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وّكل  السٌاسة الشرعٌة النبوٌة بٌن التَّ

( ٔواألخذ باألسباب )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

والسالم على رسول  الحمد هلل، والصالة

هللا، أما بعد؛ 

فإن ِمن أكبر الُمعضالت فً العمل 

اإلسالمً المعاِصر، االختالف الواسع إلى 

ن اتجاهاته المختلفة لقضٌة  ٌْ حد التناقض ب

التغٌٌر واإلصالح والجهاد فً سبٌل هللا، 

موازٌن القوى فً قرارات الفصابل وأثر 

اإلسالمٌة فً المواقف المختلفة، والنظر 

فً مآالت المعارك المحتملة أو الُمنتظرة 

والصدامات، وأثر هذا النظر أًٌضا فً 

مواقف المسلمٌن ممن ٌخالفهم سواًء 

أكانوا مسلمٌن أو كفاًرا أو منافقٌن، 

وموقف الدول اإلسالمٌة والجماعات 

مختلفة ِمن مسابل العهود اإلسالمٌة ال

والعقود، والطرٌقة التً ٌتصرف بها 

المسلم الحرٌص على دٌنه ونصرته 

ونصرة المستضعفٌن ِمن المسلمٌن الذٌن 

ٌنالهم ِمن ألوان العذاب واالضطهاد، 

والقتل والتعذٌب والسجن، وأنواع األذى ما 

ٌضاهً مجازر التارٌخ الكبرى، وهل 

فً بالد تختلف هذه الطرٌقة والمسلم 

اإلسالم سواء التً حكمتها الشرٌعة أو 

حكمتها القوانٌن الوضعٌة، وأًٌضا التً 

استقرت فٌها أنظمة والتً ما زالت تترنح 

تحت وطؤة الفوضى واالنقسام؟  

وكذا طرٌقة تعامل المسلم فً بالد الكفر 

ي طرٌقة دخلها، وعالقته بؤهلها سواء وبؤ

كان مقًٌما إقامة دابمة أو مإقتة أو مجرد 

وفً -كل هذه المسابل زابر لمصلحة؛ 

اتها مسابل تفصٌلٌة مهمة ٌّ صارت  -ط

تتكرر تداعٌاتها بطرٌقة شبه ٌومٌة هنا 

، فً بالدنا وفً غٌرها؛ فكل ٌوم وهناك

حادث، وكل ٌوم تفجٌر، وقتل للنفس؛ 

للوصول إلى الغاٌة المحمودة! واعتداءات 

على أصناف الناس مسلمٌن وغٌر 

مسلمٌن، وٌختلف الشباب فٌما بٌنهم أشد 

االختالفات التً تصل إلى حد التناقض التام 

فً أعمال القلوب، واألقوال واألعمال 

اعٌة، وتصل أحٌاًنا إلى الفردٌة والجم

التكفٌر والتضلٌل والتبدٌع، وأغلب َمن 

ٌتكلم، ٌتكلم بغٌر علم، وبحدة بالغة على 

َمن ٌخالفه كؤن األمر قطعً أو معلوم ِمن 

الدٌن بالضرورة فً مسابل ٌتوقف فٌها 
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كبار العلماء مع أن توقفهم لٌس حاًل 

للمشكلة. 

تحت ضغط -فكل ٌوم ٌتجه مبات الشباب 

إلى االتجاهات  -العواطف واآلالم والمحن

المنحرفة التكفٌرٌة المتناقضة فٌما بٌنها، 

والتً تجد المجتمعات المسلمة سوء 

العذاب بسببها، وسكوت أهل العلم ٌترتب 

وهذه طبٌعة فتن  علٌه المزٌد ِمن الفتن،

آخر الزمان التً ٌكثر فٌها الجهل، وٌقل 

فٌها العلم، وتكثر فٌها الفتن، وٌكثر الهرج 

"القتل، القتل"، ٌقتل الرجل أخاه وعمه 

وابن عمه، وجاره، ورفٌقه وقرٌنه فً 

ًّ بال عقل وال رإٌة وال  العمل اإلسالم

ٌُمثل مؤساة هابلة للمسلمٌن، نظ ر، مما 

نسؤل هللا أن ٌخرجهم منها، خصوًصا أن 

مخطط الفوضى الخالقة للدمار والفساد، 

الذي دبره األعداء وأعلنوه ولم ٌخفوه، 

-والذي ٌهدف إلى تقسٌم دول المسلمٌن 

إلى دوٌالت أصغر ال  -المقسمة أصالً!

تقوى على فعل شًء إال تدمٌر بعضها 

قتل  البعض، أو ٌَ على األقل مناطق النفوذ، 

بعضهم بعًضا كما هو حاصل فً عدٌٍد ِمن 

البلدان. 

هذا المخطط ال ٌتم إال على جثث المالٌٌن 

ِمن الضحاٌا وأضعافهم ِمن الجرحى، 

وأضعاف أضعافهم ِمن المشردٌن 

فهكذا حدثنا التارٌخ عن انقسام والالجبٌن؛ 

الدول أو نشؤتها واندماجها، ومع ضعف 

العلم تزداد المحن، ومع اختالط المعانً 

الحقة بالباطلة؛ تشتد الحاجة إلى معرفة 

السٌاسة الشرعٌة النبوٌة، خاصة فً 

أعظم القضاٌا، هل كان التوكل قضٌة ِمن 

وصحابته  -صلى هللا علٌه وسلم-عند النبً 

ا لألخذ باألسباب ومناقًضا  ًٌ الكرام مناف

لدراسة موازٌن القوى ومآالت األحداث، أم 

ن  -صلى هللا علٌه وسلم-كان حاله  ٌْ جامًعا ب

األمرٌن، سابًرا على القدمٌن ال على 

واحدة، ناظًرا بالعٌنٌن ال بواحدة؟ 

وإن معرفة ذلك ِمن خالل آٌات القرآن التً 

قلَّ االستدالل بها، وِمن خالل األحادٌث 

الصحٌحة التً قلَّ َمن ٌعرف فقهها، وِمن 

خالل الوقابع الثابتة ِمن السٌرة والتفاصٌل 

ٌر التً  ٌُستؤنس بها التً ذكرها أهل السِّ

مع األدلة؛ للوصول إلى الصورة الصحٌحة 

لطبٌعة هذه السٌاسات الشرعٌة النبوٌة. 

نقول: إن معرفة ذلك قد ٌجنبنا الكثٌر ِمن 

اآلالم والمحن والفتن والخسابر التً 
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ا نتعرض لها، وتتعرض لها بالدن

ومجتمعاتنا، وٌبعدنا عن التخوٌن والتكفٌر، 

والحكم بالنفاق على بعضنا مما ٌضاعف 

االنقسام والمحن واآلالم. 

وسنحاول فً هذه المقاالت استعراض 

السٌاسة الشرعٌة النبوٌة فً مراحل 

المختلفة، مع مراعاة قضٌة الدعوة النبوٌة 

عظٌمة األهمٌة وهً قضٌة النسخ، فإن 

ا ِمن التنوع  التصرفات النبوٌة قد بلغت حّدً

والتعدد ال بد ِمن فهمه، وفهم علله، 

ومعرفة هل نسخ اآلخر منها األول؟ وهل 

ٌُعمل بكل نوع  هذه طرٌقة أهل العلم أم 

منها فً أحوال مختلفة حسب األوصاف 

بطت األدلة بها؟المإثرة التً ر 

هذا االختالف فً التصرف؛ ألن كثًٌرا ِمن 

االتجاهات اإلسالمٌة قد َفرض على نفسه 

ه ناسًخا لما  نمطـًا واحًدا ِمن التعامل، ظنَّ

ل نفسه وجماعته وأمته ما  سبقه، وقد َحمَّ

ٌَْفِرض علٌه الواقُِع وضًعا  ال ُتطٌق، حتى

هو أسوأ بكثٌر مما كان ٌتهم َمن ٌقبله 

ولو علم  بالعمالة والخٌانة وتضٌٌع الدٌن!

أن الواجب على المسلمٌن أن ٌعملوا فً 

-كل وقت وحال بمثل ما عمل به النبً 

فً مثل حالهم؛  - علٌه وسلمصلى هللا

لحققوا أعظم المكاسب والمصالح ألمتهم، 

وجنبوهم أكبر الخسابر والمفاسد، وذلك 

ألن اصطالح النسخ عند السلف أوسع مما 

صار مستعماًل فً النسخ االصطالحً، وهو 

إزالة الحكم بالكلٌة، بل السلف ٌستعملون 

النسخ فً تخصٌص العام، وتقٌٌد الُمطلق، 

نسخ االصطالحً المعروف.وفً ال 

والدراسة الشاملة لكالم العلماء وطرٌقتهم، 

وإثباتهم األحوال المختلفة للمسلمٌن؛ تإكد 

أن هذه الطرٌقة ال ٌختلفون فٌها حقٌقة، بل 

اختلفوا فً األلفاظ، لكن اتفاقهم على 

ٌَرفع اإلشكال عند التؤمل.األحكا  م 

ولنبدأ فً دراسة السٌاسة الشرعٌة النبوٌة 

ٌّة، ثم بعد ذلك المراحل  فً المرحلة المك

أَلَْم : )-تعالى-قال هللا  المختلفة فً المدٌنة،

ُكْم َوأَقٌُِموا  ٌَ ِد ٌْ َتَر إِلَى الَِّذٌَن قٌِلَ لَُهْم ُكفُّوا أَ

ِهُم اْلقَِتالُ  ٌْ ا ُكتَِب َعلَ َكاَة َفلَمَّ اَلَة َوآُتوا الزَّ الصَّ

ِ إَِذا َفِرٌٌق  ِة هللاَّ ٌَ ْخَشْوَن النَّاَس َكَخْش ٌَ ِمْنُهْم 

َنا  ٌْ َنا لَِم َكَتْبَت َعلَ ًة َوَقالُوا َربَّ ٌَ أَْو أََشدَّ َخْش

ْرَتَنا إِلَى أََجٍل َقِرٌٍب قُلْ َمَتاُع  اْلقَِتالَ لَْواَل أَخَّ

َقى َواَل  ٌر لَِمِن اتَّ ٌْ ا َقلٌِلٌ َواآْلِخَرةُ َخ ٌَ ْن الدُّ

.  (77)النساء:( اًل ُتْظلَُموَن َفتٌِ
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إثبات أن  هذه اآلٌة ِمن أصرح اآلٌات فً

المسلمٌن أُمروا شرًعا فً المرحلة األولى 

لدعوة اإلسالم بكف األٌدي عن القتال، 

واالهتمام بإقامة الصالة، وإٌتاء الزكاة، ثم 

فُرض القتال علٌهم بعد ذلك، فكان القتال 

ا عنه فً هذا الوقت، وهذا الحكم معللٌ  ًٌّ منه

عند عامة أهل العلم بضعف المسلمٌن 

أشار إلٌه القرآن فً  وقدرتهم، كما

التخفٌف عنهم فً الثبات أمام عدوهم 

ُ َعْنُكْم لضعفهم بعد ذلك: )
اآْلَن َخفََّف هللاَّ

؛ فالقتال (ٙٙ)األنفال:( َوَعلَِم أَنَّ فٌُِكْم َضْعًفا

فً تلك الحال كان ٌإدي الصطدام 

المسلمٌن وإبادتهم. 

فً زاد المعاد  -رحمه هللا-قال ابن القٌم  -

"وهللا أمرهم بالصبر  عن هذه المرحلة:

والعفو والصفح، حتى قوٌت الشوكة، 

واشتد الجناح، فؤِذن لهم بالقتال، ولم 

ٌَُقاَتلُوَن ٌفرضه علٌهم، فقال: ) أُِذَن لِلَِّذٌَن 

َ َعلَى َنْصِرِهْم لََقِدٌرٌ 
ُهْم ُظلُِموا َوإِنَّ هللاَّ ( بِؤَنَّ

.  (9ٖ)الحج:

رحمه –وقال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة  -

"فمن كان ِمن  فً الصارم المسلول: -هللا

ضعف؛ المإمنٌن بؤرض هو فٌها مست

فلٌعمل بآٌات الصبر والصفح والعفو عمن 

ٌإذي هللا ورسوله ِمن الذٌن أوتوا الكتاب 

والمشركٌن، وأما أهل القوة فإنما ٌعملون 

بآٌة قتال أبمة الكفر الذٌن ٌطعنون فً 

الدٌن". 

-"لو أسروا : -رحمه هللا-وقال النووي  -

ن: هل هو  -أي الكفار ٌْ مسلًما أو مسلَِم

كدخول دار اإلسالم؟ وجهان: أحدهما: ال؛ 

ألن إزعاج الجنود لواحٍد بعٌد. وأصحهما: 

نعم؛ ألن حرمته أعظم ِمن حرمة الدار، 

ن رعاٌة النظر؛ فإن كانوا فعلى هذا ال بد مِ 

على قُرٍب ِمن دار اإلسالم، وتوقعنا 

استخالص َمن أسروه لو طرنا إلٌهم؛ 

فعلنا، وإن توغلوا فً بالد الكفر وال ٌمكن 

التسارع إلٌهم، وقد ال ٌتؤتً خرقها 

بالجنود، اضُطررنا إلى االنتظار، كما لو 

دخل ملك عظٌم الشوكة طرف بالد اإلسالم، 

إلٌه آحاد الطوابف، وفً الحدٌث ال ٌتسارع 

َدُعوا اْلَحَبَشَة َما َوَدُعوُكْم، الصحٌح: )

ْرَك َما َتَرُكوُكمْ  )رواه أبو داود ( َواْتُرُكوا التُّ

، وهذا أمر بترك والنسابً، وحسنه األلبانً(

القتال مع الترك طالما لم ٌقاتلونا، وكذا مع 

الحبشة. 

لة:سمات هذه المرح 
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تجنب المواجهة المسلحة "لما استؤذن  -ٔ

لٌلة  -صلى هللا علٌه وسلم-األنصار النبً 

صلى -العقبة لما باٌعوه فً الجهاد، قال 

)رواه أحمد، ( لَْم أُوَمْر بَِذلِكَ : )-هللا علٌه وسلم

". وصححه األلبانً(

الثبات التام على الدٌن اعتقاًدا وعمالً  -ٕ

ودعوًة، وهذا هو الجهاد فً هذا الوقت، 

َفاَل ُتِطِع اْلَكافِِرٌَن : )-تعالى-قال هللا 

. (ٕ٘)الفرقان:( َوَجاِهْدُهم بِِه ِجَهاًدا َكبًٌِرا

البنابً  أمُر المسلمٌن بالصبر، والعمل -ٖ

العلمً التربوي ِمن إقامة الصالة، وإٌتاء 

الزكاة، وتحصٌل التزكٌة. 

ا الحذر ِمن التنازالت المنهجٌة ) -ٗ ٌَ قُلْ 

 ٌُّ َها اْلَكافُِروَن . اَل أَْعُبُد َما َتْعُبُدوَن . َواَل أَ

أَْنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبُد . َواَل أََنا َعابٌِد َما 

َعَبْدُتْم . َواَل أَْنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبُد . لَُكْم 

ًَ ِدٌنِ  .  )الكافرون((  ِدٌُنُكْم َولِ

ن المسلمٌن  -٘ ٌْ االهتمام بتقوٌة الروابط ب

ومنع تسُرب الٌؤس إلى قلوبهم، وتبشٌرهم 

ج.بقرب الفر 

.-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة  

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/


6 
 

الشرعٌة النبوٌة بٌن السٌاسة 

( ٕالتوكل واألخذ باألسباب )

وثٌقة المدٌنة مع الٌهود .. 

َمالِمُح وَمعالِم 

امًكتبه/ ٌاسر بره 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول 

هللا، أما بعد؛ 

فقد ذكرنا فً مقالِنا السابق معالِم المرحلة 

الشِّْرك والمشركٌن، المكٌة فً مواجهة 

وأنها كانت مواَجهة منهجٌة ودعوٌة لم 

ٌإذن فٌها للمسلمٌن بالقتال وال َحْمِل 

الح، وكانت األوامر القرآنٌة للرسول  -السِّ

بالثبات وعدم  -صلى هللا علٌه وسلم

الُمداَهنة، وعدم الركون إلى الكافرٌن، قال 

ٌُْدِهُنونَ : )-تعالى-هللا  وا لَْو ُتْدِهُن َف ( َودُّ

ْتَناَك لََقْد ِكدتَّ ، وقال: )(9)القلم: َولَْواَل أَن َثبَّ

ًبا َقلٌِالً  ٌْ ِهْم َش ٌْ . (7ٗ)اإلسراء:( َتْرَكُن إِلَ

َواَل َتْرَكُنوا إِلَى للمإمنٌن: ) -سبحانه-وقال 

اُر َوَما لَ  ُكُم النَّ ن ُدوِن الَِّذٌَن َظلَُموا َفَتَمسَّ ُكم مِّ

اَء ُثمَّ اَل ُتنَصُرونَ  ٌَ ِ ِمْن أَْولِ . (ٖٔٔ)هود:( هللاَّ

وكلها فً تمام الوضوح فً الحفاظ على 

ثوابت الدٌن والمنهج، وعدم قبول الباطل 

ضا به أو التعاون مع أهلِه علٌه، ولم  أو الرِّ

ٌكن ترُك قتالِهم بمقتٍض لمواالتهم أو 

تالَه الركون إلٌهم؛ فلٌس كل َمن تركتم ق

تكونون قد َرَكنتم إلٌه أو داَهنتموه كما 

ٌحسب البعض ذلك! 

ثم كانت المرحلة الثانٌة بعد هجرة رسول 

إلى المدٌنة،  -صلى هللا علٌه وسلم-هللا 

وتؤسٌس الدولة المسلمة، وكان واقُع 

ة الدولة وجود ثالث المدٌنة فً بداٌ

طوابف دٌنٌة: 

المسلمون ِمن المهاجرٌن، وِمن  أوالً:

األوس والخزرج. 

المشركون ُعّباد األوثان الذٌن لم  الثانٌة:

ٌإمنوا ِمن األوس والخزرج، وَمن حالَفهم. 

الٌهود وقبابلهم الثالث  الطابفة الثالثة:

 -وبنو النضٌر  -المشهورة: "بنو قٌنقاع 

وبنو قُرٌظة". 

ٌَر لما ولنعِرض لما ُذكِ  َنن والسِّ ر فً السُّ

من ِحْلٍف  -صلى هللا علٌه وسلم-فعله النبً 

ن المسلمٌن ِمن قرٌش واألنصار، ٌظهر  ٌْ ب
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فٌه بعض الشروط على المشركٌن الذٌن لم 

ن النبً  ٌْ صلى هللا -ٌُسلِموا، ثم ما كان ب

وبٌن الٌهود، مع االنتباه أن  -علٌه وسلم

ٌَر ال ٌشترط فٌها ِمن اإل ٌُشترط السِّ سناد ما 

فً األحادٌث، لكن ما ٌترتب علٌه أحكاٌم 

شرعٌٌة ال بد فٌها ِمن صحة اإلسناد، أو 

نة واإلجماع  دلٌل آخر ِمن الكتاب والسُّ

والقٌاس، وغٌر ذلك ِمن األدلة. 

البداٌة  فً -َرِحمه هللا-قال ابن كثٌر 

علٌه الصالة -"فصلٌ فً َعْقِده  والنهاٌة:

ن المهاجرٌن واألنصار،  -والسالم ٌْ األُلفة ب

ِمن الكتاب الذي أَمر به فُكتِب بٌنهم، 

والمإاخاة التً أَمَرهم بها وقّررهم علٌها، 

هود الذٌن كانوا بالمدٌنة.وموادعته الٌ 

قال: وكان بها ِمن أحٌاء الٌهود )بنو 

قٌنقاع، وبنو النضٌر، وبنو قرٌظة( وكان 

نزولهم بالحجاز قْبل األنصار أٌام ُبْخُت 

َر، حٌن دّوخ بالد المقدس  فٌما ذكره -َنصَّ

، ثم لما كان سٌلُ الَعِرم وتفرقت -الطبري

سبؤ َشَذر َمَذر؛ نزل "األَوُس والَخْزَرُج" 

المدٌنَة عند الٌهود، فحالفوهم وصاروا 

ٌتشبهون بهم؛ لما ٌرون لهم علٌهم ِمن 

الفضل فً العلم المؤثور عن األنبٌاء، لكن 

َمنَّ هللا على هإالء الذٌن كانوا مشركٌن 

ك؛ لَحَسِدهم بالُهدى واإلسالم، وخذل أولب

وَبْغٌِهم واستكبارهم عن الحق. 

روى اإلمام أحمد عن أنس بن مالك، قال: 

 -صلى هللا علٌه وسلم-"حالَف رسول هللا 

بٌن المهاجرٌن واألنصار فً دار أنس بن 

اوود مالك"، ورواه البخاري ومسلم وأبو د

ِمن طرق متعددة. وروى اإلمام أحمد عن 

ه أن  عمرو بن شعٌب، عن أبٌه عن َجدِّ

"كَتَب كتاًبا  -صلى هللا علٌه وسلم-النبً 

ن المهاجرٌن واألنصار أن ٌعقِلوا  ٌْ ب

ٌَهم بالمعروف  معاقِلَهم، وأن ٌفدوا عانِ

واإلصالح بٌن المسلمٌن". وروى اإلمام 

أحمد عن ابن عباس ِمثلَه. 

