعة أشهر ونقص عن َسَنةٍ 

" -رحمهم َّللا-اء اإلمام الشافعً وؼٌره ِمن العلم

. )انتهى ِمن تفسٌر ابن كثٌر(

-"ٌقول  :-رحمه َّللا-و جعفر بن جرٌر وقال أب

ٌِّه: وإن استؤمنك ٌا محمد ِمن  -تعالى ِذْكُره لَنبِ

المشركٌن، الذٌن أمرُتك بقتالهم وقتلهم بعد 

-انسبلخ األشهر الحرم، أحٌد لٌسمع كبلم َّللا منك 

( ٌقول: َفؤَِجْرهُ ) -ن الذي أنزله َّللا علٌهوهو القرآ

ْنُه حتى ٌسمع كبلم َّللا وتتلوه علٌه، ) ُثمَّ أَْبلِْؽُه فؤمِّ

ه بعد سماعه كبلم َّللا َمؤَْمَنهُ  إن هو -( ٌقول: ثم ُردَّ

ٌُْسلِم، ولم ٌتعظ لما تلوته علٌه ِمن كبلم  أَبً أن 

ؤَْمُن "إلى َمؤْمَ  -َّللا فٌإمن ٌَ نِه" ٌقول: إلى حٌث 

منك وممن فً طاعتك، حتى ٌلحق بداره وقومه 

ْعلَُمونَ ِمن المشركٌن ) ٌَ ُهْم َقْوٌم الَّ  (، ٌقول: َذ؟لَِك بِؤَنَّ

تفعل ذلك بهم ِمن إعطابك إٌاهم األمان لٌسمعوا 

ك إٌاهم إذا أبوا اإلسبلم إلى مؤمنهم،  القرآن، وردِّ

ة،  ِمن أجل أنهم قوٌم َجَهلة ال ٌفقهون عن َّللا ُحجَّ

وال ٌعلمون ما لهم باإلٌمان باهلل لو آمنوا، وما 

" علٌهم ِمن الِوْزر واإلثم بتركهم اإلٌمان باهلل

.  )انتهى ِمن تفسٌر الطبري(

: -تعالى-"قوله  :-رحمه َّللا-وقال اإلمام القرطبً 

َن اْلُمْشِرِكٌَن اْسَتَجاَرَك َفؤَِجْرهُ َحتَّى ) َوإِْن أََحٌد مِّ

ْسَمَع َكبَلَم  ُهْم َقْوٌم الَّ ٌَ ِ ُثمَّ أَْبلِْؽُه َمؤَْمَنُه َذلَِك بِؤَنَّ َّللاَّ

ْعلَُمونَ  (، فٌه مسابل: ٌَ

َن اْلُمْشِرِكٌنَ : )-تعالى-قوله  األولى: ( َوإِْن أََحٌد مِّ

( أي: اْسَتَجاَركَ أي: ِمن الذٌن أََمْرُتك بقتالِهم. )

َسؤَلَ ِجَواَرك، أي أَماَنك وذمامك؛ فؤَْعِطه إٌاه 

سمع القرآن، أي ٌفهم أحكامه وأوامره ونواهٌه. لٌ

ه إلى مؤمنه،  فإن َقبِلَ أمًرا فَحَسٌن، وإن أبى فُردَّ

وهذا ما ال خبلؾ فٌه. وَّللا أعلم. 

قال مالك: إذا ُوجد الحربً فً طرٌق ببلد 

أَطلُب األمان. قال مالك:  المسلمٌن، فقال: جبتُ 

هذه أمور مشتبهة، وأرى أن ٌرد إلى مؤمنه. وقال 

ابن قاسم: وكذلك الذي ٌوجد وقد نزل تاجًرا 

بساحلنا، فٌقول: ظننُت أال تعرضوا لَمن جاء تاجًرا 

حتى ٌبٌع. وظاهر اآلٌة إنما هً فٌمن ٌرٌد سماع 

القرآن، والنظر فً اإلسبلم، فؤما اإلجارة لؽٌر 

فإنما هً لمصلحة المسلمٌن، والنظر فٌما  ذلك؛

تعود علٌهم به منفعته. 

ن كافة العلماء أن أمان  الثانٌة: ٌْ وال خبلؾ ب

بز؛ ألنه مقدم للنظر والمصلحة، نابب السلطان جا

عن الجمٌع فً جلب المنافع ودفع المضار. 

واختلفوا فً أمان ؼٌر الخلٌفة، فالحر ٌمضً 

أمانه عند كافة العلماء؛ إال أن ابن حبٌب قال: 
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ٌنظر اإلمام فٌه. وأما العبد فله األمان فً مشهور 

المذهب، وبه قال الشافعً وأصحابه، وأحمد 

وزاعً والثوري وأبو ثور وداود وإسحاق واأل

ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنٌفة: ال أمان له، 

-وهو القول الثانً لعلمابنا. واألول أصح؛ لقوله 

ُ ِدَماُإُهْم : )-صلى َّللا علٌه وسلم اْلُمْسلُِموَن َتَتَكاَفؤ

ْسعَ  ٌَ تِِهْم أَْدَناُهمْ َو )رواه أبو داود والنسابً، ( ى بِِذمَّ

( جاز أَْدَناُهمْ ، قالوا: فلما قال: )وصححه األلبانً(

أمان العبد، وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك، وال 

لة "ال ٌسهم له". وقال عبد الملك بن اعتبار بع

الماجشون: ال ٌجوز أمان المرأة إال أن ٌجٌزه 

اإلمام، فشذ بقوله عن الجمهور. وأما الصبً فإذا 

أطاق القتال جاز أمانه؛ ألنه ِمن جملة الُمقاتِلَة، 

ودخل فً الفبة الحامٌة. 

وقد ذهب الضحاك والسدي إلى أن هذه اآلٌة 

، (٘)التوبة:( َفاْقُتلُوا اْلُمْشِرِكٌنَ منسوخة بقوله: )

وقال الحسن: هً ُمْحَكَمٌة، ُسنَّة إلى ٌوم القٌامة، 

وقاله مجاهد. وقٌل: هذه اآلٌة إنما كان حكمها 

ا مدة األربعة األشهر التً ُضِربت ًٌ لهم أجبًل،  باق

ولٌس بشًء. وقال سعٌد بن جبٌر: جاء رجل ِمن 

المشركٌن إلى علً بن أبً طالب، فقال: إن أراد 

الرجل منا أن ٌؤتً محمًدا بعد انقضاء األربعة 

األشهر فٌسمع كبلم َّللا أو ٌؤتٌه بحاجة قُتِل؟ فقال 

 -تبارك وتعالى-علً بن أبً طالب: ال؛ ألن َّللا 

َن اْلُمْشِرِكٌَن اْسَتَجاَرَك َفؤَِجْرُه ٌقول: ) َوإِْن أََحٌد مِّ

 ِ ْسَمَع َكبَلَم َّللاَّ ٌَ (، وهذا هو الصحٌح. واآلٌة َحتَّى 

.  )انتهى ِمن تفسٌر القرطبً( ُمْحَكَمٌة"

ًّ وروى أبو داود والنسابً  بإسناٍد صحٌح عن َعلِ

إذ سؤله قٌُس بن ُعَباٍد، قال: َهلْ  -رضً َّللا عنه-

 ِ ًُّ َّللاَّ َك َنبِ ٌْ ِه َوَسلَّمَ -َعِهَد إِلَ ٌْ ًبا لَْم  -َصلَّى َّللاُ َعَل ٌْ َش

ًة؟ َقالَ: اَل، إاِلَّ َما َكاَن فًِ  اِس َعامَّ ْعَهْدهُ إِلَى النَّ ٌَ

فِِه، َفإَِذا فٌِِه:  ِكَتابًِ َهَذا، َفؤَْخَرَج ِكَتاًبا ٌْ ِمْن قَِراِب َس

ٌد َعلَى َمْن ِسَواُهْم، ) ٌَ اْلُمْإِمُنوَن َتَكاَفؤُ ِدَماُإُهْم َوُهْم 

ٌُْقَتلُ ُمْإِمٌن بَِكافٍِر، وَ  تِِهْم أَْدَناُهْم أاََل اَل  ْسَعى بِِذمَّ ٌَ اَل َو

ُذو َعْهٍد بَِعْهِدِه، َمْن أَْحَدَث َحَدًثا َفَعَلى َنْفِسِه أَْو 

اِس  ِ َواْلَمبَلبَِكِة َوالنَّ ِه لَْعَنُة َّللاَّ ٌْ آَوى ُمْحِدًثا، َفَعلَ

(.  أَْجَمِعٌنَ 

 :-رحمه َّللا-قال الخطابً فً معالم الُسَنن 

تِِهْم أَْدنَ ") ْسَعى بِِذمَّ (: ٌرٌد أن العبد، وَمن كان اُهمْ ٌَ

فً معناه ِمن الطبقة الدنٌا كالنساء والضعفاء 

الذٌن ال جهاد علٌهم إذا أجاروا كافًرا أمضى 

ِهْم جوارهم ولم ُتْخَفر ذمتهم، وقوله: ) ٌْ ٌُِجٌُر َعلَ َو

، معناه: أن )رواه أبو داود، وحسنه األلبانً(( أَْقَصاُهمْ 

بعض المسلمٌن وإن كان قاصً الدار إذا َعَقد 

للكافر عقًدا؛ لم ٌكن ألحٍد منهم أن ٌنقضه، وإن 

كان أقرب داًرا ِمن المعقود له.  

قلُت: وهذا إذا كان العقد والذمة منه لبعض الكفار 

دون عامتهم، فإنه ال ٌجوز له عقد األمان 

لجماعتهم، وإنما األمر فً بذل األمان وعقد الذمة 

على سبٌل االجتهاد -للكافة منهم إلى اإلمام 

دون ؼٌره، ولو ُجِعلَ  -وتحري المصلحة فٌه

دوا لعامة الكفار كل ألفناء الناس وآلحادهم أن ٌعق

ما شاءوا؛ صار ذلك ذرٌعة إلى إبطال الجهاد، 

وذلك ؼٌر جابز.  
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ٌد َعلَى َمْن ِسَواُهمْ ) وقوله: ٌَ (: فإن معنى الٌد َوُهْم 

الُمعاَونة والُمظاَهَرة؛ إذا اسُتْنفِروا َوَجب علٌهم 

فوا ولم النفٌر، وإذا اسُتنِجدوا أَْنَجدوا ولم ٌتخل

ي. والُمْضِعؾ: من كانت  ٌتخاذلوا. والُمِشّد: الُمَقوِّ

دواّبه ِضعاًفا. وجاء فً بعض الحدٌث: "الُمَضّعؾ 

أمٌر الرفقة": ٌرٌد أن الناس ٌسٌرون بسٌر 

الضعٌؾ، ال ٌتقدمونه؛ فٌتخلؾ عنهم، وٌبقى 

ة،  ٌّ ِر بمضٌعة. والمتسري: هو الذي ٌخرج فً السَّ

فٌنٌخ بقرب دار العدو ومعناه: أن ٌخرج الجٌش 

ثم ٌنفصل منهم سرٌة فٌؽنموا، فإنهم ٌردون ما 

ؼنموه على الذٌن هم ردء لهم، ال ٌنفردون به، 

فؤما إذا كان خروج السرٌة ِمن البلد؛ فإنهم ال 

ٌردون على المقٌمٌن فً أوطانهم شًٌبا. 

ٌُْقَتلُ ُمْإِمٌن بَِكافِرٍ ) وقوله: فإنه قد دخل فٌه  (:اَل 

كل كافر، له عهد وذمة، أو ال عهد له وال ذمة. 

على ( فإن العهد للكفار َواَل ُذو َعْهٍد بَِعْهِدهِ وقوله: )

د، كمن ُحقَِن دمه  دربٌن: أحدهما: عهد ُمَتؤَبِّ

ة، فإذا  بالجزٌة، واآلخر: َمن كان له عهٌد إلى ُمدَّ

ة عاد مباح الدم كما كان" إلى أن  انقضت تلك الُمدَّ

ٌُقَتل معاهد ما َواَل ُذو َعْهٍد بَِعْهِدهِ قال: ") ( أي: ال 

دام فً َعهِده. قال: وإنما احتٌج إلى أن ٌجري ذكر 

اَل المعاهد، وٌإكد تحرٌم دمه هاهنا؛ ألن قوله: )

( قد ٌوهم ضعًفا وتوهًٌنا بشؤنه، ٌُْقَتلُ ُمْإِمٌن بَِكافِرٍ 

ٌُإَمن أن ٌستباح إذا  وٌوقع شبهة فً دمه، فبل 

د تحرٌَمه بإعادة  علم أن ال َقَود على قاتِله؛ فَوكَّ

ٌَعِرض اإلشكال فً )انتهى ِمن معالم ذلك"  البٌان لببل 

.  السنن(

.-َّللا إن شاء-وللحدٌث بقٌة  
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 ) ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ )َواَل َتْقُتلُوا النَّ

( بعض أحكام عقد األمان ٓٔ)

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛ 

: -صلى َّللا علٌه وسلم-فقد سبق ذكر قول النبً 

تِِهْم أَْدَناُهمْ ) ْسَعى بِِذمَّ ٌَ ( اْلُمْسلُِموَن َتَتَكاَفؤُ ِدَماُإُهْم، َو

، وهو دلٌل )رواه أبو داود والنسابً، وصححه األلبانً(

ا أو فاسًقا، على صحة أمان المسلم ولو كان عاصًٌ 

ا ممًٌزا  ًٌّ على -ولو كان عبًدا، أو امرأًة، أو َصبِ

.-الراجح 

وهو ٌدل على أنه لو أتْت طابفة ِمن الكفار إلى 

ولو بدعوٍة ِمن بعض الشركات -ببلد اإلسبلم 

 -ً ببلد المسلمٌنللسٌاحة ف -أو األفراد-الخاصة 

كان ذلك عقد أماٍن لهم. 

")باب  فً الُمْقنِع: -رحمه َّللا-قال ابن قدامة 

َكلَّؾ؛ ذكًرا كان أو األمان(: ٌصح أمان المسلم المُ 

ا كان أو عبًدا، ُمطلًَقا أو أسًٌرا، وفً  أنثى، ُحّرً

أمان الصبً الممٌز رواٌتان". 

قال صاحب الشرح الكبٌر على متن المقنع: 

"وبهذا قال الثوري، والشافعً، واألوزاعً، 

وإسحاق، وابن القاسم، وأكثر أهل العلم، وروي 

". -رضً َّللا عنه-ذلك عن عمر  

"وروى فضٌل بن ٌزٌد الرقاشً، قال: جهز  ل:وقا

عمر بن الخطاب جًٌشا، فكنُت فٌه، فحضرنا 

موضًعا، فرأٌنا أنا نستفتحها الٌوم، وجعلنا نقبل 

ونروح، وبقً عبٌد منا، َفَراَطَنهم وراَطُنوه، فَكَتب 

ألمان فً صحٌفة، وشدها على سهم، ورمى لهم ا

بها إلٌهم، فؤخذوها وخرجوا؛ فكتب بذلك إلى عمر 

بن الخطاب، فقال: "العبد المسلم رجل من 

المسلمٌن، ذمته ذمتهم" رواه سعٌد بن منصور، 

وألنه مسلم ُمَكلَّؾ، فَصحَّ أماُنه، كالُحرِّ والمرأة، 

له فً وما ذكروه ِمن التهمة ٌبطل بما إذا أُِذَن 

القتال، فإنه ٌصح أََماُنه، وبالمرأة". 

"َفصلٌ: وٌصح أمان المرأة فً قول  وقال:

: "إن كانت -رضً َّللا عنها-الجمٌع. قالت عابشة 

المرأة لتجٌر على المسلمٌن فٌجوز"، وعن أم 

أنها قالت: "ٌا رسول َّللا،  -رضً َّللا عنها-هانا 

 ً قد أجرُت أحمابً، وأؼلقُت علٌهم، وإن ابن أُمِّ

، فقال لها -تقصد علً بن أبً طالب-أراَد َقْتلَهم" 

صلى َّللا علٌه وسلم: "قد أََجْرنا من -رسول َّللا 

م هانا، إنما ٌجٌر على المسلمٌن أََجْرِت ٌا أ

أدناهم" رواهما سعٌد، وأجارت زٌنب بنت رسول 

أبا العاص بن الربٌع،  -صلى َّللا علٌه وسلم-َّللا 

)رواه  -صلى َّللا علٌه وسلم-فؤمضاه رسول َّللا 

". البٌهقً(

"وٌصح أماُن األسٌر إذا َعَقَده ؼٌر ُمْكَره؛  وقال:

عموم الخبر، وألنه مسلم ُمَكلٌَّؾ لدخوله فً 

مختار، أشبه ؼٌر األسٌر، وكذا ٌصح أمان األجٌر 

والتاجر فً دار الحرب، وبهذا قال الشافعً، وقال 
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الثوري: ال ٌصح أمان أحد منهم. ولنا عموم 

الحدٌث، والقٌاس. 

صبً الممٌز، ففٌه رواٌتان: إحداهما: ال فؤما ال

ٌصح أماُنه، وهو قول أبً حنٌفة، والشافعً؛ ألنه 

ؼٌر مكلؾ، وال ٌلزمه بقوله حكم، فبل ٌلزم ؼٌره، 

كالمجنون. والثانٌة: ٌصح أماُنه، وهو قول مالك. 

قال أبو بكر: ٌصح أمانه رواٌة واحدة. وحمل 

 رواٌة المنع على ؼٌر الممٌز، واحتج بعموم

الحدٌث، وألنه مسلم عاقل فصح أمانه، كالبالػ، 

)انتهى كبلم بخبلؾ المجنون فإنه ال قول له أصبلً" 

. صاحب الشرح الكبٌر على متن المقنع(

وهذه األحكام وإن كانت أكثر الدول ال  نقول:

بل ال تسمح بدخول الببلد -تعطٌها آلحاد مواطنٌها 

فإن الشرع أتى بها  -ومة مباشرةإال بإذٍن ِمن الحك

توسًٌعا لدابرة عصمة الدماء واألموال، وألن فً 

ن المسلمٌن والكفار ِمن المصالح  ٌْ االختبلط ب

-عز وجل-للمسلمٌن، بتمكنهم ِمن الدعوة إلى َّللا 

، كما سبق قول الزهري فً فوابد "الحدٌبٌة". 

"وٌصح أمان قال الموفق ابن قدامة فً الُمْقنِع: 

اإلمام لجمٌع المشركٌن، وأمان األمٌر لمن جعل 

بإزابه، وأمان أحد الرعٌة للواحد، والعشرة، 

والقافلة". 

"وٌصح قال فً الشرح الكبٌر على متن المقنع: 

أمان اإلمام لجمٌع الكفار وآحادهم؛ ألن والٌته 

ن األمٌر لمن عامة على المسلمٌن، وٌصح أما

جعل بإزابه ِمن الكفار، فؤما فً حق ؼٌرهم فهو 

كآحاد المسلمٌن؛ ألن والٌته على قتال أولبك دون 

ؼٌرهم، وٌصح أمان أحد الرعٌة للواحد، 

والعشرة، والقافلة الصؽٌرة، والحصن الصؽٌر؛ 

أجاز أمان العبد ألهل  -رضً َّللا عنه-ألن عمر 

أمانه ألهل  الحصن الذي ذكرنا حدٌثه، وال ٌصح

بلدة، ورستاق، وجمع كثٌر؛ ألن ذلك ٌفضً إلى 

تعطٌل الجهاد واالفتٌات على اإلمام. 

وٌصح أمان اإلمام لؤلسٌر بعد االستٌبلء علٌه، 

َن الُهْرُمَزان وهو  -رضً َّللا عنه-ألن عمر  أَمَّ

واه سعٌد؛ وألن األمان دون الَمنِّ علٌه، أسٌر. ر

وقد جاز الَمنُّ علٌه، فؤما أحد الرعٌة فلٌس له 

ذلك، وهو مذهب الشافعً، وذكر أبو الخطاب أنه 

صلى َّللا -ٌصح أمانه؛ ألن زٌنب بنت رسول َّللا 

أجارت زوجها أبا العاص بعد أسره،  -علٌه وسلم

اَنها(، )أي أم -صلى َّللا علٌه وسلم-فؤمضاه النبً 

وحكً هذا عن األوزاعً. ولنا أن أمر األسٌر 

مفوض إلى اإلمام، فلم ٌجز االفتٌات علٌه بما 

ٌمنعه ذلك، كَقْتلِه، وحدٌث زٌنب فً أمانها إنما 

" -صلى َّللا علٌه وسلم-صح بإجازة النبً 

. )انتهى(

 -رضً َّللا عنها-"الظاهر أن حدٌث زٌنب  نقول:

ى صحة أمان أحد الرعٌة لؤلسٌر".ٌدل عل 

"وَمن قال لكافر أنت  قال ابن قدامة فً الُمْقنِع:

و قِؾ، أو ألِق آمن، أو ال بؤس علٌك، أو أََجْرُتك، أ

َنه". )ومترس: معناه  سبلَحك، أو "مترس" فقد أَمَّ

ال تخؾ، بالفارسٌة(. 
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فً شرح -قال فً الشرح الكبٌر على متن المقنع 

"قد ذكرنا َمن ٌصح أمانه، وقد ذكر : -هذا الكبلم

ها هنا صفة األمان، والذي َوَرَد به الشرع، 

ْنُتك. قال َّللا  َوإِْن : )-تعالى-لفظتان: أََجْرُتك، وأَمَّ

َن اْلُمْشِرِكٌَن اْستَ  ، (ٙ)التوبة:( َجاَرَك َفؤَِجْرهُ أََحٌد مِّ

َقْد أََجْرَنا َمْن : )-ى َّللا علٌه وسلمصل-وقال النبً 

ْنتِ  ا َمْن أَمَّ نَّ )رواه أبو داود، وصححه ( أََجْرِت، َوأَمَّ

اَن َفُهَو ، وقال: )األلبانً( ٌَ َمْن َدَخلَ َداَر أَبًِ ُسْف

، وفً معنى ذلك قوله: ال َتَخؾ، )رواه مسلم(( آِمنٌ 

ل، ال َتْخَش، ال خوؾ علٌك، ال بؤس علٌك. ال تذه 

وقد ُرِوي عن عمر أنه قال: "إذا قلتم ال بؤس، أو 

 -تعالى-ال تذهل، أو مترس فقد أمنتموهم، فإن َّللا 

 -رضً َّللا عنه-ٌعلم األلسنة"، وروي عن عمر 

هرمزان: تكلم وال بؤس علٌك. فلما َتَكلَّم أنه قال لل

أََمر ُعَمر بَقْتلِه، فقال أنس بن مالك: لٌس لك إلى 

ْنَته. قال عمر: كبل. قال الزبٌر:  ذلك سبٌل؛ قد أَمَّ

إنك قد قلت تكلم وال بؤس علٌك. فَدَرأَ عنه عمر 

القتل. رواه سعٌد وؼٌره، وال نعلم فً ذلك كله 

خبلًفا. 

وأما إن قال له: قؾ، أو قم، أو ألِق سبلحك: فقال 

أصحابنا: هو أمان أًٌضا، ألن الكافر ٌعتقد هذا 

ْنُتك. وقال األوزاعً: إن  أماًنا، فؤشبه قوله أَمَّ

َعى الكافُر أنه أماٌن، وقال إنما وقفُت لذلك فهو  ادَّ

ٌُْقَبل. قال شٌخنا آمن، وإن ل ِع ذلك فبل  دَّ ٌَ ٌقصد -م 

: وٌحتمل أن هذا لٌس -ابن قدامة فً المؽنً

بؤمان؛ ألن لفظه ال ٌشعر به، وهو ٌستعمل 

لئلرهاب والتخوٌؾ، فؤشبه قوله ألقتلنك، لكن 

ٌرجع إلى القابل، فإن قال نوٌت به األمان فهو 

فإن أمان، وإن قال لم أُِرْد أماَنه نظرنا فً الكافر، 

ُجز قْتله،  ٌَ قال اعتقدته أماًنا؛ رد إلى مؤمنه ولم 

وإن لم ٌعتقده أماًنا فلٌس بؤمان، كما لو أشار 

إلٌهم بما اعتقدوه أماًنا". 

"َفصلٌ: فإن أشار المسلم إلٌهم بما اعتقدوه  وقال:

أماًنا، وقال: أردُت به األمان؛ فهو أمان، وإن قال: 

لم أُِرد به األمان، فالقول قوله؛ ألنه أعلم بنٌته؛ 

فإن خرج الكفار ِمن حصنهم بناًء على أن هذه 

ُجز قتلهم، وٌردون إلى مؤمنهم،  ٌَ اإلشارة أمان لم 

: "وَّللا لو أن أحدكم -رضً َّللا عنه-ُعَمر  فقد قال

أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرٍك فنزل بؤمانه 

هذا ال ٌثبت  قلُت:فقتله، لقتلته به" رواه سعٌد". )

(. -رضً َّللا عنه-عن عمر  

أي المسلم الذي أشار -"وإن مات المسلم  وقال:

أو ؼاب،  -إلٌهم، وٌحتاج إلى السإال عن نٌته

فإنهم ٌردون إلى مؤمنهم، وبهذا قال مالك 

والشافعً وابن المنذر. فإن قٌل: فكٌؾ صححتم 

األمان باإلشارة مع القدرة على النطق، بخبلؾ 

البٌع والطبلق والعتق؟ قلنا: تؽلًٌبا لحقن الدم، كما 

قن دم َمن له شبهة كتاب، تؽلًٌبا لحقن دمه" ح

. )انتهى(

أن أهل  هنا تنبٌه على هذه النقطة الهامة، وهً:و

على تؽلٌب حقن  -وؼٌره-العلم ٌبنون هذا الباب 

؛ ألن الشرع -ولو كانوا كفاًرا-دماء الناس عموًما 

ري ٌَُؽلُِّب ذلك؛ فهذه القاعدة العظٌمة خبلؾ ما ٌج

ِمن كثٌر ِمن االتجاهات المنسوبة إلى العمل 

المسلمٌن -اإلسبلمً ممن ُتَؽلـِّب سفَك دماء الناس 
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د الشبهة واالحتمال! نسؤل  -وؼٌر المسلمٌن بُمَجرَّ

َّللا العافٌة. 

"فصلٌ: وَمن َطلَب األمان  قال فً الشرح الكبٌر:

، وٌعرؾ شرابع اإلسبلم؛ -تعالى-لٌسمع كبلم َّللا 

ٌَُرّد إلى مؤمنه، ال نعلم فً هذا  ٌُعطاه، ثم  َوَجب أن 

خبلًفا، وبه قال قتادة، ومكحول، واألوزاعً، 

عزٌز بذلك إلى والشافعً، وكتب عمر بن عبد ال

َوإِْن أََحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن : )-تعالى-الناس؛ لقول َّللا 

ِ ُثمَّ أَْبلِْؽُه  ْسَمَع َكبَلَم َّللاَّ ٌَ اْسَتَجاَرَك َفؤَِجْرهُ َحتَّى 

ُهْم َقْوٌم اَل  ْعلَُمونَ  َمؤَْمَنُه َذلَِك بِؤَنَّ ، قال (ٙ)التوبة:( ٌَ

ٌوم القٌامة".األوزاعً: هً إلى  

"ومن أُْعِطً أماًنا لٌفتح حصًنا  قال فً الُمْقنِع:

َفَفَتَحه واشتبه علٌنا فٌهم، َحُرَم قتلُهم 

هم". واسترقاق 

"إذا حصر المسلمون  قال فً الشرح الكبٌر:

ُنونً أفتح لكم الحصن"؛  حصًنا، فناداهم رجل: "أَمِّ

فان زٌاد بن لبٌد لما ُحِصر جاز أن ٌعطوه أماًنا، 

ر، قال األشعث بن قٌس: أعطونً األمان  ٌْ َج النُّ

لعشرة أفتْح لكم الحصن. ففعلوا. 

َعى كلُّ واحد ِمن الحصن أنه  فإن أُشِكلَ علٌهم، وادَّ

ُجز قتلُ واحدٍ  ٌَ ُنوه لم  منهم؛ ألن كلَّ واحٍد  الذي أَمَّ

م  منهم ٌحتمل صدقه، وقد اشتبه الُمباح بالُمَحرَّ

فٌما ال ضرورة إلٌه؛ فَحُرم الُكلُّ، كما لو اشتبهت 

اة، وأُخُته بؤجنبٌاٍت، أو زاٍن ُمْحَصٍن  َمٌتٌة بُمَذكَّ

بمعصومٌن، وبهذا قال الشافعً، وال نعلم فٌه 

وجهٌن، خبلًفا، وٌحرم استرقاقهم أًٌضا فً أحد ال

وذكر القاضً أن أحمد َنصَّ علٌه، وهو مذهب 

الشافعً لما ذكرنا فً تحرٌم القتل؛ فان استرقاق 

ٌُْقَرع،  م: والوجه الثانً:  َمن ال ٌحل استرقاقه ُمَحرَّ

ٌُسَتَرّق الباقون،  ٌُخَرج صاحُب األمان بالقُْرَعة، و ف

قاله أبو بكر؛ ألن الحق لواحٍد منهم ؼٌر معلوم 

. )انتهى(لُقْرَعة" فؤُخِرج با

ل هذه المسؤلة العظٌمة الت ً تدل على ضرورة فَتؤَمَّ

ي؛ فإنه ٌمتنع قتل العشرات ِمن أهل حصٍن؛  التَّحرِّ

الشتباههم بواحٍد له أماٌن ال َندري َعٌَنه، فوجب 

ِمن أجل عدم  -عن قتل الجمٌع-االمتناع عن القتل 

إراقة دم معصوم بالعهد. 

"قال أحمد: إذا قال الرجل ال فً الشرح الكبٌر: ق

ُكؾَّ عنً حتى أُدلَّك على كذا، فبعث معه قوًما 

لٌدلَّهم، فامتنع ِمن الداللة: فلهم ضرب عنقه؛ ألن 

أماَنه بشرط ولم ٌوجد". 

"وٌجوز عقد األمان للرسول  قال فً الُمْقنِع:

والمستؤمن، وٌقٌمون مدة الهدنة بؽٌر جزٌة، 

وعند أبً الخطاب: ال ٌقٌمون سنة إال بجزٌٍة". 

د بمدة الهدنة: َعْشَر سنٌن(.)المقصو 

"ٌجوز عقد األمان للرسول  قال فً الشرح الكبٌر:

كان  -صلى َّللا علٌه وسلم-والمستؤمن؛ ألن النبً 

ن ُرُسلَ المشركٌن، ولما جاءه رسوال ُمَسٌلمة،  ٌإمِّ

ُسلَ اَل ُتْقَتلُ لََضَرْبُت أَْعَناَقُكَماقال: ) ( لَْواَل أَنَّ الرُّ

، وألن الحاجة )رواه أحمد وأبو داود، وصححه األلبانً(

تدعو إلى ذلك؛ ألننا لو قتلنا ُرُسلَهم لَقَتلوا ُرُسلَنا، 

فوت مصلحة الُمراَسلَة، وٌجوز عقد األمان لُكلِّ فت
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ة  ًدا بُمدَّ ٌَّ ٌقصد األمان -واحٍد منهما ُمطلًَقا وُمَق

 -ٌعنً المدة-، سواء كانت -للرسول والمستؤمن

. )انتهى(طوٌلة أو قصٌرة" 

.-إن شاء َّللا-وللحدٌث بقٌة  

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 ) ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ )َواَل َتْقُتلُوا النَّ

( ٕ( بعض أحكام عقد األمان )ٔٔ)

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛ 

جواز عقد األمان للرسول والمستؤِمن: 

ذكرنا فً المقال السابق ما قاله صاحب "الشرح 

"ٌجوز عقد األمان للرسول والمستؤِمن؛  الكبٌر":

ن ُرُسلَ  -صلى َّللا علٌه وسلم-ألن النبً  كان ٌإمِّ

لَْواَل كٌن، ولما جاءه رسوال ُمَسٌلمة، قال: )المشر

ُسلَ اَل ُتْقَتلُ لََضَرْبُت أَْعَناَقُكَما )رواه أحمد وأبو ( أَنَّ الرُّ

، وألن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ داود، وصححه األلبانً(

ألننا لو قتلنا ُرُسلَهم لَقَتلوا ُرُسَلنا، فتفوت مصلحة 

الُمراَسلَة. 

ًدا  ٌَّ وٌجوز عقد األمان لُكلِّ واحٍد منهما ُمطلًَقا وُمَق

ة  ، سواء -ٌقصد األمان للرسول والمستؤمن-بُمدَّ

طوٌلة أو قصٌرة، بخبلؾ  -ٌعنً المدة-كانت 

وقد سبق بٌان -الهدنة؛ فإنها ال تجوز إال مقٌدة 

؛ ألن -حة العهد المطلق بؤدلته فً مقاالٍت سابقةص

فً جوازها ُمطَلَقًة ترًكا للجهاد، وهذا بخبلفه" 

. )انتهى(

ِة َزَمن الُهْدَنة:   ٌَ حكم الِجْز

َة  قال فً "الشرح الكبٌر": "وٌجوز أن ٌقٌموا ُمدَّ

ٍة، ذكره القاضً، قال أبو بكر:  ٌَ الُهْدَنة بؽٌر ِجْز

هذا ظاهر كبلم أحمد. وقال أبو الخطاب: عندي أنه 

ٍة، وهو قول  ٌَ ال ٌجوز أن ٌقٌم َسَنًة بؽٌر ِجْز

َحتَّى : )-تعالى-األوزاعً والشافعً؛ لقول َّللا 

ٍد َوُهْم َصاِؼُرونَ  ٌَ َة َعْن  ٌَ . (9ٕ)التوبة:( ٌُْعُطوا اْلِجْز

وَوْجه األول: أنه كافٌر أبٌح له اإلقامة فً دار 

ٍة فلم ٌلزمه جزٌة  ٌَ اإلسبلم ِمن ؼٌر التزام ِجْز

كالنساء والصبٌان، وألن الرسول لو كان ممن ال 

َنَة وما ٌجوز أخ ِة منه الستوى فً حقه السَّ ٌَ ذ الِجْز

ن؛  ٌْ َت َة ال تإخذ منه فً الُمدَّ ٌَ دونها، فً أن الِجْز

فإذا جازت له اإلقامة فً إحداهما جازت فً 

َحتَّى : )-تعالى-األخرى قٌاًسا لها علٌها، وقوله 

ٍد َوُهْم َصاِؼُرونَ ٌُ  ٌَ َة َعْن  ٌَ ( أي: ْعُطوا اْلِجْز

ٌُِرد حقٌقة اإلعطاء، وهذا  ٌلتزمونها، ولم 

مخصوٌص منها باالتفاق، فإنه تجوز له اإلقامة 

ِمن ؼٌر التزام لها، وألن اآلٌة تخصصْت بما دون 

. )انتهى(لَحْوِل فنقٌس على المحلِّ المخصوص" ا

َعى أنه رسولٌ أو تاِجٌر:حكم َمن   ادَّ

ِر أََماٍن، قال فً الُمقنِع:  ٌْ "َوَمْن َدَخلَ َداَر اإلِْسبَلم بَِؽ

َعى أَنَّ  بٌُِعُه، قُبِلَ َفادَّ ٌَ ُه َرُسولٌ، أَْو َتاِجٌر َوَمَعُه َمَتاٌع 

َر اإلَِماُم فٌِِه َكاأْلَِسٌِر".  ٌِّ ِمْنُه، َوإْن َكاَن َجاُسوًسا، ُخ

ًٌّ دار قال فً "الشرح الكبٌر":  "إذا َدَخل َحْربِ

َعى أنه رسولٌ قُبِلَ منه،  اإلسبلم بؽٌر أماٍن، وادَّ

ض له؛ لقول النبً  َعرُّ ُجز التَّ ٌَ صلى َّللا علٌه -ولم 

ُسلَ اَل ُتْقَتلُ لَِرُسولًَ مسٌلمة: ) -وسلم لَْواَل أَنَّ الرُّ

(، وألن العادة جارٌة بذلك. لََضَرْبُت أَْعَناَقُكَما



43 
 

َعى أنه تاِجرٌ  ، وقد َجَرِت الَعاَدةُ بدخول وإن ادَّ

ٌُْعَرْض له إذا كان معه ما ٌبٌعه؛  اِرهم إلٌنا؛ لم  ُتجَّ

ألنهم دخلوا ٌعتقدون األمان، أَْشَبَه ما لو َدَخلوا 

بإشارِة ُمْسلٍِم. 

استقبلهم فٌه قال أحمد: إذا ركب القوم فً البحر ف

، وٌرٌدون ببلَد  اٌر مشركون ِمن أرض الَعُدوِّ ُتجَّ

ٌَُقاتِلُوهم، وُكلُّ َمن  ْعِرضوا لهم ولم  ٌَ اإلسبلم لم 

َدَخل ببلَد المسلمٌن ِمن أرض الحرب بتجارٍة ُبوٌَِع 

ٌُسؤَل عن شًٍء، وإن لم ٌكن معه تَِجاَرةٌ فقال:  ولم 

ٌُْقَبل منه، وكان ا إلماُم فٌه جبُت ُمستؤِمًنا لم 

ًرا، ونحو هذا قول األوزاعً والشافعً،  ٌَّ ُمَخ

ًٌّ أُِخَذ بؽٌر  وكذلك إن كان جاسوًسا؛ ألنه َحْربِ

. )انتهى( أماٍن، فؤَْشَبَه المؤخوذ فً حال الحرب"

أمان المسلم للكافرٌن فً ببلدهم: 

قال فً "الشرح الكبٌر": "ومن َدَخل دار الحرب 

َمٌة علٌه؛ رسواًل  اَنُتهم ُمَحرَّ ٌَ أو تاجًرا بؤََمانِِهم فِخ

اَنتِهم  ٌَ ألنهم إنما أعطوه األمان مشروًطا بترك ِخ

وأَْمنِه إٌاُهم ِمن َنْفِسه، وإن لم ٌكن ذلك مذكوًرا 

فً اللفظ فهو معلوٌم فً المعنى، وكذلك َمن جاءنا 

منهم بؤماٍن فَخاَنَنا فهو ناقٌض ألََمانِه، وألن 

هم َؼْدٌر، وال ٌصلح فً دٌننا الَؽْدُر.خٌاَنتَ  

فإن خاَنُهم، أو َسَرَق منهم، أو اقترض شًٌبا؛ 

َوَجَب علٌه َردُّ ما أََخَذ إلى أربابِه، فان جاء أرباُبه 

ه إلٌهم، وإال  -بؤماٍن أو إٌمان-إلى دار اإلسبلم  َردَّ

َبَعث به إلٌهم؛ ألنه أََخَذه على وجٍه ٌحرم علٌه 

ه، كما لو أخذه ِمن مال مسلم"  أخذه، فلَِزَمه َردُّ

. )انتهى(

وهذه مسؤلة ؼاٌة فً األهمٌة فً دخول  أقول:

ببلد الكفر، وذلك أن من َدَخل بتؤشٌرٍة معتمًدا على 

ن َدولتٌن  ٌْ مع أن هذا لٌس فً حقه -وجود عهوٍد ب

ة، بل ببلد كفر بٌنها وبٌن  ٌَّ دخول ببلد كفر َحْربِ

ٌَُعدُّ أََماًنا بتؤشٌرة  -المسلمٌن أمان الدخول هذا 

التً دخل بها، ولو كانت فً حالة حرب مع بعض 

ببلد اإلسبلم، لكنها أعَطْتُه اإلذن بالدخول؛ فهذا لو 

لم ٌكن ٌوقع على تفصٌبلت معلومة فً طلب 

كؤن ال ٌعتدي على الناس فً ببلدهم، -التؤشٌرة 

ْلَزُمه بدون  -وأنه ال ٌعمل العملٌات اإلرهابٌة ٌَ لكان 

اُظ على دمابهم وأعراضهم؛ التوقٌع على ذلك الحف

َؼْدٌر ال ٌجوز. -وقد َدَخل بؤماٍن منهم-ألن فِْعلَ ذلك  

وهذا ٌوضح حكم عملٌات االؼتٌاالت والتفجٌرات، 

ونحوها ِمن العملٌات التً تقع فً ببلد الكفار التً 

ؤشٌرات وٌعطٌهم األمان عند ٌدخلها البعض بت

نهم؛ فكل  ٌَُإمِّ ْلَزُمه أن  ٌَ دخوله، بل ٌدخل بَطلَبِِهم، ف

دخواًل -ما ٌحدث ِمن ذلك ممن دخل ببلدهم 

فهو خابن لؤلماِن وؼاِدٌر بهم، وال ٌجوز  -بتؤشٌرة

فً دٌننا الؽدر. 

م ودٌعة المستؤمن العابد لدار الحرب حك

ومالِه: 

"وإذا أودع المستؤمن مالَه ُمْسلًِما  قال فً الُمقنِع:

أو أَْقَرَضه إٌاه ثم عاد إلى دار الحرب بقً األماُن 
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ٌُْبَعُث إلٌه إن َطلََبُه، وإن مات فهو  فً مالِه، 

ٌء".  ًْ لَِواِرثِه، فإن لم ٌكن له وارٌث فهو َف

"وجملة ذلك أن َمن  "الشرح الكبٌر": قال فً

دخل ِمن أهل الحرب إلى دار اإلسبلم بؤماٍن فؤوَدع 

ا  ًٌّ ثم عاد إلى  -أو أقرضهما إٌاه-مالَه ُمْسلًِما أو ِذمِّ

إلى دار الحرب لحاجٍة ٌقضٌها أو رسواًل ثم ٌعود 

دار اإلسبلم فهو على أمانه فً نفسه ومالِه، ألنه 

لم ٌخرج بذلك عن نٌة اإلقامة بدار اإلسبلم، فؤشبه 

ًَّ إذا دخل لذلك، وإن َدَخل ُمسَتوِطًنا أو  الِذمِّ

ُمحاِرًبا بطل األمان فً نفسه وبقً فً مالِه، ألنه 

بدخوله دار اإلسبلم بؤماٍن ثبت األمان لمالِه الذي 

، فإذا بطل فً نفسه بدخوله دار الحرب معه تبًعا

بقً فً ماله الختصاص المبطل فً نفسه، 

فٌختص البطبلن به.  

ن لمالِه تبًعا، فإذا بطل فً إنما ٌثبت األما فإن قٌل:

المتبوع بطل فً التبع.  

بل ٌثبت له األمان لمعنى ُوِجَد فٌه، وهو  قلنا:

قتضً ثبوت األمان له، وإن لم إدخاله معه، وهذا ٌ

ٌثبت فً نفسه، بدلٌل ما لو بعثه مع ُمَضاِرٍب له 

أو وكٌٍل فإنه ٌثبت له األمان وإن لم ٌثبت فً 

نفسه، ولم ٌوجد فٌه ههنا ما ٌقتضً نقض األمان 

فٌه، فبقً على ما كان علٌه، فإن أخذه معه إلى 

دار الحرب انتقض األمان فٌه كما انتقض فً 

د المبطل فٌهما.نفسه لوجو 

إذا ثبت هذا، فإذا َطلََبه صاحُبه ُبِعَث إلٌه، وإن 

ؾ فٌه  َصحَّ  -ببٌٍع أو ِهَبٍة أو نحِوِهما-َتَصرَّ

فُه؛ ألنه ملكه. وإن مات فً دار الحرب انتقل  َتَصرُّ

ٌبطل األمان فٌه. وقال أبو المال إلى واِرثِه، ولم 

حنٌفة: ٌبطل، وهو قول الشافعً؛ ألنه قد صار 

لواِرثه ولم ٌعقد فٌه أماًنا فوجب أن ٌبطل فٌه 

كسابر أمواله. ولنا أن األمان حٌق واِجٌب الِزٌم 

متعلٌِّق بالمال؛ فإذا انتقل إلى الوارث انتقل بَحقِّه 

كسابر الحقوق ِمن الرهن والضمٌن والشفعة، 

ٌُْنَقل إلى وهذ ، وألنه مالٌ له أماٌن ف ًّ ا اختٌار الُمَزنِ

واِرثِه مع بقاء األمان فٌه، كالمال الذي مع 

ًبا لبٌِت  ٌْ ُمضاِربِه. وإن لم ٌكن له وارٌث َصاَر َف

ًّ إذا مات ولٌس له وارث"  الماِل، كماِل الِذمِّ

.  )انتهى(

ً فً دار "وإن أخذ المسلم ِمن الحربوقال: 

وَدَخلَ به دار  -ُمَضاَرَبًة أو َوِدٌَعةً -الحرب مااًل 

اإلسبلم فهو فً أماٍن، ُحْكُمه حكم ما ذكرنا، وإن 

تِه،  ة أو قرٍض، فالثمن فً ِذمَّ أََخَذه ببٌٍع فً الذمَّ

علٌه أداإه إلٌه، وإن اقترض حربً ِمن حربً 

َخَذه مااًل ثم دخل إلٌنا فؤسلم، فعلٌه رد الَبَدل؛ ألنه أَ 

ًة  ٌَّ على سبٌل الُمَعاَوضة، فؤَْشَبَه ما لو تزوج َحربِ

.  )انتهى(ثم أَْسلَم لَِزَمه َمهرها" 
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 ) ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ )َواَل َتْقُتلُوا النَّ

( ٖ( تكملة لبعض أحكام عقد األمان )ٕٔ)

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛ 

فقد ذكرنا فً المقال السابق جملة ِمن أحكام 

األمان للكافر الحربً إذا دخل ببلد اإلسبلم، وذكرنا 

كذلك جملة ِمن أحكام المسلم إذا دخل دار الحرب 

ألنهم -بؤماٍن منه لهم، وأنه ال ٌجوز أن ٌخونهم 

نِه إنما أعطوه األمان بشرط عدم خٌانتهم وأَمْ 

، وأن كل عقود المعاوضات الزمة -إٌاهم ِمن نفسه

، وكذا -ومثلها الشركة-له، وكذا المضاربة 

الودٌعة، والقرض، والبٌع فً الذمة. 

وِمن هنا تعلم حرمة عملٌات النصب والخداع التً 

أموال الكفار بزعم أن  ٌقوم بها البعض فً

أموالهم حبلل؛ فإن ما أُِخَذ ِمن خبلل العقود 

َها : )-تعالى-والعهود َوَجَب الوفاء به؛ لقوله  ٌُّ ا أَ ٌَ

؛ ولقول (ٔ)المابدة:( الَِّذٌَن آَمُنوا أَْوفُوا بِاْلُعقُودِ 

اْلُمْسلُِموَن َعلَى : )-صلى َّللا علٌه وسلم-النبً 

. نً()رواه أبو داود، وصححه األلبا( ُشُروِطِهمْ 

ونستكمل الٌوم جملة أخرى ِمن هذه 

األحكام: 

عقد األمان للكافرة الحربٌة بزواجها ِمن 

مسلٍم أو ِذّمً: 

قال صاحب الشرح الكبٌر، شمس الدٌن ابن قدامة 

ة إلٌنا بؤمان  المقدسً الحنبلً: ٌَّ "وإذا دخلت الَحربِ

ا فً دارنا ثم أرادت الرجوع لم ُتْمَنع  ًٌّ فتزوجت ِذمِّ

إذا رضً زوُجها أو فاَرَقها. وقال أبو حنٌفة: 

فبل ُتْمَنع. ولنا: أنه عقد ال ٌلزم الرجل به المقام، 

. )انتهى(ٌلزم المرأة، كعقد اإلجارة" 

لى إعطاء الكافرة حق اإلقامة فً دار وهذا ٌدل ع

اإلسبلم بزواجها ِمن ذمً، وباألولى إذا تزوجت 

مسلًما، وٌستمر لها حكم األمان بذلك، وال ٌتقٌد 

بَسَنٍة أو أربعِة أشهر. 

رط حكم األسٌر الُمْسلِم إذا أُطلِق على ش

اإلقامة فً دار الكفر: 

"وإن أََسر قال موفق الدٌن ابن قدامة فً الُمْقنِع: 

ًة الكفار ُمْسلًِما فؤطلَقوه بشرط  ٌُقٌَِم عندهم ُمدَّ أن 

لَِزَمه الوفاء لهم، وإن لم ٌشترطوا شًٌبا أو 

شرطوا كونه رقًٌقا؛ فله أن ٌقتل وٌسرق وٌهرب، 

وإن أطلَقوه بشرط أن ٌبعث إلٌهم مااًل وإن عجز 

علٌه عاد إلٌهم لَِزَمه الوفاء لهم؛ إال أن تكون 

امرأًة فبل ترجع إلٌهم. وقال الخرقً: ال ٌرجع 

.  )انتهى(ًٌضا" الرجل أ

"وإذا أََسر الكفار  قال صاحب الشرح الكبٌر:

ًة لَِزَمه  ٌُقٌَِم عندهم ُمدَّ ُمْسلًِما فؤطلَقوه بشرط أن 

الوفاء لهم، ولم ٌكن له أن ٌهرب. َنصَّ علٌه؛ 

: "المإمنون -صلى َّللا علٌه وسلم-لقول النبً 

ٌلزمه.  عند شروطهم"، وقال الشافعً: ال 
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ُنوه صاروا فً أماٍن منه؛ ألن  وان أطلَقوه وأَمَّ

 ًُّ أمانهم له ٌقتضً َسبلَمَتهم منه، فإن أَْمَكَنه الُمِض

َر علٌه أََقام، وكان  إلى دار اإلسبلم لَِزَمه، وإن َتَعذَّ

أَْسلََم فً دار الحرب، فإن َخَرج  ُحْكُمه ُحْكم َمن

فؤَْدَرُكوه وَتبِعوه َقاَتلَهم، وبطل األمان؛ ألنهم طلبوا 

. )انتهى(منه المقام وهو معصٌة" 

"قال الشٌخ تقً قال المرداوي فً اإلنصاؾ: 

الدٌن: ما ٌنبؽً أن ٌدخل معهم فً التزام اإلقامة 

أبًدا؛ ألن الهجرة واجبة علٌه؛ ففٌه التزاٌم بترك 

الواجب، اللهم إال أن ال ٌمنعوه ِمن دٌنه، ففٌه 

.  )انتهى(ه نظر" التزاٌم بترك المستحب. وفٌ

-م ابن تٌمٌة وِمن هذا الكبلم النفٌس لشٌخ اإلسبل

، نعرؾ حكم اإلقامة فً دار الكفر إذا -رحمه َّللا

والمعنى أن -كان ٌمكن للمرء أن ٌحافِظ على دٌنه 

ٌحافظ على أصل اإلسبلم، وأن ٌحافظ على 

؛ فإذا كان قادًرا على -الواجبات وترك المحرمات

إقامة الدٌن لم ٌجب علٌه الهجرة، وكانت 

مستحبة. 

، -رحمه َّللا-وهذا كبلم شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 

وبذلك تعرؾ حكم اإلقامة فً هذه الببلد التً َكُثَر 

ا، واستقرت أحوال الكثٌرٌن  المسلمون فٌها جّدً

ًّ على القدرة على إقامة  منهم فٌها؛ فاألمر َمْبنِ

الدٌن. وَّللا أعلم. 

حكم إطبلق األسٌر الُمْسلِم دون شرٍط، أو 

بشرط االسترقاق: 

"فإن لم  قال شمس الدٌن فً الشرح الكبٌر:

ْقُتل  ٌَ ٌشترطوا شًٌبا أو َشَرطوا كوَنه رقًٌقا؛ فله أن 

ُنوه فله  ٌَُإمِّ ٌَْهرب، أما إذا أَطلَقوه ولم  ْسِرق و ٌَ و

ٌَْهرب؛ ألنه  ْسِرق و ٌَ أن ٌؤخذ منهم ما َقَدر علٌه و

ُنوه.  ٌَُإمِّ ْنُهم ولم  ٌَُإمِّ لم 

ًَ بذلك أو لم  وكذلك إن شرطوا كونه رقًٌقا فَرِض

ًٌ ال ٌثبت علٌه  ٌَْرَض؛ ألن كوَنه رقًٌقا حكٌم شرع

ْقَتِض أماًنا له منهم، وال لهم  ٌَ بقوله، ولو ثبت لم 

منه. وهذا مذهب الشافعً. وإن أَْحلَفُوه على ذلك 

كان ُمْكَرًها لم تنعقد ٌمٌنه، وإن كان ُمْختاًرا و

انعقدت ٌمٌنه، وٌحتمل أن تلزمه اإلقامة إذا قلنا 

ٌلزمه الرجوع إلٌهم. وهو قول اللٌث". 

حكم إطبلق األسٌر الُمْسلِم على شرط 

المال: 

"مسؤلة: وإن أَطلَقوه  قال فً الشرح الكبٌر:

ْبَعَث إلٌهم مااًل، وإن عجز عنه عاد  ٌَ بشرط أن 

أن تكون امرأة فبل إلٌهم؛ لَِزَمه الوفاء لهم، إال 

ترجع إلٌهم. وقال الخرقً: ال ٌرجع الرجل أًٌضا. 

 أن األسٌر إذا أَطلََقه الكفار وشرطوا وجملة ذلك:

علٌه أن ٌبعث إلٌهم بفَِدابِه أو ٌعود إلٌهم 

ْلَزْمه الوفاء لهم  ٌَ وأَْحلَفوه؛ فإن كان ُمْكَرًها لم 

صلى َّللا علٌه -برجوع وال فداء؛ لقول النبً 

تًِ الْ : )-وسلم َ َوَضَع َعْن أُمَّ
اَن، إِنَّ َّللاَّ ٌَ ْس َخَطؤَ، َوالنِّ

هِ  ٌْ )رواه ابن ماجه، وصححه ( َوَما اْسُتْكِرُهوا َعلَ

ٌُْكَره وَقَدَر على الفِداء الذي َشَرط األلبانً( ، وإن لم 
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على نفسه لَِزَمه أداإه. وبه قال الحسن وعطاء 

والزهري والنخعً والثوري واألوزاعً. 

أنه ال ٌلزمه ألنه ُحٌر ال وَنصَّ الشافعً على 

َوأَْوفُوا : )-تعالى-ٌَسَتِحقُّون َبَدله. ولنا: قول َّللا 

ِ إَِذا َعاَهْدُتمْ  ، ولما صالح (9ٔ)النحل:( بَِعْهِد َّللاَّ

أهل الحدٌبٌة على رد  -صلى َّللا علٌه وسلم-النبً 

 ٌصلح فً َمن جاءه ُمْسلًِما َوفَّى لهم، وقال: "إنا ال

دٌننا الؽدر"، وألن فً الوفاء مصلحة لؤلسارى، 

وفً الؽدر مفسدة فً حقهم؛ ألنهم ال ٌؤمنون 

بعده، والحاجة داعٌة إلٌه؛ فلَِزَمه الوفاء كما 

ْلَزُمه الوفاء بعقد الهدنة؛ وألنه عاهدهم على أداِء  ٌَ

ماٍل فلَِزَمه الوفاء لهم، كثمن المبٌع، والمشروط 

فً موضٍع ٌجوز َشْرُطه.فً عقد الهدنة  

فإن عجز عن الفداء وكانت امرأة لم ترجع إلٌهم، 

ِحلّ لها ذلك، لقول َّللا  ٌَ َفبَل : )-تعالى-ولم 

، وألن فً (ٓٔ)الممتحنة:( ْرِجُعوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّارِ تَ 

رجوعها تسلٌٌط لهم على وطبها َحَراًما، وقد منع 

َّللاُ رسولَه َردَّ النساء إلى الكفار بعد ُصْلِحه على 

ِهنَّ فً قضٌة الحدٌبٌة، وفٌها: "ُثمَّ َجاَء نِْسَوةٌ  َردِّ

ةَ -ُمْإِمَناٌت ُمَهاِجَراٌت  ٌَ "  -اآْل وُهنَّ ُردُّ ٌَ ُ أَْن  َفَنَهاُهُم َّللاَّ

. )وإن )انتهى(" )رواه أبو داود، وصححه األلبانً(

كان الصحٌح فً هذه المسؤلة أن النساء لم ٌدخلن 

فً العهد فً الحدٌبٌة(. 

"وإن كان الُمَفاَدى َرُجبًل  قال فً الشرح الكبٌر:

فقٌه رواٌتان: إحداهما: ال ٌرجع. اختاره الخرقً، 

وهو قول الحسن والنخعً والثوري والشافعً، 

ألن الرجوع إلٌهم معصٌة، فلم ٌلزم بالشرط، كما 

و شرط َقْتلَ ُمْسلٍِم أو شرب لو كان امرأة، وكما ل

الخمر. والثانٌة: ٌلزمه. وهو قول عثمان 

والزهري واألوزاعً، لما ذكرنا فً بعث الفداء، 

عاهد قُرًٌشا  -صلى َّللا علٌه وسلم-وألن النبً 

على رد من جاءه ُمْسلًِما َفَردَّ أبا بصٌر وأبا جندل، 

وقال: "إنا ال ٌصلح فً دٌننا الؽدر".  

َق بٌنهما فً  -تعالى-وفاَرَق َردَّ المرأة؛ فإن َّللا  َفرَّ

صلى َّللا علٌه -هذا الحكم حٌن صالح النبً 

قرًٌشا على رد َمن جاءه منهم ُمْسلًِما،  -وسلم

ذلك فً الرجال وَنَسَخه فً  -سبحانه-فؤمضى َّللا 

. )ذكرنا أن الراجح أن النساء لم )انتهى(النساء" 

ٌدخلن فً هذا العقد(. 

حكم ما اشتراه األسٌر الُمْسلِم: 

"فصل: فإن اشترى األسٌر  قال فً الشرح الكبٌر:

و اقترضه؛ فالعقد صحٌح، وٌلزمه أ -ُمْخَتاًرا-شًٌبا 

الوفاء لهم، ألنه َعْقُد ُمَعاَوَضة، فؤشبه ما لو فعله 

ؼٌُر األسٌر. وإن كان ُمْكَرًها لم ٌصح، وإن 

ْضَمْنه، ولكن علٌه َرّده  ٌَ أَكَرهوه على َقْبِضِه لم 

ا، ألنهم دفعوه إلٌه بحكم العقد،  ًٌ إلٌهم إن كان باق

نه َقَبَضه باختٌاره وإن قبضه باختٌاره َضِمَنه، أل

عن عقٍد فاِسٍد، وإن باَعُه والعٌُن قابمٌة لَِزَمه 

ها، وإن ُعِدمت َردَّ قٌمَتها".  َردُّ

"فصل: وإذا اشترى المسلم أسًٌرا ِمن أٌدي  وقال:

ا-العدو  ًٌ فإن كان بإذنه  -أي أسًٌرا ُمْسلًِما أو ِذمِّ

لَِزَمه أن ٌإدي إلى الذي اشتراه ما أداه فٌه بؽٌر 

خبلؾ نعلمه؛ ألنه إذا أَِذَن فٌه كان ناببه فً شراِء 
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َنْفِسه، فكان الثمن على اآلمر كالوكٌل، وإن كان 

َم األسٌُر الثمن أًٌضا، وبه قال بؽٌر إذنه لَزِ 

الحسن، والزهري، والنخعً، ومالك، واألوزاعً، 

وقال الثوري والشافعً وابن المنذر: ال ٌلزمه؛ 

ألنه تبرع بما ال ٌلزمه ولم ٌإذن له فٌه، أشبه ما 

َر داَره.  لو َعمَّ

ولنا: ما روى سعٌد بن عثمان بن مطر، قال: 

حدثنا أبو حرٌز عن الشعبً، قال: أؼار أهلُ ماه 

وأهل جلوالء على العرب فؤصابوا سباٌا ِمن سباٌا 

العرب، فكتب السابب بن األكوع إلى ُعَمر فً 

سباٌا المسلمٌن ورقٌقهم ومتاعهم، فَكَتَب ُعَمر: 

نِه فهو أََحقُّ "أٌما رجل أصاب رقٌَقُه وَمَتاَعه بعٌ

اِر بعد ما  به ِمن ؼٌره، وإن أصابه فً أٌدي الُتجَّ

اُر فإنه  قُِسَم فبل سبٌل إلٌه، وأٌما حر اشتراه الُتجَّ

ٌرد إلٌهم رإوس أموالِهم، فإن الحر ال ٌباع وال 

اِر برإوس أموالهم؛ وألن  ٌشترى"، فَحَكم للُتجَّ

م األسٌر ٌجب علٌه فَِداء نفسه لٌَتَخلَّص ِمن حك

الكفار، فإذا ناب عنه ؼٌره فً ذلك وجب علٌه 

قضاإه، كما لو قضى الحاكم عنه حقـًّا امتنع ِمن 

أدابه. 

فعلى هذا إذا اختلفا فً قدر الثمن، فالقول قول 

األسٌر، وهو قول الشافعً، إذا أذن له، وقال 

وزاعً: القولُ قولُ الُمشَتِري؛ ألنهما اختلفا فً األ

فعله وهو أعلم به. ولنا: أن األسٌر ُمْنِكٌر للزٌادة، 

والقول قول الُمْنِكر، وألن األصل براءة ذمته ِمن 

. )انتهى(الزٌادة فٌرجح قوله باألصل" 

ة:  وجوب فَِداء أسرى الُمْسلِمٌن وأهِل الِذمَّ

"فصل: وٌجب فداء أسٌر  ال فً الشرح الكبٌر:ق

المسلمٌن إذا أمكن، وبه قال عمر بن عبد العزٌز 

ومالك وإسحاق. وٌروى عن ابن الزبٌر أنه سؤل 

: على َمن فكاك -رضً َّللا عنهما-الحسن بن علً 

ٌُقاتِل علٌها"، األسٌر؟ ق ال: "على األرض التً 

أَْطِعُموا : )-صلى َّللا علٌه وسلم-وقد قال النبً 

 ًَ وا الَعانِ )أخرجه ( الَجابَِع، َوُعوُدوا الَمِرٌَض، َوفُكُّ

، وروى سعٌد بإسناده عن حبان بن أبً البخاري(

قال:  -صلى َّللا علٌه وسلم-جبلة أن رسول َّللا 

ٌَُفاُدوا أسٌَرهم  "إن على المسلمٌن فً فٌبهم أن 

وا عن ؼاِرِمهم"، و"فادى رسول َّللا  ٌَُإدُّ صلى -و

رجلٌن ِمن المسلمٌن بالرجل الذي  -َّللا علٌه وسلم

أََخَذه ِمن بنً ُعَقٌل، وفادى بالمرأة التً اسَتوَهَبها 

ِمن سلمة بن األكوع رجلٌن"، وٌجب فداء أسٌر 

ة سواء  كانوا فً معونتنا أو ال، هذا أهل الِذمَّ

ظاهر كبلم الخرقً، وهو قول عمر بن عبد العزٌز 

واللٌث؛ ألننا التزمنا ِحْفَظهم بُمعاَهَدتِهم وأَْخِذ 

تِهم؛ فَلِزَمنا الُمدافعة ِمن ورابهم والقٌام  ٌَ ِجْز

دونهم. 

فإذا عجزنا عن ذلك وأمكننا تخلٌصهم لَِزَمنا ذلك، 

كمن ٌحرم علٌه إتبلؾ شًء، فإذا أَْتلََفه َضِمن 

ُؼْرَمه. 

وقال القاضً: إنما ٌجب فداإهم إذا استعان بهم 

ذلك؛ ألن  اإلمام فً قتالِِهم َفُسُبوا؛ َوَجب علٌه

أَْسَرُهم كان لمعنى ِمن جهته، وهو المنصوص عن 

أحمد، ومتى َوَجب فِداإهم فإنه ٌبدأ بفَِداِء 

المسلمٌن قبلَهم؛ ألن حرمة المسلم أعظم، 
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ٌض لفِْتَنتِه عن دٌنه  والخوؾ علٌه أشد، وهو ُمَعرَّ

. )انتهى(الحق، بخبلؾ أهل الذمة" 

وِمن كبلم القاضً تعرؾ أن الخبلؾ فً مسؤلة 

ِة فً القتال خبلؾ  فً استعانة اإلمام بؤهل الِذمَّ

مسؤلٍة فٌها اجتهاٌد سابٌػ، كما سبق بٌانه فً 

مواضع أخرى، وَّللا أعلى وأعلم. 