وفً صحٌح مسلم عن جابر: "َكَتب رسول 

على كل َبطٍن  -صلى هللا علٌه وسلم-هللا 

ُعقولَه". 

-وقال محمد بن إسحاق: "َكَتب رسول هللا 

ن المهاجرٌن  -صلى هللا علٌه وسلم ٌْ كتاًبا ب

واألنصار، واَدَع فٌه الٌهود وعاَهَدهم، 

هم على دٌنهم وأموالِهم، واشترط  وأَقرَّ

علٌهم وشرط لهم: "بسم هللا الرحمن 

 ًِّ -الرحٌم، هذا كتاٌب ِمن محمد النبً األُمِّ

ن المإمنٌن ب -صلى هللا علٌه وسلم ٌْ
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ْثِرب، وَمن َتبَِعهم  ٌَ والمسلمٌن ِمن قرٌش و

فلَِحق بهم وجاَهَد معهم، أنهم أمٌة واحدةٌ 

ِمن دون الناس، المهاجرون ِمن قرٌش 

أي على ما كانوا علٌه فً -على ِربَعتهم 

ٌات  -الجاهلٌة ِمن التعاقُل ِمن دفع الدِّ

ٌَهم  ْفُدون عانِ ٌَ أي -ٌتعاَقلون بٌنهم، وهم 

بالمعروف والقِسط، وبنو عوف  -َرهمأسٌ

على ِربعتهم ٌتعاقلون معاقِلَهم األولى، وكلُّ 

ها بالمعروف والقِسط بٌن  ٌَ طابفٍة تفدي عانِ

المإمنٌن. ثم ذكر كلَّ بطٍن ِمن بطون 

األنصار وأهل كلِّ دار، وبنو الحارث على 

ِربَعتِهم ٌتعاَقلون معاقِلَهم األولى، وكلُّ 

ها بالمعروف والقِسط بٌن طابفٍة تفدي عانٌَِ 

المإمنٌن، وبنو ساعدة على ِربَعتِهم، وبنو 

ُجشم على ِربَعتِهم، وبنو النجار على 

ِربَعتِهم، وبنو عمرو بن عوف على 

ِربَعتِهم، وبنو النبٌت على ِربَعتِهم، وبنو 

أوس على ِربَعتِهم" إلى أن قال: وإن 

أي: -المإمنٌن ال ٌتركون ُمْفَرًحا بٌنهم 

ٌِن والِعٌالمثقالً  أن ٌعطوه  - ِمن الدَّ

بالمعروف فً فِداٍء أو َعْقٍل. 

وذلك -وال ٌحالِف مإمٌن َمولى مإمٍن دوَنه 

، وإن المإمنٌن -فً اإلرث والقرابات

المتقٌن على َمن بغى منهم أو ابتغى َدِسٌعة 

و إثم أو عدوان أو فساد بٌن ُظلم أ

المإمنٌن، وإن أٌدٌهم علٌه جمًٌعا ولو كان 

ولََد أحِدهم.  

وال ٌقتل مإمن مإمًنا فً كافر، وال ٌنصر 

كافر على مإمن، وإن ذمة هللا واحدة، 

بعضهم  ٌجٌر علٌهم أدناهم، وإن المإمنٌن

موالً بعض دون الناس، وإن َمن َتبِعنا 

ِمن ٌهود فإن له النصر واألُسوة غٌر 

ٌعنً ال -مظلومٌن، وال ُمَتَناَصٍر علٌهم 

-ٌُنصر أعداء الٌهود إن قصدهم أحٌد علٌهم

 .

ٌُسالم مإمن وإّن ِسْلَم المإمنٌن واحدة،  ال 

دون مإمن فً قتال فً سبٌل هللا إال على 

سواٍء وعدٍل بٌنهم، وإن كل غازٌٍة غَزت 

ٌُعقِب بعضها بعًضا، وإن المإمنٌن  معنا 

 -أي ٌمنع وٌُكفّ -ٌُبًُِء بعضهم على بعض 

بما نال دماءهم فً سبٌل هللا، وإن 

المإمنٌن المتقٌن على أحسن هديٍ 

ٌُجٌُر  مشرٌك ماالً لقُرٌٍش وأقوِمه، وإنه ال 

وال نفًسا، وال ٌحول دوَنه على مإمٍن، 

ٌِّنة؛ فإنه  وإنه َمن اعتبط مإمًنا َقْتالً عن َب

ًُّ المقتول، وإن  َقَوٌد به إال أن ٌرضى َولِ

المإمنٌن علٌه كاّفة، وال ٌحل لهم إال قٌاٌم 

علٌه. 
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وإنه ال ٌحل لمإمٍن أقّر بما فً هذه 

الصحٌفة وآمن باهلل والٌوم اآلخر أن ٌنُصر 

ُمْحِدًثا وال ٌإوٌه، وإنه َمن نصره أو آواه 

فإن علٌه لعنَة هللا وغضَبه ٌوم القٌامة، وال 

ٌإخذ منه َصرٌف وال َعدلٌ. 

وإنكم مهما اختلفتم فٌه ِمن شًء؛ فإن 

-، وإلى محمٍد -عز وجل-مَرّده إلى هللا 

. -صلى هللا علٌه وسلم 

ٌُنفِقون مع المإمنٌن ما داموا  وإن الٌهود 

محاربٌن، وإن ٌهود بنً عوف أُّمة مع 

المإمنٌن؛ للٌهود ِدٌٌن، وللمسلمٌن ِدٌٌن، 

وموالٌهم وأنفسهم، إال َمن َظلَم وأَثِم فإنه 

ٌُوتُِغ إال نفَسه   -أي: ال ٌُضّر إال نفَسه-ال 

وأهلَ بٌته، وإن لٌهوِد بنً النجار وبنً 

ً ساعدة وبنً ُجشم وبنً الحارث وبن

َبِة  ٌْ َط األوس وبنً ثعلبة وجفنة وبنً الشُّ

مثل ما لٌهود بنً عوف، وإن بِطانة ٌهود 

ٌُخَرج منهم أحٌد إال بإذن  كؤنفُِسهم، وإنه ال 

، وإنه ال -صلى هللا علٌه وسلم-محمٍد 

ٌنَحِجز على ثؤِر ُجرٍح، وإنه َمن َفَتَك 

 َمن ظلم، وإن فبَنفِسه َفَتَك وأهِل َبٌتِه، إال

هللا على أبرِّ هذا، وإن على الٌهود نفَقُتهم، 

وعلى المسلمٌن نفَقُتهم، وإن بٌنهم النصر 

على َمن حاَرب أهلَ هذه الصحٌفة، وإن 

بٌنهم النُّصح والنصٌحة والبِّر دون اإلثم. 

ثم امرإ بحلٌفِه، وإن النصر وإنه لم ٌؤ

للمظلوم، وإن الٌهود ٌنفقون مع المإمنٌن 

ٌَْثِرب حراٌم جوفُها  ما داموا محاربٌن، وإن 

ألهِل هذه الصحٌفة، وإن الجار كالنْفِس 

غٌر ُمضارٍّ وال آثم، وإنه ال ُتجار حرمٌة إال 

ن أهل هذه  ٌْ بإذن أهلِها، وإنه ما كان ِمن ب

ٌُخاف فساُده الصحٌفة ِمن حَدٍث أو ا شتجاٍر 

ه إلى هللا وإلى محمٍد رسول هللا  -فإن مَردَّ

، وإن هللا على أتقى -صلى هللا علٌه وسلم

أي شهٌد على -ما فً هذه الصحٌفة وأبّره 

.-ذلك 

ن وإنه ال ُتَجاُر قُرٌش وال َمن َنَصَرها، وإ

ْثِرب، وإذا  ٌَ بٌنهم النصر على َمن َدَهم 

لَبسونه فإنهم  ٌَ ٌُصالِحونه و ُدُعوا إلى ُصلٍح 

لَبسونه، وإنهم إذا ُدُعوا إلى  ٌَ ٌُصالِحونه و

مثل ذلك فإن لهم على المإمنٌن إال َمن 

حارب فً الدٌن على كل أناس ِحّصَتهم ِمن 

جانِبِهم الذي قَِبلَهم. 

وإن ٌهود األوِس موالٌهم وأنفسهم على 

ِمثل ما ألهل هذه الصحٌفة مع البِرِّ الَحَسن 

ِمن أهل هذه الصحٌفة، وإن البِرَّ دون 
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اإلثم، ال ٌكِسُب كاِسٌب إال على نفِسه، وإن 

هللا على أصدق ما فً هذه الصحٌفة وأبّره، 

هذا الكتاب دون ظالٍم أو آثم، وإنه ال ٌحول 

وإنه َمن خرج آمٌن، وَمن قعد آمن 

بالمدٌنة، إال ِمن ظلم وأثِم، وإن هللا جاٌر 

صلى -لمن َبّر واتقى، ومحمد رسول هللا 

. كذا أورده ابن إسحاق -هللا علٌه وسلم

بنحوه". 

نا فً هذه الوثٌقة تفاصٌل ومعالم غاٌة ول

فً األهمٌة ٌحتاج إلٌها المسلمون فً 

واقعهم المعاِصر، وفً بالدهم المختلفة 

وفً مواجهاتهم التً ٌواجهون بها أهلَ 

إن -الشرك والكفر وغٌرهم، فً مقال قادم 

-شاء هللا 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
  

http://www.anasalafy.com/
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وثٌقة المدٌنة مع الٌهود مالمح 

( ٕومعالم )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول 

هللا، أما بعد؛ 

فقد كانت مرحلة تؤسٌس الدولة اإلسالمٌة 

صلى هللا علٌه -األولى بقٌادة رسول هللا 

ٌة فً تارٌخ نقطة عظٌمة األهم -وسلم

صلى هللا علٌه -اإلسالم؛ فلم ٌكن النبً 

ٌتعامل فٌها بوصف النبّوة فقط، بل  -وسلم

كان ٌتعامل بصفته ربًٌسا للدولة وقابًدا 

ن  ٌْ ن المسلمٌن، أو ب ٌْ لها، سواء ب

المسلمٌن والٌهود، أو غٌرهم، كما جاء فً 

ن أهل هذه  ٌْ الوثٌقة: "وإنه ما كان ب

ٌُخاف الصحٌفة من حَدٍث أو ا شتجاٍر 

وإلى  -عز وجل-فساده؛ فإن مرّده إلى هللا 

" -صلى هللا علٌه وسلم-محمٍد رسوِل هللا 

. )انتهى(

ورغم أن المعاهدة مع الٌهود أعطتهم 

؛ -كما سٌؤتً-مساحة واسعة ِمن الوجود 

إال أن هذا النص ٌإكد دخولَهم ضمن 

صلى -الدولة الُمسلِمة برٌاسة رسول هللا 

بصفته حاكًما.  -هللا علٌه وسلم 

ٌُالَحظ ِمن معالم هذا الصلح مع الٌهود  و

أمور نلخصها فٌما ٌلً: 

د الُمّدة،  األول: هذا الصلح لم ٌكن ُمَحدَّ

اد ٌكون مستفًٌضا بال نزاع فً وذلك ٌك

جمٌع كتب السٌرة واألحادٌث التً تدل 

ض لذكر ُمّدة فً هذه  على ذلك، بعدم التعرُّ

الوثٌقة. 

وهذا النوع ِمن العهود هو أول نوع َعَقده 

به  ، ووّفى-صلى هللا علٌه وسلم-الرسول 

إلى أن نَقَضه الٌهوُد، قبٌلًة بعد قبٌلة، وفبًة 

بعد فبة، كان أولهم نقًضا له "بنو قٌنقاع 

كما هو معلوم فً -ثم النضٌر ثم قرٌظة" 

.-السٌرة 

والقرآن قد دلّ على هذا النوع ِمن العهود، 

ُض أنواِعه باقًٌة إلى ذي وقد ظلت بع

ِمن الهجرة، عندما نزل  9الحجة سنة 

-صدر سورة "براءة" وأرسل بها النبً 

علً بن أبً طالب  -صلى هللا علٌه وسلم

، 9سنة  -رضً هللا عنه-فً حجة أبً بكر 

لتتلى على الناس فً الَموسم، وأول آٌات 

ِ َوَرُسولِِه إِلَى الَِّذٌَن فٌها: ) َبَراَءةٌ ِمَن هللاَّ

َعاَهْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن . َفِسٌُحوا فًِ 

ُر  ٌْ ُكْم َغ اأْلَْرِض أَْرَبَعَة أَْشُهٍر َواْعلَُموا أَنَّ
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َ ُمْخِزي اْلَكافِِرٌَن . 
ِ َوأَنَّ هللاَّ ُمْعِجِزي هللاَّ

 ِ ْوَم َوأََذاٌن ِمَن هللاَّ ٌَ اِس   َوَرُسولِِه إِلَى النَّ

َ َبِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن 
اْلَحجِّ اأْلَْكَبِر أَنَّ هللاَّ

ُتْم  ٌْ ٌر لَُكْم َوإِْن َتَولَّ ٌْ َوَرُسولُُه َفإِْن ُتْبُتْم َفُهَو َخ

ِر الَِّذٌَن  ِ َوَبشِّ ُر ُمْعِجِزي هللاَّ ٌْ ُكْم َغ َفاْعلَُموا أَنَّ

ٍب أَلٌٍِم . إاِلَّ الَِّذٌَن َعاَهْدُتْم ِمَن َكَفُروا بَِعَذا

ًبا َولَْم  ٌْ ْنقُُصوُكْم َش ٌَ اْلُمْشِرِكٌَن ُثمَّ لَْم 

ِهْم َعْهَدُهْم  ٌْ وا إِلَ ُكْم أََحًدا َفؤَتِمُّ ٌْ ٌَُظاِهُروا َعلَ

قٌِنَ  ٌُِحبُّ اْلُمتَّ  َ
تِِهْم إِنَّ هللاَّ -ٔ)التوبة:( إِلَى ُمدَّ

ٗ) .

واآلٌة األولى تضمنت إنهاء هذا النوع 

لَ أصحابه المطلَق ِمن المعاهدات؛ ألنه أمهَ 

أربعة أشهر ِمن ٌوم الحج األكبر "ٌوم 

ِمن الهجرة، تنتهً فً  9النحر" سنة 

ِمن  ٓٔالعاشر ِمن ربٌع الثانً سنة 

الهجرة؛ وذلك ألن العهد المحدد المدة ذَكَره 

 الَِّذٌَن َعاَهْدُتْم إاِلَّ فً قوله: ) -عّز وجلّ -هللا 

ًبا َولَْم  ٌْ ْنقُُصوُكْم َش ٌَ ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن ُثمَّ لَْم 

ِهْم َعْهَدُهْم  ٌْ وا إِلَ ُكْم أََحًدا َفؤَتِمُّ ٌْ ٌَُظاِهُروا َعلَ

قٌِنَ  ٌُِحبُّ اْلُمتَّ  َ
تِِهْم إِنَّ هللاَّ (، فهً إِلَى ُمدَّ

صرٌحٌة فً لزوم الوفاء بالعهد المإقت 

آلخر المدة طالما وفَّى به المشركون؛ فدل 

ٌُنسخ.   ذلك على أنه لم 

هل كانت سورة براءة "وآٌة السٌف فٌها" 

لعهود ِمن ناسخًة لمشروعٌة عقد هذه ا

 -وقت نزولها-أصلها؟ أم منهٌة للموجود 

منها، وإعالٌم للمشركٌن ِمن كل الطوابف 

بإلغاء هذه المعاهدة؛ إال ما استثناه الرسول 

كما سٌؤتً؟ -صلى هللا علٌه وسلم- 

لف صّرح بؤن آٌة ال شك أن كثًٌرا ِمن الس

السٌف ناسخة لكل مواَدعة ومعاَهدة. 

-فً تفسٌر قوله  -رحمه هللا-قال ابن كثٌر 

ْلِم َفاْجَنْح لََها -تعالى : )َوإِن َجَنُحوا لِلسَّ

 )ِ لْ َعلَى هللاَّ "قال ابن : (ٔٙ)األنفال:َوَتَوكَّ

عباس ومجاهد وزٌد بن أسلم وعطاء 

ً وعكرمة والحسن وقتادة: إن الخرسان

اآلٌة منسوخة بآٌة السٌف فً براءة 

ْوِم ) ٌَ ِ َواَل بِاْل ٌُْإِمُنوَن بِاهللَّ َقاتِلُوا الَِّذٌَن اَل 

ُ َوَرُسولُُه 
َم هللاَّ ُموَن َما َحرَّ ٌَُحرِّ اآْلِخِر َواَل 

ِدٌُنوَن ِدٌَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذٌَن أُوُتوا َواَل  ٌَ  

ٍد َوُهْم  ٌَ َة َعْن  ٌَ ٌُْعُطوا اْلِجْز اْلِكَتاَب َحتَّى 

، وفٌه نظر؛ ألن آٌة (9ٕ)التوبة:( َصاِغُرونَ 

براءة فٌها األمر بقتالهم إذا أمكن ذلك؛ 

فؤما إذا كان العدو كثٌفـًا فإنه ٌجوز 

مهادنتهم، كما دلت علٌه هذه اآلٌة 

صلى هللا علٌه -الكرٌمة، وكما فعل النبً 

ٌوم الحدٌبٌة؛ فال منافاة، وال نسخ،  -وسلم
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)تفسٌر ابن كثٌر وال تخصٌص. وهللا أعلم" 

. بتصرف ٌسٌر(

وفً الحقٌقة أنه نوع ِمن التخصٌص بحاٍل 

دون حال، ووقٍت دون وقت، حسب 

المصلحة وقوة المسلمٌن. 

حوا  ومما ٌإكد أن السلف الذٌن صرَّ

بالنسخ لم ٌقصدوا النسخ االصطالحً الذي 

ٌقتضً عدم جواز إنشاء هذه العقود فً 

أن سورة "براءة" نزلْت  أي وقٍت وحاٍل:

قد صالَح  -صلى هللا علٌه وسلم-والرسول 

على البقاء فٌها ما  -بعد فتحها-ٌهود خٌبر 

شاء هللا، وفً رواٌة: "ما شبنا"، وهو 

عهد مطلق غٌر محدد المدة كما هو 

صلى هللا -واضح، ولم ٌباِدر رسول هللا 

إلى إخراجهم مباشرة بعد  -علٌهم وسلم

ءة"، ولم ٌتكلم السلف فً منع نزول "برا

ذلك، وتؤخر إخراجهم ِمن خٌبر إلى عهد 

، ولو كان النسخ -رضً هللا عنه-عمر 

االصطالحً هو المقصود لما استمر هذا 

الصلح، وإنما نزلت سورة "براءة" فً 

آٌاتها األولى بإنهاء وإلغاء المعاهدات 

المطلقة القابمة مع المشركٌن إال ما أبقاه 

كٌهود  -صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا 

خٌبر؛ فهً إذن ال َتمنع إنشاء مثل هذه 

العقود ابتداًء عند الحاجة إلٌها، وإنما 

عز -ُتْنِهٌها وُتْعلِم الكفار بانتهابها، كما قال 

ا َتَخاَفنَّ ِمْن َقوْ : )-وجل اَنًة َفاْنبِْذ َوإِمَّ ٌَ ٍم ِخ

ٌُِحبُّ اْلَخابِنٌِنَ  َ اَل 
ِهْم َعلَى َسَواٍء إِنَّ هللاَّ ٌْ ( إِلَ

نهاء العهد ، أي أعلمهم بإ(8٘)األنفال:

وإلغابه حتى تكونوا أنتم وهم على سواء 

فً العلم بإلغاء العهد، وإال كان خٌانة 

وغدًرا. 