.-إن شاء َّللا-وللحدٌث بقٌة  

 سلفًموقع أنا ال
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 ) ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ )َواَل َتْقُتلُوا النَّ

( ٗ( تكملة لبعض أحكام عقد األمان )ٖٔ)

ٌاسر برهامًكتبه/  

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛ 

فنستكمل فً هذا المقال بعض أحكام األمان فً 

رحمه -عٌة، كما ذكره اإلمام النووي مذهب الشاف

". 78ٕ/  ٓٔفً كتابه "روضة الطالبٌن  -َّللا

ًٌّ على مصلحة المسلمٌن:  َعْقُد األمان َمْبنِ

"َقْد َتْقَتِضً اْلُمْصلَِحُة  :-رحمه َّللا-قال النووي 

ِش،  ٌْ اأْلََماَن اِلْستَِمالَتِِه إِلَى اإْلِْسبَلِم، أَْو إَِراَحِة اْلَج

ُخوِل اْلُكفَّاِر، أَْو أَْو َتْرتٌِِب أَْمِرِهْم، أَْو لِْلَحاَجِة إَِلى دُ 

ِرَها"  ٌْ . )انتهى(لَِمِكٌَدٍة َوَؼ

"وهذا الجزء ٌدلنا على فقه قضٌة األمان، قلُت: 

م فٌه  ٌَُقدَّ ًٌّ على مصلحة المسلمٌن، وهذا  وأنه َمْبنِ

واستمالة  -سبحانه وتعالى-أمر الدعوة إلى َّللا 

لمصلحة الكفار إلى دٌن اإلسبلم، وقد ٌكون 

المسلمٌن فً إراحة جٌوشهم؛ ألن القتال مقصوده 

نفع المسلمٌن ال ضررهم؛ فإذا كانت المصلحة فً 

ا، وكذلك ِمن  ا وخاّصً ذلك جاز عقد األمان عاّمً

المصالح: الحاجة إلى دخول الكفار إلى ببلد 

المسلمٌن لتجارة أو ألداء رسالة أو ؼٌر ذلك، فبل 

، وٌراعوا قوتهم بد أن ٌراعً المسلمون أحوالهم

وضعفهم، ومصلحتهم ومفسدتهم فً هذا الباب، 

بخبلؾ َمن ال ٌراعً هذه األمور وٌصطدم 

بالمسلمٌن دون مراعاة مصالحهم، ودون مراعاة 

قوة الكفار وضعفهم، وقوة المسلمٌن وضعفهم؛ 

فٌصادمون أحكام الشرٌعة وٌضرون المسلمٌن 

أنواع األضرار". 

 : أقساُم األمان: عامٌّ، وخاصٌّ

ْنَقِسمُ  :-رحمه َّللا-قال النووي  ٌَ  -أي األمان- "َو

: َوُهَو َما َتَعلََّق بِؤَْهِل إِْقلٌٍِم أَْو َبلٍَد، َوُهَو  إِلَى: َعامٍّ

ؤْتًِ فًِ  ٌَ ْخَتصُّ بِاإْلَِماِم َوُواَلتِِه، َوَس ٌَ َعْقُد اْلُهْدَنِة، َو

ُ َتَعالَى-َبابِِه 
: َوُهَو َما َتَعلََّق -إِْن َشاَء َّللاَّ . َوَخاصٍّ

ٌَِصحُّ ِمنَ   اْلُواَلِة َواآْلَحاِد". بِآَحاٍد، َو

ما ٌجوز آلحاد المسلمٌن: 

"َواْلَباُب َمْعقُوٌد لَِهَذا...  :-رحمه َّللا-قال النووي 

ُجوُز آِلَحاِد اْلُمْسلِِمٌَن  ٌَ َما  َوفٌِِه َمَسابِلُ: إِْحَداَها: إِنَّ

أََماُن َكافٍِر، أَْو ُكفَّاٍر َمْحُصوِرٌَن، َكَعشَرٍة َوِماَبٍة، 

ٌَُجو  ٍة َوَبْلَدٍة.َواَل  ٌَ ُز أََماُن َناِح

َن َواِحٌد أَْهلَ َقْلَعٍة،  ٌَُإمِّ ُجوُز أَْن  ٌَ ُه  اِن أَنَّ ٌَ َوفًِ اْلَب

ِؽٌَرَة فًِ َمْعَناَها، َوَعِن  َة الصَّ ٌَ َواَل َشكَّ أَنَّ اْلَقْر

 ًِّ ٍة،  اْلَماَسْرَجِس ٌَ ُجوُز أََماُن َواِحٍد أِلَْهِل َقْر ٌَ ُه اَل  أَنَّ

 . لُ أََصحُّ َوإِْن َقلَّ َعَدُد َمْن فٌَِها، َواأْلَوَّ

ْنَسدَّ بِِه َباُب اْلِجَهاِد فًِ تِْلَك  ٌَ َوَضابُِطُه: أَْن اَل 

َن،  ٍض لَِمْن أُمِّ ِر َتَعرُّ ٌْ ِة، َفإَِذا َتؤَتَّى اْلِجَهاُد بَِؽ ٌَ اِح النَّ

ْعَوِة  ٌِن َوالدَّ َنَفَذ اأْلََماُن، أِلَنَّ اْلِجَهاَد ِشَعاُر الدِّ

ِة، َوُهَو ِمْن أَْعَظِم َمَكاِسِب اْلُمْسلِِمٌَن، َواَل  ٌَّ اْلَقْهِر

ْظَهَر بِؤََماِن اآْلَحادِ  ٌَ ُجوُز أَْن  اْنِسَداُدهُ أَْو ُنْقَصاٌن  ٌَ

 . ٌَُحسُّ
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َن ِماَبُة أَْلٍؾ ِمَن اْلُكفَّاِر، َفُكلُّ  َقالَ اإْلَِماُم: َولَْو أُمِّ

ْن إاِلَّ َواِحًدا، لَِكْن إَِذا َظَهَر اْنِسَداٌد أَْو  ٌَُإمِّ َواِحٍد لَْم 

ُنْقَصاٌن، َفؤََماُن اْلَجِمٌِع َمْرُدوٌد.  

ُنوُهْم َمًعا َفَردُّ اْلَجِمٌِع َظاِهٌر،  َولََك أَْن َتقُولَ: إِْن أَمَّ

ٌَِصحَّ أََماُن اأْلَ  ْنَبِؽً أَْن  ٌَ ُنوُهْم ُمَتَعاقِبٌَِن، َف ِل َوإِْن أَمَّ وَّ

ُه  ًَّ َذَكَر أَنَّ انِ ٌَ و ِل إِلَى ُظُهوِر اْلَخلَِل، َعلَى أَنَّ الرُّ َفاأْلَوَّ

َن ُكلُّ َواِحٍد َواِحًدا، َجاَز، َوإِْن َكُثُروا َحتَّى  لَْو أَمَّ

ٌَِصحُّ أََماُن  ُه  َزاُدوا َعلَى َعَدِد أَْهِل اْلَبْلَدِة. اْلُمْخَتاُر أَنَّ

ْظَهَر اْلَخلَلُ، َوُهَو ُمَراُد اإْلَِماِم، اْلُمَتَعاقِبٌَِن إِلَ  ٌَ ى أَْن 

ُ أَْعلَُم".   َوَّللاَّ

حكم عقد األمان للكافر بعد أَْسِره: 

"َوَسَواًء َكاَن اْلَكافُِر : -رحمه َّللا-النووي قال 

ُن فًِ َداِر اْلَحْرِب، أَْو فًِ َحاِل اْلقَِتاِل أَِو  اْلُمَإمَّ

ٌَِصحُّ اأْلََماُن َما َداَم  اْلَهِزٌَمِة، أَْو ِعْنَد َمِضٌٍق، َبلْ 

ُجوُز لآِْلَحاِد ا ٌَ ا َبْعَد اأْلَْسِر، َفبَل  ْلَكافُِر ُمْمَتنًِعا، َفؤَمَّ

ِه، َولَْو َقالَ َواِحٌد ِمَن اْلُمْسلِِمٌَن:  ٌْ أََماُنُه َواَل اْلَمنُّ َعلَ

ٌُْقَبلْ، بِِخبَلِؾ َما لَْو أََقرَّ  ْنُتُه َقْبلَ َهَذا، لَْم  ُكْنُت أَمَّ

ُجوُز أََمانُ  ٌَ . َولَْو بِؤََماِن َمْن  ٌَِصحُّ ُه  ُه فًِ اْلَحاِل، َفإِنَّ

ُهْم  ًضا، أِلَنَّ ٌْ ٌُْقَبلْ أَ اهُ، لَْم  نَّ ا أَمَّ َقالَ َجَماَعٌة: ُكنَّ

ْنُتُه،  ْشَهُدوَن َعَلى فِْعلِِهْم. َولَْو َقالَ َواِحٌد: ُكْنُت أَمَّ ٌَ

َوَشِهَد بِِه اْثَناِن، قُبِلَْت َشَهاَدُتُهَما.  

َفْرٌع.. فًِ َجَواِز َعْقِد اْلَمْرأَِة اْستِْقبَلاًل َوْجَهاِن". 

صحة أمان الُمْسلِم الُمَكلَّؾ الُمختار: 

ٌَِصحُّ اأْلََماُن : -رحمه َّللا-قال النووي  ُة:  ٌَ انِ "الثَّ

ٌَِصحُّ أََماُن اْلَعْبِد  ِمْن ُكلِّ ُمْسلٍِم ُمَكلٍَّؾ ُمْخَتاٍر، َف

ُدهُ َكافًِرا، َواْلَمْرأَِة َواْلُخْنَثى، اْلُمْسلِِم َوإِ  ٌِّ ْن َكاَن َس

ِه بَِسَفٍه،  ٌْ َواْلَفقٌِِر َواْلُمْفلِِس، َواْلَمْحُجوِر َعلَ

ِخ اْلَهَرِم، َواْلَفاِسِق، َوفًِ اْلَفاِسِق  ٌْ َواْلَمِرٌِض َوالشَّ

ًٍّ َوَمْجُنوٍن  ٌَِصحُّ أََماُن َكافٍِر َوَصبِ َوْجٌه َضِعٌٌؾ، َواَل 

ِز َوْجٌه َكَتْدبٌِِرِه".وَ   ٌِّ ًِّ اْلُمَم بِ ُمْكَرٍه، َوفًِ الصَّ

ألفاظ األمان: صرٌحة، وكناٌة: 

ْنَعقُِد اأْلََماُن : -رحمه َّللا-قال النووي  ٌَ الَِثُة:  "الثَّ

ِرٌُح:  ٍة، َفالصَّ ٌَ ٌُفٌُِد اْلَؽَرَض، َصِرٌٍح أَْو ِكَنا بُِكلِّ لَْفٍظ 

ْنُتَك، أَْو أَْنَت آِمٌن، أَ  ْو أََجْرُتَك، أَْو أَْنَت ُمَجاٌر، أَْو أَمَّ

َك، أَْو  ٌْ َك، أَْو اَل َخْوَؾ َعلَ ٌْ فًِ أََمانًِ، أَْو اَل َبؤَْس َعلَ

ٌس.  ِة: ُمَترَّ ٌَّ اَل َتَخْؾ، أَْو اَل َتْفَزْع، أَْو َقالَ بِاْلَعَجِم

ٌة.  ٌَ َوَقالَ َصاِحُب "اْلَحاِوي": اَل َتَخْؾ، اَل َتْفَزْع. ِكَنا

ُة، َكَقْولِِه: أَْنَت َعلَى َما  ٌَ َؾ َواْلِكَنا ٌْ ، أَْو ُكْن َك ُتِحبُّ

ِشْبَت". 

انِعقاُد األَمان بالكتابة والرسالة واإلشارة: 

"َوَتْنَعِقُد بِاْلِكَتاَبِة : -رحمه َّللا-قال النووي 

ُسولُ ُمْسلًِما أَْو َكافًِرا،  َسالَِة، َسَواًء َكاَن الرَّ َوالرِّ

َوبِاإْلَِشاَرِة اْلُمْفِهَمِة ِمْن َقاِدٍر َعلَى اْلِعَباَرِة. َوبَِناُء 

ْوِسعَ  . )انتهى(ِة" اْلَباِب َعلَى التَّ

"ونحب التنبٌه فً هذا الموضع على قوله:  قلُت:

ْوِسَعِة"؛ فإنها مسؤلة عظٌمة  "َوبَِناُء اْلَباِب َعَلى التَّ

ن المسلمٌن وؼٌرهم؛ فإن  ٌْ األهمٌة فً العبلقة ب

التوسع فً باب األمان مع االحتمال ٌثبت األمان، 

فإن ذلك ٌدلنا على وٌمنع االعتداء واالؼتٌال، 

مقاصد الشرٌعة فً هذا الباب، وهو تحقٌق 

مصالح المسلمٌن، ومشروعٌة االختبلط بٌنهم 
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ن ؼٌرهم، ِمن أجل بٌان محاسن اإلسبلم، وِمن  ٌْ وب

أجل تحقٌق المصالح العامة والخاصة لمجتمعات 

المسلمٌن وأفرادهم وُدَولِهم". 

اشتراط قبول الكافر باألَمان: 

ا اْلَكافُِر اْلُمَإمَّ : -رحمه َّللا-قال النووي  ُن َفبَل "َفؤَمَّ

ْبلُْؽُه،  ٌَ ِه، َفإِْن لَْم  ٌْ ُبدَّ ِمْن ِعْلِمِه َوُبلُوِغ َخَبِر اأْلََماِن إِلَ

َفبَل أََماَن، َفلَْو َبَدَر ُمْسلٌِم َفَقَتلَُه، َجاَز. َوإَِذا َخاَطَبُه 

هُ، َبَطلَ. َوإِْن َقبِلَ، أَْو  بِاأْلََماِن، أَْو َبلََؽُه اْلَخَبُر، َفَردَّ

ٌُْشَتَرُط َكاَن َقِد ا ْسَتَجاَر ِمْن َقْبلُ، َتمَّ اأْلََماُن. َواَل 

َقُبولُُه لَْفًظا، َبلْ َتْكفًِ اإْلَِشاَرةُ َواأْلََماَرةُ اْلُمْشِعَرةُ 

ٌُْتَرَك  ْنَبِؽً أَْن  ٌَ بِاْلَقُبوِل. َفإِْن َكاَن فًِ اْلقَِتاِل، َف

ُردَّ  ٌَ ْقَبلْ َولَْم  ٌَ ، َقالَ اإْلَِماُم: اْلقَِتالُ، َفلَْو َسَكَت، َفلَْم 

اِهُر: اْشتَِراُط َقُبولِِه، َوبِِه َقَطَع  ٌد، َوالظَّ فٌِِه َتَردُّ

ُكوِت. َولَْو َقالَ  ، َواْكَتَفى اْلَبَؽِويُّ بِالسُّ ًُّ اْلَؽَزالِ

ُنَك َفُخْذ ِحْذَرَك، َقالَ  اْلَكافُِر: َقِبْلُت أََماَنَك، َولَْسُت أَُإمِّ

ْثُبُت فًِ أََحِد اإْلَِماُم: ُهَو َردٌّ لِ  ٌَ ؤْلََماِن، أِلَنَّ اأْلََماَن اَل 

ِصحُّ َتْعلٌُِق اأْلََماِن  ٌَ ِن ُدوَن اآْلَخِر. َو ٌْ َرَف الطَّ

. (79ٕ/ ٓٔ)روضة الطالبٌن بِاأْلَْعَذاِر" 

حرمة اؼتٌال من َظنَّ اإلَِشارة أََماًنا: 

"َولَْو أََشاَر ُمْسلٌِم إِلَى : -رحمه َّللا-قال النووي 

َكافٍِر فًِ اْلقَِتاِل، َفاْنَحاَز إَِلى َصؾِّ اْلُمْسلِِمٌَن، 

َوَتَفاَهَما اأْلََماَن، َفُهَو أََماٌن، َوإِْن َقالَ اْلَكاِفُر: َظَنْنُت 

ٌَُإمِّ  ُه  ُننًِ، َوَقالَ اْلُمْسلُِم: لَْم أُِرْدهُ، َفاْلَقْولُ َقْولُ أَنَّ

ٌُْؽَتالُ، َبلْ ٌلَحُق بَِمؤَْمنِِه،  اْلُمْسلِِم َواَل أََماَن، َولَِكْن اَل 

ًٍّ أَْو َمْجُنوٍن أَْو ُمْكَرٍه،  َوَكَذا لَْو َدَخلَ بِؤََماِن َصبِ

َتُه، أَْو َظَنْنُتُه َبا لًِؽا، أَْو َعاقبًِل، أَْو َوَقالَ: َظَنْنُت ِصحَّ

. )انتهى(ُمْخَتاًرا" 

"وهذا ٌدلنا على أنه مع عدم صحة األمان  :قلتُ 

ٌَُردُّ إلى  ، وإنما  ًِّ ٌَُعاَمل كالَحْربِ ٌُْقَتل وال  إال أنه ال 

فاألصل عدم َسْفِك َدِمه  -مع االحتمال-َمؤَْمنِه؛ ألنه 

هذا أمر عظٌم األهمٌة فً وأَْخِذ َمالِه بؽٌر حق، و

ن الكفار الذٌن  ٌْ ن المسلمٌن وب ٌْ طرٌقة التعامل ب

ٌدخلون ببلدهم، وسٌؤتً مزٌُد بٌاٍن إذا َدَخل 

الُمْسلُِم ببلَدهم". 

ُه لَْم  :-رحمه َّللا-قال النووي  "َولَْو َقالَ: َعلِْمُت أَنَّ

ٌُِرد اأْلََماَن، َفَقْد َدَخلَ ببَِل أََماٍن، َوَكَذا لَْو َقالَ: َعلِْمُت 

، َولَْو َماَت  ًِّ بِ ُه اَل أََماَن لِلصَّ ا َوأَنَّ ًٌّ ُه َكاَن َصبِ أَنَّ

الَ".اْلُمْسلُِم اْلُمِشٌُر َقبْ   ٌَ اِن، َفبَل أََماَن َواَل اْؼتِ ٌَ لَ اْلَب

حكم َمن دخل ببلدنا بسبب: 

"َفْرٌع: َما َذَكْرَناهُ ِمَن  :-رحمه َّللا-قال النووي 

اْعتَِباِر ِصٌَؽِة اأْلََماِن ُهَو فٌَِما إَِذا َدَخلَ اْلَكاِفُر ببَِلَدَنا 

ُسولَ  ببَِل َسَبٍب، َفلَْو َدَخلَ َرُسواًل، َفَقْد َسَبَق أَنَّ الرَّ

ُض لَُه، َولَ  ٌَُتَعرَّ ْنَقاَد اَل  ٌَ ْكَر، َو ْسَمَع الذِّ ٌَ ْو َدَخلَ لِ

لِْلَحقِّ إَِذا َظَهَر لَُه، َفَكَذلَِك. 

ٌُفٌُِد اأْلََماَن، َولَِكْن لَْو َرأَى اإْلَِماُم  َجاَرِة اَل  َوَقْصُد التِّ

اِر، َفَقالَ: َمْن َدَخلَ َتاِجًرا، َمْصلََحًة فًِ ُدُخوِل ال تُّجَّ

ٌََصحُّ ِمَن  َفُهَو آِمٌن، َجاَز، َوِمْثلُ َهَذا اأْلََماِن اَل 

ٌُفٌُِد  َجاَرِة  اآْلَحاِد. َولَْو َقالَ: َظَنْنُت أَنَّ َقْصَد التِّ

ٌُْؽَتالُ إِْذ اَل ُمْسَتَنَد لَُه، َولَْو  ِه َو اأْلََماَن، َفبَل أََثَر لَِظنِّ

قُولُ: َمْن َدَخلَ َتاِجًرا، َفُهَو آِمٌن، سَ  ٌَ ِمَع ُمْسلًِما 



53 
 

ٌُْؽَتالُ"  ُه اَل  َتُه، َفاأْلََصحُّ أَنَّ َفَدَخلَ َوَقالَ: َظَنْنُت ِصحَّ

. (8ٕٓ/ ٓٔ)روضة الطالبٌن 

.-إن شاء َّللا تعالى-وللحدٌث بقٌة  

 موقع أنا السلفً
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 ) ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ )َواَل َتْقُتلُوا النَّ

( ٘( تكملة لبعض أحكام عقد األمان )ٗٔ)

كتبه/ ٌاسر برهامً  

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛ 

فاستكمااًل لبعض أحكام األمان، فً مذهب 

 -رحمه َّللا-ة، قال اإلمام النووي الشافعٌ

(: 8ٕٓ/ ٓٔفً "روضة الطالبٌن" )ج 

ِزٌَد َعلَى أَْرَبَعِة  ٌَ ابَِعُة: َشْرُط اأْلََماِن أَْن اَل  "الرَّ

ْبلُْػ سَ  ٌَ ُجوُز َما لَْم  ٌَ َنًة، َفلَْو َزاَد أَْشُهٍر، َوفًِ َقْوٍل: 

ْبُطلُ فًِ اْلَباقًِ َعَلى  ٌَ ابُِد، َواَل  َعلَى اْلَجابِِز، َبَطلَ الزَّ

ْفَقِة.  : اأْلََصحِّ َتْخِرًٌجا ِمْن َتْفِرٌِق الصَّ ًُّ انِ ٌَ و َقالَ الرُّ

ْبلُُػ َبْعَدَها َوإَِذا أُْطلَِق ُحِملَ  ٌَ َعلَى أَْرَبَعِة أَْشُهٍر، َو

.  )انتهى(اْلَمؤَْمَن" 

"وقد سبق أن نقلنا عن الحنابلة وؼٌرهم قلُت: 

َنِة إذا  ِمن المذاهب األخرى جواز الزٌادة على السَّ

كانت المصلحة فً ذلك". 

ر المسلمٌن:  شرط األمان: َعَدم َتَضرُّ

 (:8ٕٔ/ ٓٔ)ج  -رحمه َّللا-قال النووي 

ٌُْشَتَرُط أَنْ  َن  "َو َر بِِه اْلُمْسلُِموَن، َفلَْو أَمَّ َتَضرَّ ٌَ اَل 

ْنَعقِِد اأْلََماُن. َقالَ اإْلَِماُم:  ٌَ َجاُسوًسا، أَْو َطلٌَِعًة لَْم 

ْسَتِحقَّ َتْبلٌَِػ اْلَمؤَْمِن، أِلَنَّ ُدُخولَ  ٌَ ْنَبِؽً أَْن اَل  ٌَ َو

نَ  ٌُْؽَتالَ. َولَْو أَمَّ اَنًة، َفَحقُُّه أَْن  ٌَ آَحاًدا َعلَى  ِمْثلِِه ِخ

َمَداِرِج اْلُؽَزاِة، َوَعسَر بَِسَبِبِه َمِسٌُر اْلَعْسَكِر 

َرِر، َواَل  اِد، َفُهَو َمْرُدوٌد لِلضَّ َواْحَتاُجوا إِلَى َنْقِل الزَّ

ْكفًِ  ٌَ ٌُْشَتَرُط اِلْنِعَقاِد اأْلََماِن ُظُهوُر اْلَمْصلََحِة، َبلْ 

ِة".   َعَدُم اْلَمَضرَّ

ٌُْشَتَرُط اِلْنِعَقاِد اأْلََماِن ُظُهوُر قلُت:  )قوله: "َواَل 

ِة": ٌبٌن لنا أن  ْكفًِ َعَدُم اْلَمَضرَّ ٌَ اْلَمْصلََحِة، َبلْ 

ٌُدفع  آحاد المسلمٌن قد ٌظهر لهم مصلحة أو 

عنهم مضرة، وقد ال ٌظهر لمجموع المسلمٌن 

ٌُنَفذ أماُن الُمْسلِم الذي ٌصح أمانه لظهور  ذلك؛ ف

عدم المضرة؛ وهذا ٌدلنا على قضٌة مراعاة 

َدًة، بخبلؾ َمن  الَمَصالح والَمَضارِّ ِرعاًٌة ُمَإكَّ

ٌهمل هذا أو ٌحث على إهماله!(. 

موجبات عقد األمان: 

ِمَسُة: إَِذا اْنَعَقَد "اْلَخا: -رحمه َّللا-قال النووي 

ْبًِ؛  ُن َمْعُصوًما َعِن اْلَقْتِل َوالسَّ اأْلََماُن، َصاَر اْلُمَإمَّ

ٌُْضَمُن بَِما  ُه  َفلَْو قُتِلَ، َقالَ اإْلَِماُم: اْلَوْجُه ِعْنَدَنا أَنَّ

. َوُهَو اَلِزٌم ِمْن ِجَهِة اْلُمْسلِِمٌَن،  ًُّ مِّ ٌُْضَمُن بِِه الذِّ

مَ  َس لئِْلِ ٌْ اَنًة، َنَبَذَه، َفلَ ٌَ اِم َنْبُذهُ، َفإِِن اْسَتْشَعَر ِمْنُه ِخ

أِلَنَّ اْلُمَهاَدَنَة ُتْنَبُذ بَِذلَِك، َفؤََماُن اآْلَحاِد أَْولَى، َوُهَو 

ى  َتَعدَّ ٌَ ْنبُِذهُ َمَتى َشاَء. َواَل  ٌَ َجابٌِز ِمْن ِجَهِة اْلَكافِِر 

ْرِب ِمْن أَْهٍل َوَماٍل، اأْلََماُن إِلَى َما َخلََّفُه بَِداِر اْلحَ 

ْرط،  َض لَُه، اتبع الشَّ ا َما َمَعُه ِمْنُهَما، َفإِْن َتَعرَّ َوأَمَّ

، لِقُُصوِر اللَّْفِظ"  َوإاِلَّ َفبَل أََماَن فٌِِه َعلَى اأْلََصحِّ

.  )انتهى(

"والصحٌح فً هذه المسؤلة أن ما معه قلُت: 

فإنه ٌدخل فً األمان ُعْرًفا،  منهما ِمن ماٍل أو أهلٍ 

والَمعروؾ ُعْرًفا كالَمْشروِط َلفًظا، والشافعٌة هم 
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الذٌن ٌعتبرون فً العقود باأللفاظ، وجماهٌر 

السلؾ وبقٌة المذاهب ٌرون أن األصل فً العقود 

ا أن َمن َدَخل  الَمقاِصد ال األلفاظ؛ وهنا ٌظهر جّدً

ًنا من ُمْسلٍِم، فإ نه ٌطلب األمان بؤهله وماله ُمَإمَّ

ٌُعَطى األماَن ألهلِِه ومالِِه، ولٌس  ألهلِِه وَمالِِه، و

لَنْفِسِه فقط". 

حكم أمان األَسٌر: 

اِدَسُة: اأْلَِسٌُر فًِ  :-رحمه َّللا- قال النووي "السَّ

، َوإِْن  ٌَِصحَّ َن َبْعَضُهْم ُمْكَرًها، لَْم  ِدي اْلُكفَّاِر إَِذا أَمَّ ٌْ أَ

، أِلَ  ًضا َعلَى اأْلََصحِّ ٌْ ٌَِصحَّ أَ َنُه ُمْخَتاًرا، لَْم  ُه أَمَّ نَّ

ِدٌِهْم  ٌْ قد سبق فً المقاالت  قلُت:)-َمْقُهوٌر فًِ أَ

َنُه ُمْختاًرا َصحَّ أََماُنه؛ ألن  السابقة بٌان أنه إذا أَمَّ

ٌُْسِقُط الحكم، وكونه مقهوًرا ال  اإلكراه هو الذي 

ٌُْكَرَه  ٌكفً فً اعتبار اإلكراه، وإنما اإلكراه أن 

نِِه، وإال لو اختار ذلك لَمْصَلَحتِه  ٌْ على التؤمٌن بَع

َن َمْن -أعلم( َصحَّ َتؤْمٌُنه، وَّللا ، َوَقالَ اإْلَِماُم: إِْن أَمَّ

ُه َكاْلُمْكَرِه َمَعُه، َوإِْن  ، أِلَنَّ ٌَِصحَّ ُهَو فًِ أَْسِرِه، لَْم 

ٌَِصحُّ  َرهُ، َففٌِِه اْلَوْجَهاِن، َفإِْن أَْبَطْلَنا، َفَهلْ  ٌْ َن َؼ أَمَّ

ُهَما: اْلمَ  ْلَزُم فًِ َحقِّ اأْلَْمِن؟ َوْجَهاِن، أََصحُّ ٌَ ْنُع" َو

. )انتهى(

لُكْفِر:َفْرٌع... فً إقامة الُمْسلِم فً دار ا 

فً "روضة الطالبٌن"  -رحمه َّللا-قال النووي 

"اْلُمْسلُِم إِْن َكاَن َضِعًٌفا فًِ َداِر (: 8ٕٕ/ ٓٔ)ج 

ِه اإْلَِقاَمُة الْ  ٌْ ٌِن، َحُرَم َعلَ ْقِدُر َعلَى إِْظَهاِر الدِّ ٌَ ُكْفِر اَل 

ِه اْلِهْجَرةُ إَِلى َداِر اإْلِْسبَلِم، َفإِْن لَْم  ٌْ ُهَناَك، َوَتِجُب َعَل

ْقِدَر، َفإِْن  ٌَ ْقِدْر َعَلى اْلِهْجَرِة، َفُهَو َمْعُذوٌر إِلَى أَْن  ٌَ

َهاِجَر، َسَقَط َعْنُه اْلِهْجَرةُ. َوإِْن فُتَِح اْلَبلَُد َقْبلَ أَْن ٌُ 

ٌِن، لَِكْونِِه ُمَطاًعا فًِ  ْقِدُر َعَلى إِْظَهاِر الدِّ ٌَ َكاَن 

َخْؾ  ٌَ ْحُموَنُه، َولَْم  ٌَ َقْوِمِه، أَْو أِلَنَّ لَُه ُهَناَك َعِشٌَرًة 

، لَِببلَّ   فِْتَنًة فًِ ِدٌنِِه، لَْم َتِجِب اْلِهْجَرةُ، لَِكْن ُتْسَتَحبُّ

ِكٌُدوا لَُه، َوقٌِلَ:  ٌَ ِهْم، أَْو  ٌْ ِمٌلَ إِلَ ٌَ ْكُثَر َسَواُدُهْم، أَْو  ٌَ

لُ. قُْلُت:  ِحٌُح اأْلَوَّ َتِجُب اْلِهْجَرةُ، َحَكاهُ اإْلَِماُم، َوالصَّ

ْرُجو ُظُهوَر  ٌَ َقالَ َصاِحُب "اْلَحاِوي": َفإِْن َكاَن 

ٌُقٌَِم" اإْلِْسبَلِم ُهَناَك بُِمَقاِمِه، َفاأْلَْفَضلُ أَ  .  )انتهى(ْن 

ٌِّن لنا أهمٌة الدعوة إلى  قلُت: "وهذه القضٌة تب

، وأن َمن أقام فً دٌار الكفر -سبحانه وتعالى-َّللا 

ْدُخل فً اإلسبلم  ٌَ والحرب إلظهار الدٌن، ولو أن 

، وأن ٌعرؾ الُكفَّاُر -فضبًل عن جماعاتٍ -واِحٌد 

لك ِمن المقاصد المشروعة َمَحاِسَن الدٌن؛ فإن ذ

التً ٌقٌم ِمن أجلها فً دار الكفر.  

وٌنبؽً أن ٌعلم كلُّ مسلم ٌقٌم فً ببلد الكفار أن 

إقامته مشروطة بإقامة الواجبات الشرعٌة، وهذا 

ٌُْعلِن أنه ُمسْ  ْقِدر معنى إظهار الدٌن: أن  ٌَ لٌِم، وأن 

على إقامة أحكام هذا الدٌن، بؤداء الواجبات 

مات، ولٌس المقصود ِمن  الشرعٌة وترك الُمَحرَّ

ْؽلِب؛  ٌَ ٌَجَعل اإلسبلم  إظهار الدٌن فً هذا المقام أن 

ٌُْعلِن أنه ُمْسلٌِم  ٌُْظِهُر ِدٌَنه بمعنى أن  وإنما 

ح بذلك، وأن ٌقٌم واجبات الدٌن. وَّللا أع ٌَُصرِّ لى و

وأعلم". 