وٌإكد هذا أن َمن قال بالنسخ ِمن السلف 

قال: "إن آٌة السلف نسخت كل مواَدعة 

ومعلوم أن عامة العلماء على  ومصالَحة"،

مشروعٌة الهدنة المإقتة لعشر سنٌن، 

وخالفهم فٌما زاد علٌها، مع أن المانعٌن 

ِمن الزٌادة ال ٌمنعون منها أو ِمن الصلح 

المطلق عند الحاجة إلى ذلك؛ هذا ٌدل على 

النسخ االصطالحً.أنه لم ٌقصدوا  

"قال ابن : -رحمه هللا-قال القرطبً 

َفاَل َتِهُنوا : )-تعالى-العربً: قد قال هللا 

 ُ ْلِم َوأَْنُتُم اأْلَْعلَْوَن َوهللاَّ َوَتْدُعوا إِلَى السَّ

، فإذا كان المسلمون على (ٖ٘)محمد:( َمَعُكمْ 

ِعّزٍة وَمَنعة وجماعة عدٌدة وِشّدٍة شدٌدة 

فال ُصْلح، وإن كان للمسلمٌن مصلحٌة فً 

الصلح لَِنْفٍع ٌجتلبونه أو ضرٍر ٌدفعونه فال 

بؤس أن ٌبتدئ المسلمون إذا احتاجوا إلٌه، 
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صلى هللا علٌه -وقد صالََح رسول هللا 

بَ  -وسلم ٌْ ر على شروٍط نَقضوها أهلَ َخ

َبر(، وقد  ٌْ فنَقض ُصلَحهم )ٌعنً قبل فتح َخ

صالَح الضمرّي وأكٌدر دومة وأهل نجران، 

وقد هادن قرًٌشا لعشرة أعوام حتى نقضوا 

عهده، ومازالت الخلفاء والصحابة على 

هذه السبٌل التً شرعناها سالكة، 

وبالوجوه التً شرحناها عاملة... وقال 

: "ال تجوز مهادنة -رحمه هللا-الشافعً 

المشركٌن أكثر ِمن عشر سنٌن على ما 

عام  -صلى هللا علٌه وسلم-فعل النبً 

الحدٌبٌة، فإن هوِدن المشركون أكثر ِمن 

ذلك فهً منَتَقضة؛ ألن األصل فرض قتال 

المشركٌن حتى ٌإمنوا أو ٌعطوا الجزٌة". 

وقال ابن حبٌب من المالكٌة: "تجوز 

سنتٌن والثالث، وإلى مهادنتهم السَنَة وال

. )تفسٌر القرطبً باختصار(غٌر ُمّدة" 

 -رحمه هللا-مع أن هذا النقل عن الشافعً 

على عشر  فً عدم الجواز على الزٌادة

رحمه -سنٌن، ٌوضحه ما نقله ابن حجر 

عنه، ِمن أن ذلك إنما هو فً حاٍل دون  -هللا

حال، ووقٍت دون وقت. 

/ 7فً "الفتح" ) -رحمه هللا-قال ابن حجر 

"قال الشافعً: إَِذا َضُعَف  (:98ٔ

اْلُمْسلُِموَن َعْن قَِتاِل اْلُمْشِرِكٌَن َجاَزْت لَُهْم 

ٌُْعُطوَنُهْم؛ أِلَنَّ  ٍء  ًْ ِر َش ٌْ ُمَهاَدَنُتُهْم َعلَى َغ

اْلَقْتلَ لِْلُمْسلِِمٌَن َشَهاَدةٌ، َوإِنَّ اإْلِْساَلَم أََعزُّ 

ٌَُكفُّوا ِمْن أَْن ٌُ  ْعَطى اْلُمْشِرُكوَن َعلَى أَْن 

َعْنُهْم إاِلَّ فًِ َحالَِة َمَخاَفِة اْصِطاَلِم اْلُمْسلِِمٌَن 

؛ أِلَنَّ َذلَِك ِمْن َمَعانًِ  لَِكْثَرِة اْلَعُدوِّ

ُروَراِت، َوَكَذلَِك إَِذا أُِسَر َرُجلٌ ُمْسلٌِم َفلَْم  الضَّ

ٍة َجاَز".  ٌَ ٌُْطلَْق إاِلَّ بِفِْد

رحمه -ومثل هذا أًٌضا ما ذكره ابن قدامة 

 8حٌث قال فً "الُمْغنً" فً الجزء الـ -هللا

ا "ال ٌجوز المهادنة مطلقً  (:ٔٙٗ-9٘ٗ)

ِمن غٌر تقدٌر مدة؛ ألنه ٌفضً إلى ترك 

الجهاد بالكلٌة". قال: "وتجوز مهادنتهم 

على غٌر ماٍل، وأما إن صالََحهم على ماٍل 

نبُذلُه لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع 

منه، وهو مذهب الشافعً؛ ألن فٌه َصَغاًرا 

على المسلمٌن، وهذا محمول على غٌر 

إلٌه حالة الضرورة، فؤما إذا دعت 

ٌُخاف على المسلمٌن -الضرورة  وهو أن 

فٌجوز؛ وألن بذل المال  -الهالك أو األَْسر

له لدفع  وإن كان فٌه َصَغاٌر فإنه ٌجوز تحمُّ

َصَغاٍر أعظم منه، وهو القتل واألَْسر وسبً 

ٌُهم إلى ُكفرهم".  الُذّرٌة الذٌن ٌفضً َسب
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ٌَر الكبٌر )  (:9ٕ/ٙٔقال الشٌبانً فً السِّ

"وإذا خاف المسلمون المشركٌن فطلبوا 

 مواَدَعتهم، فؤبى المشركون أن ٌوادعوهم

حتى ٌعطٌهم المسلمون على ذلك ماالً؛ فال 

بؤس بذلك عند تحّقق الضرورة". 

إذا تبٌن لَك ذلك علمَت بجالء أنه إذا كانت 

أقوال العلماء فً المستضعف أنه ٌعمل 

بآٌات الصبر والصفح والعفو عمن ٌإذي 

سوله ِمن الذٌن أوتوا الكتاب هللا ور

والمشركٌن، أن هذه اآلٌات لٌست منسوخة 

فً حقه وحاله؛ فباألَولى آٌات المعاهدة 

رة -والمصالحات  الُمْطلَقة منها والُمَقدَّ

فهً لٌست منسوخة، بل مخّصصة  -بُمّدة

بؤوقاٍت وأحواٍل تكون المصلحة فٌها كذلك. 

والقدرة والعجز، والقوة والضعف، موازٌن 

لم ٌؤِت الشرع قط بإلغابها، مع االنتباه إلى 

أن العهود المطلقة عقوٌد جابزة، خالَف 

د،  توارٌث ِمن أي معقد الذمة فإنه عقٌد ُمَإبَّ

ٌَِحل  جٌل إلى جٌل ِمن أجٌال الكفار، ال 

للمسلمٌن إلغاإه، طالما بذل الكفار شروطه 

والتزموا بها، وأن ما ذكره العلماء 

المانعون ِمن العهد المطلَق إنما قصدوا به 

المَإبَّد، رغم أنهم ٌجٌزونه، وأسوأ منه 

عند الحاجة كما ذكرنا، ٌوضح ذلك أن 

ا ِمن أنه ٌإدي إلى ترك الِعلّة التً ذكروه

الجهاد بالكلٌة إنما قصدوا به العقد المإبد 

الالزم الذي ال ٌجوز إنهاإه بحال إلى نزول 

الذي ٌكسر  -صلى هللا علٌه وسلم-عٌسى 

الصلٌب وٌقتل الخنزٌر وٌضع الجزٌة كما 

ثبت فً الحدٌث المتفق على صحته، فهو 

ٌُنهً تشرٌع عقد الذمة، فال ٌقبل  الذي 

صلى -ة، أما العقد الجابز كعهد النبً الجزٌ

مع ٌهود المدٌنة، وعهده  -هللا علٌه وسلم

مع ٌهود خٌبر قْبل فتحها ثم عهده مع َمن 

وال -بقً منهم بعد فتحها؛ فهو لم ٌلزم 

منه ترك الجهاد بالكلٌة. وهللا أعلم. -ٌلزم 

هذا هو الملمح األول فً وثٌقة المدٌنة، 

د المدة،  وهو أن العهد كان غٌر محدَّ

والصواب جواز إنشاء هذه العقود عند 

صلى هللا -الحاجة إلى ذلك، كما فعل النبً 

.-علٌه وآله وسلم 

.-ء هللاإن شا-وللحدٌث بقٌة  

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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وثٌقة المدٌنة مع الٌهود .. 

( ٖمالمح ومعالم )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول 

هللا، أما بعد؛ 

تكلمنا فً المقال السابق عن وثٌقة 

المدٌنة، وعن أول ملمح فٌها، وهو أنها 

والكالم على كانت صلًحا غٌر محدد المدة، 

هذا النوع من العهود فً غاٌة األهمٌة فً 

وما ابتالهم هللا به واقع المسلمٌن المعاصر 

بسبب ذنوبهم وعدم تمسكهم بدٌنهم من 

ٍق وتسلُّط األعداء على العدٌد  ضعٍف وتفرُّ

من بالدهم، رحلوا عن بعضها بعساكرهم، 

وعن بعضها لم ٌرحلوا بعد، وبقىً تؤثٌرهم 

فً الجمٌع بالًغا، بالنظر إلى القوة 

العسكرٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة 

 واإلعالمٌة وغٌرها.

البد أن ٌعرف المسلمون حدود المرونة ف

، والتً السٌاسٌة المطلوبة، الجابزة شرًعا

فً  -صلى هللا علٌه وسلم-فعلها النبً 

فترات من دعوته ومعامالته مع الكفار؛ 

فالثبات ٌكون على الدٌن والمنهج والعقٌدة 

والحالل والحرام والسلوك واألخالق 

ا صلحً -اإلسالمٌة، أما المواقف السٌاسٌة 

فالبد من إدراك المساحة  -وحرًبا وعهًدا

الواسعة من الحركة التً أباحها الشرع 

والٌلزم الضرورة -حسب المصلحة 

 .-باإلصطالح الفقهً

وأكثر معامالت الدول اإلسالمٌة الٌوم 

ومعاهداتها مع الدول الكافرة ومع غٌر 

المسلمٌن فً بالد المسلمٌن البد أن ٌنظر 

والواجب هو النصح ، إلٌها بهذا المنظار

التام هلل ولكتابه ولرسوله وألبمة المسلمٌن 

ٌَُقرُّ إال مافٌه مصلحٌة حقٌقٌٌة  وعامتهم؛ فال 

للمسلمٌن، والٌكلَّف المسلمون ما ال 

ٌطٌقون مما ٌجلب علٌهم وعلى بالدهم 

الخراب والدمار واالحتالل األجنبً، لعدم 

اسًما -فقه طابفة زعمت رفع راٌة الجهاد 

ٌُعطى الكفار ما ال -ٌقةً ال حق ، كما ال

ٌستحقون، والٌداِهن المسلمون فً دٌنهم 

ٌُقِّروا بباِطل الكفار أو بالمساواة بٌن  ف

اإلسالم وبٌن أدٌان الكفر، وقد قال تعالى: 

ًَ ِدٌِن " الكافرون )  (.ٙ" لَُكْم ِدٌُنُكْم َولِ

وقد نقلنا بعض النقول فً هذ الباب، أعنً 

سواء فً بالدهم أو - جواز معاهدة الكفار

هذا النوع من العهود الذي  -فً بالدنا

للٌهود  -صلى هللا علٌه وسلم-عاهده النبً 

فً المدٌنة، ونستكمل بعض النقول 

 األخرى..

فً  -رحمه هللا-قال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة 

: ولهذا ٕٖٓ،8ٖٔالرسالة الصفدٌة صـ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ
وبٌن  كان بٌن النبً َصلَّى هللاَّ
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كثٌر من المشركٌن عهود مطلقة ومإقتة، 

فالمإقتة كانت الزمة، والمطلقة لم تكن 

 الزمة بل لكل منهما فسخها( 

وقال أٌضا: )وقد ظن طابفة من الفقهاء 

أنه ال ٌجوز أن ٌعاهد الكفار إال إلى أجل 

مسمى، ثم اضطربوا، فقال بعضهم: ٌجوز 

نقضه وال ٌكون الزًما، وقال بعضهم: بل 

كون الزما ال ٌنقضً، واضطربوا فً نبذ ٌ

ِه َوَسلَّمَ -النبً  ٌْ ُ َعلَ
العهد؛  -َصلَّى هللاَّ

، والصحٌح أنه ٌجوز العهد مطلًقا ومإجاًل 

فإن كان مإجاًل كان الزًما ال ٌجوز نقضه، 

تِِهْم{  ِهْم َعْهَدُهْم إِلَى ُمدَّ ٌْ وا إِلَ لقوله: }َفؤَتِمُّ

ا لم ٌكن ( وإن كان ُمطلَقً ٗ)سورة التوبة: 

دة  الزًما، فإن العقود الالزمة ال تكون مإبَّ

كالشركة والوكالة وغٌر ذلك.( وقد بسط 

ى من قال  هذا فً غٌر هذا الموضع، وسمَّ

 كل قول.

-وكذلك الفصل الذي عقده اإلمام ابن القٌم 

فً كتاب "أحكام أهل الذمة"  -رحمه هللا

فً جواز الهدنة المطلقة دون تحدٌد ُمّدة، 

لى من قال بعدم جوازه ردوًدا ورد ع

 ُمفّصلة..

فً كتاب أحكام  -رحمه هللا-قال ابن القٌم 

أهل الذمة: ) َفْصلٌ ]َهلْ َتُجوُز اْلُهْدَنُة 

ٍة؟[.  اْلُمْطلََقُة ُدوَن َتْحِدٌِد ُمدَّ

ًِّ اأْلَْمِر أَْن إَِذا ُعِرَف َهَذا  ُجوُز لَِولِ ٌَ َفَهلْ 

ْعقَِد اْلُهْدَنَة َمَع اْلُكفَّ  ُرهُ ٌَ ٌَُقدِّ اِر َعْقًدا ُمْطلًَقا اَل 

ةٍ  ٌَقُولُ: "َنُكوُن َعلَى اْلَعْهِد َما بُِمدَّ ، َبلْ 

ِشْبَنا"، َوَمْن أََراَد َفْسَخ اْلَعْقِد َفلَُه َذلَِك إَِذا 

قُولُ:  ٌَ ْغِدِر بِِه، أَْو  ٌَ أَْعلََم اآْلَخَر، َولَْم 

ُكْم َما  ِشْبَنا؟" "ُنَعاِهُدُكْم َما ِشْبَنا، َوُنقِرُّ

َفَهَذا فٌِِه لِْلُعلََماِء َقْواَلِن فًِ َمْذَهِب أَْحَمَد 

ِرِه: ٌْ  َوَغ

ًُّ فًِ  افِِع ُجوُز، َقالَ بِِه الشَّ ٌَ أََحُدُهَما: اَل 

َمْوِضٍع، َوَواَفَقُه َطابَِفٌة ِمْن أَْصَحاِب أَْحَمَد 

ِخ فًِ  ٌْ ِد"، َوالشَّ َكاْلَقاِضً فًِ "اْلُمَجرَّ

َرهُ."اْلُمْغنًِ"،  ٌْ ْذُكُروا َغ ٌَ  َولَْم 

ِه  ٌْ ُجوُز َذلَِك، َوُهَو الَِّذي َنصَّ َعلَ ٌَ انًِ:  َوالثَّ

ًُّ فًِ "اْلُمْخَتَصِر"، َوَقْد َذَكَر  افِِع الشَّ

ِن فًِ َمْذَهِب أَْحَمَد َطابَِفٌة آِخُرُهُم اْبُن  ٌْ اْلَوْجَه

 َحْمَداَن.

َها اَل   َتُكوُن َواْلَمْذُكوُر َعْن أَبًِ َحنٌَِفَة أَنَّ

َماِم َفْسَخَها اَلِزَمًة َبلْ َجابَِزةً  َز لِْْلِ ُه َجوَّ ، َفإِنَّ

َرِف اْلُمَقابِِل  َمَتى َشاَء. َوَهَذا اْلَقْولُ فًِ الطَّ

ِل. ًِّ اأْلَوَّ افِِع  لَِقْوِل الشَّ

ِن. ٌْ ِن اْلَقْولَ ٌْ َن َهَذ ٌْ الُِث: َوَسٌط َب  َواْلَقْولُ الثَّ

ًُّ عَ  افِِع ًِّ َوأََجاَب الشَّ بِ ُ -ْن َقْوِل النَّ َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َبَر:  -َعلَ ٌْ ُكُم "»أِلَْهِل َخ ُكْم َما أََقرَّ ُنقِرُّ

 ُ
ُ فًِ «" هللاَّ

ُكْم َما أَِذَن هللاَّ بِؤَنَّ اْلُمَراَد: ُنقِرُّ

ْرِع.  إِْقَراِرُكْم بُِحْكِم الشَّ
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ٌُْعلَُم إاِلَّ بِاْلَوْحًِ، فَ  َس َهَذا َقالَ: َوَهَذا اَل  ٌْ لَ

 ًِّ بِ ِر النَّ ٌْ ِه َوَسلَّمَ -لَِغ ٌْ ُ َعلَ  .-َصلَّى هللاَّ

َها إَِذا  ُهْم َظنُّوا أَنَّ َوأَْصَحاُب َهَذا اْلَقْوِل َكؤَنَّ

ِة، َفاَل  مَّ َدًة َكالذِّ َكاَنْت ُمْطلََقًة َتُكوُن اَلِزَمًة ُمَإبَّ

َفاِق، َوأِلَْجِل أَْن َتُكوَن اْلُهدْ  َنُة َتُجوُز بِااِلتِّ

تَِها، َوَذلَِك أَنَّ  ٌَ َدًة َفاَل ُبدَّ ِمْن َتْوفِ اَلِزَمًة ُمَإبَّ

 َ
أََمَر بِاْلَوَفاِء، َوَنَهى َعِن  -َعزَّ َوَجلَّ -هللاَّ

ُكوُن إاِلَّ إَِذا َكاَن اْلَعْقُد  ٌَ اْلَغْدِر، َواْلَوَفاُء اَل 

 اَلِزًما.

انًِ  َوابُ -َواْلَقْولُ الثَّ ُجوُز  أَنَّهُ  -َوُهَو الصَّ ٌَ

، َفإَِذا َكاَنْت ُمَإقََّتًة َعْقُدَها ُمْطلََقًة َوُمَإقََّتةً 

َجاَز أَْن ُتْجَعلَ اَلِزَمًة، َولَْو ُجِعلَْت َجابَِزًة 

ٌَُجوُز لُِكلٍّ ِمْنُهَما َفْسُخَها َمَتى َشاَء  ُث  ٌْ بَِح

ِرَكِة، َواْلَوَكالَِة، َواْلُمَضاَرَبِة َوَنْحِوَها  َكالشَّ

ِهْم َعلَى َجاَز ذَ  ٌْ ْنَبَذ إِلَ ٌُ لَِك، لَِكْن بَِشْرِط أَْن 

 َسَواٍء.

ُجوُز َعْقُدَها ُمْطلََقًة، َوإَِذا َكاَنْت ُمْطلََقًة لَْم  ٌَ َو

ؤْبٌِِد، َبلْ َمَتى َشاَء  ٌُْمِكْن أَْن َتُكوَن اَلِزَمَة التَّ

َنَقَضَها، َوَذلَِك أَنَّ اأْلَْصلَ فًِ اْلُعقُوِد أَْن ُتْعَقَد 

لَى أَيِّ ِصَفٍة َكاَنْت فٌَِها اْلَمْصلََحُة، عَ 

 َواْلَمْصلََحُة َقْد َتُكوُن فًِ َهَذا َوَهَذا.

ِن،  ٌْ َرَف ْعقَِد اْلَعْقَد اَلِزًما ِمَن الطَّ ٌَ َولِْلَعاقِِد أَْن 

ٌُْمِكُن َفْسُخُه إَِذا لَْم  ْعقَِدهُ َجابًِزا  ٌَ َولَُه أَْن 

ْمَنْع ِمْن َذلَِك َمانٌِع َشرْ  ٌَ  ً َس َهَنا ِع ٌْ ، َولَ

ُه  ُكوُن ُهَو اْلَمْصلََحَة، َفإِنَّ ٌَ َمانٌِع، َبلْ َهَذا َقْد 

ٍة َطِوٌلٍَة َفَقْد َتُكوُن  إَِذا َعَقَد َعْقًدا إِلَى ُمدَّ

َمْصلََحُة اْلُمْسلِِمٌَن فًِ ُمَحاَرَبتِِهْم َقْبلَ تِْلَك 

َف إَِذا َكاَن َذلَِك َقْد َدلَّ  ٌْ ِة، َفَك ِه اْلُمدَّ ٌْ َعلَ

ُة؟ نَّ  اْلِكَتاُب َوالسُّ

 ًِّ بِ ُة ُعُهوِد النَّ ِه َوَسلَّمَ -َوَعامَّ ٌْ ُ َعلَ
 -َصلَّى هللاَّ

َر  ٌْ َمَع اْلُمْشِرِكٌَن َكاَنْت َكَذلَِك ُمْطلََقًة َغ

َر اَلِزَمةٍ  ٌْ ، ِمْنَها َعْهُدهُ َمَع ُمَإقََّتٍة، َجابَِزًة َغ

َبَر فُتَِحْت، َوَصاَرْت  ٌْ َبَر، َمَع أَنَّ َخ ٌْ أَْهِل َخ

ُهوَد،  ٌَ اَنَها َكاُنوا ُهُم اْل لِْلُمْسلِِمٌَن، لَِكنَّ ُسكَّ

ُكْن ِعْنَدُهْم ُمْسلٌِم، َولَْم َتُكْن َبْعُد َنَزلَْت  ٌَ َولَْم 

َما َنَزلَْت فًِ "َبَراءَ  ِة، إِنَّ ٌَ ُة اْلِجْز ٌَ ةٌ" َعاَم آ

َبُر فُتَِحْت  ٌْ َتُبوَك َسَنَة تِْسٍع ِمَن اْلِهْجَرِة، َوَخ

ِة َسَنَة َسْبٍع. َوَمَع َهَذا،  ٌَ بِ ٌْ َة َبْعَد اْلُحَد َقْبلَ َمكَّ

 ًِّ بِ ُهوُد َكاُنوا َتْحَت ُحْكِم النَّ ٌَ ُ -َفاْل َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ٌَن َفإِنَّ اْلَعَقاَر ِمْلُك اْلُمْسلِمِ  -َعلَ

 ُدوَنُهْم.