"َوإِْن َقَدَر َعلَى ااِلْمتَِناِع : -رحمه َّللا-َقالَ النووي 

ِه اْلُمَقاُم بَِها،  فًِ َداِر اْلَحْرِب َوااِلْعتَِزاِل، َوَجبَ  ٌْ َعلَ

أِلَنَّ َمْوِضَعُه َداُر إِْسبَلٍم، َفلَْو َهاَجَر، َلَصاَر َداَر 

اِر  ْحُرُم َذلَِك، ُثمَّ إِْن َقَدَر َعلَى قَِتاِل اْلُكفَّ ٌَ َحْرٍب، َف
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ُ أَْعلَُم."  َوُدَعابِِهْم إَِلى اإْلِْسبَلِم، لَِزَمُه، َوإاِلَّ َفبَل، َوَّللاَّ

. )انتهى(

َفْرٌع... فً أحكام األسٌر الُمْسلِم إذا َهَرب 

لِق على َشْرٍط:أو أُطْ  

"اأْلَِسٌُر اْلَمْقُهوُر َمَتى  :-رحمه َّللا-َقالَ النووي 

َقَدَر َعَلى اْلَهَرِب، لَِزَمُه. َولَْو أَْطلَقُوا أَِسًٌرا ببَِل 

ا َوأَْخًذا لِْلَماِل، َوإِْن  ًٌ ْؽَتالَُهْم َقْتبًل َوَسْب ٌَ َشْرٍط، َفلَُه أَْن 

ُه فًِ أََماٍن ِمْنُهْم َوُهْم فًِ أََماٍن ِمْنُه، أَطْ  لَقُوهُ َعَلى أَنَّ

الُُهْم.  ٌَ ِه اْؼتِ ٌْ َحُرَم َعلَ

ُه فًِ أََماٍن ِمْنُهْم، َولَْم  َوإِْن أَْطلَقُوهُ َعلَى أَنَّ

ْسَتؤِْمُنوهُ، َفالصَّ  ِحٌُح اْلَمْنُصوُص أَنَّ اْلُحْكَم َكَذلَِك، ٌَ

الَُهْم.  ٌَ َرَة: أَنَّ لَُه اْؼتِ ٌْ َوَعِن اْبِن أَبًِ ُهَر

َولَْو َتبَِعُه َقْوٌم َبْعَد ُخُروِجِه، َفلَُه َقْصُدُهْم َوَقْتلُُهْم فًِ 

ْفعِ  ِه أَْن اَل  الدَّ ٌْ بُِكلِّ َحاٍل. َولَْو أَْطلَقُوهُ َوَشَرُطوا َعلَ

ْخُرَج ِمْن َداِرِهْم، لَِزَمُه اْلُخُروُج َوَحُرَم اْلَوَفاُء  ٌَ

ْرِط  نا ِمن مذهب قلُت: )-بِالشَّ ٌَّ قد سبق أن ب

، َفإِْن َحلَّفُوُه -الحنابلة ترجٌح لزوم الوفاء بالشرط(

ْخُرَج، َفإِْن َحلََؾ ُمْكَرًها، َخَرَج َواَل َكفَّاَرَة،  ٌَ أَْن اَل 

ِه إِْن َحلَّفُ  ٌْ ِمٌُنُه، َواَل َطبَلَق َعلَ ٌَ ُه لَْم َتْنَعقِْد  وُه أِلَنَّ

قُوا بِِه  َتَوثَّ ٌَ بَلِق، َوإِْن َحلََؾ اْبتَِداًء ببَِل َتْحلٌٍِؾ لِ بِالطَّ

ِهُموهُ بِاْلُخُروِج، ُنِظَر إِْن َحلََؾ َبْعد ََما  تَّ ٌَ َواَل 

أَْطلَقُوهُ، لَِزَمُه اْلَكفَّاَرةُ ِباْلُخُروِج، َوإِْن َحلََؾ َوُهَو 

ْخُرَج إَِذا أُْطلِقَ  ٌَ َس َمْحُبوٌس أَْن اَل  ٌْ ُه لَ ، َفاأْلََصحُّ أَنَّ

ِمٌَن إِْكَراٍه.   ٌَ

: َولَْو َقالُوا: اَل ُنْطلُِقَك َحتَّى َتْحلَِؾ أَْن اَل  َقالَ اْلَبَؽِويُّ

ْلَزْمُه َكفَّاَرةٌ  ٌَ بِاْلُخُروِج، َتْخُرَج، َفَحلََؾ، َفؤَْطلَقُوهُ، لَْم 

َقْع، َكَما لَْو أََخَذ اللُُّصوُص  ٌَ بَلِق، لَْم  َولَْو َحلَّفُوهُ بِالطَّ

َك اَل ُتْخبُِر  َرُجبًل َوَقالُوا: اَل َنْتُرُكَك َحتَّى َتْحلَِؾ أَنَّ

ْلَزُمُه  ٌَ بَِمَكانَِنا، َفَحلََؾ، ُثمَّ أَْخَبَر بَِمَكانِِهْم، اَل 

مِ  ٌَ ُه  ُكْن َهَذا َتْفِرًٌعا َعلَى اْلَكفَّاَرةُ، أِلَنَّ ٌَ ٌُن إِْكَراٍه، َوْل

ْخِوٌَؾ بِاْلَحْبِس إِْكَراهٌ  َس ُهَو  ُقْلُت:)-أَنَّ التَّ ٌْ لَ

ْلَزُمُه ُهَنا اْلِهْجَرُة كَ  ٌَ ُه  ْخِوٌِؾ بِاْلَحْبِس، َفإِنَّ التَّ

ُ أَْعلَُم(
َها بَِما أَْمَكَنُه، َوَّللاَّ ٌْ لُ إِلَ ، َوَعلَى -َوالتََّوصُّ

ُنوهُ"  ُهْم أَمَّ ْؽَتالُُهْم، أِلَنَّ ٌَ .  )انتهى(اأْلَْحَواِل اَل 

الكافِر للُمْسلِِم أماٌن "وهذا ٌدلنا على أن أماَن قلُت: 

للُمْسلِِم منه، وال ٌجوز له أن ٌؽتالهم طالما َدَخلَ 

بؤماٍن". -أو كان فً داِرِهم-داَرُهم  

"َولَْو (: 8ٖٕ/ ٓٔ)ج  -رحمه َّللا-َقالَ النووي 

ُن َماٍل لُِمْسلٍِم، َفؤََخَذَها ِعْنَد ُخُروِجِه  ٌْ َكاَن ِعْنَدُهْم َع

َها َعَلى َمالِِكَها، َجاَز، َفإِْن َشَرُطوا اأْلََماَن فًِ  ُردَّ ٌَ لِ

ِه؟ فٌِِه  ٌْ ِصٌُر َمْضُموًنا َعلَ ٌَ َذلَِك اْلَماِل، َفَهلْ 

ِن فٌَِما إَِذا أََخَذ َطِرٌَقاِن،  ٌْ ُه َعلَى اْلَقْولَ أََحُدُهَما: أَنَّ

هُ َعلَى َمالِِكِه، َوَعِن  ُردَّ ٌَ اْلَمْؽُصوَب ِمَن اْلَؽاِصِب لِ

ُكْن َمْضُموًنا َعلَى  ٌَ ُه لَْم  اْلَقفَّاِل: اْلَقْطُع بِاْلَمْنِع؛ أِلَنَّ

ًِّ بِِخبَلِؾ اْلَمْؽُصوِب، َولَْو َشَرُطوا عَ  ِه أَْن اْلَحْربِ ٌْ لَ

ِهْم َبْعَد اْلُخُروِج إِلَى َداِر اإْلِْسبَلِم، َحُرَم  ٌْ ُعوَد إِلَ ٌَ

ِهْم  ٌْ ْبَعَث إِلَ ٌَ ُعوَد، أَْو  ٌَ ِه اْلَعْوُد. َولَْو َشَرُطوا أَْن  ٌْ َعلَ

ا اْلَمالُ: َفإِْن َشاَرَطُهْم  َمااًل فَِداًء، َفاْلَعْوُد َحَراٌم، َوأَمَّ

ِه ُمْكَرًها، َفهُ  ٌْ َو لَْؽٌو، َوإِْن َصالََحُهْم ُمْخَتاًرا، لَْم َعلَ

 ، ٌُْسَتَحبُّ ، لَِكْن  ِر َحقٍّ ٌْ ُه اْلتَِزاٌم بَِؽ ِجْب َبْعُثُه، أِلَنَّ ٌَ

ْمَتنُِعوا ِمْن إِْطبَلِق اأْلََساَرى،  ٌَ ِجُب، لَِببلَّ  ٌَ َوفًِ َقْوٍل: 

ِجُب َبْعُث اْلَماِل، أَِو اْلَعْوُد إِ  ٌَ ِهْم، َوفًِ َقْوٍل َقِدٌٍم:  ٌْ لَ

لُ، َوبِِه َقَطَع اْلُجْمُهوُر. َقالَ َصاِحُب  َواْلَمْشُهوُر اأْلَوَّ

ِهِم  ٌْ ْقَتِضً اْلَمْذَهُب أَنَّ اْلَمْبُعوَث إِلَ ٌَ اِن: َوالَِّذي  ٌَ اْلَب
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ِر  ٌْ ُه َمؤُْخوٌذ بَِؽ ْملُِكوَنُه، أِلَنَّ ٌَ اْستِْحَباًبا أَْو ُوُجوًبا اَل 

  . َحقٍّ

ِهْم َثَمَنُه،  ٌْ ْبَعَث إِلَ ٌَ ًبا لِ ٌْ َولَِو اْشَتَرى ِمْنُهُم اأْلَِسٌُر َش

أَِو اْقَتَرَض: َفإِْن َكاَن ُمْخَتاًرا، لَِزَمُه اْلَوَفاُء، َوإِْن 

َكاَن ُمْكَرًها، َفَثبَلُث ُطُرٍق: اْلُمَذَهُب َواْلَمْنُصوُص: 

نِ  ٌْ ِجُب َردُّ اْلَع ٌَ ، َكَما لَْو أَْكَرَه ُمْسلٌِم أَنَّ اْلَعْقَد َباِطلٌ، َو

ْلَزُم  ٌَ ُة َو حَّ انًِ: الصِّ َراِء، َوالثَّ ُمْسلًِما َعلَى الشِّ

ٌَُتَساَهلُ فٌَِها،  َمُن، أِلَنَّ اْلُمَعاَملََة َمَع اْلُكفَّاِر  الثَّ

ُه  الُِث: َقْواَلِن، اْلَجِدٌُد: اْلُبْطبَلُن، َواْلَقِدٌُم: أَنَّ َوالثَّ

َن  ٌْ ٌر َب ٌَّ ٌَجر لَْفُظ ُمَخ َمِن، َولَْو لَْم  ِن َوَردِّ الثَّ ٌْ َردِّ اْلَع

ٍع، َبلْ َقالُوا: ُخْذ َهَذا، َواْبَعْث َكَذا ِمَن اْلَماِل،  ٌْ َب

ًبا  ٌْ َراِء ُمْكَرًها. َولَْو أَْعَطْوهُ َش َفَقالَ: َنَعْم، ُهَو َكالشِّ

ِهْم ثَ  ٌْ ْبَعَث إِلَ ٌَ بٌَِعُه فًِ َداِر اإْلِْسبَلِم، َو ٌَ َمَنُه، َفُهَو لِ

ِه َما َعلَى اْلَوِكٌِل"  ٌْ ِجُب َعلَ ٌَ .  )انتهى(َوِكٌلٌ 

"فٌه بٌان ضرورة الوفاء بالعقود وعدم قلُت: 

الؽدر والخٌانة فٌها؛ ألن صفة أهل اإلسبلم أنهم ال 

ٌَفُون بالُعقُوِد؛ امتثااًل ألَْمِر َّللا  ْؽِدرون، وأنهم  ٌَ-

َها الَِّذٌَن آَمُنوا أَْوفُوا بِاْلُعقُودِ : )-َعزَّ َوَجلَّ  ٌُّ ا أَ ٌَ )

". (ٔ)المابدة:

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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( )َواَل َتْقُتلُوا ا ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ لنَّ

( ٙ( تكملة لبعض أحكام عقد األمان )٘ٔ)

كتبه/ ٌاسر برهامً  

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛ 

فقد ورد فً "الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة" 

مختصر فً أحكام األمان فً المذاهب المختلفة؛ 

فُنِحبُّ أن نسَتعِرضه استكمااًل للفابدة. 

قالوا تحت عنوان: "مشروعٌة األمان 

والحكمة فٌها": 

-"األصل فً مشروعٌة أمان المستؤمن، قوله 

َن اْلُمْشِرِكٌَن اْسَتَجاَرَك َفؤَِجْرُه : )-تعالى َوإِْن أََحٌد مِّ

ِ ُثمَّ أَْبلِْؽُه َمؤَْمَنهُ  ْسَمَع َكبَلَم َّللاَّ ٌَ ، (ٙ)التوبة:( َحتَّىَٰ 

ُة ال: )-علٌه الصبلة والسبلم-وقوله  ُمْسلِِمٌَن ِذمَّ

ْسَعى بَِها أَْدَناُهمْ  ٌَ . )متفق علٌه(( َواِحَدةٌ، 

وأما الحكمة فً مشروعٌته كما نص علٌها 

قد تقتضً المصلحة األمان؛  :-رحمه َّللا-النووي 

لى اإلسبلم، أو إراحة الجٌش، أو الستمالة الكافر إ

ترتٌب أمرهم، أو للحاجة إلى دخول الكفار، أو 

لمكٌدة وؼٌرها. 

حكم طلب األمان أو إعطابه للمستؤمن: 

إعطاء األمان للمستؤمن أو طلبه لؤلمان مباح، وقد 

ٌكون حراًما أو مكروًها. 

األمن عن القتل، وباألمان ٌثبت للمستؤمن: 

والسبً، وؼنم المال؛ فٌحرم على المسلمٌن قتل 

رجالهم، وسبً نسابهم وذرارٌهم، واؼتنام 

قد سبق بٌان أنه إذا طلب الكافر "مبلحظة: أموالهم. 

. األمان لٌسمع القرآن وٌتعلم الدٌن وجب تؤمٌنه"

َمن ٌحق له إعطاء األمان للمستؤمن: 

ان إما أن ٌكون ِمن اإلمام أو ناببه، أو ِمن األم

األمٌر، أو ِمن آحاد المسلمٌن وعامتهم. 

ن الفقهاء ال خبل أواًل: أمان اإلمام أو ناببه: ٌْ ؾ ب

فً أنه ٌصح أمان اإلمام أو ناببه لجمٌع الكفار 

وآحادهم؛ ألن والٌته عامة على المسلمٌن؛ فٌجوز 

له أن ٌعطً الكفار األمان على أنفسهم وأموالهم، 

لمصلحة اقتضته تعود على المسلمٌن، ال لؽٌر 

مصلحة. 

ا: أمان األمٌر: ًٌ نص الحنابلة على أنه ٌصح  ثان

أي ولً -أمان األمٌر ألهل بلدة ُجِعلَ بإزابهم 

؛ ألن له الوالٌة علٌهم فقط، وأما فً حق -قتالهم

ن والٌته ؼٌرهم فهو كآحاد الرعٌة المسلمٌن؛ أل

على قتال أولبك دون ؼٌرهم. 

ذهب المالكٌة، والشافعٌة  ثالًثا: أمان آحاد الرعٌة:

فً األصح، والحنابلة، إلى أنه ٌصح أمان آحاد 

الرعٌة بشروطه، لواحد، وعشرة، وقافلة وحصن 

رضً َّللا -؛ ألن عمر -كمابة فؤقل-صؽٌرٌن ُعْرًفا 

أجاز أمان العبد ألهل الحصن. -تعالى عنه 
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وال ٌصح أمان آحاد الرعٌة ألهل بلدة كبٌرة، وال 

رستاق، وال جمٍع كبٌر، ألنه ٌفضً إلى تعطٌل 

الجهاد، واالفتٌات على اإلمام. 

َن ؼٌُر اإلمام إقلًٌما  أي عدًدا -قال المالكٌة: إن أَمَّ

َن عدًدا محصوًرا بعد فتح -رؼٌر محصو ، أو أَمَّ

البلد: َنَظَر اإلمام فً ذلك، فإن كان صواًبا أبقاه؛ 

هُ.  وإال َردَّ

وضابطه أال ٌنسد باب  :-رحمه َّللا-وقال النووي 

الجهاد فً تلك الناحٌة؛ فاذا َتؤَتَّى الجهاُد بؽٌر 

ن، نفذ األمان؛ ألن الجهاد شعار  ٍض لمن أَمَّ َتَعرُّ

الدٌن، وهو ِمن أعظم مكاسب المسلمٌن. 

فعٌة: ال ٌجوز أمان واحٍد وفً مقابل األصح للشا

ألهل قرٌٍة وإن َقلَّ عدد من فٌها. 

وذهب الحنفٌة إلى أنه ٌصح األمان ِمن الواحد، 

َن جماعًة كثٌرًة أو قلٌلة، أو أهل مصٍر أو  سواء أَمَّ

حصن أو  قرٌة، وعبارة "فتح القدٌر": أو أهل

مدٌنة. 

ما ٌترتب على إعطاء األمان: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا وقع األمان ِمن 

وجب على  -أو ِمن ؼٌره بشروطه-اإلمام 

المسلمٌن جمًٌعا الوفاء به؛ فبل ٌجوز قتلهم، وال 

ض  أَْسُرهم، وال أْخُذ شًٍء ِمن أموالهم، وال الَتَعرُّ

.-لعصمتهم-لهم   ًّ ُتهم بؽٌر وجٍه شرع ٌَّ ، وال أَِذ

ُة حكم األمان إلى ؼٌ ٌَ ن ِمن وأما ِسَرا ر ُمَإمَّ

أهل ومال: 

فقد نص الحنابلة، والشافعٌة فً مقابل األصح، 

ن َمن ٌصح أمانه: سرى األمان  على أنه: إذا أُمِّ

إلى َمن معه ِمن أهل، وما معه ِمن مال، إال أن 

ُنه: آمنتك وحدَ  ك، ونحوه، مما ٌقتضً ٌقول مإمِّ

تخصٌصه باألمان؛ فٌختص به. 

هذا بالنسبة ألهله وماله فً دار اإلسبلم، وأما َمن 

كان منهم فً دار الحرب، فبل ٌسري إلٌه األمان 

جزًما عند الشافعٌة. 

وذهب الشافعٌة فً األصح، إلى أنه ال ٌسري 

األمان إلى َمن معه ِمن أهل، وما معه مال إال 

بالشرط؛ لقصور اللفظ عن العموم، وزاد الشافعٌة 

فقالوا: المراد بما معه ِمن ماله: ؼٌر المحتاج إلٌه 

ببل شرط،  مدة أمانه، أما المحتاج إلٌه فٌدخل ولو

وِمن ذلك ما ٌستعمله فً ِحْرَفتِه ِمن اآلالت، 

َنه ؼٌر  وَمْرُكوبِه إن لم ٌستؽِن عنه؛ هذا إذا أَمَّ

َنُه اإلمام َدَخلَ ما معه ببل شرط.  اإلمام؛ فإن أَمَّ

ب إال بشرٍط ِمن وال ٌدخل ما َخلََّفه بدار الحر

اإلمام، أما إذا كان األمان للحربً بدارهم؛ فما كان 

َنه  ِمن أهله وماله بدارهم َدَخلَ ولو ببل شرط إن أَمَّ

َنُه ؼٌره لم ٌدخل أهله وال ما ال  اإلمام، وإن أَمَّ

ٌحتاج إلٌه ِمن ماله إال بشرط، وال فرق فً ذلك 

ن ما معه ِمن ماله أو مال ؼٌره.  ٌْ ب

ما ٌنعقد به األمان: 
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ذهب الفقهاء إلى أن األمان ٌنعقد بكل لفظ ٌفٌد 

الؽرض، وهو اللفظ الدال على األمان، نحو قول 

"آمنتكم، أو: أنتم آمنون، أو: المقاتل مثبًل: 

أعطٌتكم األمان، وما ٌجري هذا المجرى"، وزاد 

الحصكفً ِمن الحنفٌة: وإن كان الكفار ال ٌعرفونه 

بعد معرفة المسلمٌن كون ذلك اللفظ أماًنا، بشرط 

سماع الكفار ذلك ِمن المسلمٌن؛ فبل أمان لو كان 

بالبعد منهم. 

كما ذهبوا إلى أنه ٌجوز األمان بؤي لؽٍة كان، 

بالصرٌح ِمن اللفظ كقوله: أجرتك، أو: آمنتك، أو: 

أنت أمن. وبالكتابة كقوله: أنت على ما تحب، أو: 

-كن كٌؾ شبت، ونحوه. وزاد بعض الشافعٌة 

اشتراط النٌة فً  -كالرملً والشربٌنً الخطٌب

ناٌة.الك 

رضً -وٌجوز األمان بالكتابة ألثر فٌه عن عمر 

، وقال الشربٌنً الخطٌب: وال بد فٌها ِمن -َّللا عنه

النٌة؛ ألنها كناٌة. 

ا ٌجوز بالرسالة؛ ألنها أقوى ِمن الكتابة، قال كم

الشربٌنً: سواء كان الرسول مسلًما أو كان 

كافًرا؛ ألن بناء الباب على التوسعة فً حقن الدم. 

وكذلك بإشارٍة مفهمة، ولو ِمن ناطق؛ لقول عمر 

: "وَّللا لو أن أحدكم أشار -عالى عنهرضً َّللا ت-

بؤصبعٌه إلى السماء إلى مشرك فَنَزلَ بؤمانه فقتله 

لقتلته به"؛ وألن الحاجة داعٌة إلى اإلشارة؛ ألن 

الؽالب فٌهم عدم فهم كبلم المسلمٌن، وكذا 

العكس؛ فلو أشار مسلم لكافر فظن أنه آمنه فؤنكر 

علم المسلم أنه آمنه بها فالقول قوله؛ ألنه أ

ٌُلحق بمؤمنه، وإن مات  ٌُؽتال، بل  بمراده، ولكن ال 

الُمِشٌُر قْبل أن ٌبٌن الحال؛ فبل أمان وال اؼتٌال، 

فٌبلػ المؤمن. 

وٌصح إٌجاب األمان منجًزا، مثل قوله: "أنت 

: "َمن فعل كذا فهو آمن"، وُمَعلًَّقا بشرط، كقوله

ٌوم فتح  -صلى َّللا علٌه وسلم-آمن"؛ لقول النبً 

مكة: "َمن دخل دار أبً سفٌان فهو آمن". 

َح به البلقٌنً  وأما القبول فبل ٌشترط، وهو ما َصرَّ

لشافعً لم ٌعتبر من الشافعٌة، فقال: إن اإلمام ا

القبول، وقال: وهو ما علٌه السلؾ والخلؾ؛ ألن 

بناء الباب على التوسعة، فٌكفً السكوت، ولكن 

ٌشترط مع السكوت ما ٌشعر بالقبول، وهو الَكؾُّ 

َح به الماوردي، وتكفٌه إشارة  عن القتال، كما َصرَّ

مفهمة للقبول، ولو ِمن ناطق، قال الشربٌنً: إن 

اعتبار القبول إذا لم ٌسبق منه محل الخبلؾ فً 

استٌجاب، فإن سبق منه لم ٌحتج القبول جزًما. 

شرط إعطاء األمان للمستؤمن: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن شرط األمان: انتفاء 

الضرر، ولو لم تظهر المصلحة. وقال الحنفٌة: 

ٌشترط فً األمان أن تكون فٌه مصلحة ظاهرة 

للمسلمٌن.  

ن:  شروط الُمَإمِّ

ن شروٌط على النحو التالً:  للُمَإمِّ
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اتفق الفقهاء على أنه  الشرط األول: "اإلسبلم":

ٌشترط أن ٌكون األمان ِمن مسلم، فبل ٌصح ِمن 

كافر، زاد الكاسانً: وإن كان ٌقاتل مع المسلمٌن؛ 

َهم فً حق المسلمٌن، فبل تإمن خٌانته؛  ألنه ُمتَّ

َهًما فبل ٌدري أنه بنى أمانه على  وألنه إذا كان ُمتَّ

مراعاة مصلحة المسلمٌن ِمن التفرق عن حال 

والضعؾ أم ال؟ فٌقع الشك فً وجود شرط  القوة

الصحة، فبل ٌصح مع الشك، ونصوا على أنه ال 

ا، واستدلوا  ًٌّ ٌجوز أمان ؼٌر المسلم ولو كان ِذمِّ

ُة الُمْسلِِمٌَن : )-علٌه الصبلة والسبلم-بقوله  ِذمَّ

ْسَعى بَِها أَْدَناُهمْ َواِحَدةٌ  ٌَ  ، .)

 -صلى َّللا علٌه وسلم-أن النبً  ووجه االستدالل:

جعل الذمة للمسلمٌن، فبل تحصل بؽٌرهم؛ وألن 

َهٌم على  كفره ٌحمله على سوء الظن؛ وألنه ُمتَّ

، وألنه كافر، فبل  ًّ اإلسبلم وأهله، فؤشبه الَحْربِ

والٌة له على المسلمٌن، وزاد الحنفٌة: إال إذا 

كر أو أََمَره به مسلم، سواء كان اآلمر أمٌر العس

 : ًّ رجبًل ِمن المسلمٌن، بؤن قال المسلم للِذمِّ

 ًّ : قد آمنتكم؛ ألن أمان الِذمِّ ًّ آمنهم. فقال الِذمِّ

لِه إلٌهم، وتزول التهمة إذا  ٌْ إنما ال ٌصح لُتْهَمِة َم

: إن فبلًنا  ًّ أََمَرهُ به مسلم، وكذلك إذا قال الِذمِّ

 المسلم قد آمنكم؛ ألنه صار مالًكا لؤلمان بهذا

)انتهى ِمن األمر، فٌكون فٌه بمنزلة مسلم آخر" 

. الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة(

ن فً مقاٍل قادٍم  إن شاء -واستكمال شروط المإمِّ

.-َّللا 
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ْفَس الَّتًِ  ( )َواَل َتْقُتلُوا النَّ ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ َحرَّ

( 7( تكملة لبعض أحكام عقد األمان )ٙٔ)

كتبه/ ٌاسر برهامً  

ة والسبلم على رسول َّللا، أما الحمد هلل، والصبل

بعد؛ 

فنستكمل ما ورد فً أحكام األمان فً المذاهب 

المختلفة؛ وكنا توقفنا فً المقال السابق عند 

ن.  شروط الُمَإمِّ

ن:   قالوا فً الشرط الثانً ِمن شروط الُمَإمِّ

ُه الَ "العقل:  َفَق اْلُفَقَهاُء َعلَى أَنَّ ُجوُز أََماُن اتَّ ٌَ

ِؾ، َوألِنَّ  ِة التََّصرُّ ٌَّ اْلَمْجُنوِن؛ ألِنَّ اْلَعْقل َشْرُط أَْهلِ

ْثُبُت بِِه ُحْكٌم.  ٌَ ُر ُمْعَتَبٍر َفبلَ  ٌْ َكبلََمُه َؼ

الُِث: اْلُبلُوُغ:  ْرُط الثَّ الشَّ

ْفل،  ٌَِصحُّ أََماُن الطِّ ُه الَ  َن اْلفَُقَهاِء فًِ أَنَّ ٌْ الَ ِخبلََؾ َب

ْعقِل اإْلْسبلََم  ٌَ ًُّ اْلُمَراِهُق إَِذا َكاَن الَ  بِ َوَكَذلَِك الصَّ

اًسا َعلَى اْلَمْجُنوِن.  ٌَ قِ

ُه َكاَن  ْعقِل اإلْْسبلََم، َولَِكنَّ ٌَ ًزا  ٌِّ ا إِْن َكاَن ُمَم َوأَمَّ

ِة  ٌَّ َمْحُجوًرا َعِن اْلقَِتال، َفَذَهَب ُجْمُهوُر اْلَحَنفِ

ٌَِصحُّ أََماُنُه؛ ألِنَّ ِمنْ  ُه الَ   َواْلَحَناِبلَِة فًِ َوْجٍه إِلَى أَنَّ

ُكوَن بِاْلُمْسلِِمٌَن َضْعٌؾ،  ٌَ ِة األَْماِن أَْن  َشْرِط ِصحَّ

َها إاِلَّ  ٌْ ٌُوَقُؾ َعلَ ٌة َوالَ  ٌَّ ةٌ، َوَهِذِه َحالٌَة َخفِ َوبِاْلُكْفِر قُوَّ

 ، ًِّ بِ ٌُوَجُد َذلَِك ِمَن الصَّ َظِر، َوالَ  ل َوالنَّ ؤَمُّ بِالتَّ

ْملُِك اْلُعقُوَد، َوالِْشتَِؽالِِه بِاللَّْهِو َواللَِّعِب، َوألِ  ٌَ ُه الَ  نَّ

ْعقَِد فًِ َحقِّ َنْفِسِه،  ٌَ ْملُِك أَْن  ٌَ َواأْلَماُن َعْقٌد، َوَمْن الَ 

ُر ُمْعَتَبٍر  ٌْ ِرِه أَْوَلى، َوألِنَّ َقْولَُه َؼ ٌْ َففًِ َحقِّ َؼ

َكَطبلَقِِه َوِعَتاقِِه. 

، ألِنَّ  ٌَِصحُّ ٌد:  َوَقال اْلَحَنابِلَُة فًِ َوْجٍه آَخَر َوُمَحمَّ

 ًُّ بِ ِة اإْلٌَماِن، َوالصَّ ٌَّ ٌة َعلَى أَْهلِ ٌَّ َة األَْماِن َمْبنِ ٌَّ أَْهلِ

ُكوُن  ٌَ ْعقِل اإْلْسبلََم ِمْن أَْهل اإْلٌَماِن، َف ٌَ ُز الَِّذي  ٌِّ اْلُمَم

َكاْلَبالِِػ، َوإِْن َكاَن َمؤُْذوًنا فًِ اْلقَِتال: ِمْن أَْهل األَْماِن 

ُه  ِة؛ ألِنَّ ٌَّ َن اْلَحَنفِ ٌْ َفاِق َب ٌَِصحُّ بِاالِتِّ ُه  َفاأْلَصحُّ أَنَّ

 ًُّ بِ ْملُِكُه الصَّ ٌَ َرِر، َف ْفِع َوالضَّ َن النَّ ٌْ ٌؾ َدابٌِر َب َتَصرُّ

اْلَمؤُْذوُن. 

ِز ِخبلٌَؾ، قٌِل:  ٌِّ ًِّ اْلُمَم بِ ِة فًِ الصَّ ٌَّ َوِعْنَد اْلَمالِِك

ُر فٌِِه  ٌَّ ٌَُخ ُجوُز اْبتَِداًء، َو ٌَ ْمِضً، َوقٌِل: الَ  ٌَ ُجوُز َو ٌَ

هُ.  اإْلَماُم إِْن َوَقَع: إِْن َشاَء أَْمَضاهُ، َوإِْن َشاَء َردَّ

 ًِّ بِ ًِّ َوفًِ الصَّ بِ ٌَِصحُّ أََماُن الصَّ ُة: الَ  ٌَّ افِِع َوَقال الشَّ

ِز َوْجٌه َكَتْدبٌِِره.  ٌِّ اْلُمَم

أَْو إِْؼَماٍء، َفَقْد َنصَّ  َوَمْن َزال َعْقلُُه بَِنْوٍم أَْو ُسْكرٍ 

ِز؛  ٌِّ ِر اْلُمَم ٌْ ًِّ َؼ بِ ُه فًِ ُحْكِم الصَّ اْلَحَناِبلَُة َعلَى أَنَّ

ِرَها، َوألِنَّ  ٌْ ْعِرفُوَن اْلَمْصلََحَة ِمْن َؼ ٌَ ُهْم الَ  ألِنَّ

ْثُبُت بِِه ُحْكٌم.  ٌَ ُر ُمْعَتَبٍر َفبلَ  ٌْ َكبلََمُهْم َؼ

اُر:  ٌَ ابُِع: االِْختِ ْرُط الرَّ الشَّ

ٌَِصحُّ اأْلَماُن ِمْن  ُه الَ  َنصَّ ُجْمُهوُر اْلُفَقَهاِء َعلَى أَنَّ

ُه َقْولٌ أُْكِرَه عَ  ٌَِصحَّ ُمْكَرٍه؛ ألِنَّ ، َفلَْم  ِر َحقٍّ ٌْ ِه بَِؽ ٌْ لَ

َكاإْلْقَراِر. 

ْرُط اْلَخاِمُس: َعَدُم اْلَخْوِؾ ِمَن اْلَكَفَرِة:  الشَّ
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ُة فًِ ُمَقابِل  َذَهبَ  ٌَّ افِِع ُة َواْلَحَناِبلَُة، َوالشَّ ٌَّ اْلَمالِِك

ُر  ٌْ ٌَِصحُّ أََماُن األِْسٌِر إَِذا َعَقَدهُ َؼ ُه  اأْلَصحِّ إِلَى أَنَّ

ُه ُمْسلٌِم ُمَكلٌَّؾ  ُمْكَرٍه؛ لُِدُخولِِه فًِ ُعُموِم اْلَخَبِر، َوألِنَّ

َر اأْلِسٌِر، َقا ٌْ ل اْبُن قَُداَمَة: َوَكَذلَِك ُمْخَتاٌر َفؤَْشَبَه َؼ

ٌََرى  اِجِر فًِ َداِر اْلَحْرِب. َو ٌَِصحُّ أََماُن اأْلِجٌِر، َوالتَّ

ُة فًِ اأْلَصحِّ َعَدَم ِجَواِز أََماِن اأْلِسٌِر.  ٌَّ افِِع الشَّ

ًُّ اْلخَ  ْرِبٌنِ ِطٌُب: َمَحل اْلِخبلَِؾ فًِ اأْلِسٌِر َقال الشِّ

ُه َمْقُهوٌر  ُكْن ُمْكَرًها؛ ألِنَّ ٌَ ِد َواْلَمْحُبوِس َوإِْن َلْم  ٌَّ اْلُمَق

ْعِرُؾ َوْجَه اْلَمصْ  ٌَ ِدٌِهْم الَ  ٌْ َ لََحِة، َوألِنَّ َوْضَع بِؤ

ا  َس اأْلِسٌُر آِمًنا، َوأَمَّ ٌْ ُن، َولَ ؤَْمَن اْلُمَإمَّ ٌَ اأْلَماِن أَْن 

اِر، َوُهَو اْلُمْطلَُق بَِداِر اْلُكْفِر اْلَمْمُنوُع ِمَن أَ  ِسٌُر الدَّ

ٌَِصحُّ أََماُنُه.  اْلُخُروِج ِمْنَها َف

ُجوُز أََماُن َمْن َكاَن  ٌَ ُه الَ  ُة إِلَى أَنَّ ٌَّ َوَذَهَب اْلَحَنِف

اِجِر فٌِِهْم، َوَمْن َمْقُهو ًرا ِعْنَد اْلُكفَّاِر َكاأْلِسٌِر َوالتَّ

ُهْم َمْقُهوُروَن ِعْنَدُهْم،  أَْسلََم ِعْنَدُهْم َوُهَو ِفٌِهْم؛ ألِنَّ

َخافُُهُم اْلُكفَّاُر،  ٌَ اِن، َوالَ  ٌَ ُكوُنوَن ِمْن أَْهل اْلَب ٌَ َفبلَ 

ْخَتصُّ بَِمَحل اْلَخْوِؾ، َوألِنَّ  ٌَ ٌُْجَبُروَن َواأْلَماُن  ُهْم 

ُه لَِو اْنَفَتَح  ٌُْعَرى اأْلَماُن َعِن اْلَمْصَلَحِة، َوألِنَّ ِه، َف ٌْ َعلَ

ُهْم ُكلََّما اْشَتدَّ اأْلْمُر  َهَذا اْلَباُب الَْنَسدَّ َباُب اْلَفْتِح؛ ألِنَّ

َتَخلَُّصوَن  ٌَ ٌَُخلُّوَن َعْن أَِسٌٍر أَْو َتاِجٍر َف ِهْم، الَ  ٌْ َعلَ

َضَرٌر َظاِهٌر. بِِه، َوفٌِهِ  

ُه الَ  ِخٌَرِة أَنَّ َقال اْبُن َعابِِدٌَن: ُنقِل فًِ اْلَبْحِر َعِن الذَّ

ٌَِصحُّ أََماُن اأْلِسٌِر فًِ َحقِّ َباقًِ اْلُمْسلِِمٌَن َحتَّى 

ٌُِؽٌُروا َعلَ  ِه ُهَو َكاَن لَُهْم أَْن  ا فًِ َحقِّ ِهْم، أَمَّ ٌْ

اِجَر  اِهُر أَنَّ التَّ َفَصِحٌٌح، َقال اْبُن َعاِبِدٌَن: َوالظَّ

اْلُمْسَتؤِْمَن َكَذلِك. 

أََماُن اْلَعْبِد َواْلَمْرأَِة َواْلَمِرٌِض: 

اْخَتلََؾ اْلفَُقَهاُء فًِ أََماِن اْلَعْبِد َواْلَمْرأَِة َواْلَمِرٌِض 

ْفِصٌل اآْلتًِ:  َعلَى التَّ

أَْوالً: "اْلَعْبُد": 

ُجوُز أََماُن اْلَعْبِد،  ٌَ ُه  َذَهَب ُجْمُهوُر اْلفَُقَهاِء إِلَى أَنَّ

بلَمُ -َواْسَتَدلُّوا بَِقْولِِه  بلَُة َوالسَّ ِه الصَّ ٌْ ُة : )-َعلَ ِذمَّ

ْسَعى بَِها أَْدَناُهمْ  ٌَ ، )متفق علٌه(( الُمْسلِِمٌَن َواِحَدةٌ، 

ٌد بِاْلَعْبِد،  َرهُ ُمَحمَّ اِب َوَفسَّ -َولَِقْول ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ

ُ َتَعالَى َعْنهُ 
ًَ َّللاَّ : "اْلَعْبُد اْلُمْسلُِم َرُجلٌ ِمَن -َرِض

ُجوُز  ٌَ ٍة: " ٌَ ُتُهْم"، َوِفً ِرَوا ُتُه ِذمَّ اْلُمْسلِِمٌَن ِذمَّ

 . ُه ُمْسلٌِم ُمَكلٌَّؾ، َفَصحَّ أََماُنُه َكاْلُحرِّ أََماُنُه"، َوألِنَّ

ٌَِصحُّ أََماُن اْلَعْبِد اْلُمْسلِِم َوإِْن َكاَن   : َوِويُّ َوَزاَد النَّ

ُدهُ َكاِفًرا.  ٌِّ َس

ُه الَ  ِة: أَنَّ ٌَّ ُجوُز أََماُن اْلَعْبِد اْبتَِداًء،  َوفًِ َقْوٍل لِْلَمالِِك ٌَ

ِه.  َن إِْمَضابِِه َوَردِّ ٌْ ُر اإْلَماُم َب ٌَّ ٌَُخ َن َف َوإَِذا أُمِّ

ٌَِصحُّ  ٍة: الَ  ٌَ ٌُوُسَؾ فًِ ِرَوا َوَقال أَُبو َحنٌَِفَة َوأَُبو 

ؤَْذَن لَُه َمْوالَهُ فًِ أََماُن اْلَعبْ  ٌَ ِه إاِلَّ أَْن  ٌْ ِد اْلَمْحُجوِر َعلَ

ٌَِصحُّ أََماُنُه؛  ُه َمْحُجوٌر َعِن اْلقَِتال َفبلَ  اْلقَِتال؛ ألِنَّ

ٌُبلَِق اأْلَماُن َمَحلَُّه، بِِخبلَِؾ  َخافُوَنُه َفلَْم  ٌَ ُهْم الَ  ألِنَّ

َؾ ِمْنُه ُمَتَحقٌِّق، اْلَمؤُْذوِن لَُه فًِ اْلقَِتال؛ ألِنَّ اْلَخوْ 

ْنُظَر  ٌَ ٌُْإَمُن أَنَّ  ُه َمْجلُوٌب ِمْن َداِر اْلُكْفِر، َفبلَ  َوألِنَّ

لَُهْم َتْقِدٌَم َمْصَلَحتِِهْم. 

ا: "اْلَمْرأَةُ":  ًٌ َثانِ
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َسْت  ٌْ ُكوَرَة لَ َذَهَب اْلفَُقَهاُء فًِ اْلُجْملَِة إِلَى أَنَّ الذُّ

ِصحُّ أََماُن اْلَمْرأَِة،  ٌَ ِة اأْلَماِن، َف بَِشْرٍط لِِصحَّ

ِه َوَسلَّمَ -َواْسَتَدلُّوا بَِقْولِِه  ٌْ ُ َعلَ
َقْد أََجْرَنا : )-َصلَّى َّللاَّ

ا أُمَّ َهانِاٍ  ٌَ ٌُِجٌُر ، وقوله: ))متفق علٌه(( َمْن أََجْرِت 

الطبرانً فً األوسط،  )رواه( َعلَى اْلُمْسلِِمٌَن أَْدَناُهمْ 

َنَب اْبَنَة َرُسول وصححه األلبانً( ٌْ ، َولَِما ُرِوَي: أَنَّ َز

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َّللاَّ ٌْ ُ َعلَ
ُ َعْنَها،  -َصلَّى َّللاَّ

ًَ َّللاَّ َرِض

َنْت َزْوَجَها أََبا اْلَعاِص ْبَن  َوَزْوَجَة أَبًِ اْلَعاِص أَمَّ

 ِ بٌِِع، َوأََجاَز َرُسول َّللاَّ ِه َوَسلَّمَ -الرَّ ٌْ ُ َعلَ
 -َصلَّى َّللاَّ

أََماَنَها؛ َوألِنَّ اْلَمْرأََة الَ َتْعِجُز َعِن اْلُوقُوِؾ َعَلى َحال 

ْعِؾ.  ِة َوالضَّ اْلقُوَّ

ُجوُز أََمانُ  ٌَ ُه الَ  ِة: أَنَّ ٌَّ اْلَمْرأَِة  َوفًِ َقْول اْلَمالِِك

َنْت َنَظَر اإْلَماُم فًِ َذلَِك؛ َفإِْن َشاَء  اْبتَِداًء، َفإِْن أَمَّ

هُ.  أَْبَقاهُ، َوإِْن َشاَء َردَّ

ُه فًِ ِجَواِز َعَقِد اْلَمْرأَِة  َوِويُّ َعَلى أَنَّ َوَنصَّ النَّ

ْقبلاَلً َوْجَهاِن.اْستِ 

ًُّ اْلَخِطٌُب: أَْرَجُحُهَما اْلَجَواُز َكَما  ْربٌِنِ َوَقال الشِّ

 . َجَزَم بِِه اْلَماَوْرِديُّ

ًثا: "اْلَمِرٌُض":َثالِ  

ِة  ٌُْشَتَرُط لِِصحَّ ُه الَ  ُة إِلَى أَنَّ ٌَّ افِِع ُة َوالشَّ ٌَّ َذَهَب اْلَحَنفِ

َماَنِة َواْلَمَرِض،  بلََمُة َعِن اْلَعَمى َوالزَّ اأْلَماِن السَّ

ِمُن َواْلَمِرٌُض َما َداَم  ٌَِصحُّ أََماُن اأْلْعَمى َوالزَّ َف

ِة األْ  َماِن ُصُدوُرُه َسلٌَِم اْلَعْقل، ألِنَّ اأْلْصل فًِ ِصحَّ

ْعِؾ  ِة ِمَن الضَّ ٌَّ َعْن َرْأيٍ َوَنَظٍر فًِ اأْلْحَوال اْلَخفِ

ِة، َوَهِذِه اْلَعَواِرُض الَ َتْقَدُح فٌِِه"  )الموسوعة َواْلقُوَّ

. الفقهٌة الكوٌتٌة(
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 ) ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ )َواَل َتْقُتلُوا النَّ

)8 ( تكملة لبعض أحكام عقد األمان )7ٔ)

كتبه/ ٌاسر برهامً  

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛  

فقد ورد فً الموسوعة الكوٌتٌة فً "أَمان 

الُمسَتؤِمن". 

ْرِط:  "األمان َعلَى الشَّ

ُه إَِذا حَ  اَصَر اْلُمْسلُِموَن ِحْصًنا، َذَهَب اْلفَُقَهاُء إِلَى أَنَّ

ُنونًِ أُْفَتْح لَُكُم اْلِحْصَن، َجاَز  َفَناَداُهْم َرُجلٌ َوَقال: أَمِّ

ا  ٍد لَمَّ ٌَ اَد ْبَن لَبِ ٌَ ٌُْعُطوهُ أََماًنا؛ لَِما ُرِوَي أَنَّ ِز أَنَّ 

ٍس: أَْعُطونًِ  ٌْ َر، َقال اأْلْشَعُث ْبُن َق ٌْ ِج َحاَصَر النُّ

ٍة أَْفَتْح لَُكْم اْلِحْصَن َفَفَعلُوا، َفإِْن أَْشَكل اأْلَماَن لَِعَشرَ 

ًَ األَْماُن  َعاهُ ُكل َواِحٍد ِمْن أَْهل -الَِّذي أُْعِط َوادَّ

َفإِْن َعَرَؾ َصاِحُب اأْلَماِن عوِمل َعلَى  -اْلِحْصنِ 

ُجْز  ٌَ ْعِرْؾ َصاِحُب اأْلَماِن اْلُمَإّمَن، لَْم  ٌَ َذلَِك، َوإِْن لَْم 

ٌُْحَتَمل ِصْدقُُه َقْتل َوا ِحٍد ِمْنُهْم؛ ألِنَّ ُكل َواِحٍد ِمْنُهْم 

ِه،  ٌْ ِم فٌَِما الَ َضُروَرَة إِلَ َوَقِد اْشَتَبَه اْلُمَباُح بِاْلُمَحرَّ

اٍة َوَنْحِوَها"  َتٌة بُِمَذكَّ ٌِّ َم اْلُكل، َكَما لَِو اْشَتَبَهْت َم َفُحرِّ

.  )انتهى(

)ٌتضح ِمن هذا مٌل أهل العلم دابًما إلى  قلُت:

عصمة الدماء باالحتمال والشبهة؛ وهذه األحكام 

تدلنا على منزلة الدماء فً اإلسبلم، وأنه إذا 

ٍم، وجب التوقؾ عن الدم حتى  اشتبه حبللٌ بُمَحرَّ

ٌثبت الحل(. 

ةُ األََماِن:  ُمدَّ

ُة  ٌَّ ةِ َوفًِ َقْوٍل -"َنصَّ اْلَحَنفِ ٌَّ اِفِع َة  -لِلشَّ َعلَى أَنَّ ُمدَّ

اإلَِقاَمِة فًِ َداِر اإلِْسبلَِم لِْلُمْسَتؤِْمِن الَ َتْبلُُػ َسَنًة. 

َنِة َكَشْهٍر  ْوقٌُِت َما ُدوَن السَّ ُجوُز التَّ ٌَ ُة:  ٌَّ َوَقال اْلَحَنفِ

ْلَحَق اْلُمْسَتؤِْمَن  ٌَ ْنَبِؽً أَْن  ٌَ ِن، لَِكْن الَ  ٌْ أَْو َشْهَر

ا، ُخُصوًصا إَِذا َكاَن  َضَررٌ  ِة ِجّدً َوُعْسٌر بَِتْقِصٌِر اْلُمدَّ

ٍة أَْطَول.  ْحَتاُج فًِ اْقتَِضابَِها إِلَى ُمدَّ ٌَ لَُه ُمَعاَمبلٌَت 

ةُ األََماِن َعلَى  ٌُْشَتَرُط أَْن الَ َتِزٌَد ُمدَّ َوَقال اْلَحَنابِلَُة: 

َعْشِر ِسنٌَِن. 

ِجُب أَ  ٌَ ِة  ٌَّ افِِع ةُ األََماِن َعلَى َوِعْنَد الشَّ ْن الَ َتِزٌَد ُمدَّ

ابِِد" َها َبَطل فًِ الزَّ ٌْ  أَْرَبَعِة أَْشُهٍر، َفإِْن َزاَد َعلَ

. )انتهى(

ٌُبلَحظ اختبلؾ أهل العلم فً مسؤلة "مدة  قلُت: (

ٌُْلَحق ذلك أو ٌقاس على األمان" بناًء على: هل 

أهل الذمة؟ أو ٌقاس على العهد المإقت؟ أو ٌقاس 

على أربعة أشهر التسٌٌر التً وردت ألصحاب 

العهد المطلق؟ 

والظاهر ِمن كبلم أهل العلم أن المسؤلة مبنٌة على 

مراعاة المصالح والمفاسد ألهل اإلسبلم(. 

ٌُْنَتَقُض بِِه األََماُن:  َما 

ْنَتَقُض األَ   ٌُ ": ًَ َماُن بِؤُُموٍر، ِه

اًل: َنْقُض اإلَْماِم:  َذَهَب اْلفَُقَهاُء إِلَى أَنَّ اإلَِماَم لَْو أَوَّ

ا، لَُه  َرأَى اْلَمْصلََحَة فًِ َنْبِذ األََماِن َوَكاَن َبَقاُإهُ َشّرً

ْنقَُضُه، ألَنَّ ِجَواَز األََماِن  ٌَ ُن َتْرَك -أَنَّ  َتَضمَّ ٌَ ُه  َمَع أَنَّ
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لِْلُمْصلَِحِة، َفإَِذا َصاَرِت اْلَمْصلََحُة  -اْلَمْفُروِض  اْلقَِتال

ْقِض َنَقَضُه؛ لَِقْولِِه  ِهْم : )-َتَعالَى-فًِ النَّ ٌْ َفاْنبِْذ إِلَ

ٌُْخبَِرُهْم (8٘)األنفال:( َعلَى َسَواءٍ  ْنَبِؽً أَْن  ٌَ ، لَِكْن 

ْقِض َوإَِعاَدتِِهْم إَِلى َما  ِه َقْبل األََماِن، بِالنَّ ٌْ َكاُنوا َعلَ

ُكوَن ِمَن اْلُمْسلِِمٌَن َؼْدٌر فًِ  ٌَ ٌَُقاِتلُُهْم؛ لَِببلَّ  ُثمَّ 

. )انتهى( اْلَعْهِد"

ٌُبلحظ فً هذه المسؤلة: حرص أهل اإلسبلم  قلُت: (

األحوال؛ ألنه على عدم نسبة الؽدر إلٌهم بحاٍل ِمن 

إذا نقض اإلمام عهد األمان فبل بد أن ٌرد 

المستؤمن إلى مؤمنه، وكذلك هو ظاهر فً المسؤلة 

اآلتٌة، وهو ما ورد فً قولهم: "رد المستؤمن 

لؤلمان"(. 

ا: َردُّ اْلُمْسَتؤِْمِن لؤِلََماِن:  ًٌ "َثانِ

َقَضُه، إَِذا َجاَء أَْهل اْلِحْصِن بِاألََماِن إِلَى اإلَِماِم َفنَ 

ْدُعوُهْم إِلَى  ٌَ ْنَبِؽً لئِِلَماِم أَْن  ٌَ َففًِ َهِذِه اْلَحالَِة 

ُهْم إِلَى  ِة، َفإِْن أََبْوا َردَّ مَّ اإلِْسبلَِم، َفإِْن أََبْوا َفإِلَى الذِّ

: إِنَّ اْلُمْسَتؤِْمَن إَِذا  َوِويُّ َمؤَْمنِِهْم، ُثمَّ َقاَتلَُهْم. َقال النَّ

ُض لَِما َنَبَذ اْلَعْهَد، َوجَ  ٌَُتَعرَّ َب َتْبلٌُِؽُه اْلَمؤَْمَن، َوالَ 

َمَعُه ببِلَ ِخبلٍَؾ. 

ِة األََماِن:  ًُّ ُمدَّ َثالًِثا: ُمِض

ًِّ اْلَوْقِت إَِذا َكاَن األََماُن ُمَإقًَّتا  ْنَقِضً األََماُن بُِمِض ٌَ

ْقِض.  ِر اْلَحاَجِة إِلَى النَّ ٌْ إِلَى َوْقٍت َمْعلُوٍم ِمْن َؼ

: َعْوَدةُ اْلُمْسَتؤِْمِن إِلَى َداِر اْلَحْرِب:َرابًِعا 

َنصَّ ُجْمُهوُر اْلُفَقَهاِء َعلَى أَنَّ أََماَن اْلُمْسَتؤِْمِن 

ٌُْنَتَقُض فًِ َنْفِسِه ُدوَن َمالِِه بِاْلَعْوَدِة إِلَى اْلُكفَّاِر، 

ا إِ  ِر َداِرِه ُمْسَتْوِطًنا أَْو ُمَحاِرًبا، َوأَمَّ ٌْ ْن َولَْو إِلَى َؼ

ًها أَْو لَِحاَجٍة  َعاَد إِلَى َداِر اْلَحْرِب لِتَِجاَرٍة، أَْو ُمَتَنزِّ

ُعوُد إِلَى َداِر اإلِْسبلَِم َفُهَو َعلَى أََمانِِه.  ٌَ ْقِضٌَها، ُثمَّ  ٌَ

اَنِة:  ٌَ َخاِمًسا: اْرتَِكاُب اْلِخ

َح اْلَحَنابِلَُة بِؤَنَّ َمْن َجاَءَنا ِبؤََماٍن، َفَخاَنَنا، كَ  اَن َصرَّ

ْصلُُح  ٌَ ُه الَ  اَنِة َلُه، َوألَنَّ ٌَ َناقًِضا ألََمانِِه لُِمَناَفاِة اْلِخ

فًِ ِدٌنَِنا اْلَؽْدُر. 

َتَرتَُّب َعلَى ُرُجوِع اْلُمْسَتؤِْمِن إِلَى َداِر  ٌَ َما 

اْلَحْرِب: 

ِحٌِح  ُة فًِ الصَّ ٌَّ افِِع َوُهَو َما -َذَهَب اْلَحَناِبلَُة َوالشَّ

ةِ ٌُْفَهُم ِمْن كَ  ٌَّ إِلَى أَنَّ َمْن َدَخل َداَر اْلَحْرِب  -بلَِم اْلَحَنفِ

ًَ األََماُن فًِ َمالِِه، َوإِْن َبَطل فًِ  ُمْسَتْوِطًنا، َبقِ

َنْفِسِه. 

ُه بُِدُخولِِه َداَر  َواْسَتَدل اْلَحَنابِلَُة لَِذلَِك بَِقْولِِهْم: ألَنَّ

الَِّذي َكاَن َمَعُه،  اإلِْسبلَِم بِؤََماٍن َثَبَت األََماُن لَِمالِهِ 

ًَ فًِ  َفإَِذا َبَطل فًِ َنْفِسِه بُِدُخولِِه َداَر اْلَحْرِب َبقِ

ْخَتصُّ اْلُبْطبلَُن  ٌَ َمالِِه، الِْختَِصاِص اْلُمْبِطل بَِنْفِسِه، َف

بِِه. 

اِد:  َوِويُّ َعِن اْبِن اْلَحدَّ ُة َكَما َنَقلَُه النَّ ٌَّ افِِع َوَزاَد الشَّ

ِر َتْجِدٌِد لِْلُمْسَتؤْمِ  ٌْ ْدُخل َداَر اإلِْسبلَِم ِمْن َؼ ٌَ ِن أَْن 

ُنُه  ٌَُإمِّ ُخول لِْلَمال  أََماٍن لَِتْحِصٌل َذلَِك اْلَمال، َوالدُّ

 ِ ُخول لِِرَسالٍَة، َوَسَماِع َكبلَِم َّللاَّ ، َولَِكْن -َتَعالَى-َكالدُّ

ل فًِ َتْحِصٌل َؼَرِضِه، َوَكَذا الَ ٌُ  ٌَُعجِّ ْنَبِؽً أَْن  ُر ٌَ َكرِّ
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ٍة، َفإِْن َخالََؾ  اْلَعْوَد ألَْخِذ قِْطَعٍة ِمَن اْلَمال فًِ ُكل َمرَّ

َس  ٌْ اِد: لَ ُر اْبِن اْلَحدَّ ٌْ َض لِْلَقْتل َواألَْسِر، َوَقال َؼ َتَعرَّ

ٌُوِجُب  ُخول، ألَنَّ ُثُبوَت األََماِن فًِ اْلَمال الَ  لَُه الدُّ

ْفِس.  ُثُبوَتُه فًِ النَّ

ُه: إِْن  ُب َعَلى َعَدِم ُبْطبلَِن األََماِن فًِ َمالِِه أَنَّ َتَرتَّ ٌَ َو

ِه.  ٌْ َطلََبُه َصاِحُبُه ُبِعَث إِلَ

ِرِهَما َصحَّ  ٌْ ِع أَْو ِهَبٍة أَْو َؼ ٌْ َؾ فٌِِه بَِب َوإِْن َتَصرَّ

فُُه.  َتَصرُّ

اِء َوإِْن َماَت فًِ َداِر اْلَحْرِب اْنَتَقل إِلَى َواِرثِِه َمَع َبقَ 

ِه اْلَحَنابِلَُة، َوُهَو األَْظَهُر  ٌْ األََماِن فٌِِه َكَما َنصَّ َعلَ

ْهِن  اًسا َعلَى َسابِِر اْلُحقُوِق ِمَن الرَّ ٌَ ِة قِ ٌَّ افِِع ِعْنَد الشَّ

ؤْتًِ.  ٌَ ُة َكَما  ٌَّ ْفَعِة، َوبِِه َقال اْلَحَنفِ َوالشُّ

ْبُطل األََمانُ  ٌَ ُة فًِ َقْوٍل:  ٌَّ افِِع فًِ اْلَحال فًِ  َوَقال الشَّ

ُه َقْد َصاَر  ِت اْلَمال؛ ألَنَّ ٌْ ًبا لَِب ٌْ ُكوُن َف ٌَ َهِذِه اْلَحالَِة، َو

ْبُطل فٌِِه  ٌَ ْعقِْد فٌِِه أََماًنا، َفَوَجَب أَْن  ٌَ لَِواِرثِِه، َولَْم 

ْثُبُت فًِ اْلَمال َتَبًعا.  ٌَ َكَسابِِر أَْمَوالِِه، َوألَنَّ األََماَن 

ُكْن  ٌَ ًبا َكَما َقال اْلَحَنابِلَُة َوإِْن لَْم  ٌْ لَُه َواِرٌث، َصاَر َف

ُة.  ٌَّ افِِع َوالشَّ

ِة فًِ َبَقاِء األََماِن ِفً َمالِِه َقْولٌ َثالٌِث:  ٌَّ افِِع َوِعْنَد الشَّ

ْض لؤِلََماِن  َتَعرَّ ٌَ ُه إَِذا لَْم  فًِ َمالِِه َحَصل َوُهَو أَنَّ

ْبُطل فٌِِه َتَبًعا، َوإِْن َذَكَرهُ فًِ  ٌَ األََماُن فٌِِه َتَبًعا، َف

ْبُطل.  ٌَ األََماِن لَْم 

ٌُْسَبى  ُه الَ  ُة َعلَى أَنَّ ٌَّ افِِع ا األَْوالَُد: َفَقْد َنصَّ الشَّ َوأَمَّ

َة ُتِرُكوا، َوإِ  ٌَ الَّ َبلَُؽوا أَْوالَُدهُ، َفإَِذا َبلَُؽوا َوَقبِلُوا اْلِجْز

اْلَمؤَْمَن. 

ا إِْن أُِسَر، بِؤَْن َوَجَدهُ ُمْسلٌِم َفؤََسَرهُ، أَْو َؼلََب  أَمَّ

اْلُمْسلُِموَن َعلَى أَْهل َداِر اْلَحْرِب، َفؤََخُذوهُ أَْو َقَتلُوهُ، 

ًٍّ أَْو َوِدٌَعٌة  ٌن َعَلى ُمْسلٍِم أَْو ِذمِّ ٌْ َوَكاَن لَُه َد

ُنُه؛  ِعْنَدُهَما، َفَقْد َنصَّ  ٌْ ْسقُُط َد ٌَ ُه  ُة َعَلى أَنَّ ٌَّ اْلَحَنفِ

ِن بِاْلُمَطالََبِة، َوَقْد َسَقَطْت،  ٌْ ِد َعلَى الدَّ ٌَ ألَنَّ إِْثَباَت اْل

ِة،  ِد اْلَعامَّ ٌَ ِه ِمْن  ٌْ ُن أَْسَبُق إِلَ ٌْ ِه الدَّ ٌْ ُد َمْن َعلَ ٌَ َو

ْسُقُط، َوالَ َطِرٌَق لَِجْعلِِه َفٌْ  ٌَ ْخَتصُّ بِِه َف ٌَ ُه َف ًبا؛ ألَنَّ

ِن.  ٌْ ُر َذلَِك فًِ الدَّ ٌَُتَصوَّ ٌُْإَخُذ َقْهًرا، َوالَ  الَِّذي 

ٍء،  ًْ َوَكَذلَِك اْلُحْكُم لَْو أَْسلََم إِلَى ُمْسلٍِم َدَراِهَم َعلَى َش

َرَها، َوُكل َذلَِك  ٍن أَجَّ ٌْ َوَما ُؼِصَب ِمْنُه، َوأُْجَرِة َع

ِد.  ٌَ لِِسْبِق اْل

ا َوِدٌَعُتهُ  ِرِهَما، َوَما  َوأَمَّ ٌْ ًٍّ أَْو َؼ ِعْنَد ُمْسلٍِم أَْو ِذمِّ

تِِه فًِ َداِر  ٌْ ِعْنَد َشِرٌِكِه َوُمَضاِربِِه َوَما فًِ َب

ِة؛ ألَنَّ اْلَوِدٌَعَة فًِ  ٌَّ ًبا ِعْنَد اْلَحَنفِ ٌْ ِصٌُر َف ٌَ اإلِْسبلَِم: َف

ِصٌُر فَ  ٌَ ِدِه َف ٌَ َد اْلُموِدِع َك ٌَ ِدِه َتْقِدًٌرا، ألَنَّ  ًبا َتَبًعا ٌَ ٌْ

لَِنْفِسِه، َوَكَذلَِك َما ِعْنَد َشِرٌِكِه َوُمَضاِربِِه َوَما فًِ 

تِِه.  ٌْ َب

ٌُوُسَؾ  ْهِن: َفِعْنَد أَبًِ  ُة فًِ الرَّ ٌَّ َواْخَتلََؾ اْلَحَنفِ

ُنُه،  ٌْ ٌُْسَتْوَفى َد ٌَُباُع َو ٍد  نِِه، َوِعْنَد ُمَحمَّ ٌْ لِْلُمْرَتِهِن بَِد

ءٌ  ًْ اَدةُ َف ٌَ ْنَبِؽً  َوالزِّ ٌَ ِن، َقال اْبُن َعابِِدٌَن: َو ٌْ لِْلُمْسلَِم

ِن فًِ  ٌْ ٍد، ألَنَّ َما َزاَد َعلَى َقْدِر الدَّ َتْرِجٌُح َقْول ُمَحمَّ

ُحْكِم اْلَوِدٌَعِة. 

ِه: َفَمالُُه ِمَن اْلَقْرِض  ٌْ َوإِْن َماَت أَْو قُتِل ببِلَ َؼلََبٍة َعلَ

َنْفَسُه لَْم َتِصْر َمْؽُنوَمًة َفَكَذا َواْلَوِدٌَعِة لَِوَرَثتِِه؛ ألَنَّ 

ُنُه  ٌْ ِه َفَهَرَب َفَمالُُه لَُه، َوَكَذا َد ٌْ َمالُُه، َكَما لَْو َظَهَر َعلَ

اتِِه َقْبل األَْسِر"  ٌَ . )انتهى(َحال َح
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( )َواَل َتْقُتلُوا النَّ  ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ

( 9( تكملة لبعض أحكام عقد األمان )8ٔ)

كتبه/ ٌاسر برهامً  

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛  

-79ٔفقد ورد فً الموسوعة الكوٌتٌة أًٌضا )ص 

( تحت عنوان: "مستؤمن":  8ٔٔ

ُجوِع إِلَى َداِر  ُجوُز لِْلُمْسَتؤِْمِن َحْملُُه فًِ الرُّ ٌَ "َما 

اْلَحْرِب:  

ُن اْلُمْسَتؤِْمُن إَِذا  -ٖٗ ٌَُمكَّ ُه الَ  ُة َعلَى أَنَّ ٌَّ َنصَّ اْلَحَنفِ

ُجوَع إَِلى َداِر الْ  ْحِمل َمَعُه ِسبلًَحا أََراَد الرُّ ٌَ َحْرِب أَْن 

ْوَن بِِه َعَلى  َتَقوَّ ٌَ ُهْم  اْشَتَراهُ ِمْن َداِر اإلِْسبلَِم، ألَنَّ

ْكَتِسَب بِِه  ٌَ ُجوُز إِْعَطاُء األََماِن لَُه لِ ٌَ اْلُمْسلِِمٌَن، َوالَ 

ًة ألَْهل اْلَحْرِب َعَلى قَِتال اْلُمْسلِِمٌَن،  ُكوُن قُوَّ ٌَ َما 

َفُه  َولَُه أَنْ  ٌْ ْخُرَج بِالَِّذي َدَخل بِِه. َفإِْن َباَع َس ٌَ

ُن  ٌَُمكَّ اًبا أَْو ُرْمًحا َمَثبلً الَ  َواْشَتَرى بِِه َقْوًسا أَْو ُنشَّ

ًفا أََحَسَن ِمْنُه، َفإِْن َكاَن  ٌْ ِمْنُه، َوَكَذا لَِو اْشَتَرى َس

َن ِمْنُه(  ل أَْو ُدوَنُه ُمكِّ . )انتهى(ِمْثل األَوَّ

ٌُبلَحظ فً هذه المسؤلة أن كل ما ٌإدي  قلت:) و

إلى إعانة الكفار على قتال المسلمٌن وتقوٌتهم 

ٌُْمَنع منه المستؤمن، ومثله المعاهد، وأما  بالسبلح 

ٌُصَنع به سبلح وؼٌره  ٌُْمِكن أن  كمعدن -ما 

ٌُمَنع من َحْمله؛ الحتمال استعماله  -الحدٌد فإنه ال 

مقاصد الظاهرة فً ُوجوٍه أَُخر، وإنما تعتبر ال

ولٌس الُمحَتملة فً هذا الباب(.  