ُه َقالَ لَُهْم:  ِن" أَنَّ ٌْ ِحٌَح َوَقْد َثَبَت فًِ "الصَّ

ُكْم َما ِشْبَنا"» ُكُم "»، أَْو «"ُنقِرُّ َما أََقرَّ

 ُ
 «".هللاَّ

ُ "»َوَقْولُُه: 
ُكُم هللاَّ ُرهُ اللَّْفُظ «" َما أََقرَّ ٌَُفسِّ

ا َمَتى ِشْبَنا أَْخَرجْ  َناُكْم اآْلَخُر، َوأَنَّ اْلُمَراَد: أَنَّ

 ِمْنَها.

ُهوِد  ٌَ َولَِهَذا أََمَر ِعْنَد َمْوتِِه بِإِْخَراِج اْل

َوالنََّصاَرى ِمْن َجِزٌَرِة اْلَعَرِب، َوأَْنَفَذ َذلَِك 

ُ َعْنهُ -ُعَمُر  ًَ هللاَّ  فًِ ِخاَلَفتِِه. -َرِض

ُد ْبُن َجِرٌٍر: أَنَّ  َوَقْد َذَكَر َطابَِفٌة ِمْنُهْم ُمَحمَّ

ةٍ  ًَ  ُكلَّ ِذمَّ ُعقَِدْت لِْلُكفَّاِر فًِ َداِر اإْلِْساَلِم َفِه
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ُهُم اْلُمْسلُِموَن َما  ٌُقِرُّ َعلَى َهَذا اْلُحْكِم، 

ِهْم، َفإَِذا اْسَتْغَنْوا َعْنُهْم  ٌْ اْحَتاُجوا إِلَ

اِر اْلُمْسلِِمٌَن. ٌَ  أَْخَرُجوُهْم ِمْن ِد

، لَُه َحظ  ِمَن اْلفِْقِه.  َوَهَذا َقْولٌ َقِوي 

ِه َوَسلَّمَ -َوَقْولُُه  ٌْ ُ َعلَ ُكْم َما : "»-َصلَّى هللاَّ ُنقِرُّ

 ُ
ُكُم هللاَّ ُ إِْقَراَرُكْم، «" أََقرَّ

أََراَد بِِه َما َشاَء هللاَّ

َر  َر َذلَِك َوَقَضى بِِه، أَْي: َفإَِذا َقدَّ َوَقدَّ

ٌُِرٌَد إِْخَراَجُكْم َفُنْخِرَجُكْم، لَْم  إِْخَراَجُكْم، بِؤَْن 

قُولُ اْلَقابِلُ: أََنا أُقٌُِم َنكُ  ٌَ ْن َظالِِمٌَن لَُكْم، َكَما 

ُ َوَما أََقاَمنًِ. َولَْم  فًِ َهَذا اْلَمَكاِن َما َشاَء هللاَّ

ُ »ٌُِرْد بَِقْولِِه: " 
ُكُم هللاَّ ُكْم « ": َما أََقرَّ ا ُنقِرُّ إِنَّ

ُ بَِوْحًٍ، َوإِْن َكاَن أََراَد َذلَِك َفهَ 
َذا َما أََباَح هللاَّ

 ًِّ بِ ِر النَّ ٌْ ٌُْمِكُن ِمْن َغ َمْعًنى َصِحٌٍح، َوَهَذا اَل 

ِه َوَسلََّم  - ٌْ ُ َعلَ
ٌُِرْد إاِلَّ -َصلَّى هللاَّ ُه لَْم  ، لَِكنَّ

ًَّ َكَما َقالَ: " َما ِشْبَنا ".(  اإْلِْقَراَر اْلَمْقِض

َواْلَمْقُصوُد: أَنَّ أٌضا: ) -رحمه هللا-وقال 

َ ُسْبَحاَنهُ 
وَرِة  هللاَّ َم اْلُمْشِرِكٌَن فًِ َهِذِه السُّ َقسَّ

 :إِلَى َثاَلَثِة أَْقَسامٍ 

لُ:[ أَْهلُ َعْهٍد ُمَإقَّتٍ  ةٌ َوُهْم ]اأْلَوَّ ، لَُهْم ُمدَّ

ْنقُُصوا  ٌَ ُمقٌُِموَن َعلَى اْلَوَفاِء بَِعْهِدِهْم لَْم 

ا َشَرُطوا لَُهْم، َولَْم  ًبا ِممَّ ٌْ اْلُمْسلِِمٌَن َش

ٌُوفُوا  ٌَُظاِهُروا ِهْم أََحًدا، َفؤََمَرُهْم بِؤَْن  ٌْ َعلَ

 لَُهْم بَِعْهِدِهْم َما َداُموا َكَذلَِك.

ُر  ٌْ انًِ:[ َقْوٌم لَُهْم ُعُهوٌد ُمْطلََقٌة َغ ]الثَّ

ِهْم َعْهَدُهْم، ُمَإقََّتةٍ  ٌْ ْنبُِذوا إِلَ ٌَ ، َفؤََمَرُهْم أَْن 

لُوُهْم أَْرَبَعَة أَْشُهٍر، َفإِ  ٌَُإجِّ َذا اْنَقَضِت َوأَْن 

اأْلَْشُهُر اْلَمْذُكوَرةُ َحلَّْت لَُهْم ِدَماُإُهْم 

 َوأَْمَوالُُهْم.

الُِث: َقْوٌم اَل ُعُهوَد لَُهمْ  ، َفَمِن اْلقِْسُم الثَّ

َنُه، ُثمَّ  ِ أَمَّ ْسَمَع َكاَلَم هللاَّ ٌَ اْسَتؤَْمَن ِمْنُهْم َحتَّى 

ٌَُقاتَ  هُ إِلَى َمؤَْمنِِه، َفَهُإاَلِء  ِر َردَّ ٌْ لُوَن ِمْن َغ

 َتؤِْجٌٍل.(.

 -رحمه هللا تعالى-َوقد رد اإلمام ابن القٌم 

َن َهَذا َوَهَذا َوَظنَّ أَنَّ  ٌْ ْق َب ٌَُفرِّ على َمْن لَْم 

لَةً  ، ولعلنا نعرض اْلُعُهوَد ُكلََّها َكاَنْت ُمَإجَّ

 ردوده هذه فً مقال قادم بإذن هللا تعالى.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
  

http://www.anasalafy.com/
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وثٌقة المدٌنة مع الٌهود مالمح 

( ٗومعالم )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول 

هللا، أما بعد؛ 

أشرنا فً المقال السابق إلى أن اإلمام ابن 

رد على من ظن أن  -رحمه هللا-القٌم 

العهود مع غٌر المسلمٌن التكون إال 

 مإقتة.. 

ْق : -رحمه هللا-ابن القٌم  قال ٌَُفرِّ َوَمْن لَْم 

َن َهَذا َوَهَذا َوَظنَّ أَنَّ اْلُعُهوَد ُكلََّها َكاَنْت  ٌْ َب

نِ  ٌْ َن أَْمَر ٌْ لًَة َفُهَو َب  :ُمَإجَّ

ْنبَِذ إِلَى  ٌَ َماِم أَْن  ُجوُز لِْْلِ ٌَ قُولَ:  ٌَ أََحُدُهَما: أَْن 

َإقًَّتا، َفَهَذا ُكلِّ ِذي َعْهٍد َعْهَدهُ، َوإِْن َكاَن مُ 

بَِقْولِِه: }إاِلَّ الَِّذٌَن ُمَخالٌِف لَِنصِّ اْلقُْرآِن 

ًبا  ٌْ ْنقُُصوُكْم َش ٌَ َعاَهْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن ُثمَّ لَْم 

ِهْم  ٌْ وا إِلَ ُكْم أََحًدا َفؤَتِمُّ ٌْ ٌَُظاِهُروا َعلَ َولَْم 

تِِهْم{ ]التوبة:  [، َوَقِد َٗعْهَدُهْم إِلَى ُمدَّ

اَنًة احْ  ٌَ ا َتَخاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخ وا بَِقْولِِه: }َوإِمَّ َتجُّ

ِهْم َعلَى َسَواٍء{ ]األنفال:  ٌْ [، 8َ٘فاْنبِْذ إِلَ

َما أََباَح َنْبَذ  ُه إِنَّ ِهْم؛ أِلَنَّ ٌْ ٌة َعلَ ُة ُحجَّ ٌَ َواآْل

اَنًة، َفإَِذا لَْم  ٌَ ِهْم إَِذا َخاَف ِمْنُهْم ِخ ٌْ َعْهِدِهْم إِلَ

َخْف ِمنْ  ِهْم، َبلْ ٌَ ٌْ َبُذ إِلَ ُجِز النُّ ٌَ اَنًة لَْم  ٌَ ُهْم ِخ

ِة ُمَطابٌِق لَِمْنُطوِق تِْلَك. ٌَ  َمْفُهوُم َهِذِه اآْل

قُولَ: َبِل اْلَعْهُد اْلُمَإقَُّت  ٌَ انًِ: أَْن  اأْلَْمُر الثَّ

ةُ  نَّ ِه اْلِكَتاُب َوالسُّ ٌْ ، َوُهَو َقْولُ اَلِزٌم َكَما َدلَّ َعلَ

ٌَُقالُ لَُه: َفإَِذا َكاَن َكَذلَِك ُعلََماِء، َجَماِهٌِر الْ  َف

 ًُّ بِ ِه َوَسلَّمَ -َفلَِم َنَبَذ النَّ ٌْ ُ َعلَ
اْلَعْهَد  -َصلَّى هللاَّ

َوَقْد إِلَى َجِمٌِع اْلُمَعاَهِدٌَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن؟ 

َقالَ َتَعالَى: }إاِلَّ الَِّذٌَن َعاَهْدُتْم ِمَن 

ًبا َولَْم اْلُمْشِرِكٌَن ُثمَّ لَْم  ٌْ ْنقُُصوُكْم َش ٌَ

ِهْم َعْهَدُهْم  ٌْ وا إِلَ ُكْم أََحًدا َفؤَتِمُّ ٌْ ٌَُظاِهُروا َعلَ

تِِهْم{ ]التوبة:  َم َنْبَذ َعْهِد ٗإِلَى ُمدَّ [، َفَقْد َحرَّ

تِِهْم،  َهُإاَلِء، َوأَْوَجَب إِْتَماَم َعْهِدِهْم إِلَى ُمدَّ

 َ
ٌَُقالُ: إِنَّ هللاَّ َف  ٌْ أََمَر  -اَنُه َوَتَعالَىُسْبحَ -َفَك

ُز بَِنْبِذ اْلُعُهوِد اْلُمَإقََّتِة؟  ٌَُجوِّ َفَقْولُ َمْن اَل 

ْعِف، َكَقْوِل  ِة الضَّ ٌَ اْلَعْهَد اْلُمْطلََق َقْولٌ فًِ َغا

اًل باَِل  ُز َنْبَذ ُكلِّ َعْهٍد، َوإِْن َكاَن ُمَإجَّ ٌَُجوِّ َمْن 

ُكوُن ، َفَقْولُُه ُسْبَحاَنُه َبْعَد هَ َسَببٍ  ٌَ َف  ٌْ َذا: }َك

ِ َوِعْنَد َرُسولِِه إاِلَّ  لِْلُمْشِرِكٌَن َعْهٌد ِعْنَد هللاَّ

الَِّذٌَن َعاَهْدُتْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َفَما 

ٌُِحبُّ   َ
اْسَتَقاُموا لَُكْم َفاْسَتقٌُِموا لَُهْم إِنَّ هللاَّ

قٌَِن{ ]التوبة:  ُ -[ ، َفَهُإاَلِء 7اْلُمتَّ
 - أَْعلَمُ َوهللاَّ

ِة، َوُهُم الَِّذٌَن  ٌَ ُهُم اْلُمْسَتْثَنْوَن فًِ تِْلَك اآْل

ٍة، َفإِنَّ َهُإاَلِء لَْو َكاَن  لَُهْم َعْهٌد إِلَى ُمدَّ

ِهْم َكَما َنَبَذ إِلَى  ٌْ َعْهُدُهْم ُمْطلًَقا لََنَبَذ إِلَ

ِرِهْم، َوإِْن َكاُنوا ُمْسَتقٌِِمٌَن َكافٌَِّن َعْن  ٌْ َغ

ُه لَْم قَِتالِ  ُه َنَبَذ إِلَى َجِمٌِع اْلُمْشِرِكٌَن أِلَنَّ ِه، َفإِنَّ

ْسَتِحقُّوَن بِِه اْلَوَفاَء،  ٌَ لٌ  ُكْن لَُهْم َعْهٌد ُمَإجَّ ٌَ

َر اَلِزَمٍة،  ٌْ َما َكاَنْت ُعُهوُدُهْم ُمْطلََقًة َغ َوإِنَّ

َوَكاَن َعْهُدُهْم أِلَْجِل َكاْلُمَشاَرَكِة، َواْلَوَكالَِة، 

َة، َوأََعزَّ اإْلِْساَلَم اْلَمصْ  ُ َمكَّ
ا َفَتَح هللاَّ لََحِة، َفلَمَّ

ْبَق فًِ اإْلِْمَساِك َعْن  ٌَ َوأََذلَّ أَْهلَ اْلُكْفِر لَْم 



21 
 

ؤُْمْر بِِه  ٌَ ُ بِِه، َولَْم 
ِجَهاِدِهْم َمْصلََحٌة، َفؤََمَر هللاَّ

ُكوَن قَِتالُ  ٌَ ِهْم َعلَى َسَواٍء لَِبالَّ  ٌْ ُهْم َحتَّى َنَبَذ إِلَ

 .َقْبلَ إِْعاَلِمِهْم َغْدًرا

ٌُْسَتَدلُّ بِِه َعلَى أَنَّ اْلَعْقَد اْلَجابَِز  َوَهَذا َقْد 

ْثُبُت ُحْكُم َفْسِخِه فًِ  ٌَ ِرَكِة، َواْلَوَكالَِة اَل  َكالشَّ

ْحَتجَّ بِِه  ٌَ ْعلََم بِاْلَفْسِخ، َو ٌَ َحقِّ اآْلَخِر َحتَّى 

قُولُ: إِنَّ اْلَوِكٌلَ اَل  ٌَ ْعلََم َمْن  ٌَ ْنَعِزلُ َحتَّى  ٌَ  

 بَِعْزلِِه.(

َوالَِّذٌَن َظنُّوا أَنَّ أٌضا: ) -رحمه هللا-وقال 

ُكوُن إاِلَّ ُمَإقًَّتا، َواْلَوَفاَء َواِجٌب،  ٌَ اْلَعْهَد اَل 

َحاُروا فًِ َجَواِز اْلَبَراَءِة إِلَى اْلُمْشِرِكٌَن، 

ْظَهُر َفَساُدهُ  ٌَ ْت َطابَِفٌة: َفَقالَ ، َفَصاُروا إِلَى َما 

ْبَرأُ ِمْن َنْقِض اْلَعْهِد، َوَهَذا َباِطلٌ ِمْن  ٌَ َما  إِنَّ

َفإِنَّ َمْن َنَقَض اْلَعْهَد َفاَل َعْهَد ، ُوُجوٍه َكثٌَِرةٍ 

ْحَتاُج َهَذا إِلَى َبَراَءٍة َواَل أََذانٍ  ٌَ ، َفإِنَّ لَُه، َواَل 

 ًُّ بِ َة الَِّذٌَن َصالََحُهُم النَّ ُ صَ -أَْهلَ َمكَّ لَّى هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ا َنَقُضوا اْلَعْهَد  -َعلَ ِة لَمَّ ٌَ بِ ٌْ ْوَم اْلُحَد ٌَ

ْكُتَم  ٌَ َ أَْن 
ِهْم، َوَكَتَم َمِسٌَرهُ، َوَدَعا هللاَّ ٌْ َساَر إِلَ

ِهْم َحاِطُب ْبُن أَبًِ  ٌْ ا َكَتَب إِلَ َخَبَرهُ َعْنُهْم، َولَمَّ

ُ فِ 
ٌِه َما أَْنَزلَ، َولَْم َبْلَتَعَة بَِخَبِرِه أَْنَزلَ هللاَّ

 ِ َة إاِلَّ َوَرُسولُ هللاَّ ْفَجؤْ أَْهلَ َمكَّ ٌَ- ُ َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َقْد َنَزلُوا بَِساَحتِِهْم،  -َعلَ َوُجُنوُد هللاَّ

 َوَهَذا َكاَن َعاَم َثَماٍن َقْبلَ ُنُزوِل "َبَراَءةٌ".

 ًُّ بِ ًضا َفالنَّ ٌْ ُ َعلَ -َوأَ ِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاَّ أَْرَسلَ  -ٌْ

 ًٍّ ُ َعْنُهَما-أََبا َبْكٍر، َوأَْرَدَفُه بَِعلِ
ًَ هللاَّ  -َرِض

َفَنَبَذ اْلُعُهوَد إِلَى ٌُْإِذُن بُِسوَرِة "َبَراَءةٌ"، 

ْنبِْذَها إِلَى َمْن  ٌَ َجِمٌِع اْلُمْشِرِكٌَن ُمْطلًَقا، لَْم 

ْنقُضْ  ٌَ  .َنَقَض ُدوَن َمْن لَْم 

ًضا،  ٌْ َما فَ َوأَ اْلقُْرآُن َنَبَذَها إِلَى اْلُمْشِرِكٌَن، َوإِنَّ

ةٌ َوَوَفاءٌ  ، َفَمْن َكاَن اْسَتْثَنى َمْن َكاَن لَُه ُمدَّ

ِه. ٌْ ْنبِْذ إِلَ ٌَ ْرَطاِن لَْم   فٌِِه َهَذاِن الشَّ

ُكوُن  ٌَ َف  ٌْ ُه ُسْبَحاَنُه َقالَ: }َك ًضا، َفإِنَّ ٌْ َوأَ

 ِ َوِعْنَد َرُسولِِه إاِلَّ  لِْلُمْشِرِكٌَن َعْهٌد ِعْنَد هللاَّ

الَِّذٌَن َعاَهْدُتْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َفَما 

[، 7اْسَتَقاُموا لَُكْم َفاْسَتقٌُِموا لَُهْم{ ]التوبة: 

ْرِك َمانًِعا  -سبحانه وتعالى-َفَجَعلَ  َنْفَس الشِّ

بِِه ِمَن اْلَعْهِد إاِلَّ الَِّذٌَن لَُهْم َعْهٌد ُمَإقٌَّت َوُهْم 

 ُموفُوَن.