ِر أََماٍن:  ٌْ ُخول إِلَى َداِر اإلِْسبلَِم بَِؽ "الدُّ

ِر أََماٍن  ٌْ ْخَتلُِؾ ُحْكُم َمْن َدَخل َداَر اإلِْسبلَِم بَِؽ ٌَ

الًِ:  ْحِو التَّ بِاْختبِلَِؾ األَْحَوال َعلَى النَّ

َعاُء َكْونِِه َرُسوالً: -أ  ادِّ

َمْن َدَخل َداَر اإلِْسبلَِم، َوَقال: أََنا َرُسول اْلَملِِك  -ٖ٘

ُة  ٌَّ َح بِِه اْلَحَنفِ ْق َكَما َصرَّ َصدَّ ٌَ إِلَى اْلَخلٌَِفِة، لَْم 

ُكوَن ِكَتاَب  ٌَ ٌُْشبُِه أَْن  َواْلَحَناِبلَُة إاِلَّ إَِذا أَْخَرَج ِكَتاًبا 

ٌَُبلَِّػ رِ  ْرِجَع؛ ألَنَّ َملِِكِهْم، َفُهَو آِمٌن َحتَّى  ٌَ َسالََتُه َو

ًة َوإِْسبلًَما،  ٌَّ ْسُم َجاِهلِ ُسول آِمٌن َكَما َجَرى بِِه الرَّ الرَّ

ُسل، َفبلَ ُبدَّ ِمْن  تِمُّ إاِلَّ بِالرُّ ٌَ ْلَح الَ  َوألَنَّ اْلقَِتال أَِو الصُّ

ل إِلَى َما ُهَو اْلَمْقُصوُد، َوإِْن  ٌَُتَوصَّ ُسول لِ أََماِن الرَّ

ٌُخْ  ُه ِكَتاُب َملِِكِهْم، لَْم  ْعَلْم أَنَّ ٌَ ِرْج ِكَتاًبا أَْو أَْخَرَج َولَْم 

ٌُْفَتَعل.  ٌء؛ ألَنَّ اْلِكَتاَب َقْد  ًْ َفُهَو َوَما َمَعُه َف

ُق َسَواٌء َكاَن َمَعُه ِكَتاٌب أَْم الَ،  ٌَُصدَّ ُة:  ٌَّ افِِع َوَقال الشَّ

ِعٌهِ   دَّ ٌَ ُض لَُه الِْحتَِمال َما  ٌَُتَعرَّ .َوالَ 

ُسول َفَقال: َوَما  ًُّ َتْفِصٌبلً فًِ الرَّ انِ ٌَ و َوَذَكَر الرُّ

ُسول آِمٌن ُهَو فًِ ِرَسالٍَة فٌَِها  اْشُتِهَر أَنَّ الرَّ

ِرَها، َفإِْن َكاَن  ٌْ َمْصلََحٌة لِْلُمْسلِِمٌَن ِمْن ُهْدَنٍة َوَؼ

 ٌَّ َتَخ ٌَ ُر َرُسوالً فًِ َوِعٌٍد َوَتْهِدٌٍد، َفبلَ أََماَن لَُه، َو

َن اْلِخَصال األَْرَبِع َكؤَِسٌٍر، أَيِ اْلَقْتل،  ٌْ اإلَِماُم فٌِِه َب

ِه، أَِو اْلُمَفاَداِة بَِماٍل أَْو  ٌْ أَِو االِْستِْرَقاِق، أَِو اْلَمنِّ َعلَ

ل"  ِة األَوَّ ٌَّ افِِع . )انتهى(َنْفٍس، إاِلَّ أَنَّ اْلُمْعَتَمَد ِعْنَد الشَّ

ٌُبلَحظ  قلت:) َفراء و أنه فً واقعنا المعاصر: السُّ

و"الدبلوماسٌون" ال ٌحتاجون إلى ادعاء رسالٍة 

ن  ٌْ أو ؼٌرها؛ فإن األمر أصبح ظاهًرا بالتواصل ب
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ل أن الراجح عند الشافعٌة التصدٌق  َول، وَتؤمَّ الدُّ

عى أنه رسولٌ؛ تؽلًٌبا لجانب الحفاظ على  لَمن ادَّ

ؤمل فً الدماء ومنع سفكها بؽٌر حق، وكذلك ت

ترجٌحهم أن َمن حمل رسالة الوعٌد والتهدٌد فهو 

َبلَّػ مؤمنه، لٌس كما  ٌُ داخل فً معنى الرسول و

كما هو مشهور عن "قُُطز" -فعل بعض الملوك 

؛ فإن أحكام الشرٌعة ال -من أنه قتل رسل التتار

تإخذ ِمن تصرفات بعض الملوك مما لم ٌقره 

فإن  الشرع، وما ذكره الشافعٌة هو الصحٌح؛

رسابل التهدٌد ٌرسلها ملوُك المسلمٌن 

وٌستقبلونها أًٌضا، ولٌس معنى ذلك حدوث 

الحرب بالضرورة، بل هذه الوسابل معروفة فً 

، ومعروفة فً الحرب المعنوٌة، وال بد  الَكرِّ والَفرِّ

وَمن كان على شاكلتهم ِمن -ِمن تؤمٌن الرسل 

ن  -"الدبلوماسٌٌن" ٌْ ببلد لتوصٌل هذه المعلومات ب

المسلمٌن وببلد الكفار(. 

َعاُء َكْونِِه َتاِجًرا: -"ب  ادِّ

ُه َتاِجٌر َوَقال:  -ٖٙ ًُّ َداَرَنا َوَقال: إِنَّ لَْو َدَخل اْلَحْربِ

ُه َتاِجٌر،  ُكْم الَ َتْعِرُضوَن لَِتاِجٍر، َواْلَحال أَنَّ َظَنْنُت أَنَّ

ٌُْقَبل ِمْنهُ  ُه  ُة َعلَى أَنَّ ٌَّ ٌَُرّد إِلَى َمؤَْمنِِه، َفَنصَّ اْلَمالِِك ، َو

َن أَْرِض اْلَعُدوِّ  ٌْ َوَكَذلَِك اْلُحْكُم إَِذا أخَذ بِؤَْرِضِهْم، أَْو َب

َجاَرَة، أَْو َقال: ِجْبُت أَْطلُُب  َعى التِّ َوأَْرِضَنا، َوادَّ

ٌَُردُّ لَِمؤَْمنِِه.  ُث  ٌْ األََماَن، َح

َجاَرِة الَ  ُة: َقْصُد التِّ ٌَّ افِِع ٌُفٌُِد األََماَن، َولَِكْن  َوَقال الشَّ

اِر، َفَقال: َمْن  لَْو َرأَى اإلَِماُم َمْصلََحًة فًِ ُدُخول التُّجَّ

َدَخل َتاِجًرا َفُهَو آِمٌن، َجاَز، َوِمْثل َهَذا األََماُن الَ 

ٌَِصحُّ ِمَن اآْلَحاِد. 

ٌُِفٌُد األَمَ  َجاَرِة  اَن َوَكَذلَِك َلْو َقال: َظَنْنُت أَنَّ َقْصَد التِّ

ٌَقُول: َمْن َدَخل  ِه، َولَْو َسِمَع ُمْسلًِما  َفبلَ أََثَر لَِظنِّ

َتُه،  َتاِجًرا َفُهَو آِمٌن، َفَدَخل َوَقال: َظَنْنُت ِصحَّ

ٌُْؽَتال.  ٌُْقَبل َقْولُُه، َوالَ  ُه  َفاألََصحُّ أَنَّ

ُه َتاِجٌر َوَكاَن َمعَ  َعى أَنَّ ُه َوَقال اْلَحَناِبلَُة: لَْو َدَخل َوادَّ

ْقَتُه َعاَدًة، َكُدُخول  بٌُِعُه، قُبِل ِمْنُه، إِْن َصدَّ ٌَ َمَتاٌع 

ُكوُن  ٌَ َعاهُ ُمْمِكٌن، َف َنا َوَنْحِوِه، ألَنَّ َما ادَّ ٌْ تَِجاَرتِِهْم إِلَ

َنِة َعلَى  ٌِّ ُر إَِقاَمُة اْلَب ٌَُتَعذَّ ُه  ُشْبَهًة فًِ َدْرِء اْلَقْتل، َوألَنَّ

ضُ  ٌَُتَعرَّ اِن اْلَعاَدِة َمْجَرى  َذلَِك، َفبلَ  ٌَ لَُه، َولَِجَر

ٌُوَجْد َمَعُه َمَتاٌع، َواْنَتَفِت اْلَعاَدةُ، لَْم  ْرِط، َوإِْن لَْم  الشَّ

ِجُب  ٌَ ِر َماٍل، َو ٌْ َجاَرَة الَ َتْحُصل بَِؽ ٌُْقَبل َقْولُُه، ألَنَّ التِّ

ِه ِمْن َعَدِم اْلِعْصَمِة"  ٌْ . ى()انتهَبَقاُإهُ َعلَى َما َكاَن َعلَ

ٌُقَبل قولُه،  قلُت:) الصحٌح فً هذه المسؤلة أن 

وذلك لحدٌث توبة كعب بن مالك، حٌث قال فٌه: 

ًّ من أنباط الشام ممن جاء ٌبٌع الطعام  "وإذا َنَبِط

بالمدٌنة ٌقول: َمن ٌدل على كعب بن مالك؟... 

الحدٌث"؛ وهو ظاهر فً أنه دخل المدٌنة بؤمان 

ار،  ولم ٌكن هناك خصوصٌة بؤن قال له الُتجَّ

ُمْسلٌِم: "َمن دخل تاجًرا فهو آمن"، بل بمجرد 

وجود البضاعة التً تدل على تجارته فهو آمٌن، 

ٌُقبل قوله بذلك،  كما نص علٌه المالكٌة ِمن أنه 

وٌرد إلى َمؤَمنِه، ونظر اإلمام فً مصلحة 

لَزم منها اؼتٌالُه، بل  ٌَ المسلمٌن فً هذا الباب ال 

ذا رأى المصلحة فً ؼٌر بقابه ُردَّ إلى مؤمنه، إ

ٌَُقّر حتى ٌبٌع ما جاء ببٌعه، وَّللا أعلم(.  ولم 

ًنا: -"ج  َعاُء َكْونِِه ُمَإمَّ ادِّ
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َننًِ ُمْسلٌِم، َفَقْد َنصَّ  -7ٖ َمْن َدَخل َداَرَنا َوَقال: أَمَّ

ُه  ُة َواْلَحَنابِلَُة فًِ َوْجٍه َعلَى أَنَّ ٌَّ ُق؛ ألَنَّ اْلَحَنفِ ٌَُصدَّ الَ 

ُنوا ِمْنُه ِمْن  َن َتَمكَّ ٌْ َحقَّ اْلُمْسلِِمٌَن َقْد َثَبَت فٌِِه َح

ُق فًِ إِْبَطال َحقِِّهْم،  ٌَُصدَّ ِر أََماٍن َظاِهٍر لَُه، َفبلَ  ٌْ َؼ

ْملُِك  ٌَ ُه  ْنُتُه قُبِل َقْولُُه؛ ألَنَّ َولَِكْن إِْن َقال ُمْسلٌِم: أََنا أَمَّ

نَ  ٌَُإمِّ ُه، َفقُبِل َقْولُُه فٌِِه َكاْلَحاِكِم إَِذا َقال: َحَكْمُت أَْن 

لِفبُلٍَن َعَلى فبُلٍَن. 

ُة فًِ األََصحِّ َواْلَحَنابِلَُة فًِ َوْجٍه آَخَر  ٌَّ افِِع َوَذَهَب الشَّ

َنٍة، َتْؽلًٌِبا لَِحْقِن َدِمِه، َفبلَ  ٌِّ ُق ببِلَ َب ٌَُصدَّ ُه  إِلَى أَنَّ

ُض لَُه، الِحْ  ِعٌِه؛ ألَنَّ ٌَُتَعرَّ دَّ ٌَ تَِمال َكْونِِه َصاِدًقا فٌَِما 

ِر أََماٍن، َوفًِ ُمَقابِل األََصحِّ  ٌْ ْدُخل بَِؽ ٌَ ُه الَ  اِهَر أَنَّ الظَّ

َنٍة إلِْمَكانَِها َؼالًِبا"  ٌِّ ٌَُطالَُب بَِب ِة:  ٌَّ افِِع ِعْنَد الشَّ

. )انتهى(

األصح ِمن مذهب الشافعٌة وتؤمل فً  قلُت:)

والحنابلة فً وجٍه عندهم إلى أن َمن ادعى األمان 

ُدلّك  ٌَ أنه ٌصدق ببل بٌنة؛ تؽلًٌبا لحقن دمه، وهذا 

على فقه علماء المسلمٌن فً مسؤلة الدماء فً 

الجملة(. 

"نَِكاُح اْلُمْسلِِم بِاْلُمْسَتؤِْمَنِة: 

ُة بِؤَنَّ اْلَحرْ  -8ٖ ٌَّ َح اْلَحَنفِ َة اْلُمْسَتؤِْمَنَة إَِذا َصرَّ ٌَّ بِ

َنْت َوَصاَرْت  ا، َفَقْد َتَوطَّ ًٌّ َجْت ُمْسلًِما أَْو ِذمِّ َتَزوَّ

ًة.  ٌَّ ِذمِّ

َكاِح ِمْن  ُب لَْلُمْسَتؤِْمَنِة َعلَى النِّ َتَرتَّ ٌَ َما 

ُحقُوٍق: 

ْوَجَة اْلُمْسَتؤِْمَنَة  -9ٖ َذَهَب اْلفَُقَهاُء إَِلى أَنَّ الزَّ

 ٌَّ ِر اْلِكَتابِ ٌْ َة َكُمْسلَِمٍة فًِ َنَفَقٍة، َوَقْسٍم، َوَطبلٍَق، َوَؼ

ْوُج ُمْسلًِما؛ الِْشتَِراِكِهَما فًِ  َذلَِك إَِذا َكاَن الزَّ

ِة.  ٌَّ ْوِج الزَّ

َن اْلُمْسَتؤِْمِن َوَزْوَجتِِه الِْختبِلَِؾ  ٌْ ْفِرٌُق َب التَّ

اِر:  الدَّ

ٗٓ-  ًَّ َنا  َذَهَب اْلفَُقَهاُء إِلَى أَنَّ اْلَحْربِ ٌْ إَِذا َخَرَج إِلَ

ُمْسَتؤِْمًنا، أَِو اْلُمْسلَِم إَِذا َدَخل َداَر اْلَحْرِب ِبؤََماٍن لَْم 

اِر  َن اْمَرأَتِِه؛ ألَنَّ اْختبِلََؾ الدَّ ٌْ َنُه َوَب ٌْ َتَقِع اْلفُْرَقُة َب

ٌُوِجُب اْرِتَفاَع  اِت َوَذلَِك الَ  ٌَ ٌُِن اْلِوالَ ِعَباَرٌة َعْن َتَبا

كَ  ًَّ اْلُمْسَتؤِْمَن ِمْن أَْهل َداِر النِّ اِح، َوألَنَّ اْلَحْربِ

ِة  ٌَ َما َدَخل َداَر اإلِْسبلَِم َعلَى َسبٌِل اْلَعاِر اْلَحْرِب، َوإِنَّ

ِن.  َوطُّ لَِقَضاِء َبْعِض َحاَجاتِِه الَ لِلتَّ

َن  ٌْ َنُهْم َوَب ٌْ َن اْلُمْسَتؤِْمنٌَِن َوَب ٌْ َواُرُث َب التَّ

ِرِهْم:  ٌْ َؼ

َن  -ٔٗ ٌْ َواُرُث َب ْثُبُت التَّ ٌَ ُه  َذَهَب اْلفَُقَهاُء إَِلى أَنَّ

ِن فًِ َداِرَنا إِْن َكاَنا ِمْن َداٍر َواِحَدٍة، َكَما  ٌْ ُمْسَتؤِْمَن

ًٍّ فًِ َداِرِهْم،  َن ُمْسَتؤِْمٍن فًِ َداِرَنا َوَحْربِ ٌْ ْثُبُت َب ٌَ

َنُهَما ُحْكًما، َهَذا ِفً الْ   ٌْ اِر َب َحاِد الدَّ ُجْملَِة.الِتِّ

ُة لِْلُمْسَتؤِْمِن:  ٌَّ اْلُمَعاَمبلَُت اْلَمالِ

ُة َعلَى أَنَّ اْلُمْسَتؤِْمَن فًِ َداِر  -ٕٗ ٌَّ َنصَّ اْلَحَنفِ

ًِّ إاِلَّ فًِ ُوُجوِب اْلقَِصاِص، َوَعَدِم  مِّ اإلِْسبلَِم َكالذِّ

َر َما فٌِِه َحقُّ اْلَعْبِد، َوفِ ٌْ ً ُمَإاَخَذتِِه بِاْلُعقُوَباِت َؼ

ُه اْلَتَزَم أَْحَكاَم اإلِْسبلَِم  أَْخِذ اْلَعاِشِر ِمْنُه اْلُعْشَر، ألَنَّ
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ِر اْلتَِزاِمِه، إلِْمَكاِن إِْجَراِء  ٌْ أَْو أُْلِزَم بَِها ِمْن َؼ

ْلَزُمُه َما  ٌَ ِه َما َداَم فًِ َداِر اإلِْسبلَِم، َف ٌْ األَْحَكاِم َعلَ

ًَّ فًِ ُمَعاَمبلَتِهِ  مِّ ْلَزُم الذِّ َمَع اآْلَخِرٌَن، َوَعلَى َهَذا  ٌَ

ِحل أَْخُذ َمالِِه بَِعْقٍد َفاِسٍد، بِِخبلَِؾ اْلُمْسلِِم  ٌَ َفبلَ 

اْلُمْسَتؤِْمِن فًِ َداِر اْلَحْرِب َفإِنَّ لَُه أَْخُذ َمالِِهْم 

بِِرَضاُهْم َولَْو بِِرَبا أَْو قَِماٍر؛ ألَنَّ َمالَُهْم ُمَباٌح لََنا إاِلَّ 

َس َؼْدًرا ِمَن أَنَّ اْلؽَ  ٌْ ْدَر َحَراٌم، َوَما أُِخَذ بِِرَضاُهْم لَ

اْلُمْسَتؤِْمِن بِِخبلَِؾ اْلُمْسَتؤِْمِن ِمْنُهْم فًِ َداِرَنا؛ ألَنَّ 

ِحل لُِمْسلٍِم  ٌَ ِرٌَعِة، َفبلَ  َداَرَنا َمَحل إِْجَراِء أَْحَكاِم الشَّ

ْعقَِد َمَع اْلُمْسَتؤِْمِن إاِلَّ  ٌَ ِحل ِمَن  فًِ َداِرَنا أَْن  ٌَ َما 

ٌُْإَخَذ ِمْنُه  ٌَُجوُز أَْن  اْلُعقُوِد َمَع اْلُمْسلِِمٌَن، َوالَ 

ْلَزُمُه َشْرًعا َوإِْن َجَرْت بِِه اْلَعاَدةُ"  ٌَ ٌء الَ  ًْ َش

. )انتهى(

 موقع أنا السلفً
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 ) ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ )َواَل َتْقُتلُوا النَّ

( ٓٔ( بعض أحكام عقد األمان )9ٔ)

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛ 

فقد ورد فً الموسوعة الكوٌتٌة أًٌضا )ص 

( تحت عنوان: "مستؤمن": 8٘ٔ-8ٕٔ

"قَِصاُص اْلُمْسَتؤِْمِن بَِقْتل اْلُمْسلِِم َوَعْكُسُه: 

ٌُْقَتل اْلُمْسَتؤِْمُن  -ٖٗ ُه  َن اْلفَُقَهاِء فًِ أَنَّ ٌْ الَ ِخبلََؾ َب

، َولَوْ  ًِّ مِّ َمَع اْختبِلَِؾ  بَِقْتل اْلُمْسلِِم، َوَكَذلَِك ِبَقْتل الذِّ

ْجَمُعُهْم، َواْخَتلَفُوا فًِ قَِصاِص  ٌَ انِِهْم، ألِنَّ اْلُكْفَر  ٌَ أَْد

ُة  ٌَّ ًِّ بَِقْتل اْلُمْسَتؤِْمِن: َفَذَهَب اْلَمالِِك مِّ اْلُمْسلِِم َوالذِّ

ٌُْقَتل اْلُمْسلُِم  ُه الَ  ُة َواْلَحَناِبلَُة إِلَى أَنَّ ٌَّ افِِع َوالشَّ

ٌُْقَتل بِاأْلْدَنى؛ َولَِقْولِِه  بِاْلُمْسَتؤِْمِن؛ -ألِنَّ اأْلْعلَى الَ 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ
ٌُْقَتل ُمْسلٌِم بَِكافِرِ : )-َصلَّى َّللاَّ )رواه ( الَ 

. )انتهى(" البخاري(

وهذا الحدٌث أصل فً هذا الباب كله، وهو  قلُت:)

قول جمهور أهل العلم(. 

ًُّ َواْلُمْسَتؤِْمُن بَِقْتل اْلُمْسَتؤِْمِن، َكَما  مِّ ٌُْقَتل الذِّ "َو

، َوَذَهَب  ًِّ مِّ ٌُْقَتل اْلُمْسَتؤِْمُن بَِقْتل اْلُمْسَتؤِْمِن َوالذِّ

ُه الَ قَِصاَص َعلَى  ِة إِلَى أَنَّ ٌَ َوا ُة فًِ َظاِهِر الرِّ ٌَّ اْلَحَنفِ

ًٍّ بَِقْتل ُمْسَتؤْمِ  ُهُم اْشَتَرُطوا فًِ ُمْسلٍِم أَْو ِذمِّ ٍن، ألِنَّ

ُكوَن اْلَمْقُتول فًِ َحقِّ اْلَقاتِل َمْحقُوَن  ٌَ اْلقَِصاِص أَْن 

ُه  ؤْبٌِِد، َواْلُمْسَتؤِْمُن ِعْصَمُتُه ُمَإقََّتٌة، ألِنَّ ِم َعلَى التَّ الدَّ

ُه ِمْن َداِر أَْهل  ِم فًِ َحال أََمانِِه َفَقْط، َوألِنَّ َمُصوُن الدَّ

ٌُْمِكُن  اْلَحْربِ  َها، َفبلَ  ٌْ ُحْكًما؛ لَِقْصِدِه االِْنتَِقال إِلَ

َن َمْن ُهَو ِمْن أَْهل َداِرَنا فًِ  ٌْ َنُه َوَب ٌْ اْلُمَساَواةُ َب

ِه  ٌْ ْعَتِمُد اْلُمَساَواَة، َولَِكْن َعلَ ٌَ اْلِعْصَمِة، َواْلقَِصاُص 

ٌة.  ٌَ ِد

ٌُْقَتل اْلُمسْ  ُه  ٌُوُسَؾ أَنَّ لُِم َوُرِوَي َعْن أَبًِ 

َوإِْن أََحٌد ِمَن : )-َتَعاَلى-بِاْلُمْسَتؤِْمِن، َواْسَتَدل بَِقْولِِه 

ِ ُثمَّ  ْسَمَع َكبلََم َّللاَّ ٌَ اْلُمْشِرِكٌَن اْسَتَجاَرَك َفؤَِجْرهُ َحتَّى 

. (ٙ)التوبة:( أَْبلِْؽُه َمؤَْمَنهُ 

ُة َعلَى أَنَّ  ٌَّ ٌُْقَتل بَِقْتل َوَنصَّ اْلَحَنِف اْلُمْسَتؤِْمَن 

َن  ٌْ اِس اْلُمَساَواةُ َب ٌَ اًسا، َوَوْجُه اْلقِ ٌَ ُمْسَتؤِْمٍن آَخَر قِ

ٌُْقَتل  ِم، َوالَ  ُث َحْقُن الدَّ ٌْ اْلُمْسَتؤِْمنٌَِن ِمْن َح

اِم اْلُمبٌِِح َوُهَو َعْزُمُه َعلَى اْلُمَحاَرَبِة  ٌَ اْستِْحَساًنا، لِقِ

: َوَرَوى اْبُن َسَماَعَة َعْن بِاْلَعْود. َقال الْ  ًُّ َكاَسانِ

ٌُْقَتل.   ُه الَ  ٍد: أَنَّ ُمَحمَّ

ْفِس  ُة َعلَى َما ُدوَن النَّ ٌَ ا اْلِجَنا ْفِس، َوأَمَّ َهَذا فًِ النَّ

َكافُِإ فًِ  َفاْخَتلََفْت آَراُء اْلفَُقَهاِء فًِ اْشتَِراِط التَّ

هُ  ُة إِلَى أَنَّ ٌَّ ٌِن، َفَذَهَب اْلَحَنفِ ْجِري اْلقَِصاُص فٌَِما  الدِّ ٌَ

ًِّ لَِتَساِوٌِهَما فًِ  مِّ َن اْلُمْسلِِم َوالذِّ ٌْ ْفِس َب ُدوَن النَّ

ِة"  ٌَّ َن اْلُمْسلَِمِة َواْلِكَتابِ ٌْ .  )انتهى(اأْلْرِش، َوَكَذا َب

ر أنه ال مساواة فً األرش وعند الجمهو :قلتُ )

ن المسلم والذمً؛ فضبًل عن المستؤمن، وكذا  ٌْ ب

ن المسلم والكتابً(.  ٌْ ب

ُه الَ  ِة َعلَى اْلَمْشُهوِر ِمَن اْلَمْذَهِب أَنَّ ٌَّ "َوِعْنَد اْلَمالِِك

اِقِص َعلَى  َة النَّ ٌَ ٌُْقَتصُّ ِمَن اْلَكافِِر لِْلُمْسلِِم؛ ألِنَّ ِجَنا

ٍد َشبلََّء َعلَى َصِحٌَحٍة فًِ اْلَكاِمل َكِجنَ  ٌَ ِة ِذي  ٌَ ا
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ِة، َوإاِلَّ  ٌَ ْلَزُمُه لِْلَكاِمل َما فٌِِه ِمَن الدِّ ٌَ اْلِجَراِح، َو

َس َعلَى  ٌْ ٍن، َوإاِلَّ َفلَ ٌْ َفُحُكوَمُة َعْدٍل إِْن َبِرَئ َعَلى َش

اْلَجانًِ إاِلَّ اأْلَدُب. 

ٌُْشَتَرطُ  ُه الَ  ُة أَنَّ ٌَّ افِِع ٌََرى الشَّ َرِؾ  َو ِفً قَِصاِص الطَّ

ًُّ بِاْلُمْسلِِم، َوالَ  مِّ ٌُْقَطُع الذِّ َساِوي فًِ اْلَبَدل، َف التَّ

ٌُْقَتل بَِقْتلِِه،  َعْكَس فٌِِه. َوَكَذلَِك َقال اْلَحَنابِلَُة: َمْن الَ 

ًضا َكاْلُمْسلِِم  ٌْ ْفِس لَُه أَ ٌُْقَتصُّ ِمْنُه فٌَِما ُدوَن النَّ الَ 

ٌُْإَخُذ  َمَع اْلَكافِِر؛ ُه الَ ُتْإَخُذ َنْفُسُه بَِنْفِسِه، َفبلَ  ألِنَّ

ٌُْجَرُح بُِجْرِحِه، َكاْلُمْسلِِم َمَع  َطَرفُُه بَِطَرفِِه، َوالَ 

. )انتهى(اْلُمْسَتؤَْمِن" 

"دٌة المستؤمن: 

َن اْلفَُقَهاِء فًِ ُوُجوِب  -ٗٗ ٌْ ِة بَِقْتل الَ ِخبلََؾ َب ٌَ الدِّ

ْحِو  اْلُمْسَتؤِْمِن، َواْخَتلَفُوا فًِ ِمْقَداِرَها َعلَى النَّ

الًِ: َة  التَّ ٌَ ُة َواْلَحَنابِلَُة إِلَى أَنَّ ِد ٌَّ َفَذَهَب اْلَمالِِك

َة  ٌَ ِة اْلُحرِّ اْلُمْسلِِم، َوِد ٌَ ًِّ اْلُمَعاَهِد نِْصُؾ ِد اْلِكَتابِ

ًِّ َثَماُنِماَبِة دِ  ُة ِجَراِح أَْهل اْلَمُجوِس ٌَ ْرَهٍم، َوَكَذلَِك ِد

ِة ِجَراِح اْلُمْسلِِمٌَن.  ٌَ اْلِكَتاِب َعلَى النِّْصِؾ ِمْن ِد

ِة أَنَّ اْلُمْسَتؤِْمَن َواْلُمْسلَِم فًِ  ٌَّ ِحٌُح ِعْنَد اْلَحَنفِ َوالصَّ

ِة َسَواٌء.  ٌَ الدِّ

 ًِّ ُة اْلُمْسَتؤِْمِن اْلِكَتابِ ٌَ ُة: ِد ٌَّ افِِع ِة  َوَقال الشَّ ٌَ ُثلُُث ِد

 ًِّ ُة اْلُمْسَتؤِْمِن اْلَوَثنِ ٌَ َرَها، َوِد ٌْ اْلُمْسلِِم َنْفًسا َوَؼ

ِة  ٌَ ْنِدٌِق ُثلَُثا ُعْشِر ِد ًِّ َوَعابِِد اْلَقَمِر َوالزِّ َواْلَمُجوِس

ا اْلُمْسَتؤِْمَناُت اإْلَناُث َفبلَ  ُكوِر. أَمَّ اْلُمْسلِِم َهَذا فًِ الذُّ

َن اْلفُ  ٌْ ُكوِر ِخبلََؾ َب ِة الذُّ ٌَ َتُهنَّ نِْصُؾ ِد ٌَ َقَهاِء فًِ أَنَّ ِد

ِمْنُهْم. 

ْعَوةُ َوَكاَن ُمْسَتؤِْمًنا، َفَقال  ا َمْن لَْم َتْبلُْؽُه الدَّ َوأَمَّ

ُه  ُة أَْهل ِدٌنِِه، ألَنَّ ٌَ َتُه ِد ٌَ ًُّ ِمَن اْلَحَناِبلَِة: إِنَّ ِد اْلَبُهوتِ

ٌُْعرَ  ِم، َفإِْن َلْم  ُه َمْحقُوُن الدَّ ؛ ألِنَّ ًٍّ ْؾ ِدٌُنُه َفَكَمُجوِس

ِه َمْشُكوٌك فٌِِه"  ٌْ قٌُِن، َوَما َزاَد َعلَ ٌَ . )انتهى(اْل

"ِزَنا اْلُمْسَتؤِْمِن َوِزَنا اْلُمْسلِِم بِاْلُمْسَتؤِْمَنِة: 

َعَلى اْخَتلََؾ اْلفَُقَهاُء فًِ ُوُجوِب اْلَحدِّ  -٘ٗ

ِة َعلَى أَْقَواٍل: ٌَّ مِّ  اْلُمْسَتؤِْمِن إَِذا َزَنى بِاْلُمْسلَِمِة أَِو الذِّ

ٌد،  ُة َواْلَحَنابِلَُة، َوأَُبو َحنٌَِفَة َوُمَحمَّ ٌَّ َفَذَهَب اْلَمالِِك

ُة فًِ اْلَمْشُهوِر إِلَى  ٌَّ افِِع ٌُوُسَؾ فًِ َقْوٍل، َوالشَّ َوأَُبو 

ُه الَ   ٌَُحدُّ اْلُمْسَتؤِْمُن إَِذا َزَنى.أَنَّ

ُه  ُة: إَِذا َكاَنِت اْلُمْسلَِمُة َطابَِعًة َفإِنَّ ٌَّ َوأََضاَؾ اْلَمالِِك

ٌَُعاَقُب ُعقُوَبًة َشِدٌَدًة، َوُتَحدُّ اْلُمْسلَِمُة، َوإِِن اْسَتْكَرَه 

ٌُْقَتل لَِنْقِضِه اْلَعْهَد.  ُه  اْلُمْسلَِمَة َفإِنَّ

ٌُْقَتل لَِنْقِض َوَقال اْلَحَنا ِجُب أَْن  ٌَ ُه  ٌَُحدُّ ألِنَّ ِبلَُة: الَ 

ِجُب َمَع اْلَقْتل َحدٌّ ِسَواهُ.  ٌَ اْلَعْهِد، َوالَ 

ٌُوُسَؾ فًِ  ُة فًِ َوْجٍه آَخَر، َوأَُبو  ٌَّ افِِع َوَقال الشَّ

 . ِه اْلَحدُّ ٌْ ٌَُقاُم َعلَ َقْوٍل: 

ا إَِذا َزَنى اْلُمْسلُِم بِاْلُمْسَتؤِْمنَ  ِة َفَقْد َنصَّ ُجْمُهوُر َوأَمَّ

ٌَُحدُّ اْلُمْسلُِم ُدوَن اْلُمْسَتؤِْمَنِة ألِنَّ  ُه  ِة َعلَى أَنَّ ٌَّ اْلَحَنفِ

ْبَهِة َفبلَ  َس لِلشُّ ٌْ َر إَِقاَمِة اْلَحدِّ َعلَى اْلُمْسَتؤِْمَنِة لَ َتَعذُّ

ٌُوُسَؾ إِلَى  ُجل، َوَذَهَب أَُبو  ْمَنُع إَِقاَمُتُه َعلَى الرَّ ٌَ

ًضا" أَنَّ  ٌْ .  )انتهى(ُه ُتَحدُّ اْلُمْسَتؤِْمَنُة أَ

والصحٌح وجوب إقامة الحد فً الصور  قلُت:)

سبحانه -المختلفة؛ ذلك أن إقامة حد الزنا حق هلل 
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سبحانه -، فإذا أمكن إقامته وجب لحق َّللا -وتعالى

(.-وتعالى 

"َقْذُؾ اْلُمْسَتؤِْمِن لِْلُمْسلِِم: 

ًٌّ َداَرَنا بِؤََماٍن َفَقَذَؾ ُمْسلًِما، لَْم  -ٙٗ لَْو َدَخل َحْربِ

اِحَباِن  ل، َوَذَهَب الصَّ ٌَُحدَّ فًِ َقْول أَبًِ َحنٌَِفَة اأْلوَّ

ٌد َوُهَو َقْولٌ آَخُر ألِبًِ َحنٌَِفَة إِلَى  ٌُوُسَؾ َوُمَحمَّ أَُبو 

 " ٌَُحدُّ ُه  . )انتهى(أَنَّ

وجوب إقامة الحد علٌه كالذمً؛ والصحٌح قلُت: )

ألنه أدنى منه(. 

"َسِرَقُة اْلُمْسَتؤِْمِن َمال اْلُمْسلِِم َوَعْكُسُه: 

ٌُْشَتَرُط إلَِقاَمِة َحدِّ  -7ٗ ُه  َذَهَب اْلفَُقَهاُء إَِلى أَنَّ

اِرِق ُمْلَتِزًما  ِرَقِة َتَوافُُر ُشُروٍط ِمْنَها: َكْوُن السَّ السَّ

؛ َوَعلَى َهَذا َفإِْن َسَرَق اْلُمْسَتؤِْمُن ِمْن أَْحَكاَم اإْلْسبلَمِ 

؛ لَِعَدِم اْلتَِزاِم  ِه اْلَحدُّ ٌْ ٌَُقاُم َعَل ُمْسَتؤِْمٍن آَخَر َماالً الَ 

ا إِْن َسَرَق ِمْن ُمْسلٍِم  أَيٍّ ِمْنُهَما أَْحَكاَم اإْلْسبلَِم، َوأَمَّ

ِه أَْقوَ   ٌْ ًٍّ َففًِ إَِقاَمِة اْلَحدِّ َعلَ الٌ ُمْخَتلَِفٌة.أَْو ِذمِّ

ٌَُحدُّ ِعْنَد  َفإِْن َسَرَق اْلُمْسلُِم َمال اْلُمْسَتؤِْمِن َفبلَ 

َة  ٌَّ ِة، ألِنَّ فًِ َمالِِه ُشْبَهَة  -َعَدا ُزَفرَ -اْلَحَنفِ ٌَّ افِِع َوالشَّ

ُة َواْلَحَناِبلَُة َوُزَفُر ِمَن  ٌَّ اإْلَباَحِة، َوَذَهَب اْلَمالِِك

ِة إِلَى أَنَّ  ٌَّ ِه اْلَحدُّ ألِنَّ َمال اْلُمْسَتؤِْمِن اْلَحَنفِ ٌْ ٌَُقاُم َعلَ ُه 

. )انتهى(َمْعُصوٌم" 

وهذا الخبلؾ بٌن الفقهاء فً إقامة حد  قلُت:)

السرقة على المستؤمن مبنً على اشتراط كون 

السارق ملتزًما أحكام اإلسبلم، حتى تثبت والٌة 

اإلمام علٌه(.  

ِر  ٌْ ًِّ َؼ ِرَقِة َعلَى اْلَحْربِ ٌَُقاُم َحدُّ السَّ "َولَِذا الَ 

ٌَُقاُم اْلَحدُّ  اْلُمْسَتؤَْمِن؛ لَِعَدِم اْلتَِزاِمِه أَْحَكاَم اإْلْسبلَِم، َو

ْلَتِزُم بِؤَْحَكاِم اإْلْسبلَِم،  ٌَ ِة  مَّ ُه بَِعْقِد الذِّ ؛ ألِنَّ ًِّ مِّ َعلَى الذِّ

ُة اإلْمَ  ٌَ ًُّ اْلُمْسَتؤَْمُن: َوَتْثُبُت ِوالَ ا اْلَحْربِ ِه. أَمَّ ٌْ اِم َعلَ

؛  ِه اْلَحدُّ ٌْ ٌَُقاُم َعلَ َفإِْن َسَرَق ِمْن ُمْسَتؤَْمٍن آَخَر الَ 

لَِعَدِم اْلتَِزاِم أَيٍّ ِمْنُهَما أَْحَكاَم اإْلْسبلَِم. َوإِْن َسَرَق 

ِه  ٌْ ًٍّ َففًِ إَِقاَمِة اْلَحدِّ َعلَ أَْقَوالٌ ِمْن ُمْسلٍِم أَْو ِذمِّ

ُمْخَتلَِفٌة: 

ُة َواْلَحَنابِلَُة َوأَُبو  ٌَّ َذَهَب ُجْمُهوُر اْلفَُقَهاِء )اْلَمالِِك

ِه؛ ألِنَّ ُدُخولَُه  ٌْ ٌُوُسَؾ( إِلَى ُوُجوِب إَِقاَمِة اْلَحدِّ َعلَ

ْجَعلُُه ُمْلَتِزًما اأْلْحَكاَم" .  ٌَ فًِ اأْلَماِن 

وهذا هو الصحٌح فً هذه المسؤلة(.  قلُت:)

ٌد إِلَى َعَدِم إَِقاَمِة اْلَحدِّ  "َوَذَهَب أَُبو َحنٌَِفَة َوُمَحمَّ

ُر ُمْلَتِزٍم بِؤَْحَكاِم اإلِْسبلَِم، قال  ٌْ ُه َؼ ِه؛ ألِنَّ ٌْ -تعالى-َعلَ

َوإِْن أََحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن اْسَتَجاَرَك َفؤَِجْرهُ َحتَّى : )

ِ ُثمَّ أَْبلِْؽُه َمؤْ  ْسَمَع َكبَلَم َّللاَّ ُهْم َقْوٌم اَل ٌَ َمَنُه َذلَِك بِؤَنَّ

ْعلَُمونَ  . (ٙ)التوبة:( ٌَ

ٌَُقاُم  ُه الَ  ِة َثبلََثُة أَْقَواٍل: أَْظَهُرَها: أَنَّ ٌَّ افِِع َوِعْنَد الشَّ

انًِ:  . َوالثَّ ًِّ ِه اْلَحدُّ َكاْلَحْربِ ٌْ ٌَُقاُم َعلَ أَنَّ اْلُمْسَتؤَْمَن 

َظِر  ل بِالنَّ ٌَُفصَّ الُِث:  . َوالثَّ ًِّ مِّ ِرَقِة َكالذِّ ِه َحدُّ السَّ ٌْ َعلَ

ِه  ٌْ إِلَى َعْقِد اأْلَماِن: َفإِْن َشَرَط فٌِِه إَِقاَمَة اْلُحُدوِد َعلَ

.  )انتهى(َوَجَب اْلَقْطُع، َوإاِلَّ َفبلَ َحدَّ َوالَ َقْطَع" 

َظُر فِ   ا اْلُمْسَتؤِْمنٌَِن:"النَّ ٌَ ً َقَضا
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َنا  -8ٗ ٌْ ُه لَْو َتَراَفَع إِلَ َن اْلفَُقَهاِء فًِ أَنَّ ٌْ الَ ِخبلََؾ َب

ُمْسلٌِم َوُمْسَتؤِْمٌن بِِرَضاُهَما، أَْو ِرَضا أََحِدِهَما فًِ 

َنُهَما بَِشْرِعَنا،  ٌْ ِرِه َوَجَب اْلُحْكُم َب ٌْ َطالًِبا نَِكاٍح أَْو َؼ

ُة  ٌَّ افِِع َكاَن اْلُمْسلُِم أَْو َمْطلُوًبا، َواْسَتَدل لَِذلَِك الشَّ

ْلِم َعِن  ِجُب َرْفُع الظُّ ٌَ ُه  َواْلَحَناِبلَُة بَِقْولِِهْم: ألِنَّ

ٌُْمِكُن َرْفُعُه إِلَى َحاِكِم أَْهل  اْلُمْسلِِم، َواْلُمْسلُِم الَ 

ٌُْمِكُن َتْرُكُهَما ِة، َوالَ  مَّ ِن، َفَرَدْدَنا َمْن َمَع  الذِّ ٌْ ُمَتَناِزَع

ْعلُو َوالَ  ٌَ اْلُمْسلِِم إِلَى َحاِكِم اْلُمْسلِِمٌَن ألِنَّ اإْلْسبلََم 

ِه َتْضًٌٌِعا  ٌْ ِه، َوألِنَّ فًِ َتْرِك اإلَْجاَبِة إِلَ ٌْ ٌُْعلَى َعَل

 . لِْلَحقِّ

َر مُ  ٌْ ْعَوى َؼ ِن، َواْخَتلَفُوا ِفٌَما إَِذا َكاَن َطَرَفا الدَّ ٌْ ْسلَِم

ُه إِْن  ُة إِلَى أَنَّ ٌَّ افِِع ُة َواْلَحَنابِلَُة، َوالشَّ ٌَّ َفَذَهَب اْلَمالِِك

َنا ُمْسَتؤِْمَناِن، أَِو اْسَتْعَدى َبْعُضُهْم َعلَى  ٌْ َتَحاَكَم إِلَ

َن اْلُحْكِم َوَتْرِكِه، َواْسَتَدلُّوا  ٌْ َر اْلَحاِكُم َب ٌِّ َبْعٍض ُخ

َنُهْم أَْو : )-َتَعالَى-بَِقْولِِه  ٌْ َفإِْن َجاُءوَك َفاْحُكْم َب

. (ٕٗ)المابدة:( أَْعِرْض َعْنُهمْ 

ُة  ٌَّ افِِع َدهُ الشَّ ٌَّ ، َوَق ًَّ َوَقال َمالٌِك: َوَتْرُك َذلَِك أََحبُّ إَِل

فَِق ِملََّتاُهَما  ٌُْشَتَرُط ِعْنَد بِؤَْن َتتَّ ِن َمَثبلً، َو ٌْ ٌَّ َكَنْصَرانِ

ٌُْحَكْم لَِعَدِم  َفاقُُهَما، َفإِْن أََبى أََحُدُهَما، لَْم  اْلَحَناِبلَِة اتِّ

 ، ًِّ َخِع ْخٌٌُِر َعِن النَّ اْلتَِزاِمِهَما ُحْكَمَنا، َوُرِوَي التَّ

ًِّ َواْلَحَسِن َوإِْبَراِهٌَم.  ْعبِ َوالشَّ

ْحُكُم إاِلَّ بُِحْكِم اإْلْسبلَِم؛ لَِقْولِِه َوإَِذا َحَكَم فَ  ٌَ -َتَعالَى-بلَ 

َنُهْم بِاْلِقْسطِ : ) ٌْ ، (ٕٗ)المابدة:( َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكْم َب

ًبا  ٌْ بَِع َش تَّ ٌَ َس لِْلَحاِكِم أَْن  ٌْ َنا لَ ٌْ َتَحاَكُموا إِلَ ٌَ َوإِْن لَْم 

ْدُعوُهْم إِلَى ُحْكمِ  ٌَ ِة: ِمْن أُُموِرِهْم، َوالَ  ٌَ َنا، لَِظاِهِر اآْل

(. َفإِْن َجاُءوكَ )

ُة فًِ َقْوٍل إِلَى أَنَّ َعلَى  ٌَّ افِِع ُة َوالشَّ ٌَّ َوَذَهَب اْلَحَنفِ

ٌُْشَتَرُط َتَرافُُع  َنُهْم، َوالَ  ٌْ ْحُكَم َب ٌَ اْلَحاِكِم أَْن 

ُ َعْنُه، 
ًَ َّللاَّ اٍس َرِض ِن، َوبِِه َقال اْبُن َعبَّ ٌْ اْلَخْصَم

.َوَعَطاٌء الْ   ْهِريُّ ، َوِعْكِرَمُة َوُمَجاِهٌد، َوالزُّ ًُّ ُخَراَسانِ

َر أَنَّ أََبا َحنٌَِفَة َقال فًِ نَِكاِح اْلَمَحاِرِم َواْلَجْمُع  ٌْ َؼ

ٌُْشَتَرُط َمِجٌُبُهْم لِْلُحْكِم  ِن:  ٌْ َن َخْمِس نِْسَوٍة َواأْلْخَت ٌْ َب

ِهْم، َفإَِذا َجاَء أََحُدُهَما ُدوَن اآْلَخِر،  ٌْ ٌُوَجِد َعلَ لَْم 

َنُهْم.  ٌْ ٌُْحَكُم َب ْرُط َوُهَو َمِجٌُبُهْم، َفبلَ  الشَّ

ْكفًِ  ٌَ ِن، َبل  ٌْ ٌُْشَتَرُط َتَرافُُع اْلَخْصَم ٌد: الَ  َوَقال ُمَحمَّ

ْعَوى إِلَى  ْرَفَع أََحُدُهَما الدَّ ٌَ َنُهَما أَْن  ٌْ لُِوُجوِب اْلُحْكِم َب

ا رَ  ُه لَمَّ ْعَوى، اْلَقاِضً اْلُمْسلِِم، ألِنَّ َفَع أََحُدُهَما الدَّ

ْلَزُم إِْجَراُء ُحْكِم اإْلْسبلَِم  ٌَ ًَ بُِحْكِم اإْلْسبلَِم، َف َفَقْد َرِض

ى إَِلى اآْلَخِر َكَما إَِذا أَْسلََم أََحُدُهَما.  َتَعدَّ ٌَ فًِ َحقِِّه، َف

َرافُُع فًِ اأْلْنِكَحِة  ٌُْشَتَرُط التَّ ٌُوُسَؾ: الَ  َوَقال أَُبو 

َنُهَما إَِذا َعلَِم َذلَِك؛ اْلَفاِسدَ  ٌْ ُق اْلَحاِكُم َب ٌَُفرِّ ِة أَْصبلً، َو

َتَراَفَعا، أَْو َرَفَع أََحُدُهَما ُدوَن  ٌَ َسَواٌء َتَراَفَعا أَْو لَْم 

َنُهْم بَِما أَْنَزل : )-َتَعالَى-اآْلَخِر؛ لَِقْولِِه  ٌْ َوأَِن اْحُكْم َب

بِْع أَْهَواَءُهمْ  ُ َوالَ َتتَّ
، َوَوْجُه (9ٗالمابدة:)( َّللاَّ

االِْستِْدالَل أَنَّ األْْمَر ُمْطلٌَق َعْن َشْرِط اْلُمَراَفَعِة" 

. )انتهى(
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ُ إاِلَّ  َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ ( )َواَل َتْقُتلُوا النَّ بِاْلَحقِّ

( ٔٔ( بعض أحكام عقد األمان )ٕٓ)

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛ 

ِة أًٌضا )ص  ٌَّ تِ ٌْ َوَرَد فً الَموُسوعة الُكَو

( تحت عنوان "ُمْسَتؤمن": 88ٔ -8٘ٔ

"َشَهاَدةُ اْلُمْسلِِم َعلَى اْلُمْسَتؤِْمِن َوَعْكُسُه: 

َن اْلفَُقَهاِء فًِ ِجَواِز َشَهاَدِة اْلُمْسلِِم َعلَى  ٌْ الَ ِخبلََؾ َب

ِر اْلُمْسلِِم، َسَواٌء اْلُمْسَتؤِْمُن  ٌْ ُرهُ، لَِما ُرِوَي َؼ ٌْ َوَؼ

ُ َعْنهُ -َعْن أَبًِ َهِرٌَرَة 
ًَ َّللاَّ ًَّ  -َرِض بِ َصلَّى -أَنَّ النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ
َقال: "الَ َتُجوُز َشَهاَدةُ ِملٍَّة َعلَى  -َّللاَّ

تًِ؛ َتُجوُز َشَهاَدُتُهْم َعلَى َمْن ِسَواُهْم"  ِملٍَّة إاِلَّ أُمَّ

ًٌا ضعًٌفا()أخرجه البٌهقً، وذكر  ، َوألَنَّ فً إسناده راو

 َ
اِس  -َتَعالَى-َّللاَّ ِن َشَهاَدًة َعلَى النَّ ٌْ أَْثَبَت لِْلُمْإِمَن

( لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاسِ : )-َعزَّ َوَجل-بَِقْولِِه 

ا (ٖٗٔ)البقرة: قُبِلَْت َشَهاَدةُ اْلُمْسلِِم َعلَى ، َولَمَّ

َن  ٌْ ُه الَ ِخبلََؾ َب اْلُمْسلِِم، َفَعلَى اْلَكاِفِر أَْولَى، َكَما أَنَّ

اْلفَُقَهاِء فًِ َعَدِم ِجَواِز َشَهاَدِة اْلَكافِِر َعلَى اْلُمْسلِِم" 

. )انتهى(

"َشَهاَدةُ اْلُكفَّاِر َبْعِضِهْم َعلَى َبْعٍض: 

اِر َبْعِضِهْم  اْخَتلََؾ اْلُفَقَهاُء فًِ َجَواِز َشَهاَدِة اْلُكفَّ

َعلَى َبْعٍض: َفَقال اْلُجْمُهوُر بَِعَدِم اْلَجَواِز. 

ْفِصٌل  ُة إَِلى اْلَجَواِز، َوَذلَِك َعَلى التَّ ٌَّ َوَذَهَب اْلَحَنفِ

اآْلتًِ: 

ًِّ َعلَى اْلُمْسَتؤْمن: -أ  مِّ َشَهاَدةُ الذِّ

ًِّ األَْصل عِ  مِّ ِة أَنَّ ُحْكَم اْلُمْسَتؤِْمِن َمَع الذِّ ٌَّ ْنَد اْلَحَنفِ

ِه َفُتْقَبل  ٌْ ًِّ َمَع اْلُمْسلِِم، َوَعلَ مِّ َهاَدِة َكُحْكِم الذِّ فًِ الشَّ

ًَّ أَْعلَى  مِّ ًِّ َعَلى اْلُمْسَتؤِْمِن؛ ألَنَّ الذِّ مِّ َشَهاَدةُ الذِّ

ُه قَ  بِل َخلََؾ اإلِْسبلَِم َوُهَو َحاالً ِمَن اْلُمْسَتؤِْمِن، ألَنَّ

 ًَّ مِّ ُة، َفُهَو أَْقَرُب إِلَى اإلِْسبلَِم ِمْنُه، َوألَنَّ الذِّ ٌَ اْلِجْز

ِة َصاَر َكاْلُمْسلِِم فًِ َقُبول َشَهاَدتِِه َعَلى  مَّ بَِعْقِد الذِّ

اْلُمْسَتؤِْمِن. 

: -ب   ًِّ مِّ َشَهاَدةُ اْلُمْسَتؤِْمِن َعلَى الذِّ

ألَْصل اْلَمْذُكوِر الَ ُتْقَبل َشَهاَدةُ اْلُمْسَتؤِْمِن بَِناًء َعلَى ا

 ًَّ مِّ ِه؛ ألَنَّ الذِّ ٌْ َة لَُه َعلَ ٌَ ُه الَ ِوالَ ، َوألَنَّ ًِّ مِّ َعلَى الذِّ

َس ِمْن َداِر  ٌْ ُه لَ ِمْن أَْهل َداِرَنا بِِخبلَِؾ اْلُمْسَتؤِْمِن، ألَنَّ

ُه فٌَِها ُصوَرةً  ًُّ اإلِْسبلَِم َحقٌَِقًة، َوإِنَّ مِّ ، َفَكاَن الذِّ

أََعلَى َحاالً ِمَن اْلُمْسَتؤِْمِن. 

َشَهاَدةُ اْلُمْسَتؤِْمِن َعلَى ُمْسَتؤِْمٍن آَخَر: -ج 

ُتْقَبل َشَهاَدةُ اْلُمْسَتؤِْمنٌَِن َبْعِضِهْم َعلَى َبْعٍض إَِذا 

ِن  ٌْ ا إِْن َكاُنوا ِمْن َداَر َكاُنوا ِمْن أَْهل َداٍر َواِحَدٍة، َوأَمَّ

ِن َفبلَ ُتْقَبل" مُ  ٌْ . )انتهى(ْخَتلَِف

َهاَدة: قولُ الحنفٌة  قلُت:) الراِجُح فً َمَسابِل الشَّ

ًِّ على الُمْسَتؤْمن، وَشَهاَدة  مِّ ِة َشَهاَدِة الذِّ فً ِصحَّ

ِرِه، وَّللا أعلى وأعلم(.  ٌْ الُمْسَتؤْمن على ُمْسَتؤْمٍن َؼ

"إِْسبلَُم اْلُمْسَتؤِْمِن فًِ َداِرَنا: 
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ًُّ َداَرَنا  ُه إَِذا َدَخل اْلَحْربِ ُة َعلَى أَنَّ ٌَّ َنصَّ اْلَحَنفِ

بِؤََماٍن، َولَُه اْمَرأَةٌ فًِ َداِر اْلَحْرِب َوأَْوالٌَد ِصَؽاٌر 

ا، َوَبْعَضُه ُمْسلًِما  ًٌّ َوِكَباٌر، َوَمالٌ أَْوَدَع َبْعَضُه ِذمِّ

ا، َفؤَْسلََم فًِ َداِرَنا، ثُ  ًٌّ مَّ ُظِهَر َعلَى َداِر َوَبْعَضُه َحْربِ

ٌء.  ًْ اْلَحْرِب، َفُهَو َف

ٌَن ِكَباًرا،  ٌِّ أََما اْلَمْرأَةُ َواألَْوالَُد اْلِكَباُر َفلَِكْوِنِهْم َحْربِ

ُسوا بِؤَْتَباٍع لِلَِّذي َخَرَج، َوَكَذلَِك َما فًِ َبْطِن  ٌْ َولَ

ُه ُجْزُإَها.  اْلَمْرأَِة لَْو َكاَنْت َحاِمبلً ألَنَّ

ِصٌُر َوأَمَّ  ٌَ َما  ِؽٌَر إِنَّ َؽاُر، َفؤلَنَّ الصَّ ا األَْوالَُد الصِّ

ِدِه، َوَتْحَت  ٌَ ُمْسلًِما َتَبًعا إلِْسبلَِم أَبٌِِه إَِذا َكاَن فًِ 

ِن.  ٌْ اَر ٌُِن الدَّ َتَحقَُّق َذلَِك َمَع َتَبا ٌَ تِِه، َوالَ  ٌَ ِوالَ

َها الَ َتِصٌُر ُمْحَرَزةً  ا أَْمَوالُُه َفؤلَنَّ إلِْحَراِز َنْفِسِه  َوأَمَّ

ًبا  ٌْ ْبَقى اْلُكل َف ٌَ ِن، َف ٌْ اَر بِاإلِْسبلَِم الِْختبِلَِؾ الدَّ

َوَؼنٌَِمًة. 

ا لَْو َدَخل َمَع اْمَرأَتِِه َوَمَعُهَما أَْوالٌَد ِصَؽاٌر،  َوأَمَّ

َؽاُر َتَبٌع لَُه،  ا: َفالصِّ ًٌّ َفؤَْسلََم أََحُدُهَما، أَْو َصاَر ِذمِّ

ِة بِاْلُبلُوِغ بِِخبلَِؾ اْلِكبَ  ٌَّ َبِع اِر َولَْو إَِناًثا، الِْنتَِهاِء التَّ

َعْن َعْقٍل. َولَْو أََسلََّم َولَُه أَْوالٌَد ِصَؽاٌر فًِ َداِرِهْم لَْم 

ْتَبُعوهُ إاِلَّ إَِذا َخَرُجوا إِلَى َداِرَنا َقْبل َمْوِت أَبٌِِهْم"  ٌَ

. )انتهى(

 -الذي أَْسلَم-أن أوالد الُمستؤمن الصحٌح  قلُت:)

ؽار ٌصٌرون مسلمٌن بإسبلم أبٌهم؛ ألن  الصِّ

العبرة لٌسْت بالدار، ولكن بثبوت إسبلم أََحِد 

: "ُكلُّ -صلى َّللا علٌه وسلم-الوالَِدٌن، لقول النبً 

َدانِه أو  ٌَُهوِّ ٌُولَُد على هذه الِملَّة؛ َفؤََبَواهُ  َمولُوٍد 

ٌُمَ  َرانِه أو  َسانِه"؛ فكل َمن لم ٌجتمع َوالَِداهُ ٌَُنصِّ -جِّ

ن أَْمَره  -أو َمن ٌقوم َمَقاَمُهما ِمن األقارب الُمَتَولٌِّ

-على َتنِصٌِره أو َتْهوٌِده أو َتْمِجٌِسه فهو ُمْسلٌِم 

.-وَّللا أعلى وأعلم 

-وكذلك الراجح فً مسؤلة إحراِز مالِه إذا أَسلََم 

الُمسلِم َمعصوٌم  ؛ فمالُ -ولو كان مالُه بدار ِالَحرب

؛ -فً َداِر حرٍب أو َداِر إسبلمٍ -بإسبلِمه حٌُث كاَن 

فإذا ُظِهَر على َداِر الَحرِب وُعلَِم عٌُن مالِه؛ 

فالصحٌُح أنه مالُ هذا الُمسلِم(.  

َمْوُت اْلُمْسَتؤِْمِن فًِ َداِرَنا: 

َوَرَثٌة فًِ ببِلَِدِه، لَْو َماَت اْلُمْسَتؤِْمُن فًِ َداِرَنا َولَُه 

َوَمالٌ فًِ َداِرَنا، َفاْخَتلََؾ اْلفَُقَهاُء فًِ َتِرَكتِِه َعلَى 

الًِ:  ْحِو التَّ النَّ

َس َعلَى اإلَِماِم إِْرَسال  ٌْ ُه: لَ ُة َعَلى أَنَّ ٌَّ َنصَّ اْلَحَنفِ

َمال اْلُمْسَتؤِْمِن اْلُمَتَوفَّى إِلَى َوَرَثتِِه إِلَى َداِر اْلَحْرِب، 

ِهْم إَِذا َجاُءوا إِلَى َداِر اإلِْسبلَِم،  ٌْ ٌَُسلُِّمُه إِلَ َبل 

ُهْم َوَرَثُتُه؛ ألَنَّ ُحْكَم األََماِن  َنَة َعلَى أَنَّ ٌِّ َوأََقاُموا اْلَب

ٌَُردُّ َعلَى َوَرَثتِِه ِمْن َبْعِدِه، َقالُوا:  َباٍق فًِ َمالِِه، َف

ِة ُهَنا  مَّ َنُة أَْهل الذِّ ٌِّ اْستِْحَساًنا، ألَنَّ أَْنَساَبُهْم َوُتْقَبل َب

ْعِرفَُها اْلُمْسلُِموَن، َفَصاَر  ٌَ فًِ َداِر اْلَحْرِب الَ 

َجال، َوالَ  ِه الرِّ ٌْ لُِع َعلَ طَّ ٌَ َساِء فٌَِما الَ  َكَشَهاَدِة النِّ

ُه ِكَتاُبُه، ألَنَّ َشَهاَدَتُه  ٌُْقَبل ِكَتاُب َملِِكِهْم َولَْو َثَبَت أَنَّ

ُتْقَبل، َفِكَتاَبُتُه بِاألَْوَلى. َوْحَدهُ الَ  

ُة  ٌَّ ْرِدٌرُ -َوَذَهَب اْلَمالِِك ُه: إِْن َماَت  -َكَما َقال الدَّ إِلَى أَنَّ

اْلُمْإِمُن ِعْنَدَنا َفَمالُُه لَِواِرثِِه إِْن َكاَن َمَعُه َواِرُثُه 

ْجِهٌِز -ِعْنَدَنا  ُكْن َمَعُه  -أَْم اَل َدَخل َعلَى التَّ ٌَ َوإاِلَّ 

َواِرُثُه أَْرَسل اْلَمال لَِواِرثِِه بِؤَْرِضِهْم إِْن َدَخل ِعْنَدَنا 
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ْجِهٌِز لَِقَضاِء َمَصالِِحِه ِمْن تَِجاَرٍة أَْو  َعلَى التَّ

ِرَها، اَل َعلَى اإلَِقاَمِة ِعْنَدَنا، َولَْم َتُطل إَِقاَمُتُه  ٌْ َؼ

ؤَْن َدَخل َعلَى اإلَِقاَمِة أَْو َعلَى ِعْنَدَنا، َوإاِلَّ بِ 

ُت  ٌْ ٌا َمَحلُُّه َب ٌْ ْجِهٌِز، َولَِكْن َطالَْت إَِقاَمُتُه ِعْنَدَنا َفَف التَّ

َمال اْلُمْسلِِمٌَن. 

ْرِدٌُر( إِلَى اْلَحالَِة  ُؾ، )الدَّ : أََشاَر اْلُمَصنِّ اِويُّ َقال الصَّ

َفَمالُُه لَِواِرثِِه إِلَْخ،  األُولَى بَِقْولِِه: َوإِْن َماَت ِعْنَدَنا

ُنَها َفَنقُول:  ٌِّ ْسَتْوِؾ األَْحَوال األَْرَبَعَة، َوَنْحُن ُنَب ٌَ َولَْم 

ًَ َما إَِذا َماَت فًِ َبلَِدِه َوَكاَن  ُة: َوِه ٌَ اِن أََما اْلَحالَُة الثَّ

ا  َها ُتْرَسل لَِواِرثِِه. َوأَمَّ لَُه ِعْنَدَنا َنْحُو َوِدٌَعٍة، َفإِنَّ

ًَ أَْسُرهُ َوَقْتلُُه، َفَمالُُه لَِمْن أََسَرهُ ا الَِثُة: َوِه ْلَحالَُة الثَّ

ا اْلَحالَُة  ُث َحاَرَب َفؤََسَرهُ ُثمَّ قُتِل. َوأَمَّ ٌْ َوَقَتلَُه َح

َن  ٌْ َنُه َوَب ٌْ ًَ َما إَِذا قُتِل فًِ َمْعَرَكٍة َب ابَِعُة: َوِه الرَّ

ِر أَْسٍر، فًِ ٌْ َمالِِه َقْوالَِن، قٌِل:  اْلُمْسلِِمٌَن ِمْن َؼ

ٌء، َوَمَحلُُّهَما إَِذا َدَخل َعَلى  ًْ ٌُْرَسل لَِواِرثِِه، َوقٌِل: َف

ْجِهٌِز، أَْو َكاَنِت اْلَعاَدةُ َذلَِك َوَلْم َتُطل إَِقاَمُتُه، َفإِْن  التَّ

َن اْلُمْسلِِمٌَن  ٌْ َنُه َوَب ٌْ َطالَْت إَِقاَمُتُه َوقُتِل فًِ َمْعَرَكٍة َب

ًبا َقْوالً َواِحًدا.َكاَن   ٌْ َمالُُه َولَْو َوِدٌَعًة َف

ِة: لَْو َماَت اْلُمْسَتؤِْمُن فًِ َداِر اإلِْسبلَِم  ٌَّ اِفِع َوِعْنَد الشَّ

ُه َماَت،  َفاْلَمْذَهُب اْلَقْطُع بَِردِّ اْلَمال إِلَى َواِرثِِه، ألَنَّ

َقْوٍل  َواألََماُن َباٍق فًِ َنْفِسِه َفَكَذا ِفً َمالِِه، َوفًِ

ًبا.  ٌْ ُكوُن َف ٌَ ِعْنَدُهْم: 

َقالُوا: َوفًِ ُحْكِمِه لَْو َخَرَج اْلُمْسَتؤِْمُن إِلَى َداِر 

ر َناقٍِض لِْلَعْهِد، َبل لِِرَسالٍَة أَْو تَِجاَرٍة  ٌْ اْلَحْرِب َؼ

َوَماَت ُهَناَك، َفُهَو َكَمْوتِِه فًِ َداِر اإلِْسبلَِم. 