ًِّ َوأَْحَمَد:  افِِع َوَقالَْت َطابَِفٌة ِمْن أَْصَحاِب الشَّ

َما ُهَو َمْنُعُهْم ِمَن  َبِل اْلَعْهُد الَِّذي أُِمَر بَِنْبِذِه إِنَّ

ْهِر اْلَحَراِم. َقالُوا  ِت، َوقَِتالُُهْم فًِ الشَّ ٌْ -اْلَب

ْعلَى ٌَ  : َوَفْصلُ -َوَهَذا لَْفُظ اْلَقاِضً أَبًِ 

َن  ٌْ ُه َقْد َكاَن َب اْلِخَطاِب فًِ َهَذا اْلَباِب: أَنَّ

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َرُسوِل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ
َن  -َصلَّى هللاَّ ٌْ َوَب

ٌَُصدَّ أََحٌد  َجِمٌِع اْلُمْشِرِكٌَن َعْهٌد، َوُهَو أَْن اَل 

ْهِر  َخاُف أََحٌد فًِ الشَّ ٌَ ِت، َواَل  ٌْ َعِن اْلَب

 ُ
 َعْهَدُهْم أَْرَبَعَة أَْشُهٍر، اْلَحَراِم، َفَجَعلَ هللاَّ

َن أَْقَواٍم ِمْنُهْم ُعُهوٌد إِلَى أََجٍل  ٌْ َنُه َوَب ٌْ َوَكاَن َب

ى، َفؤُِمَر بِاْلَوَفاِء لَُهْم، َوإِْتَماِم َعْهِدِهْم  ُمَسّمً

ْخَش َغْدَرُهْم. ٌَ  إَِذا لَْم 

ا: َوَذلَِك أَنَّ َمْنَعُهْم  ًضا َضِعٌٌف ِجّدً ٌْ َوَهَذا أَ

ِة فًِ مِ  ٌَ ِر َهِذِه اآْل ٌْ ِت ُحْكٌم أُْنِزلَ فًِ َغ ٌْ َن اْلَب
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َما  َها الَِّذٌَن آَمُنوا إِنَّ ٌُّ ا أَ ٌَ َقْولِِه َتَعالَى: }

ْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم  ٌَ اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفاَل 

[: َوَهَذا 8َٕبْعَد َعاِمِهْم َهَذا{ ]التوبة: 

ُر َمْعَنى قَ  ٌْ ِ اْلَمْعَنى َغ ْولِِه: }َبَراَءةٌ ِمَن هللاَّ

َوَرُسولِِه إِلَى الَِّذٌَن َعاَهْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ 

 [.ٔ]التوبة: 

ًضا،  ٌْ َفَمْنُعُهْم ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َعام  َوأَ

ُكْن لَُه َعْهٌد،  ٌَ فٌَِمْن َكاَن لَُه َعْهٌد َوَمْن لَْم 

ٌة بِاْلُمَعاَهِدٌَن  َكَما َقالَ َتَعالَى: َواْلَبَراَءةُ َخاصَّ

ِ َوَرُسولِِه إِلَى الَِّذٌَن َعاَهْدُتْم  }َبَراَءةٌ ِمَن هللاَّ

قُلْ: ٔالتوبة: ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ] ٌَ [ ، َولَْم 

َما  )إِلَى َجِمٌِع اْلُمْشِرِكٌَن( َكَما َقالَ ُهَناَك: }إِنَّ

ْقَرُبوا اْلَمْسِجَد  ٌَ اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفاَل 

 [. 8ٕاْلَحَراَم{ ]التوبة: 

ًضا  ٌْ ٌَُوفَّى لَُه إِلَى أََجلِِه، َوُهُم َوأَ َفَمْن لَُه أََجلٌ 

ْسَتقٌُِم الَِّذٌَن َعاَهُدوهُ،  ٌَ َفَما اْسَتَقاُموا لَُهْم 

لَُهْم، َوَمَع َهَذا َفُهْم َمْمُنوُعوَن ِمَن اْلَمْسِجِد 

 .اْلَحَرامِ 

ًضا َفاْلَمْنُع ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكاَن  ٌْ َوأَ

ُرهُ  ٌْ ً  َوَغ -ٌَُناِدي بِِه أَُبو َبْكٍر َوأَْعَواُنُه َعلَ

ُ َعْنُهْم أَْجَمعِ 
ًَ هللاَّ ْوَم -ٌنَ َرِض ٌَ ٌَُناُدوَن  ، َف

ْحِر: "  نَّ َبْعَد اْلَعاِم ُمْشِرٌك، َواَل »النَّ ُحجَّ ٌَ اَل 

انٌ  ٌَ ِت ُعْر ٌْ ُطوَفنَّ بِاْلَب ا َنْبُذ اْلُعُهوِد «". ٌَ َوأَمَّ

  ً هُ َعلِ َما َتَوالَّ ُ َعْنهُ -َفإِنَّ
ًَ هللاَّ أِلَْجِل  -َرِض

 اْلَعاَدِة الَّتًِ َكاَنْت فًِ اْلَعَرِب.

ًضا،  ٌْ ِت لَْم َوأَ ٌْ اِج اْلَب َفاأْلََماُن الَِّذي َكاَن لُِحجَّ

 ًِّ بِ ُكْن بَِعْهٍد ِمَن النَّ ِه َوَسلَّمَ -ٌَ ٌْ ُ َعلَ
 -َصلَّى هللاَّ

َوأََماٍن ِمْنُه، َبلْ َكاَن َهَذا ِدٌُنُهْم فًِ 

ةِ  ٌَّ ُ: اْلَجاِهلِ ِه َحتَّى أَْنَزلَ هللاَّ ٌْ ، َوَقاَم اإْلِْساَلُم َعلَ

َما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس }ٌَ  َها الَِّذٌَن آَمُنوا إِنَّ ٌُّ ا أَ

ْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم َهَذا{  ٌَ َفاَل 

ِة ُمنُِعوا، اَل 8ٕ]التوبة:  ٌَ [ ، َفبَِهِذِه اآْل

 ُ بِاْلَبَراَءِة ِمَن اْلُمَعاَهِدٌَن، َوَقْد َكاَن أَْنَزلَ هللاَّ

ا أَ  ٌَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل ُتِحلُّوا َشَعابَِر فٌِِهْم: } ٌُّ

ْهَر اْلَحَراَم َواَل اْلَهْدَي َواَل اْلَقاَلبَِد  ِ َواَل الشَّ هللاَّ

ْبَتُغوَن َفْضاًل ِمْن  ٌَ َت اْلَحَراَم  ٌْ ٌَن اْلَب َواَل آمِّ

ِهْم َوِرْضَواًنا{ ]المابدة:  َفُنُهوا َعِن [، َٕربِّ

ِض لَِقاِصِدٌهِ  َعرُّ ا ُمنَِع ِمْنُه  التَّ ُمْطلًَقا، ُثمَّ لَمَّ

ُهْم َمْمُنوُعوَن ِمْن  اْلُمْشِرُكوَن، َوَعلُِموا أَنَّ

َنُهْم َبْعَد َذلَِك  ِ َتَعالَى، َكاَن َمْن أَمَّ ِجَهِة هللاَّ

ِ َوَرُسولِهِ   .َظالًِما لَِنْفِسِه ُمَحاِرًبا هلِلَّ

ْهِر اْلَحَراِم َفقَ  ا اْلَقْتلُ فًِ الشَّ ْد َكاَن َوأَمَّ

ًما  ْهِر اْلَحَراِم ُمَحرَّ ْسؤَلُوَنَك َعِن الشَّ ٌَ بَِقْولِِه: }

[ 7ٕٔقَِتاٍل فٌِِه قُلْ قَِتالٌ فٌِِه َكبٌٌِر{ ]البقرة: 

. 

لَِف:  َفإِْن َكاَن لَْم َوفًِ َنْسِخِه َقْواَلِن لِلسَّ

ِة إَِذْن فٌِِه، َوإِْن َكاَن  ٌَ ُكْن فًِ اآْل ٌَ ٌُْنَسْخ لَْم 

ُدلُّ َعلَى َمْنُسوخً  ٌَ َس فًِ "اْلَبَراَءِة" َما  ٌْ ا َفلَ

لَِف: إِنَّ َهِذِه َنْسِخهِ  ، َواَل َقالَ أََحٌد ِمَن السَّ

َها  ْهِر اْلَحَراِم، َوإِنَّ َة أََباَحِت اْلقَِتالَ فًِ الشَّ ٌَ اآْل

َما فٌَِها  َة إِنَّ ٌَ اِسَخُة لَِتْحِرٌِمِه، َفإِنَّ َهِذِه اآْل النَّ

ْهُر اْلَحَراُم، اْلَبَراَءةُ مِ  َن اْلُمَعاَهِدٌَن، َوالشَّ

ٌَُقاتِلَ  ُجوُز أَْن  ٌَ ُكْن  ٌَ ا، َفلَْم  َكاَن َتْحِرٌُمُه َعاّمً
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َما  ُة َتْحِرٌِم اْلقَِتاِل فٌِِه إِنَّ ٌَ فٌِِه اْلُمَحاِرُبوَن َوآ

ًِّ َقْبلُ، َولَْم  َنَزلَْت بَِسَبِب اْبِن اْلَحْضَرِم

ُكوُنوا ُمَعاَهِدٌَن، َوإِ  َما َعاَهَدُهْم َبْعَد َبْدٍر ٌَ نَّ

 بِؤَْرَبِع ِسنٌَِن.

ًضا،  ٌْ ِهْم َوأَ ٌْ أَ إِلَ ُه اْسَتْثَنى ِمَن الَِّذٌَن َتَبرَّ َفإِنَّ

، َوأُولَبَِك اَل َمْن َعاَهَدهُ ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ 

ِرِه،  ٌْ ْهِر اْلَحَراِم َواَل َغ ٌَُباُح قَِتالُُهْم اَل فًِ الشَّ

فَ  ٌْ َما ُهَو اْلقَِتالُ فًِ  َفَك ُكوُن الَِّذي أََباَحُه إِنَّ ٌَ

ْهِر اْلَحَراِم؟  الشَّ

ًضا، َفاأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فًِ َقْولِِه: }َفإَِذا  ٌْ َوأَ

[، إِْن ٘اْنَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم{ ]التوبة: 

ُدلُّ َعلَى َبَقاِء  ٌَ اَلَثَة َوَرَجًبا"، َفَهَذا  َكاَنِت "الثَّ

ْحِرٌِم فٌَِها، َفَبَطلَ َهَذا اْلَقْولُ، َوإِْن َكاَنِت التَّ 

ْوُم اْلَحجِّ اأْلَْكَبِر َعاَم  ٌَ لَُها  "اأْلَْرَبَعَة الَّتًِ أَوَّ

ُ َعْنهُ -َحجَّ أَُبو َبْكٍر 
ًَ هللاَّ ، َوآِخُرَها -َرِض

َس لَُه  ٌْ َم فٌَِها قَِتالَ َمْن لَ َربٌٌِع"، َفَقْد َحرَّ

َفلَْو َكاَن َتالَُهْم إَِذا اْنَقَضْت، َعْهٌد، َوأََباَح قِ 

ٌَُباُح قَِتالُُه فًِ  َما أََباَح قَِتالَ َمْن َكاَن  إِنَّ

اأْلَْشُهِر اْلُحُرِم َواَل َعْهَد لَُه، َفَهَذا ُمَحاِرٌب 

، َمْحٌض اَل َحاَجَة إِلَى َتؤِْجٌلِِه أَْرَبَعَة أَْشُهرٍ 

ِر َفإِنَّ قَِتالَُه َكاَن ُمَباًحا ِعْنَد  ٌْ َهُإاَلِء فًِ َغ

 اأْلَْرَبَعِة.

ُ َقْتلَ 
َما أََباَح هللاَّ ْقِدٌِر، إِنَّ ًضا َفَعلَى َهَذا التَّ ٌْ َوأَ

ِه اْلَعْهَد إَِذا اْنَقَضْت َهِذِه اأْلَْرَبَعُة،  ٌْ َمْن َنَبَذ إِلَ

َكَما َقالَ: }َفإَِذا اْنَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتلُوا 

ُث َوَجْدُتُموُهْم{ ]التوبة: اْلُمْشِرِكٌَن  ٌْ  [.َ٘ح

ِهُم اْلُعُهوَد  ٌْ َفلَْو َكاَن قَِتالُ َهُإاَلِء الَِّذٌَن َنَبَذ إِلَ

ْشَتِرْط فًِ ِحلِِّه اْنقَِضاَء  ٌَ ِرَها لَْم  ٌْ ُمَباًحا فًِ َغ

ْقَتِضً أَنَّ قَِتالَُهْم  ٌَ اأْلَْرَبَعِة أَْشُهٍر: َفإِنَّ َذلَِك 

ِت اأْلَْرَبَعُة، َفإِنَّ اْلُمَعلََّق ُمَباٌح إَِذا اْنَقضَ 

ٌَُقالُ: إِنَّ  َف  ٌْ ْرِط ُعِدَم ِعْنَد َعَدِمِه، َفَك بِالشَّ

قَِتالَُهْم َكاَن ُمَباًحا، َسَواٌء اْنَقَضْت َهِذِه أَْو لَْم 

ُم قَِتالَُهْم فًِ تِْلَك  ٌَُحرِّ َما َكاَن  َتْنَقِض؟ َوإِنَّ

 اأْلَْرَبَعِة اَل ُمْطلًَقا.

ْظَهُر فٌَِها ِمْن َتْحِرٌِف َفهَ  ٌَ َكلَُّفاُت الَّتًِ  ِذِه التَّ

ُن َفَساَدَها َبَناَها أَْصَحاُبَها َعلَى  ٌِّ ٌَُب اْلقُْرآِن َما 

ُكوُن  ٌَ أَْصٍل َفاِسٍد، َوُهَو أَنَّ اْلُمَعاَهِدٌَن اَل 

ى! َوُهَو ِخاَلُف  َعْهُدُهْم إاِلَّ إِلَى أََجٍل ُمَسّمً

نَّ  ِة، َوِخاَلُف اأْلُُصوِل َوِخاَلُف اْلِكَتاِب َوالسُّ

 َمْصلََحِة اْلَعالَِمٌَن.

ِن،  ٌْ ْوَع َتَناَولُ النَّ ٌَ َفإَِذا ُعلَِم أَنَّ اْلُمَعاَهِدٌَن 

َس بَِعْقٍد  ٌْ َ أََمَر بَِنْبِذ اْلَعْهِد الَِّذي لَ
َوأَنَّ هللاَّ

ِزِم، َكاَن فِ  ً اَلِزٍم، َوأََمَر بِاْلَوَفاِء بِاْلَعْهِد الالَّ

ِه،  ٌْ َهَذا إِْقَراٌر لِْلقُْرآِن َعلَى َما َدلَّ َعلَ

ْرِع،  ُة َوأُُصولُ الشَّ نَّ ِه السُّ ٌْ َوَواَفَقْتُه َعلَ

ُ اْلُمْسَتَعاُن.(.َوَمَصالُِح اإْلِْساَلمِ   ، َوهللاَّ
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وثٌقة المدٌنة مع الٌهود .. 

( ٘مالمح ومعالم )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول 

بعد؛هللا، أما  

فقد ذكرنا فً المقاالت السابقة الملمح 

األول فً وثٌقة المدٌنة، وهً أنها كانت 

ن العهد  ٌْ غٌر محددة المدة، وذكرنا الفرق ب

الذي هو عقد -المطلَق والعهد المإبد 

ٌٌن الذي ٌرتكز على ركنٌن أساس -الذمة

ن ِمن اآلٌة الكرٌمة: ) ٌْ َقاتِلُوا الَِّذٌَن مستنَبَط

ْوِم اآْلِخِر َواَل  ٌَ ِ َواَل بِاْل ٌُْإِمُنوَن بِاهللَّ اَل 

ِدٌُنوَن  ٌَ ُ َوَرُسولُُه َواَل 
َم هللاَّ ُموَن َما َحرَّ ٌَُحرِّ

قِّ ِمَن الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى ِدٌَن اْلحَ 

ٍد َوُهْم َصاِغُرونَ  ٌَ َة َعن  ٌَ ( ٌُْعُطوا اْلِجْز

و: أداء الجزٌة عن ؛ فاألول ه(9ٕ)التوبة:

ٌٍد، وهً تإخذ ِمن الرجال البالغٌن العقالء؛ 

ال تإخذ ِمن الصبٌان وال ِمن النساء. 

غار، قال البغوي  والثانً: هو الصَّ

َغار هو -رحمهما هللا-والشافعً  : "الصَّ

جَرٌان أحكام اإلسالم علٌهم". 

ونحن نتكلم فً هذه المقالة عن الملمح 

الثانً فً وثٌقة المدٌنة، وهو "مسؤلة 

وقد ظنَّ بعُض أهِل العلم أن الجزٌة"، 

العهد المطلَق ٌقتضً تعطٌلَ الجهاد 

نوع ِمن وإسقاط الجزٌة، فقال بنسخ هذا ال

ا عدم صحة ذلك؛ ألن العهد  نَّ ٌَّ العهود، وقد َب

المطلق عهد جابز، وقد نقلنا عن ابن تٌمٌة 

وابن القٌم وابن حبٌب ِمن المالِكٌة 

وغٌرهم جواز هذا النوع حسب مصلحة 

المسلمٌن، وقدرتهم وعجزهم، وقوتهم 

صلى هللا -وضعفهم، ثم إن أفعال النبً 

ُده للعقد ال تتعاَرض؛ فَعق -علٌه وسلم

ال ٌنسخ  -كالحدٌبٌة لعشِر سنٌن-المإقَّت 

كعهد ٌهود المدٌنة وٌهود -العقد المطلَق 

. -خٌبر 

وأما اآلٌات التً تؤمر بقتال المشركٌن 

ٌُعطوا الجزٌة، فرغم  وأهل الكتاب حتى 

رة فً ا لتارٌخ؛ إال أن الجمع أنها متؤخِّ

ن األدلة، وكالم أهل العلم أن  ٌْ ُمْمِكٌن ب

ٌُلَجؤ إلٌه إال مع إثبات التارٌخ  النسخ ال 

وعدم إمكان الجمع، وقد ذكرنا أن الجمع 

ح بعض السلف بالنسخ؛  ُمْمِكٌن، وإن صرَّ

فإن هذه األقوال ال ٌلزم منها إثبات النسخ 

ا ِمن قْبل-االصطالحً   نَّ ٌَّ .-كما َب
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فإذا كان الجمع ُمْمِكًنا وجب إِعمالُ 

الدلٌلٌن، والجمع هنا ُمْمِكٌن بَِجْعِل وَحْمِل 

كلِّ دلٌٍل على وقٍت، وعلى حاٍل مختلِف عن 

صلى هللا علٌه -فالرسول  الحال اآلخر؛

لم ٌؤخذ الجزٌة ِمن ٌهود المدٌنة،  -وسلم

وال جرى لها ذكر فً هذه المعاهدة وال 

شك، وكذا لم ٌؤخذها ِمن ٌهود خٌبر، وقد 

قال بعُض أهِل العلم: ألنها لم تكن نزلت، 

وال شك أن الجزٌة كانت معلومة قْبل 

ل إٌجابها فً سنة اإلسالم وبعَده، ولكن نز

فً سورة براءة؛ إال أن هذا اإلٌجاب كان  9

ٌَت الشَّوكة واشتد الَجناح وُشِرع  بعد أن َقِو

جهاُد الطلَب، وحقٌقة هذا القول النسخ لما 

ا َضْعَفه.  نَّ ٌَّ قبله، وقد َب

لم قد قالوا عن نصوص وإذا كان أهل الع

الصبر والصفح والعفو عمن آذى هللا 

ٌَعمل بها َمن كان مستضعًفا،  ورسوله أنه 

ولٌست منسوخة، وقالوا إن المسلمٌن 

ٌجوز لهم أن ٌصالِحوا المشركٌن على ماٍل 

ٌدفعه المسلمون وإن كان َصَغاًرا؛ ألنه 

لدفع َصَغاٍر أعظم منه؛ فباألَْولى القول 

لُمطلَقة التً ال ٌدفع الكفاُر بجواز العهود ا

فٌها الجزٌة وكذا ال ٌدفع المسلمون. 

الملمح الثانً ِمن عهد المدٌنة مع  وهذا

الٌهود، أنه لم ٌتضمن دفعهم ألي ماٍل 

للمسلمٌن؛ وهذا ألن مصلحة المسلمٌن فً 

أول نشؤة دولتهم كانت فً تحقٌق هذه 

المعاهدة. 

تالل وكذلك وهم فً ظروفهم فً عهود االح

ًّ أو  األجنبً لبالدهم، والرحٌل الشكل

ًّ أو الحقٌقً لقُّواتهم، لكن مع بقاء  الجزب

التؤثٌر والتهدٌد الضخم لبالِدهم، ومازالت 

فضاًل عن -قوة بالد المسلمٌن وجٌوشهم 

هم،  -جماعاتهم أضعف بكثٌر من َعُدوِّ

نقول: فً ظروفهم هذه؛ هم أولى بالعمل 

مة التً ع صلى -مل النبً بالنصوص المتقدِّ

بما تضمنته فً أول دولة  -هللا علٌه وسلم

المسلمٌن بالمدٌنة. 

وُرّبما كانت محاولة فرض الشروط 

الُعَمرٌة على َمن ٌعٌشون ببالد المسلمٌن 

سواء كانوا أهلَ كتاب أو -ِمن الكفار 

كاد ٌجزم كلُّ عاقٍل ٌعِرف الواقع ٌ -وثنٌٌن

أنه ٌترتب علٌه تهدٌد استقالل بالدهم 

ووحدتها، وٌمثل بقوة خطر تقسٌمها، 

وربما زاد األمر إلى القضاء على جٌوشهم 

الوطنٌة، وقد وقع فً بعض البالد بؤقل ِمن 

ذلك كالعراق، وكذا القضاء على جماعات 
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الدعوة والمقاومات الجهادٌة لمن ٌرٌد 

ل بالدهم.احتال 

وَمن تؤمل فً التارٌخ الحدٌث للمسلمٌن 

فً وثابق استقالل كثٌر ِمن بالدهم التً 

كانت محتلة؛ وجد أنهم لم ٌكونوا ٌقدرون 

على رفع تؤثٌر األعداء الثقافً والسٌاسً 

والعسكري واالقتصادي والقانونً، بل 

الُمَمثَّل فً بقاء قوات االحتالل فً أجزاٍء 

ِمن البالد فً صورة قواعد عسكرٌة، فضالً 

عن فرض الجزٌة على رعاٌاهم ِمن غٌر 

المسلمٌن. 

ولقد كانت أكبر مبررات احتالل البالد 

ن اإلسالمٌة من قِبَ  ٌْ ل الغرب نزاعات ب

بعض المسلمٌن وبعض النصارى، تدخلت 

على إثرها القوات األجنبٌة؛ بزعم حماٌة 

وكذا كانت البداٌة للتشرٌعات  األقلٌّات،

الغربٌة أن تجد طرٌقها إلى بالدنا ِمن خالل 

ات، وحتى البالد التً لم ُتحتل هذه المنازع

كمعظم الجزٌرة العربٌة قْبل تكوٌن الدولة -

احتاجت كذلك لعقد  -السعودٌة الحالٌة

تفاهمات مع الدول الغربٌة بعد أن تكونت 

الدولة السعودٌة، كان أحسن شروطها 

السماح بتطبٌق قوانٌن الشرٌعة اإلسالمٌة، 

والتً لم ٌقدر المسلمون إلى اآلن فً 

ا ِمن البالد أن ٌصلوا إلٌه، رغم غٌره

رغبة الشعوب الجاِرفة فً ذلك، وربما 

رغبة فرٌق ِمن الحكام لذلك، ونص 

الدساتٌر الوطنٌة على ذلك، ولكّن الرغبات 

شًء والواقع شًء آخر ال ٌزال متؤخًرا 

عنه بكثٌر. 

لتالً كانت الحاجة إلى مثل هذه وبا

التفاهمات أو المعاهدات، التً لم تتضمن 

فرض الجزٌة على َمن ٌقٌمون إقامًة دابمة 

فً البالد، وكثٌر منهم لمصلحتها فً 

فهذه تطوٌر شبونها وتحدٌث دولتها؛ 

بد أن ُتوضع فً الحسبان قْبل أن  األمور ال

ٌتسرع البعض كبعض الجماعات الصدامٌة 

التً َحَكمت على كلِّ بالد اإلسالم بالكفر أو 

بؤنها طابفة ممتنعة، بما فً ذلك الدولة 

السعودٌة؛ ألجل عدم فرض الجزٌة، وغفل 

عن موازنة المصلحة والمفسدة، والقدرة 

والعجز فً اختٌار أي نوع ِمن أنواع 

لعهود التً تصلح للوقت والحال الذي فٌه ا

المسلمون. 

وبالتؤكٌد إن الدول اإلسالمٌة التً وقعت 

تحت االحتالل المباشر كانت شروط رحٌل 

القوات األجنبٌة عنها أشد ِمن مجرد ترك 

فرض الجزٌة. 
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ومع اإلجماع على وجوب فرض الجزٌة 

ومشروعٌتها، ولٌست كما ٌقول البعض 

إنها فً ذمة التارٌخ! وإنه انتهى زمن 

تشرٌعها، مع أن النصوص النبوٌة الُمتلَّقاة 

بالقبول فً الصحٌحٌن وغٌرهما، أن زمن 

-بنزول المسٌح تشرٌع الجزٌة إنما ٌنتهً 

صلى -كما قال النبً  -علٌه الصالة والسالم

ِدِه، : )-هللا علٌه وسلم ٌَ َوالَِّذي َنْفِسً بِ

َم َحَكًما  ٌَ ْنِزلَ فٌُِكْم اْبُن َمْر ٌَ ٌُوِشَكنَّ أَْن  لَ

لٌِ ْكِسَر الصَّ ٌَ ْقُتلَ الِخْنِزٌَر، ُمْقِسًطا، َف ٌَ َب، َو

ةَ  ٌَ َضَع الِجْز ٌَ ، وآٌة الجزٌة )متفق علٌه(( َو

نة  آٌة فً القرآن العظٌم، وثابتة فً السُّ

لُمتلَّقاة بالقبول، وعمل الخلفاء الراشدٌن، ا

وقول العلماء كافة. 

مع هذا ال بد لنا ِمن توصٌف واقعنا  نقول:

ال أن نفرض على شبٌبة  بطرٌقة شرعٌة،

المسلمٌن ورجالهم ومجتمعاتهم ما ٌإدي 

إلى اصِطالمهم أو تدمٌر بالدهم، وكذلك ال 

ٌَّر اعتقاُدهم فً  ٌجوز أن نتركهم حتى ٌتغ

لزوم نصوص الكتاب والُسّنة لهم. 

لى فهم أنواع العهود هذا التوصٌف قابٌم ع

التً نتكلم عنها ومعالمها، مع بقاء األنواع 

األخرى مشروعة قطًعا؛ فالجزٌة أحد 

صلى هللا -الخٌارات التً تعاَمل بها النبً 

وصحابته والمسلمون ِمن  -علٌه وسلم

بعده فً ظروف كان ٌمكنهم فٌها ذلك، ولم 

علٌها مفاسد، بل  -وال كان ٌترتب-ٌترتب 

ومنافع للحفاظ على الدٌن كلها مصالح 

وانتشاره، وتبقى أًٌضا أنواع العهود 

األخرى باقٌة ٌعمل المسلمون بما ٌناسبهم 

بشرط اإلخالص فً النٌة، وأن تكون 

لمصلحة المسلمٌن ونصٌحتهم ال لمصلحة 

أعدابهم ونصٌحتهم؛ فهذا هو الفارق 

ن الخٌانة والمواالة لألعداء  ٌْ الحقٌقً ب

ن  ٌْ النصح للمسلمٌن برعاٌة والَعَمالَة، وب

الموازنات واختٌار األنسب لحالهم ِمن 

 -صلى هللا علٌه وسلم-سٌرة الرسول 

وَهْدٌِه العظٌم. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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( ٙوثٌقة المدٌنة .. مالمح ومعالم )

كتبه / ٌاسر برهامً 

الحمد هلل ، والصالة والسالم على رسوله ، 

 وسلم .. . صلى هللا علٌه

ومن المعالِم المهمة فً وثٌقة المدٌنة أنها 

دلت على جواز اختصاص المعاَهدٌن 

، وعلى بؤرض لهم فً الدولة اإلسالمٌة

هذا تدل اآلٌات الكرٌمة واألحادٌث 

 والسٌرة.

ْن  قال تعالى: "َوأَنَزلَ الَِّذٌَن َظاَهُروُهم مِّ

اِصٌِهْم َوَقَذَف فِ  ٌَ ً أَْهِل اْلِكَتاِب ِمن َص

ْعَب َفِرًٌقا َتْقُتلُوَن َوَتؤِْسُروَن  قُلُوبِِهُم الرُّ

اَرُهْم َوأَْمَوالَُهْم  ٌَ َفِرًٌقا * َوأَْوَرَثُكْم أَْرَضُهْم َوِد

ٍء  ًْ ُ َعلَٰى ُكلِّ َش
َوأَْرًضا لَّْم َتَطُبوَها ۚ َوَكاَن هللاَّ

: -رحمه هللا-قال ابن كثٌر َقِدًٌرا".. 

اَرُهْم )وقوله: "َوأَْوَرَثُكْم أَ  ٌَ ْرَضُهْم َوِد

َوأَْمَوالَُهْم" أي: جلعها لكم من َقْتلُِكم لهم، 

"َوأَْرًضا لَّْم َتَطُبوَها" قٌل خٌبر، وقٌل مكة، 

رواه مالك عن زٌد بن أسلم، وقٌل فارس 

والروم، وقال ابن جرٌر: ٌجوز أن ٌكون 

ٍء  ًْ ُ َعلَٰى ُكلِّ َش
الجمٌع مراًدا. "َوَكاَن هللاَّ

 َقِدًٌرا".

رضً هللا -روى اإلمام أحمد عن عابشة 

قالت: "خرجت ٌوم الخندق أقفو  -عنها

الناس، فسمعت وبٌز األرض ورابً، فإذا 

أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخٌه الحارث 

بن أوس ٌحمل ِمَجنَّه، قالت: فجلست إلى 

األرض، فَمّر سعد وعلٌه ِدرع من حدٌد قد 

خرجت منه أطرافه، فؤنا أتخوف أن أعتر 

فً سعد، قالت: وقد كان سعد من أعظم 

الناس وأطولهم، قالت: فقُمت فاقتحمت 

حدٌقًة فإذا فٌها نفر من المسلمٌن، وإذا 

فٌها عمر بن الخطاب، وفٌهم رجل علٌهم 

فقال ُعَمر: ما جاء  -تعنً الِمْغَفر-َتْسبَِغة له 

نك  ٌَُإمِّ بِك؟ لعمري وهللا إنك لجرٌبة؛ وما 

ن تحوز؟ قالت: فما أن ٌكون بالًء أو ٌكو

زال ٌلومنً حتى تمنٌت أن األرض انشقت 

بً ساعتبذ، فدخلت فٌها، فرفع الرجل 

الَتْسبَِغة عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبٌد 

هللا، فقال: ٌا ُعَمر، وٌحك، إنك قد أكثرت 

منذ الٌوم، وأٌن التحوز أو الفرار إال إلى 

 هللا تعالى؟

ٌقال -قالت: وٌرمً سعًدا رجلٌ من قرٌش 

بسهم، وقال له: ُخْذها  -له "اْبُن اْلَعِرَقِة"

وأنا اْبُن اْلَعِرَقِة، فؤصاب األكحل منه 

فقطعه؛ فدعا هللاَ سعٌد، فقال: اللهم ال ُتِمْتنً 

حتى ُتقِرَّ عٌنً من قَُرٌظة، قالت: وكانوا 

حلفاءه وموالٌه فً الجاهلٌة، قالت: َفَرَقؤَ 

المشركٌن، َكْلُمُه، وبعث هللا الرٌح على 

ا  ًٌّ ُ َقِو
ُ اْلُمْإِمنٌَِن اْلقَِتالَ َوَكاَن هللاَّ

َوَكَفى هللاَّ

 َعِزًٌزا.

فلحق أبو سفٌان ومن معه بتهامة، ولحق 

عٌٌنة بن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو 
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قرٌظة فتحصنوا فً صٌاصٌهم، ورجع 

إلى  -صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا 

ٍة من أُْدمالمدٌنة  فُضِربت على  وأمر بقُبَّ

 سعد فً المسجد.

وإن  -علٌه السالم-فجاءه جبرٌل قالت: 

على ثناٌاه لََنْقع الغبار، فقال: أوقد وضعت 

السالح؟! ال وهللا ما وضعت المالبكُة َبْعُد 

السالح، اخُرج إلى بنً قرٌظة فقاتِْلهم. 

صلى هللا علٌه -قالت: فلبس رسول هللا 

بالرحٌل أن أَلَْمَته، وأذن فً الناس  -وسلم

صلى هللا علٌه -ٌخرجوا، فخرج رسول هللا 

فمر على بنً ُغنم، وهم جٌران  -وسلم

المسجد حولَه، فقال لهم: من َمّر بكم؟ 

قالوا: َمّر بنا دحٌة الكلبً، وكان دحٌة 

الكلبً تشبه لحٌُتة وِسنُّه ووجهه جبرٌل 

صلى هللا -علٌه السالم، فؤتاهم رسول هللا 

 لٌلة. ٕ٘هم فحاَصرَ  -علٌه وسلم

قٌِل لهم: فلما اشتد حصارهم واشتد البالء 

صلى هللا علٌه -انزلوا على حكم رسول هللا 

، فاستشاروا أبا لبابة بن عبدالمنذر، -وسلم

قالوا: ننزل على فؤشار إلٌهم أنه الذبح، 

صلى -، فقال رسول هللا حكم سعد بن معاذ

: انزلوا على حكم سعد بن -هللا علٌه وسلم

 َزلوا.معاذ، فنَ 

 -صلى هللا علٌه وسلم-وبعث رسول هللا 

، فؤُتً به على حمار علٌه إلى سعد بن معاذ

إَِكاف من لٌف قد ُحِمل علٌه، وَحّف به 

قومه، وقالوا: ٌا أبا عمرو، حلفاإك 

وموالٌك وأهل النكاٌة ومن قد علمت. 

قالت: وال ٌرجع إلٌهم شًٌبا، وال ٌلتفت 

التفت إلى إلٌهم، حتى إذا دنا من دورهم 

قومه فقال: قد آن لً أال أبالً فً هللا لومة 

البم. قال أبو سعٌد: فلما طلع قال رسول 

: قوموا إلى -صلى هللا علٌه وسلم-هللا 

سٌدكم فؤنِزلوه، فقال عمر: سٌدنا هللا. قال: 

صلى هللا -أنِزلوه. فؤنزلوه، قال رسول هللا 

قال: فإنً أحُكم : احُكم فٌهم. -علٌه وسلم

م أن ُتقَتل مقاتِلَُتهم، وُتسبى ذرارٌهم، فٌه

صلى هللا -وتقسم أموالهم. وقال رسول هللا 

: لقد حكمت فٌهم بحكم هللا -علٌه وسلم

 ".-صلى هللا علٌه وسلم-وحكم رسوله 

الحدٌث.( انتهى من ابن كثٌر باختصار 

 ٌسٌر.

فَدلَّت األٌُة الكرٌمة أن الٌهود قبل غدرهم 

م ٌكن المسلمون ول، كان لهم أرض ودٌار

ٌتعرضون لهم فً أرضهم ودٌارهم قبل 

ه-وظاهر القرآن ، الغدر أن الٌهود  -بل َنصُّ

ٌُمِكُنهم القتال  كانت لهم حصون وأسلحة 

اِصٌِهْم" أي حصونهم بها ٌَ ، فقوله "ِمن َص

نوا فٌها بعد الغزوة  غزوة -التً تحصَّ

 لِما علموا من غدرهم. -األحزاب

دل علٌه ووجود السالح والحصون ٌ

 أمران:
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ما ورد فً الوثٌقة "وثٌقة المدٌنة"  -ٔ

من أن بٌنهم النصر على من َدَهَم ٌثرب؛ 

َتهم من  فالمقصود أن على كل أناس ِحصَّ

صلى هللا -، ولذلك لم ٌحفر النبً ناحٌتهم

الخندق من جهة بنً قرٌظة،  -علٌه وسلم

التً كانت جنوب شرق المدٌنة، وذلك 

تها والدفاع عن ألنهم مسبولون عن حماٌ

المدٌنة من ناحٌتها، وحَفر الخندق شمال 

الموضع الذي كان المشركون -المدٌنة 

وكان غدر الٌهود  -ٌرٌدون الدخول منه

بالتنسٌق مع المشركٌن فً الحرب ضد 

 المسلمٌن.

أنه لما َشّق علٌهم الحصار عرض  -ٕ

 :علٌهم ربٌُسهم كعب بن أسد، ثالث خصال

ٌُسلِموا  - صلى -وٌدخلوا مع محمد إما أن 

فً دٌنه، فٌؤمنوا على  -هللا علٌه وسلم

دمابهم وأموالهم وأبنابهم ونسابهم، وقد 

  ً قال لهم: "وهللا لقد تبٌن لكم أَّنه لََنبِ

 ُمرَسل، وأنه الذي تجدونه فً كتابكم".

وإما أن ٌقتلوا ذرارٌهم ونساءهم  -

صلى هللا -بؤٌدٌهم، وٌخرجوا إلى النبً 

أي: -بسٌوفهم ُمْسلطٌن  -معلٌه وسل

دة من أغمادها ٌناِجزونه حتى  -ُمَجرَّ

ٌُقَتلوا عن آخرهم.  ٌظفروا بهم، أو 

صلى -وإما أن ٌهجموا على رسول هللا  -

وأصحابه وٌكبسوهم ٌوم  -هللا علٌه وسلم

 السبت، ألنهم قد أِمنوا أن ٌقاتلوهم فٌه.

فؤَبوا أن ٌجٌبوه إلى واحدة من هذه 

ٌّدهم كعب  ،الخصال الثالث وحٌنبٍذ قال َس

بن أسد، فً انزعاج وغضب: "مابات رجلٌ 

منكم منذ ولدته أمه لٌلة واحدة من الدهر 

البداٌة  –حازًما" راجع: )الرحٌق المختوم 

زاد  –سٌرة ابن هشام  –والنهاٌة 

 المٌعاد(. 

والمقصود من هذا أن نعلم الحدود التً 

لح مع الكفار،  ال ٌمكن أن ٌكون علٌها الصُّ

أن كل الكفار المعاهدٌن فً كل زمان 

نون من الحصون والسالح ٌَُمكَّ ؛ فإن ومكان 

حسب المصلحة، وحسب  -بال شك-ذلك 

قدرة المسلمٌن وحاجتهم إلى الصلح بمثل 

هذه الشروط؛ فلٌست كل الظروف 

 واألحوال واحدة.

ولكن الحدود الواسعة فً شروط الصلح 

روا  التً الٌحتمل كثٌٌر من المسلمٌن أن ٌفكِّ

مع أن واقعهم أصَعب -فٌها مجرد تفكٌر 

بكثٌر من حال النبً صلى هللا علٌه وسلم 

قد فَعلها النبً َنقول: هذه الحدود  -وواقِِعه

وَقبِلَها المسلمون  -صلى هللا علٌه وسلم-

ضمن التوازنات الضرورٌة التً تمارسها 

 .الدولة اإلسالمٌة حسب مصلحتها

 وقع أنا السلفًم

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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( 7وثٌقة المدٌنة مالمح ومعالم )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول 

هللا، أما بعد؛ 

تكلمنا فً المقال السابق عّما تضمنته 

جواز اختصاص الكفار وثٌقة المدٌنة من 

بؤرٍض لهم أو إقلٌم ٌشبه الحكم الذاتً لهم 

بل ربما ٌشبه الدولة الكونفٌدرالٌة التً 

تتمتع أقالٌمها بصالحٌات واسعة بما فً 

إن ذلك إن ، ذلك صالحٌة الدفاع والتسلُّح

كانت فٌه مصالح المسلمٌن جاز عقد 

 الصلح علٌه..

-والذي ٌظهر من تؤمُّل الوثٌقة أن النبً 

لم ٌتعرض فٌها مع  -صلى هللا علٌه وسلم

ها: مسؤلة دور الٌهود لعدة أمور، من

بقاًء للموجود، وتجدًٌدا له إذا العبادة، 

وهذا ٌدل أن العقد َوَهى، وإنشاًء لغٌره؛ 

مع الٌهود فً هذه المسؤلة كان ال ٌمنع من 

، ذلك، إذ لٌس داخاًل فً شروط االتفاق

ٌّة مع أهل بٌت  خالف الوثٌقة الُعَمِر

المقدس التً تضمنت تفصٌاًل فً ذلك 

 األمر.

: }روى األبمة -رحمه هللا-ٌر قال ابن كث

الحفاظ من رواٌة عبدالرحمن بن ُغْنم 

-األشعري قال: )كتبُت لُعَمر بن الخطاب 

حٌن صالح نصارى نجران  -رضً هللا عنه

 من أهل الشام:

هذا كتاٌب "بسم هللا الرحمن الرحٌم.. 

من نصارى  -أمٌر المإمنٌن-لعبِدهللا ُعَمر 

 مدٌنة كذا وكذا..

قِدمتم علٌنا سؤلناكم األمان ألنفُِسنا إنكم لَّما 

وَذرارٌنا وأموالِنا وأهِل ِملَّتِنا، وَشَرْطنا لكم 

على أنفسنا أال ُنْحِدَث فً مدٌنتنا وال فً ما 

حولها دًٌرا وال كنٌسة وال قاِلٌة وال 

د ما َخِرب منها،  صومعَة راهٍب، وال ُنَجدِّ

، وال نحًٌ منها ما كان ُخّطًة للمسلمٌن

نِزلها أََحٌد من وأن ال ٌَ  نمنع كنابَسنا أن 

ع  المسلمٌن فً لٌٍل وال نهاٍر، وأن نَوسِّ

أبواَبها للماّرة وابن السبٌل، وأن ُننِزل من 

َمرَّ بنا من المسلمٌن ثالثة أٌاٍم ُنطِعُمهم، 

، وال نإوي فً كنابِسنا وال مناِزلنا جاسوًسا

ا للمسلمٌن، وال ُنَعلِّم أوالدَ  نا وال نكُتم ِغّشً

وال ُنظِهر ِشرًكا وال ندعوا إلٌه القرآن، 

وال نمنع أحًدا من ذوي قراَبتِنا ، أحًدا

الدخول فً اإلسالم إن أرادوه، وأن ُنَوقِّر 

وأن نقوم لهم من مجالسنا إن المسلمٌن 

وال َنَتَشبَّه بهم فً شًء أرادوا الجلوس، 

فً َقلَنُسوة وال ِعمامة وال من مالبسهم 

شعر، وال نتكلَّم بكالِمهم،  َنعلٌَن وال فرق

وال َنْكَتنً بُِكناهم، وال نركب السروج، وال 

ِخذ شًٌبا من السالح َنَتَقلَّد السٌوف،  وال َنتَّ

، وال َنْنقُش خواتَِمنا وال نحمله معنا

ٌَّة، وال نبٌع الخمور، وأن َنُجزَّ مقاِدم  بالعَربِ



32 
 

نا حٌثما ُكّنا، وأن  ٌَّ رإوِسنا، وأن َنلَزم ِز

وأن ال ُنظِهر دَّ الزنانٌر على أوساطنا، َنشُ 

الصلٌب على كنابِسنا، وأن النظهر ُصلَُبنا 

وال ُكُتَبنا فً شٌا من ُطُرِق المسلمٌن وال 

، وال نضرب نواقٌسنا فً كنابسنا أسواقهم

إال ضرًبا خفًٌفا، وأال نرَفع أصواَتنا 

بالقراءة فً كنابِسنا فً شٌا من حضرة 

َشَعانٌن وال ُبعوًثا، المسلمٌن، وال نخرج 

وال نرفع أصواتنا مع موتانا، وال ُنظِهر 

النٌران معهم فً شٌا من ُطُرق المسلمٌن 

وال أسواقِهم، وال ُنجاِورهم بَموتانا، وال 

ِخذ من الرقٌق ما جرى علٌه ِسهام  َنتَّ

لِع  المسلمٌن، وأن ُنرِشد المسلمٌن، وال َنطَّ

 علٌهم فً منازلهم.