ٌُْبعَ  ُث َمالُ اْلُمْسَتؤِْمِن إِلَى َملِِكِهْم. َوِعْنَد اْلَحَناِبلَِة: 

قُول اْبُن ُقَداَمَة: َوَقْد َنصَّ أَْحَمُد  ِة األَْثَرمِ -ٌَ ٌَ  -فًِ ِرَوا

تِِه إِلَى  ٌَ ٌُْبَعُث بِِد ُه:  َنا ِبؤََماٍن، َفقُتِل؛ أَنَّ ٌْ فٌَِمْن َدَخل إِلَ

ْدَفَعَها إِلَى اْلَوَرَثِة"  ٌَ .  )انتهى(َملِِكِهْم َحتَّى 

والصحٌح فً هذه المسابل قول الشافعٌة، قلُت: )

ٌَُرّد إلى  -ومال الُمسَتؤمن ُعموًما-وهو أن الودابع 

َنة أن  ٌِّ ٌُرِسلُه اإلماُم إذا ُعلِم بالَب واِرثِه إذا مات، و

ٌُعلَم له وارٌث فهو فً  هإالء هم الَوَرَثة، وإذا لم 

َنَقل حكم الفًء، وكذا هو مذهب الحنابلة، كما 

ٌُْبَعُث  -رحمه َّللا-نص ابن قُداَمة عن أحمد  أنه: 

ْدَفَعها إلى الَوَرَثة(.  ٌَ تِه إذا قُتِلَ إلى َملِِكهم ل ٌَ بِد

أَْخُذ اْلُعْشِر ِمَن اْلُمْسَتؤِْمِن: 

َذَهَب اْلفَُقَهاُء فًِ اْلُجْملَِة إِلَى أَنَّ اْلُمْسَتؤِْمَن إَِذا َدَخل 

ٌُْإَخُذ ِمْنُه ُعْشُر تَِجاَرتِِه َداَر اإلِْسبلَِم بِتَِجا أَْو -َرٍة 

َن اْلَمَذاِهِب.  -أَْكَثُر أَْو أََقل ٌْ َعلَى اْختبِلَِؾ األَْقَوال َب

ًضا فًِ ُشُروِط أَْخِذ اْلُعْشِر ِمَن  ٌْ َواْخَتلَفُوا أَ

ُهُم  ُكوَرِة. َكَما أَنَّ اْلُمْسَتؤِْمِن ِمَن اْلُبلُوِغ َواْلَعْقل َوالذُّ

ِة اْخَتلَفُ  وا فًِ اْلِمْقَداِر اْلَواِجِب فًِ تَِجاَرتِِه َواْلُمدَّ

ٌُْجِزُئ َعْنَها اْلُعْشَر، َوَوْقِت اْستٌَِفابِِه"  .  )انتهى(الَّتًِ 

هذه الُعُشور هً بمنزلة "الَجَماِرك" الٌوم؛  قلُت:)

لتجارٍة ِمن ُتإَخذ ممن َدَخل ببلد الُمْسلِمٌن 

ِة وَؼٌِرها؛ فإنها َكَسابِِر "الَجَماِرك  ٌَّ ِرَكاِت األَْجَنبِ الشَّ

َرابِِب" التً ُتإَخُذ ممن َدَخل ببلد اإلسبلم ِمن  والضَّ

ؼٌر المسلمٌن(. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

http://www.anasalafy.com/


81 
 

  



81 
 

 ) ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ )َواَل َتْقُتلُوا النَّ

ٌة فً أحكام الُمسَتؤمنٌن )ٕٔ) ٌَّ ( ٕٔ( َبقِ

كتبه/ ٌاسر برهامً  

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول َّللا، أما 

بعد؛ 

ِة أًٌضا )ص  َوَردَ  ٌَّ تِ ٌْ فً الَموُسوعة الُكَو

( تحت عنوان "ُمْسَتؤمن":  9ٔٔ-88ٔ

ٌُْرَضُخ لِْلُمْسَتؤِْمِن ِمْن َمال اْلَؽنٌَِمِة:   "َما 

ُه لَْو َباَشَر اْلُمْسَتؤِْمُن  َذَهَب ُجْمُهوُر اْلفَُقَهاِء إِلَى أَنَّ

ِة فًِ اْلقَِتال ِبإِْذِن اإلَِماِم، َفُهَو بَِمْنِزَلِة  مَّ أَْهل الذِّ

ٌُْرَضُخ  ُة: الَ  ٌَّ ْضِخ. َوَقال اْلَمالِِك اْستِْحَقاِق الرَّ

 " ًِّ مِّ ٌُْسَهُم لِلذِّ . )انتهى(لِْلُمْسَتؤِْمِن َكَما الَ 

ْسَتِحقُُّه اْلُمْسَتؤِْمُن ِمَن اْلَكْنِز َواْلَمْعِدِن:  ٌَ "َما 

َكْنًزا أَْو َمْعِدًنا، َفَقْد إَِذا َوَجَد اْلُمْسَتؤِْمُن فًِ َداِرَنا 

ٌُْإَخُذ ِمْنُه ُكلُُّه؛ ألَنَّ َهَذا فًِ  ُه  ُة َعَلى أَنَّ ٌَّ َنصَّ اْلَحَنفِ

َمْعَنى اْلَؽنٌَِمِة، َوالَ َحقَّ ألَْهل اْلَحْرِب فًِ َؼَنابِِم 

اْلُمْسلِِمٌَن َرْضًخا َوالَ َسْهًما. 

ِم، أُِخَذ ِمْنُه َوإِْن َعِمل فًِ اْلَمْعِدِن بِإِْذِن اإلَِما

ًَ َفُهَو لَُه؛ ألَنَّ اإلَِماَم َشَرَط لَُه َذلَِك  اْلُخُمَس، َوَما َبقِ

ِه اْلَوَفاُء بَِما َشَرَط، َكَما لَِو اْسَتَعاَن  ٌْ لَِمْصلََحٍة، َفَعلَ

بِِهْم فًِ قَِتال أَْهل اْلَحْرِب َفَرَضَخ لَُهْم، َفَهَذا ِمْثلُُه" 

. )انتهى(

هذا الكبلم، شركات البترول  وفً معنى قلُت:)

والتنقٌب عن المعادن العالمٌة التً تعمل فً ببلد 

ٌُلَتَزم لها بما تم  المسلمٌن بإذن الحكومات ف

ٌُبنى على المصلحة  كما هو -االتفاق علٌه، وهذا 

؛ ألن اإلمام إنما ٌشرط ذلك للمصلحة؛ -واضح

فبلبد أن ُتَراعى فً ذلك مصلحة المسلمٌن، 

د بؤعلى ما ٌمكن ِمن شروط(.ومصلحة الببل 

 : ًٍّ ل اْلُمْسَتؤِْمِن إِلَى ِذمِّ "َتَحوُّ

ِصٌُر  ٌَ َذَهَب ُجْمُهوُر اْلفَُقَهاِء إِلَى أَنَّ اْلُمْسَتؤِْمَن 

َة اْلَمْضُروَبَة  ْمُكَث اْلُمدَّ ٌَ ا: بِؤَْن  ًٌّ لَُه، أَْو بِؤَْن ِذمِّ

ِه اْلَخَراُج، أَْو بِؤَْن  ٌْ ْشَتِرَي أَْرَض َخَراٍج َوُوِضَع َعلَ ٌَ

َها  ا؛ ألَنَّ ًٌّ َج اْلَمْرأَةُ اْلُمْسَتؤِْمَنُة ُمْسلًِما، أَْو ِذمِّ َتَتَزوَّ

ْوِج"  . )انتهى(اْلَتَزَمِت اْلَبَقاَء َتَبًعا لِلزَّ

"اْستِْبَماُن اْلُمْسلِِم: 

إَِذا َدَخل اْلُمْسلُِم َداَر اْلُكفَّاِر بِؤََماٍن َصاَر ُمْسَتؤَْمًنا َكَما 

ُب َعلَى اْستِْبَمانِِه  َتَرتَّ ٌَ ِه ُجْمُهوُر اْلفَُقَهاِء، َو ٌْ َنصَّ َعلَ

الًِ:  ْحِو التَّ أَْحَكاٌم َعلَى النَّ

اَنِة اْلُكفَّاِر َواْلَؽْدِر بِِهْم: -أ  ٌَ ُحْرَمُة ِخ

ُه َتْحُرُم َعلَى اْلُمْسلِِم َنصَّ ُجْمُهو ُر اْلفَُقَهاِء َعلَى أَنَّ

ِحل لَُه  ٌَ اَنُتُهْم؛ َفبلَ  ٌَ اِر ِبؤََماٍن ِخ الَِّذي َدَخل َداَر اْلُكفَّ

ٍء ِمْن أَْمَوالِِهْم َوِدَمابِِهْم  ًْ َض لَِش َتَعرَّ ٌَ أَْن 

ِه َوَسلَّمَ -َوفُُروِجِهْم؛ لَِقْولِِه  ٌْ ُ َعلَ
: -َصلَّى َّللاَّ

)رواه أبو داود، وصححه ( ُمْسلُِموَن َعلَى ُشُروِطِهمْ الْ )

َض األلبانً( َتَعرَّ ٌَ ُه بِاالِْستِْبَماِن َضِمَن لَُهْم أَْن الَ  ؛ َوألَنَّ

اَنتِِهْم،  ٌَ َما أَْعَطْوهُ األََماَن بَِشْرِط َعَدِم ِخ بِِهْم، َوإِنَّ
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ُكْن َذلَِك  ٌَ َمْذُكوًرا فًِ اللَّْفِظ، َفُهَو َمْعلُوٌم فًِ َوإِْن لَْم 

ْصلُُح فًِ ِدٌنَِنا اْلَؽْدُر.  ٌَ اْلَمْعَنى، َوالَ 

ُة َحالََة َما إَِذا َؼَدَر بِاْلُمْسلِِم َملُِكُهْم،  ٌَّ َواْسَتْثَنى اْلَحَنفِ

ُر اْلَملِِك َذلَِك  ٌْ َفؤََخَذ أَْمَوالَُه أَْو َحَبَسُه، أَْو َفَعل َؼ

ُهْم ُهُم الَِّذٌَن َنَقُضوا اْلَعْهَد.بِِعْلمِ   ْمَنْعُه؛ ألَنَّ ٌَ ِه َولَْم 

َفإِْن َخاَن اْلُمْسلُِم اْلُمْسَتؤَْمُن اْلُكفَّاَر، أَْو َسَرَق ِمْنُهْم، 

ُة َواْلَحَناِبلَُة  ٌَّ افِِع ًبا، َفَنصَّ الشَّ ٌْ أَِو اْقَتَرَض ِمْنُهْم َش

ِه َردُّ مَ  ٌْ ِجُب َعلَ ٌَ ُه  ا أََخَذ إِلَى أَْرَبابِِه؛ َفإِْن َعلَى أَنَّ

هُ  َجاَء أَْرَباُبُه إِلَى َداِر اإلِْسبلَِم بِؤََماٍن أَْو إٌَِماٍن َردَّ

ُه أََخَذهُ َعلَى َوْجٍه  ِهْم؛ ألَنَّ ٌْ ِهْم، َوإاِلَّ َبَعَث بِِه إِلَ ٌْ َعلَ

ِه أَْخُذهُ، َفلَِزَمُه َردُّ َما أََخَذ، َكَما لَْو أََخذَ  ٌْ هُ َحُرَم َعلَ

ُض لَُهْم إَِذا  َعرُّ َس لَُه التَّ ٌْ ُه لَ ِمْن َمال ُمْسلٍِم؛ َوألَنَّ

َدَخل بِؤََماٍن. 

ُة: إَِذا َدَخل اْلُمْسلُِم َداَر اْلَحْرِب بِؤََماٍن  ٌَّ َوَقال اْلَحَنِف

ًبا َملََكُه ِمْلًكا َحَراًما  ٌْ َنا َش ٌْ ُه َملََكُه -َوأَْخَرَج إِلَ ألَنَّ

ٌُتَ -بِاْلَؽْدرِ  ُه ؛ َف ٌُْخِرْجُه َردَّ ُق بِِه ُوُجوًبا، َولَْو لَْم  َصدَّ

ِهْم"  ٌْ .  )انتهى(َعلَ

هذا الموضوع فً ؼاٌة األهمٌة؛ إذ أن قلُت: )

دخول المسلمٌن إلى ببلد الكفار أصبح الٌوم 

ا، وعامة َمن ٌدخل ببلدهم، ٌدخل  متكرًرا جّدً

الكفار بجوازات سفٍر ِمن ببلده التً تربطها بببلد 

معاهدات ومواثٌق، أو ٌدخل بتؤشٌرة، أو كبل 

األمرٌن مًعا؛ وهذا ٌجعله بالتؤكٌد فً حكم 

المستؤمن؛ ٌحرم علٌه الؽدر والخٌانة، وال ٌبٌح له 

شًٌبا ِمن أموالهم وال دمابهم وال فروجهم؛ خبلًفا 

التً تقع على سبٌل نقض -للعملٌات اإلجرامٌة 

ؤماٍن ثم ٌؽدر بهم مَمن دخل ببلد الكفار ب -العهد

ر فً أماكن مختلفٍة ِمن مجتمعاتهم،  وٌقتلهم، وٌفجِّ

ِمن -فٌترتب على ذلك ِمن المحرمات الشرعٌة 

ة على المسلمٌن  -الؽدر والخٌانة فً -ثم الَمَضرَّ

ببلدهم، وفً ببلد الكفار على األقلٌات اإلسبلمٌة 

ثم ِمن تشوٌه صورة  -التً تتضرر أعظم الضرر

هذا نابٌع ِمن الؽدر والخٌانة التً اإلسبلم، وكل 

ٌُْلَتَفُت إلى  وقعْت مَمن دخل ببلدهم بؤمان، وال 

القول بؤن وجود التؤشٌرة وجواز السفر لٌس 

بؤماٍن؛ فإن هذا كبلم فً ؼاٌة الفساد، كما هو 

معلوم ِمن أن الذي ٌحصل على تؤشٌرٍة لببلد 

الكفار ال ُبدَّ وأن ٌكون قد َوقََّع على الشروط 

دة على عدم االعتداء علٌهم، بل لو لم ٌوقِّع ال مإكِّ

فهو معلوم فً  -ولم ٌكن مذكوًرا فً اللفظ-لفًظا 

المعنى كما نص العلماء، وال ٌصلح فً دٌننا 

الؽدر(. 

ِة: -"ب  ٌَّ ُمَعاَمبلَُت اْلُمْسَتؤَْمِن اْلُمْسلِِم اْلَمالِ

ُه لَْو أَدَ  ِة َعَلى أَنَّ ٌَّ ًٌّ َنصَّ ُجْمُهوُر اْلَحَنفِ اَن َحْربِ

ٍع أَْو َقْرٍض، أَْو أََداَن ُهَو  ٌْ ًنا بَِب ٌْ اْلُمْسلَِم اْلُمْسَتؤَْمَن َد

ا، أَْو َؼَصَب أََحُدُهَما َصاِحَبُه َماالً، ُثمَّ َخَرَج  ًٌّ َحْربِ

َنا ُمْسَتؤَْمًنا،  ٌْ ًُّ َفَخَرَج إِلَ َنا َواْسَتؤَْمَن اْلَحْربِ ٌْ اْلُمْسلُِم إِلَ

ٌُْقَض لِوَ   ٍء.لَْم  ًْ اِحٍد ِمْنُهَما َعلَى َصاِحبِِه بَِش

َة  ٌَ َة، َوالَ ِوالَ ٌَ ْعَتِمُد اْلِوالَ ٌَ أََما اإلَِداَنُة: َفؤلَنَّ اْلَقَضاَء 

َوْقَت اإلَِداَنِة أَْصبلً َعلَى َواِحٍد ِمْنُهَما، إِْذ الَ قُْدَرَة 

َت لِْلَقاِضً فٌِِه َعلَى َمْن ُهَو فًِ َداِر اْلَحْرِب، َوالَ َوقْ 

ُه َما اْلَتَزَم أَْحَكاَم  اْلَقَضاِء َعلَى اْلُمْسَتؤَْمِن، ألَنَّ
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َما اْلَتَزَمُه فٌَِما  اإلِْسبلَِم فٌَِما َمَضى ِمْن أَْفَعالِِه َوإِنَّ

ٌُْسَتْقَبل. 

ْقِضً بِاْلَؽْصِب لُِكلٍّ ِمْنُهَما َفؤلَنَّ اْلَمال  ٌَ ُه الَ  ا أَنَّ َوأَمَّ

ا لِلَِّذي َؼَصَبُه، َسَواٌء َكاَن اْلَمْؽُصوَب َصاَر ِمْلكً 

اْلَؽاِصُب َكاِفًرا فًِ َداِر اْلَحْرِب أَْو ُمْسلًِما ُمْسَتؤَْمًنا 

َر  ٌْ ِه، لُِمَصاَدَفتِِه َماالً ُمَباًحا َؼ ٌْ َواْسَتْولَى َعلَ

َمْعُصوٍم، َفَصاَر َكاإلَِداَنِة. 

ٌِن َعلَى اْلُمْسلِ  ْقِضً ِبالدِّ ٌَ ٌُوُسَؾ:  ِم ُدوَن َوَقال أَُبو 

ُث َكاَن.  ٌْ ُه اْلَتَزَم أَْحَكاَم اإلِْسبلَِم َح اْلَؽْصِب ألَنَّ

، َواْلَكَمال اْبِن  ًِّ َلِع ٌْ ًُّ َنْقبلً َعِن الزَّ َقال اْلَحْصَكفِ

اَنًة الَ  ٌَ ِن ِد ٌْ ٌُْفَتى بَِردِّ اْلَمْؽُصوِب َوالدَّ اْلُهَماِم: َو

افِعِ  ُه َؼْدٌر. َوِعْنَد الشَّ ِجُب َقَضاًء، ألَنَّ ٌَ ِة َواْلَحَنابِلَِة:  ٌَّ

.  )انتهى(َردُّ َما أََخَذ إِلَى أَْرَبابِِه" 

ال َشكَّ أن الصواب هو قول الشافعٌة  قلُت:)

ُح عند الحنفٌة دٌانًة، وهو:  والحنابلة، والُمَرجَّ

ًٌّ فً  وجوب الرد؛ ألنه َؼْدٌر، وهذا أمر واضح َجلِ

ِحلُّ به مال  ٌَ الكفار، وَّللا أعلى عقد األمان؛ فبل 

وأعلم(. 

قَِتال اْلُمْسلِِم اْلُمْسَتؤِْمِن فًِ َداِر  -"ج

اْلَحْرِب: 

ُه لَْو أََؼاَر َقْوٌم ِمْن أَْهل اْلَحْرِب  ُة َعَلى أَنَّ ٌَّ َنصَّ اْلَحَنفِ

اِر الَّتًِ فٌَِها اْلُمْسلُِم  ِحل َعلَى أَْهل الدَّ ٌَ اْلُمْسَتؤَْمُن، الَ 

اِر إاِلَّ إِْن َخاَؾ َعلَى َنْفِسِه؛ ألَنَّ  لَُه قَِتال َهُإالَِء اْلُكفَّ

ِحل  ٌَ ا َكاَن َتْعِرًٌضا لَِنْفِسِه َعلَى اْلَهبلَِك الَ  اْلقَِتال لَمَّ

َخْؾ  ٌَ ِ، َوُهَو إَِذا لَْم  إاِلَّ لَِذلَِك، أَْو إلِْعبلَِء َكلَِمِة َّللاَّ

َس قَِتالُُه لَِهُإالَِء إاِلَّ إِْعبلًَء لِْلُكْفِر" َعلَى  ٌْ َنْفِسِه، لَ

.  )انتهى(

وهو أن المسلم  قلُت: "تنبٌٌه فً ؼاٌة األهمٌة:)

ال ٌحل أن  -على أيِّ حالٍ -المقٌم فً ببلد الكفار 

ا لهم، معًٌنا لهم على قتاٍل  ًٌّ ولو على -ٌكون جند

تعرؾ بطبلن فتاوى َمن ؛ وبذلك -قتاِل كفار آخرٌن

أفتى المسلمٌن بجواز المشاركة فً جٌوش الببلد 

التً ٌقٌمون فٌها ِمن ببلد الكفار فً قتالهم ضد 

ؼٌرها ِمن الببلد، فضبًل عن أن ٌكون ذلك قتااًل 

ضد ببلد المسلمٌن لؽرض احتبللها وقتل أهلها 

ونهب ثرواتها؛ بل هذا فً الحقٌقة مناقٌض ألصل 

َفَما لَُكْم فًِ : )-َعزَّ وَجلَّ -قول َّللا الدٌن، وذلك ل

ُ أَْرَكَسُهْم ِبَما َكَسُبوا أَُتِرٌُدوَن 
ِن َوَّللاَّ ٌْ اْلُمَنافِقٌَِن فَِبَت

ُ َفلَْن َتِجَد لَُه 
ٌُْضلِِل َّللاَّ ُ َوَمْن 

أَْن َتْهُدوا َمْن أََضلَّ َّللاَّ

وا لَْو َتْكفُُروَن َكَما َكَفُروا َفَتكُ  وُنوَن َسبٌِبًل . َودُّ

ٌَُهاِجُروا فًِ  اَء َحتَّى  ٌَ ِخُذوا ِمْنُهْم أَْولِ َسَواًء َفبَل َتتَّ

ُث  ٌْ ِ َفإِْن َتَولَّْوا َفُخُذوُهْم َواْقُتلُوُهْم َح َسبٌِِل َّللاَّ

ا َواَل َنِصًٌرا ًٌّ ِخُذوا ِمْنُهْم َولِ ( َوَجْدُتُموُهْم َواَل َتتَّ

("(. 89-88)النساء:

"َولَْو أََؼاَر أَْهل اْلَحْرِب الَِّذٌَن فٌِِهْم ُمْسلُِموَن 

ُمْسَتؤَْمُنوَن َعلَى َطاِبَفٍة ِمَن اْلُمْسلِِمٌَن، َفؤََسُروا 

وا بِِهْم َعلَى أُولَبَِك اْلُمْسَتؤَْمنٌَِن،  ُهْم، َفَمرُّ ٌَّ َذَراِر

ٌَُقاتِلُوهُ  ْنقُُضوا ُعُهوَدُهْم، َو ٌَ ِهْم أَْن  ٌْ ْم إَِذا َوَجَب َعلَ

ْملُِكوَن ِرَقاَبُهْم؛  ٌَ ُهْم الَ  ِه؛ ألَنَّ ٌْ ْقِدُروَن َعلَ ٌَ َكاُنوا 

ْضَمِن  ٌَ ْلِم، َولَْم  ِدٌِهْم َتْقِرٌٌر َعَلى الظُّ ٌْ َفَتْقِرٌُرُهْم فًِ أَ

اْلُمْسلُِموَن اْلُمْسَتؤَْمُنوَن َذلِك لَُهْم، بِِخبلَِؾ األَْمَوال؛ 

ُهْم َملَُكوَها بِاإلِْحرَ  اِز َوَقْد َضِمُنوا لَُهْم أَْن الَ ألَنَّ
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ُضوا ألَْمَوالِِهْم. َوَكَذلَِك َلْو َكاَن اْلَمؤُْخوُذ َذَراِريَّ  َتَعرَّ ٌَ

ُهْم ُمْسلُِموَن"  . )انتهى(اْلَخَواِرِج؛ ألَنَّ

ِهْم أَْن  قلُت:) ٌْ ْه إلى قوِل أهل العلم: "َوَجَب َعلَ َتَنبَّ

ٌَُقاِتلُو ْنقُُضوا ُعُهوَدُهْم، َو ْقِدُروَن ٌَ ٌَ ُهْم إَِذا َكاُنوا 

ْملُِكوَن ِرَقاَبُهْم؛ َفَتْقِرٌُرُهْم فًِ  ٌَ ُهْم الَ  ِه؛ ألَنَّ ٌْ َعلَ

ْلِم"، وهذا ٌدلنا على أنهم إذا  ِدٌِهْم َتْقِرٌٌر َعلَى الظُّ ٌْ أَ

َعَجزوا عن نقض العهود والقتال فهم معذورون 

ٌُقاتِلوهم  لعجزهم، وتتضمن أنه ال ٌجوز لهم أن 

ْنبذوا إلى وهم  ٌَ ما زالوا على َعْهِدهم؛ بل البد أن 

الكفار َعهَدهم، وٌعلنوا انتهاء األمان لهم؛ فإذا 

ِحلُّ لهم ُمناَصَرةُ إِخوانِهم  -عند ذلك-فعلوا ذلك  ٌَ

فً  -َعزَّ وَجلَّ -المسلمٌن، وذلك ُموافٌق لقول َّللا 

ٌِن َفَعلَ سورة األنفال: ) ُكُم َوإِِن اْسَتْنَصُروُكْم فًِ الدِّ ٌْ

َنُهْم ِمٌَثاقٌ  ٌْ َنُكْم َوَب ٌْ ْصُر إاِلَّ َعلَى َقْوٍم َب ( النَّ

. (7ٕ)األنفال:

ُهْم  تنبٌٌه ثاٍن: قوله عن َذَراِريِّ اْلَخَواِرِج ِمن "أَنَّ

ُمْسلُِموَن": هذا قولُ جماهٌِر أهِل العلم، فً أن 

وإن كانوا ِمن شر أهل البدع، وَوَرَد -الخوارَج 

، وأنهم "ِكبلُب أَْهِل الناِر"، وأنهم  فٌهم من الَذمِّ

ِة" ٌَّ ِم ْهُم من الرَّ ْمُرُق السَّ ٌَ ٌن كما  ْمُرقون من الدِّ ٌَ "- 

ُهم لٌسوا بكفاٍر، وأما  فإن جمهوَر أهِل العلِم على أَنَّ

ْمُرقون من  ٌَ األحادٌُث الصحٌحُة الواِرَدةُ فً أنهم "

ْهُم من ْمُرُق السَّ ٌَ ٌن كما  ِة" فإنها َمْحُمولٌَة  الدِّ ٌَّ ِم الرَّ

على َمن كان ُمَنافًِقا فً الباطن، أو َمن أُقٌَمت 

ِة،  ُته، بعد إقامة الُحجَّ ُة وَثبَتْت ِردَّ علٌه الُحجَّ

واستٌفاِء الشروط وانتفاء الموانع؛ وأما َقْبلَ ذلك 

 ًٌّ ٌُعاَملون كما َعاَملَُهم َعلِ  -رضً َّللا تعالى عنه-ف

ُهم مِ  ن أهِل اإلسبلم، وإن اْسَتَحقُّوا الُعقوبة ِمن أَنَّ

فً الدنٌا واآلخرة(. 

َقَتل اْلُمْسَتؤَْمُن اْلُمْسلُِم ُمْسلًِما آَخَر فًِ  -"د

َداِر اْلَحْرِب: 

ُه إَِذا َدَخل ُمْسلَِماِن َداَر اْلَحْرِب  ُة َعلَى أَنَّ ٌَّ َنصَّ اْلَحَنفِ

ًدا أَْو َخَطؤً، َفَعلَى بِؤََماٍن َفَقَتل أََحُدُهَما َصاِحَبُه َعمْ 

ُة فًِ َمالِِه فًِ اْلَقْتل اْلَعْمِد، أََما اْلقَِصاُص  ٌَ اْلَقاتِل الدِّ

ٌُْمِكُن اْستٌَِفاُإهُ إاِلَّ بَِمَنَعٍة، َوالَ َمَنَعَة  ُه الَ  ْسقُُط ألَنَّ ٌَ َف

ٌُوَجْد َذلَِك فًِ  ُدوَن اإلَِماِم َوَجَماَعِة اْلُمْسلِِمٌَن، َولَْم 

ْسقُُط َداِر  ٌَ اْلَحْرِب، َفبلَ َفاِبَدَة فًِ اْلُوُجوِب؛ َف

ا ُوُجوُبَها فًِ َمالِِه َفؤلَنَّ  ُة، َوأَمَّ ٌَ اْلقَِصاُص َوَتِجُب الدِّ

اْلَعَواقِل الَ َتْعقِل اْلَعْمَد. 

ُة فًِ َمالِِه َواْلَكفَّاَرةُ، أََما  ٌَ َوفًِ اْلَقْتل اْلَخَطِؤ َتِجُب الدِّ

ُة َفؤلَنَّ  ٌَ ابَِتَة بِاإلِْحَراِز بَِداِر اإلِْسبلَِم الَ  الدِّ اْلِعْصَمَة الثَّ

ُخول إِلَى َداِر اْلَحْرِب بِاألََماِن،  َتْبُطل بَِعاِرِض الدُّ

اَنِة َعلَى اْلَعاِقلَِة َمَع  ٌَ ِر الصِّ ا فًِ َمالِِه َفلَِتَعذُّ َوأَمَّ

اَرِة فَ  ا ُوُجوُب اْلَكفَّ ِن، َوأَمَّ ٌْ اَر ٌُِن الدَّ ئِلْطبلَِق َقْولِِه َتَبا

َوَمْن َقَتل ُمْإِمًنا َخَطؤً َفَتْحِرٌُر َرَقَبٍة : )-َتَعاَلى-

، ببِلَ َتْقٌٌٍِد بَِداِر اإلِْسبلَِم أَِو (9ٕ)النساء:( ُمْإِمَنةٍ 

اْلَحْرِب. 

ُه إَِذا  ُة َعلَى أَنَّ ٌَّ افِِع َكاَن اْلُمْسلُِموَن َوَنصَّ الشَّ

ُمْسَتؤَْمنٌَِن فًِ َداِر اْلَحْرِب، َفَقَتل َبْعُضُهْم َبْعًضا، أَْو 

ِهْم  ٌْ ٍة، َفَعلَ ٌَّ ِر َحْربِ ٌْ َقَذَؾ َبْعُضُهْم َبْعًضا، أَْو َزَنْوا بَِؽ

ِهْم لَْو َفَعلُوهُ فًِ  ٌْ ُكوُن َعلَ ٌَ فًِ َهَذا ُكلِِّه اْلُحْكُم َكَما 

، َوالَ ُتْسقُِط َداُر اْلَحْرِب َعْنُهْم َفْرًضا ببِلَِد اإلِْسبلَمِ 

َكَما الَ ُتْسقُِط َعْنُهْم َصْوًما َوالَ َصبلًَة َوالَ َزَكاًة، 
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ِهْم،  ٌْ ِهْم َكَما َهِذِه َفْرٌض َعلَ ٌْ َواْلُحُدوُد َفْرٌض َعَل

ٍة إَِذا  ٌَّ َنا لَْو َزَنى بَِحْربِ ْسقُُط َعْنُهْم َحدُّ الزِّ ٌَ َما  َوإِنَّ

ْبَهَة" ادَّ  .  )انتهى(َعى الشُّ

الصحٌح ِمن هذه األقوال، هو قول الشافعٌة  قلُت:)

فً أن دار الحرب ال ُتْسقُِط عنهم َفْرًضا كما ال 

ُتْسقُِط عنهم صوًما وال َصبلًة وال َزَكاًة، والحدود 

جرٌمًة فً دار الكفر َفْرٌض علٌهم؛ فمن ارتكب 

َن المسلمون منه فً -ٌستوجب بها الَحدَّ  إذا َتَمكَّ

َوَجَب إقامُة الَحدِّ علٌه، وَّللا أعلم(. -دار اإلسبلم 

خاتمة: 

َفَس فً بٌاِن أَْحَكاِم الُمسَتؤمنٌن؛ وذلك  قد أََطْلَنا النَّ

ًِّ ال ُبدَّ وأن ُتإَخَذ ِمن  ألن ُروَح الفِْقِه اإلسبلم

ا ما  َمجموِع كبلِم الفَُقهاء، وهً تخالؾ كثًٌرا ِجّدً

فً كثٌٍر -انتشر فً َوَسط أبناء الشبٌبِة الُمْسلَِمِة 

 -دماِء الكفار-ِمن روح االستهانة بالدماء  -منهم

دون مراعاة للعهود، وذلك النتشار االنحراؾ 

، وَعَدِم الرجوع إلى أهل العلم؛  ًِّ الفكري الَمْنَهِج

َفْضَنا فً ِذْكِر النُّقُوِل ِمن المذاهب ولذلك اْستَ 

ٌُحتاج  الُمْخَتلَِفِة، لَعلَّ ذلك أن ٌكون فٌه بٌاٌن لما 

إلٌه ِمن المسابل الُمَتَعلَِّقِة بؤحكام األمان فً ببلد 

المسلمٌن وفً ببلد الكفار، وَّللا المستعان. 

ْعِصَم دماَء الُمْسلمٌَن فً ُكلِّ َمَكاٍن، ٌَ  وَنْسؤَل َّللاَ أن 

ٌَُوفَِّقُهم للوفاِء بُعهوِدِهم وَعَدِم الَؽْدِر، وَعَدِم  وأن 

ِخٌاَنِة الُعهوِد.  

ٌُِحبُّ  -َعزَّ وَجلَّ -ونسؤلُ َّللاَ  ٌَُوفَِّقنا جمًٌعا لما  أن 

ْرَضى.  ٌَ و
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