زاَد فٌه: هم َرضوا بالكتاب.. قال: فلما أَتٌتُ 

 وال َنضِرب أََحًدا من المسلمٌن..

َشَرْطنا لكم ذلك على أنفُِسنا وأهِل ِملَّتِنا، 

فإن نحن َخالَْفنا فً وَقبِْلنا علٌه األمان؛ 

ْفنا على أنفُِسنا  شٌا مما َشَرْطناه لكم وَوظَّ

ٌَِحلّ من  ة لنا، وقد حلَّ لكم منا ما  فال ِذمَّ

قاقأهل الُمَعا  (.{َنَدة والشِّ

وقد ظّن البعض أن هذا من الشرٌعة 

الالِزمة للمسلمٌن فً كل معاهداتهم مع 

وقد َسَبق أن ، الكفار فً كل زمان ومكان

ذكرنا أن الصحٌح فً ذلك أنها من باب 

ع المبنً على مراعاة  اختالف التنوُّ

المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز والقوة 

ة التً تعامل بها ، وأن هذه المرونوالضعف

وأصحابه  -صلى هللا علٌه وسلم-النبً 

تفتح للمسلمٌن أبواًبا مهمة فً التعامل مع 

 غٌرهم فً ظروفهم المختلفة..

ر البعض أنه إذا انتفى شرٌط  وربما تصوَّ

من شروط الوثٌقة الُعَمرٌة فً أي معاهدة 

ًٌا لشروط عقد الذمة وبالتالً ، ٌكون ذلك نف

ولٌس المحاربٌن،  ٌكون لمن خالَف حكمَ 

األمر كذلك؛ فإنه ال ٌلزم وجود جمٌع هذه 

كما ال ٌلزم من نفً عقد الذمة الشروط، 

نفً وصف الُمعاَهد، فالٌهود فً المدٌنة 

كانوا معاَهدٌن العهَد المطلق، ولم ٌكونو 

أي: الذٌن -ِذّمٌٌن باالصطالح الفقهً 

 -ٌدفعون الِجْزٌة وٌلتزمون أحكام اإلسالم

ول: ال ٌصح ألَحٍد أن ٌقول بكلِّ ولهذا نق

ٌّة فهو مخالٌف  عهٍد خالَف الوثٌقة الُعَمِر

فهذا الكالم للشرٌعة، ولذا فهو باطل!؛ 

ٌخالف األدلة الثابتة من ُطُرِق تعاُمل النبً 

بشروٍط مختلِفة،  -صلى هللا علٌه وسلم-

الكفاَر فً  -صلى هللا علٌه وسلم-ومعاَهَدته 

غٌِر المذكورة فً ظروٍف مختلِفة بشروٍط 

، ومنها هذه المسؤلة وهً الوثٌقة الُعَمرٌة

ٌُلَحق بها دور  مسؤلة دور العبادة للكفار، و

تعلٌم الدٌن، وعندنا فً ذلك نصوٌص الُبّد 

 ِمن َفْهِمها وَتَدبُِّرها.

َها ورد فً  ٌُّ ا أَ ٌَ سبب نزول قوله تعالى "

ٌَُساِرُعونَ  ْحُزْنَك الَِّذٌَن  ٌَ ُسولُ اَل  فًِ  الرَّ

ا بِؤَْفَواِهِهْم َولَْم  اْلُكْفِر ِمَن الَِّذٌَن َقالُوا آَمنَّ
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عن أبً ُتْإِمْن قُلُوُبُهْم َوِمَن الَِّذٌَن َهاُدوا": 

هرٌرة قال: )زنا رجلٌ من الٌهود بامرأة، 

فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا 

النبً فإنه ُبِعَث بالتخفٌف، فإن أفتانا بفُتٌا 

جْ  م َقبِلناها واحتَجْجنا بها عند هللا دون الرَّ

، قال: فؤََتوا وقلنا: فُتٌا نبً من أنبٌابك

 ًَّ وهو جالٌس  -صلى هللا علٌه وسلم-النب

فً المسجد فً أصحابِه، فقالوا: ٌا أبا 

القاسم، ما تقول فً رجل وامرأة منهم 

ٌَُكلِّْمُهم بَكلَِمٍة حتى أتً بٌت  زنٌا؟ فلم 

الباب فقال: أنشدكم ِمْدَراِسهم، فقام على 

باهلل الذي أنزل التوراة على موسى، ما 

تِجدون فً التوراة على من زنا إذا أحصن؟ 

ٌُْجلَد  ٌَُجبَّه و م و ٌَُحمَّ والتجبٌه: أن -قالوا: 

ٌُحَمل الزانٌان على حمار، وتقاَبل أقفٌتهما، 

، فلما وَسَكت شاب منهمقال:  -وٌطاف بهما

 -وسلمصلى هللا علٌه -رآه رسول هللا 

صلى هللا علٌه -سكت، أَلَظَّ به رسول هللا 

فقال: اللهم إِْذ َنَشْدّتنا؛ فإنا النشدة،  -وسلم

صلى -. فقال النبً نجد فً التوراة الرجم

: فما أول ما اْرَتَخْصُتم أَْمَر -هللا علٌه وسلم

قالوا: زنا ذو قرابة من َملٍِك من هللا؟ 

َر عنه الرجم، ثم زنا  رجلٌ آخر ملوكنا فؤَخَّ

فً إْثِره من الناس فؤراد رجمه، فحالَ 

ٌُرجم صاحُبنا حتى  قوُمه دوَنه، وقالوا: ال 

َتِجٌا بصاِحبِك َفَتْرُجَمه؛ فاصطلحوا على 

صلى هللا علٌه -فقال النبً . هذه العقوبة

: فإنً أحكم بما فً التوراة؛ فؤََمر -وسلم

( رواه أحمد وأبو داوود، بهما َفُرِجَما

ٌر ابن جرٌر الطبري وابن وانظر تفس

 كثٌر..

وسنذكر بعض فوابد هذه النصوص فً 

 المقاالت القادمة إن شاء هللا.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
  

http://www.anasalafy.com/
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وثٌقة المدٌنة .. مالمح ومعالم 

(8 )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول 

هللا، أما بعد؛ 

أشرنا فً المقال السابق إلى حدٌث أبً 

داوود عن ابن عمر قال: "أََتى َنَفٌر ِمْن 

 ِ ُهوٍد، َفَدَعْوا َرُسولَ هللاَّ ِه -ٌَ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

 -وهو اسم واٍد بالمدٌنة-إِلَى اْلقُفِّ  -َوَسلَّمَ 

ا أََبا  ٌَ ِت اْلِمْدَراِس، َفَقالُوا:  ٌْ َفؤََتاُهْم فًِ َب

ا َزَنى بِاْمَرأٍَة، َفاْحُكْم اْلَقاِسِم: إِ  نَّ َرُجاًل ِمنَّ

 ِ َنُهْم، َفَوَضُعوا لَِرُسوِل هللاَّ ٌْ ِه -َب ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

َها، ُثمَّ َقالَ:  -َوَسلَّمَ  ٌْ ِوَساَدًة َفَجلََس َعلَ

ًَ بَِها، َفَنَزَع اْلِوَساَدَة ِمْن  ْوَراِة(، َفؤُتِ )بِالتَّ

ْورَ  َها، ُثمَّ َقالَ: )آَمْنُت َتْحتِِه، َفَوَضَع التَّ ٌْ اَة َعلَ

بِِك َوبَِمْن أَْنَزلَِك( ُثمَّ َقالَ: )اْبُتونًِ 

َة  ، ُثمَّ َذَكَر قِصَّ ًَ بَِفًتى َشابٍّ بِؤَْعلَِمُكْم(، َفؤُتِ

ْجِم. وذكر الحدٌث إلى آخره، وإن كان  الرَّ

فٌه مقالٌ إال أن عموم القرآن وبقٌة 

نه األحادٌث تشهد لصحة معناه، وَحسّ 

 األلبانً فً "صحٌح أبً داوود".

 وذكرنا أن لنا فٌه وقفات..

األولى: أن الحدٌث ٌدل على أن الٌهود كان 

لهم بٌوت لتعلٌم دٌنهم وُمداَرَستِه ألتباعهم 

ٌُمَنعون من  وألوالدهم، وأنهم لم ٌكونوا 

ِة ، ذلك مَّ وعلى هذا؛ ٌصح ألهل الذِّ

صوا فً بٌوتهم   أو-والُمعاَهدٌن أن ٌخصِّ

ٌَُعلِّمون مدارس خاصة بهم -ما ٌملكونه  ،

وأن ذلك لٌس إقراًرا فٌها أتباَعهم دٌَنهم، 

من المسلمٌن بالُكفر، وال رضًى به، بل هذا 

من األمور التً ٌصح العهد والُصلح 

، مع االهتمام بدعوتهم إلى اإلسالم، علٌها

واستحباب الذهاب إلٌهم فً َمداِرِسهم 

م فً دٌنهم، ودعوتهم وَمَعاِهدهم وُمناَظَرتِه

إلى اإلسالم، ومناشدتهم باهلل أن ماجاء به 

-األنبٌاء هو الحق الذي ُبِعَث به رسولُ هللا 

، وهذا متكرر فً -صلى هللا علٌه وسلم

 مواضع من الُسّنة.

الثانٌة: قال القرطبً فً تفسٌر قوله تعالى 

َنُهْم أَْو أَْعِرْض  ٌْ "َفإِن َجاُءوَك َفاْحُكم َب

؛ ذكره ": }هذا تخٌٌر من هللا تعالىَعْنُهمْ 

القشٌري؛ وتقدم معناه أنهم كانوا أهل 

صلى هللا -مواَدعة ال أهل ذمة؛ فإن النبً 

لما َقِدَم المدٌنة واَدع الٌهود،  -علٌه وسلم

وال ٌجب علٌنا الحكم بٌن الكفار إذا لم 

 .بل ٌجوز الحكم إن أردناٌكونوا أهل ذمة، 

علٌنا الحكم  فؤما أهل الذمة، فهل ٌجب

 بٌنهم إذا ترافعوا إلٌنا؟

قوالن للشافعً، وإن ارتبطت الخصومة 

أجمع . قال المهدوي: بمسلم ٌجب الحكم

العلماء على أن على الحاكم أن ٌحكم بٌن 
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؛ المسلم والذمً، واختلفوا فً الذمٌٌن

فذهب بعضهم إلى أن اآلٌة محكمة وأن 

ٌَّر ؛ روي ذلك عن النخعً الحاكم ُمَخ

ً وغٌرهما، وهو مذهب مالك والشعب

والشافعً وغٌرهما، سوى ما روي عن 

مالك فً ترك إقامة الحد على أهل الكتاب 

نا؛ فإنه إن زنى المسلم بالكتابٌة ُحدَّ  فً الزِّ

وال َحدَّ علٌها، فإن كان الزانٌان ذمٌٌن فال 

َحدَّ علٌهما؛ وهو مذهب أبً حنٌفة ومحمد 

ً بن الحسن وغٌرهما، وقد روي عن أب

ٌُرَجمان،  ٌُجلَدان وال  حنٌفة أٌضا أنه قال: 

وقال الشافعً وأبو ٌوسف وأبو ثور 

وغٌرهم: علٌهما الحد إن أتٌا راضٌٌن 

بحكمنا. قال ابن خوٌز منداد: وال ٌرسل 

اإلمام إلٌهم إذا استعدى بعضهم على 

بعض، وال ٌحضر الخصم مجلسه إال أن 

 ٌكون فٌما ٌتعلق بالمظالم التً ٌنتشر منها

الفساد كالقتل ونهب المنازل وأشباه ذلك، 

فؤما الدٌون والطالق وسابر المعامالت فال 

ٌحكم بٌنهم إال بعد التراضً، واالختٌار له 

 أال ٌحكم وٌردهم إلى حكامهم.

وأما ، فإن حكم بٌنهم حكم بحكم اإلسالم

إجبارهم على حكم المسلمٌن فٌما ٌنتشر 

عاهدناهم، منه الفساد فلٌس على الفساد 

وواجب قطع الفساد عنهم، منهم ومن 

؛ ألن فً ذلك حفظ أموالهم غٌرهم

ولعل فً دٌنهم استباحة ذلك ودمابهم؛ 

ولذلك منعناهم أن ؛ فٌنتشر منه الفساد بٌننا

ٌبٌعوا الخمر جهاًرا وأن ٌظهروا الزنى 

وغٌر ذلك من القاذورات؛ لبال ٌفسد بهم 

 .سفهاء المسلمٌن

ختص به دٌنهم من وأما الحكم فٌما ٌ

الطالق والزنى وغٌره فلٌس ٌلزمهم أن 

، وفً الحكم بٌنهم بذلك ٌتدٌنوا بدٌننا

ولٌس كذلك إضرار بحكامهم وتغٌٌر ملتهم، 

؛ ألن فٌها وجًها من الدٌون والمعامالت

 المظالم وقطع الفساد. وهللا أعلم.

وهو ما ُروي عن وفً اآلٌة قول ثان: 

أن أٌضا عمر بن عبد العزٌز والنخعً 

التخٌٌر المذكور فً اآلٌة منسوخ بقوله 

ُ" وأن  َنُهم بَِما أَنَزلَ هللاَّ ٌْ تعالى: "َوأَِن اْحُكم َب

؛ وهو مذهب على الحاكم أن ٌحكم بٌنهم

عطاء الخراسانً وأبً حنٌفة وأصحابه 

وغٌرهم، وروي عن عكرمة أنه قال: "َفإِن 

َنُهْم أَْو أَْعِرْض عَ  ٌْ ْنُهْم" َجاُءوَك َفاْحُكم َب

َنُهم بَِما  ٌْ نسختها آٌة أخرى "َوأَِن اْحُكم َب

ُ"، وقال مجاهد: لم ٌنسخ من  أَنَزلَ هللاَّ

َنُهْم أَْو  ٌْ "المابدة" إال آٌتان؛ قوله: "َفاْحُكم َب

َنُهم  ٌْ أَْعِرْض َعْنُهْم" نسختها "َوأَِن اْحُكم َب

ُ"، وقوله: "اَل ُتِحلُّوا َشَعابَِر  بَِما أَنَزلَ هللاَّ

ُث  ٌْ ِ" نسختها "َفاْقُتلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح هللاَّ

 َوَجدتُُّموُهْم".

ٌَُرّد أهل وقال الزهري:  مضت الُسّنة أن 

الكتاب فً حقوقهم وموارٌثهم إلى أهل 

دٌنهم، إال أن ٌؤتوا راغبٌن فً حكم هللا 
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. قال السمرقندي: فٌحكم بٌنهم بكتاب هللا

ال وهذا القول ٌوافق قول أبً حنٌفة إنه 

ٌحكم بٌنهم ما لم ٌتراضوا بحكمنا، وقال 

النحاس فً "الناسخ والمنسوخ" له: قوله 

َنُهْم أَْو أَْعِرْض  ٌْ تعالى "َفإِن َجاُءوَك َفاْحُكم َب

َعْنُهْم" منسوخ؛ ألنه إنما نزل أول ما قدم 

المدٌنة،  -صلى هللا علٌه وسلم-النبً 

والٌهود فٌها ٌومبذ كثٌر، وكان األدعى لهم 

صلح أن ٌردوا إلى أحكامهم، فلما قوي واأل

"َوأَِن اْحُكم  -عّز وجلّ -اإلسالم أنزل هللا 

ُ". وقاله ابن عباس  َنُهم بَِما أَنَزلَ هللاَّ ٌْ َب

ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبد 

العزٌز والسدي؛ وهو الصحٌح من قول 

وال خٌار الشافعً؛ قال فً كتاب الجزٌة: 

ٰى له إذا تحاكموا إلٌه؛ ل قوله عّز وجلّ: "َحتَّ

ٍد َوُهْم َصاِغُروَن".  ٌَ َة َعن  ٌَ قال ٌُْعُطوا اْلِجْز

النحاس: وهذا من أصح االحتجاجات؛ ألنه 

إذا كان معنى قوله: "َوُهْم َصاِغُروَن" أن 

تجري علٌهم أحكام المسلمٌن وجب أال 

ٌُرّدوا إلى أحكامهم؛ فإذا وجب هذا فاآلٌة 

كوفٌٌن أبً منسوخة، وهو أًٌضا قول ال

حنٌفة وُزفر وأبً ٌوسف ومحمد، ال 

إذا تحاكم أهل الكتاب إلى اختالف بٌنهم 

ٌُعِرض عنهم ، غٌر اإلمام أنه لٌس له أن 

أن أبا حنٌفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج 

فعلٌه أن ٌحكم بٌنهما بالعدل، وإن جاءت 

 المرأة وحدها ولم ٌرض الزوج لم ٌحكم.

بت أن قول أكثر وقال الباقون: ٌحكم، فث

العلماء إن اآلٌة منسوخة مع ما ثبت فٌها 

من توقٌف ابن عباس؛ ولو لم ٌؤت الحدٌث 

عن ابن عباس لكان النظر ٌوجب أنها 

أجمعوا أن أهل الكتاب منسوخة؛ ألنهم قد 

إذا تحاكموا إلى اإلمام فله أن ٌنظر بٌنهم، 

وأنه إذا نظر بٌنهم مصٌٌب عند الجماعة، 

ٌُعِرض عن هم فٌكون عند بعض العلماء وأال 

 .تارًكا فرًضا، فاِعاًل ما ال ٌحل وال ٌسعه

ولمن قال بؤنها منسوخة من قال النحاس: 

على ؛ منهم من ٌقول: الكوفٌٌن قول آخر

اإلمام إذا علم من أهل الكتاب حًدا من 

أن ٌقٌمه وإن لم  -عّز وجلّ -حدود هللا 

عّز -، وٌحتج بؤن قول هللا ٌتحاكموا إلٌه

َنُهم" ٌحتمل أمرٌن:  -وجلّ  ٌْ "َوأَِن اْحُكم َب

أحدهما: وأن احكم بٌنهم إذا تحاكموا إلٌك. 

واآلخر: وأن احكم بٌنهم وإن لم ٌتحاكموا 

 .-إذا علمت ذلك منهم-إلٌك 

قالوا: فوجدنا فً كتاب هللا تعالى وُسّنة 

ما ٌوجب  -صلى هللا علٌه وسلم-رسوله 

؛ ة الحق علٌهم وإن لم ٌتحاكموا إلٌناإقام

َها  ٌُّ ا أَ ٌَ فؤما ما فً كتاب هللا فقوله تعالى: "

اِمٌَن بِاْلقِْسِط ُشَهَداَء  الَِّذٌَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ

ِ"، وأما ما فً الُسّنة فحدٌث البراء بن  هلِلَّ

صلى هللا -عازب قال: ُمرَّ على رسول هللا 

م فقال: بٌهودي قد ُجلِد  -علٌه وسلم وُحمِّ

أهكذا حد الزانً عندكم؟ فقالوا: نعم. فدعا 

رجاًل من علمابهم، فقال: سؤلتك باهلل أهكذا 
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حد الزانً فٌكم؟ فقال: ال. الحدٌث، وقد 

 تقدم.

صلى هللا -فاحتجوا بؤن النبً قال النحاس: 

حكم بٌنهم ولم ٌتحاكموا إلٌه  -علٌه وسلم

 .فً هذا الحدٌث

ث مالك عن نافع فإن قال قابل: ففً حدٌ

صلى -عن ابن عمر أن الٌهود أتوا النبً 

؛ قٌل له: لٌس فً حدٌث -هللا علٌه وسلم

مالك أًٌضا أن اللَذٌن زنٌا َرِضٌا بالحكم، 

 .-صلى هللا علٌه وسلم-وقد رجمهما النبً 

لو تدبر من قال أبو عمر بن عبد البر: 

ألن فً درج احتج بحدٌث البراء لم ٌحتج؛ 

قُولُوَن إِْن  الحدٌث تفسٌر ٌَ قوله عّز وجلّ: "

َذا َفُخُذوهُ َوإِن لَّْم ُتْإَتْوهُ َفاْحَذُروا"  أُوتٌُِتْم َهٰ

ٌقولون: إن أفتاكم بالجلد والتحمٌم فخذوه، 

دلٌل على أنهم وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، 

موه ٌٌِّن فً حدٌث ابن عمر َحكَّ ، وذلك َب

 وغٌره.

عمر أن فإن قال قابلٌ: لٌس فً حدٌث ابن 

ما رسول هللا  صلى هللا علٌه -الزانٌٌن َحكَّ

وال رضٌا بحكمه، قٌل له: حد  -وسلم

الزانً حٌق من حقوق هللا تعالى على 

ومعلوم أن الٌهود كان لهم الحاكم إقامته. 

حاكم ٌحكم بٌنهم، وٌقٌم حدودهم علٌهم، 

صلى هللا علٌه -وهو الذي حكم رسول هللا 

 وهللا أعلم.. -وسلم

َنُهم قوله ت ٌْ عالى: "َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكم َب

 بِاْلقِْسِط".. 

روى النسابً عن ابن عباس قال: كان 

قرٌظة والنضٌر، وكان النضٌر أشرف من 

قرٌظة، وكان إذا َقَتل رجلٌ من قرٌظة رجاًل 

من النضٌر قُتِل به، وإذا َقَتل رجلٌ من 

النضٌر رجاًل من قرٌظة ودى مابة وسق 

صلى هللا -ِعث رسول هللا من تمر؛ فلما بُ 

َقَتل رجلٌ من النضٌر رجاًل من  -علٌه وسلم

قرٌظة، فقالوا: ادفعوه إلٌنا لنقتله؛ فقالوا: 

 -صلى هللا علٌه وسلم-بٌننا وبٌنكم النبً 

َنُهم  ٌْ فنزلت: "َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكم َب

ْفِس"، ونزلت:  ْفُس بالنَّ بِاْلقِْسِط"، "النَّ

ْبُغوَن{ انتهى كالمه.أََفُحْكَم اْلَجاهِ  ٌَ ِة  ٌَّ  لِ

وهذا دلٌل واضح على تفرقة أهل العلم بٌن 

الِذّمٌٌن والُمعاَهدٌن، ثم اختالفهم فً 

هل ٌلزم الحكم بٌنهم فً جمٌع ما ، الِذّمٌٌن

والصحٌح أن اختصموا فٌه وما وقع منهم؟ 

ما ٌعم به الفساد بٌنهم أو بٌن المسلمٌن 

لزم فٌه الحكم بالشرع من ضمن  وهو، ٌَ

َغار الذي نص  شروط عقد الذمة، وهو الصَّ

رحمه -، والذي َفّسره الشافعً علٌه القرآن

ُعّم بالتزام أحكام الشرٌعة،  -هللا ٌَ وأما ما ال 

كؤحوالهم الشخصٌة وشبونهم -فٌه الفساد 

بل إذا ، فال ٌلزمنا إلزامهم به -الدٌنٌة

تحاكموا إلٌنا جاز لنا اإلعراض عنهم وجاز 

، وهذا على أن اآلٌة كم بالشرٌعةلنا الح

غٌر منسوخة، وهو الصحٌح، وأما على 
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القول بالنسخ فٌلزم الحكم وال ٌجوز 

 اإلعراض.

وعلى أي حال فالُمعاَهدون ٌصح لنا أن 

نترك إلزامهم فٌه بالتحاكم إلى شرٌعتنا فً 

ُعّم فساده، أما ما  ٌَ شبونهم الخاصة وما ال 

ُعّم فساده فطالما كانوا فً س لطان الدولة ٌَ

اإلسالمٌة وجب علٌنا الحكم فٌهم 

 بالشرٌعة.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
  

http://www.anasalafy.com/
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( مالمح 9وثٌقة المدٌنة )

اقتصادٌة 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول 

هللا، أما بعد؛ 

أورد محمد بن إسحاق فً السٌرة، وذكره 

ة، فً الكتاب ابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌ

صلى هللا علٌه -الذي كتبه رسول هللا 

بٌن المهاجرٌن واألنصار، وواَدَع  -وسلم

هم على دٌنهم  فٌه الٌهود وعاَهَدهم، وأَقرَّ

وأموالهم، واشترط علٌهم وَشَرط لهم، وَقع 

ُهود َفإِّن لَُه  ٌَ فٌه: "َوأّن َمْن َتبَِعَنا ِمْن 

َر َمْظلُو ٌْ ِمٌَن َواَل َتَناُصر الّنْصرة َواأْلُْسَوَة َغ

ِهم"، وفٌه: " ٌْ ٌُْنفِقُوَن َمَع َعلَ ُهوَد  ٌَ أّن اْل

ُهوَد اْلُمْإِمنٌَِن َما َداُموا ُمَحاَربٌِنَ  ٌَ ، َوأّن 

ُهوِد ِدٌُنُهْم  ٌَ َبنًِ َعْوٍف أُّمٌة َمَع اْلُمْإِمنٌَِن، لِْل

ِن ِدٌُنُهْم وَمَوالٌِِهْم َوأَْنفُُسُهْم"، إلى  ٌْ َولِْلُمْسلَِم

ُهوِد َنَفَقَتُهْم َوَعلَى له: "قو ٌَ َوأنَّ َعلَى اْل

ْصَر َعلَى  َنُهْم النَّ ٌْ اْلُمْسلِِمٌَن َنَفَقَتُهْم، َوإِنَّ َب

ِحٌَفةِ  " ]البداٌة َمْن َحاَرَب أَْهلَ َهِذِه الصَّ

 [.8ٕٔص ٖوالنهاٌة الجزء 

نلَحُظ من هذه األجزاء المنقولة بٌاًنا 

إلسالمٌة للنواحً االقتصادٌة فً الدولة ا

إقرار األولى عند أول نشؤتها، فمن ذلك 

وهذا فرٌع على ، الٌهود على أموالهم

إقرارهم على دٌنهم وِعْصمة أنفسهم 

وبالتالً تكون أموالهم ، بمقتضى هذا العهد

ال ٌجوز أسوة بهم، محرمة على المسلمٌن 

ٌُعتدى علٌهم فٌها، كما ال ٌجوز أن  أن 

لزُم ، مٌُعتدى على المسلمٌن فً أمواله ٌَ بل 

المسملٌن المناَصرة لهم فً منع االعتداء 

علٌهم فً أنفسهم، أو االعتداء على 

، كما فً الكتاب: "َوأّن َمْن َتبَِعَنا أموالهم

َر  ٌْ ُهوَد َفإِّن لَُه الّنْصَر َواأْلُْسَوَة َغ ٌَ ِمْن 

ِهْم"، فهم لهم حق  ٌْ َمْظلُوِمٌَن َواَل َتَناُصر َعلَ

الظلم عنهم، وأن ال الدفاع عنهم، ودفع 

بل إن المسلمٌن ٌُنصر علٌهم عدٌو لهم، 

ٌنصرونهم إذا ظلمهم غٌُرهم أو اعتدى 

علٌهم فً نفس أو مال، وٌتعاونون معهم 

 . فً ذلك بالنُّصرة والنفقة كذلك

وإن كانت النفقات الُمعتادة على كل فرٌق 

على ِحَدته؛ فهناك نوٌع من االستقالل 

للمسلمٌن والٌهود االقتصادي بدرجة ما 

، وذلك لقوله: "َوأنَّ داخل الدولة الُمْسلِمة

ُهوِد َنَفَقَتُهْم َوَعلَى اْلُمْسلِِمٌَن  ٌَ َعلَى اْل

وهذا أشبه بالحكم الذاتً ألقالٌم َنَفَقَتُهْم"، 

الٌهود فً الجانب االقتصادي، وإن كان 

البد من اإلنفاق العسكري حالَة الحرب 

ُهوَد ، لقالدفاعٌة عن المدٌنة ٌَ وله: "وِأّن اْل

ْنفِقُوَن َمَع اْلُمْإِمنٌَِن َما َداُموا ُمَحاَربٌَِن"،  ٌُ

ْصَر َعلَى َمْن َدَهَم  َنُهُم النَّ ٌْ وفٌها: "َوأَنَّ َب

ْثِرَب".  ٌَ 
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وفً قصة غزوة بنً النضٌر ما ٌدل على 

لزوم ذلك التعاون االقتصادي فً النوابب 

رٌة زٌادة على التعاون فً النفقات العسك

 فً حالة الحرب..

قال ابن إسحاق فً قصة غدر بنً النضٌر 

 ِ وغزوة بنً النضٌر: "ثم َخَرَج َرُسولُ هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ - ٌْ ُ َعلَ
ِضٌِر،  -َصلَّى هللاَّ إِلَى َبنًِ النَّ

ِن ِمْن َبنًِ  ٌْ نَِك اْلَقتٌِلَ ٌْ ِة َذ ٌَ ْسَتِعٌُنُهْم فًِ ِد ٌَ

ِن َقَتلَهما َعمْ  ٌْ َة، للعهد َعاِمر، اللََّذ ٌَّ ُرو ْبُن أَُم

أعطاهما،  -صلى هللا علٌه وسلم-الذي كان 

َن َبنًِ َعاِمٍر عهد  ٌْ ِضٌِر َوَب َن َبنًِ النَّ ٌْ َوَكاَن َب

ِه َوَسلََّم،  ٌْ ُ َعلَ
ا أََتاُهْم َصلَّى هللاَّ وِحْلٌف، َفلَمَّ

ا أََبا اْلَقاِسِم، ُنِعٌُنَك َعلى َما  ٌَ َقالُوا: "َنَعْم 

"، ُثمَّ َخال َبْعُضُهْم بَِبْعٍض، َفَقالُوا: أَْحَبْبتَ 

ُجلَ َعلَى ِمْثِل َحالِِه َهِذِه  ُكْم لَْن َتِجُدوا الرَّ "إِنَّ

- ِ ِه َوَسلَّمَ -َوَرُسولُ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ
إِلى  -َصلَّى هللاَّ

ٌُوتِِهْم َقاِعدٌ  فَمْن َرُجلٌ  -َجْنِب ِجَداٍر ِمْن ُب

ِت َفٌُ  ٌْ ْعلُو َعلَى َهَذا اْلَب ِه َصْخَرًة ٌَ ٌْ ْلقًِ َعلَ

ٌُِرٌُحَنا ِمْنُه؟"، َفاْنتدَب لَِذلَِك َعْمُرو ْبُن  و

ِجَحاِش َكْعٍب، َفَقالَ: أََنا لَِذلَِك.."، إلى آخر 

 القصة. 

-داللة واضحة على أن الرسول فهذا ٌدل 

طلب من ٌهود بنً  -صلى هللا علٌه وسلم

أن  -بمقتضى العهد الذي معهم-النضٌر 

ٌْن خطؤ ٌُعٌنوه عل ُجلٌن المقتولَ ى دٌة الرَّ

من عمرو بن أمٌة، حٌث لم ٌكن ٌعلم بؤن 

صلى هللا علٌه -لهم عهًدا عند رسول هللا 

ن كان بٌن ، -وسلم ٌْ خصوًصا أن المقتولَ

 .قومهما وبٌن بنً النضٌر عهد

فهذا مثال للتعاون فً النوابب واألزمات 

مع بقاء االستقالل المالً واالقتصادي 

اخل دولة المدٌنة بقٌادة رسول هللا للٌهود د

فمثل هذا النوع ، -صلى هللا علٌه وسلم-

من العهود ٌسمح بوجود اقتصاد مواٍز 

للكفار، بشرط اإلنفاق اإللزامً فً حالة 

الحرب الدفاعٌة، ولزوم التعاون فً 

 ، وهللا أعلم.النوابب

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
  

http://www.anasalafy.com/
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( معالم ٓٔوثٌقة المدٌنة )

قضابٌة وحقوقٌة 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

تضمنت وثٌقة المدٌنة أهم مبادئ العدل 

التً ُبنٌت على قول هللا تعالى: اإلسالمٌة 

وا اأْلََماَناِت إِلَٰى  ؤُْمُرُكْم أَن ُتَإدُّ ٌَ  َ
}إِنَّ هللاَّ

اِس أَن َتْحُكُموا  َن النَّ ٌْ أَْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتم َب

 َ
ِعُظُكم بِِه إِنَّ هللاَّ ٌَ ا  َ نِِعمَّ

 َكاَن بِاْلَعْدِل إِنَّ هللاَّ

َها الَِّذٌَن آَمُنوا أَِطٌُعوا  ٌُّ ا أَ ٌَ َسِمًٌعا َبِصًٌرا * 

ُسولَ َوأُولًِ اأْلَْمِر ِمنُكْم َفإِن  َ َوأَِطٌُعوا الرَّ
هللاَّ

ُسوِل  ِ َوالرَّ وهُ إِلَى هللاَّ ٍء َفُردُّ ًْ َتَناَزْعُتْم فًِ َش

ْوِم اآْلِخِر{ ٌَ ِ َواْل  .إِن ُكنُتْم ُتْإِمُنوَن بِاهللَّ

وهذه المبادئ اإلسالمٌة هً التً تمثل 

، حقوق اإلنسان الحقٌقٌة التً شرعها هللا

والتً تَخلََّفت عنها البشرٌة المخالِفة لما 

 -صلى هللا علٌه وسلم-جاء به الرسول 

ا فٌما  ًٌّ تها نظر قروًنا طوٌلًة، حتى أقرَّ

ٌُسمى بالمواثٌق الدولٌة، وال تزال متخلفًة 

، ال تعمل ا إلى ٌومنا هذاعنها تطبًٌقا عملًٌ 

ته فً المواثٌق، وال ُتَنفِّذ ما التزمت  بما أقرَّ

به الدول من تعهُّدات، إال تبع الهوى، 

وبالعصبٌة القومٌة دون مراعاة لحقوق 

فً حٌن كان التنظٌر باقً البشر اآلخرٌن، 

والتطبٌق العملً فً دولة اإلسالم األولى 

 .الشامخة متالزمٌن

دٌنة مع الٌهود تمثل وكانت وثٌقة الم

األساس القانونً للتعامل بقواعد هذا الدٌن 

العظٌم مع رعاٌا الدولة المسلمة من 

وباالصطالح المعاصر المسلمٌن والٌهود، 

"المواطنٌن"، أي: الذٌن ٌشتركون فً 

دة فً  الوطن الواحد وتحت قٌادة موحَّ

 -صلى هللا علٌه وسلم-شخص رسول هللا 

ٌسعون إلى تحقٌق  فً ذلك العهد، والذٌن

مصالح مشتركة لهم من خالل التعاٌش 

اآلمن بٌنهم، مع احتفاظ كل بدٌنه مع 

وأنه ، وشخصٌته المستقلةقٌادته وعبادته 

من  -بل األكثر-ال ٌلزم ما ٌحاوله البعض 

ٌُهدم فٌها  فرض صورة "المواطنة" التً 

بزعم المساواة بٌن األدٌان ، الدٌن وقواعده

ا وال قدًرا بالطرٌقة التً التً التحُصل شرعً 

ٌدعون إلٌها وال ٌطبقونها إال حسب 

فاألدٌان ال ٌمكن أن تتساوى، وهً الهوى؛ 

متناقضة فً االعتقادات والعبادات 

فً حٌن أن ، والمعامالت والحالل والحرام

التعاٌش بالقواعد العادلة والحقوق 

المشتركة والقدر الواجب شرعا والممكن 

ًٌاتطبٌقه واقًعا   ..عمل

نلحظ فً هذا النوع من المعالم والمالمح 

 ما ٌؤتً: 

تحدٌد المرجعٌة التشرٌعٌة فً الشرٌعة  -ٔ

ًٌا من عند هللا، وتطبًٌقا له ، اإلسالمٌة "َوْح

-صلى هللا علٌه وسلم-فً ُسّنة رسول هللا 
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كما ورد فً نص الوثٌقة: " وإنكم "، 

فإن مَرّده إلى  مهما اختلفتم فٌه من شٌا

صلى هللا علٌه -وإلى محمد  -عّز وجلّ -هللا 

". انتهى .. وهذا مصداقه فً كتاب -وسلم

هللا قوله تعالى: " َوَما اْخَتلَْفُتْم فٌِِه ِمن 

ِه  ٌْ ُ َربًِّ َعلَ
لُِكُم هللاَّ

ٰ
ِ َذ ٍء َفُحْكُمُه إِلَى هللاَّ ًْ َش

ِه أُنٌُِب"، وقوله تعالى: " ٌْ ْلُت َوإِلَ َفإِن َتَوكَّ

ُسوِل  ِ َوالرَّ وهُ إِلَى هللاَّ ٍء َفُردُّ ًْ َتَناَزْعُتْم فًِ َش

لَِك 
ٰ
ْوِم اآْلِخِر ۚ َذ ٌَ ِ َواْل إِن ُكنُتْم ُتْإِمُنوَن بِاهللَّ

ٌر َوأَْحَسُن َتؤِْوٌاًل * أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذٌَن  ٌْ َخ

َك َوَما أُنزِ  ٌْ ُهْم آَمُنوا بَِما أُنِزلَ إِلَ ْزُعُموَن أَنَّ لَ ٌَ

َتَحاَكُموا إِلَى  ٌَ ٌُِرٌُدوَن أَن  ِمن َقْبلَِك 

ٌُِرٌُد  ْكفُُروا بِِه َو ٌَ اُغوِت َوَقْد أُِمُروا أَن  الطَّ

ٌُِضلَُّهْم َضاَلاًل َبِعًٌدا * َوإَِذا قٌِلَ  َطاُن أَن  ٌْ الشَّ

ُسوِل  ُ َوإِلَى الرَّ
لَُهْم َتَعالَْوا إِلَٰى َما أَنَزلَ هللاَّ

َت اْلُمَنافِ  ٌْ وَن َعنَك ُصُدوًدا * َرأَ ُصدُّ ٌَ قٌَِن 

ِدٌِهْم  ٌْ َمْت أَ ِصٌَبٌة بَِما َقدَّ َف إَِذا أََصاَبْتُهم مُّ ٌْ َفَك

ِ إِْن أََرْدَنا إاِلَّ إِْحَساًنا  ْحلِفُوَن بِاهللَّ ٌَ ُثمَّ َجاُءوَك 

ُ َما فًِ قُلُوبِِهْم 
ْعلَُم هللاَّ ٌَ بَِك الَِّذٌَن 

َوَتْوفًٌِقا أُولَٰ

ُهْم َوِعْظُهْم َوقُل لَُّهْم فًِ أَنفُِسِهْم َفؤَْعِرْض َعنْ 

ُسوٍل إاِلَّ  َقْواًل َبلًٌِغا * َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَّ

لَُموا أَنفَُسُهْم  ُهْم إِذ ظَّ ِ ۚ َولَْو أَنَّ ٌَُطاَع بِإِْذِن هللاَّ لِ

َ َواْسَتْغَفَر لَُهُم 
َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا هللاَّ

 َ
ُسولُ لََوَجُدوا هللاَّ ِحًٌما * َفاَل الرَّ اًبا رَّ  َتوَّ

ُموَك فٌَِما َشَجَر  ٌَُحكِّ ٰى  ٌُْإِمُنوَن َحتَّ َك اَل  َوَربِّ

ا  مَّ ِجُدوا فًِ أَنفُِسِهْم َحَرًجا مِّ ٌَ َنُهْم ُثمَّ اَل  ٌْ َب

ٌَُسلُِّموا َتْسلًٌِما".. َت َو ٌْ  َقَض

فٌستحٌل أن ٌقبل مسلٌم أن تكون المرجعٌة 

على أي - التشرٌعٌة فً دولة اإلسالم

لٌس ، لغٌر الوحً المنزل -صورة كانت

كما هً طرٌقة الحكم "الثٌوقراطً" الذي 

ٌعطً الحاكم الحق اإللهً فً التشرٌع، بل 

هذا عند أهل اإلسالم نوع من الشرك 

ُهوُد والكفر ٌَ ، قال هللا تعالى: "َوَقالَِت اْل

ِ َوَقالَِت النََّصاَرى اْلَمِسٌُح ابْ  ٌر اْبُن هللاَّ ٌْ ُن ُعَز

ٌَُضاِهُبوَن َقْولَ  لَِك َقْولُُهم بِؤَْفَواِهِهْم ۖ 
ٰ
ِ ۖ َذ هللاَّ

ُ ۚ أَنَّٰى  الَِّذٌَن َكَفُروا ِمن َقْبلُ ۚ َقاَتلَُهُم هللاَّ

َخُذوا أَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَْرَباًبا  ٌُْإَفُكوَن * اتَّ

َم َوَما أُِمرُ  ٌَ ِ َواْلَمِسٌَح اْبَن َمْر ن ُدوِن هللاَّ وا مِّ

َه إاِلَّ ُهَو ۚ  ًها َواِحًدا ۖ الَّ إِلَٰ ْعُبُدوا إِلَٰ ٌَ إاِلَّ لِ

ٌُْشِرُكوَن" .. وقال النبً  ا  -ُسْبَحاَنُه َعمَّ

لَعِدّي بن حاتم لما  -صلى هللا علٌه وسلم

ا لَْسَنا َنْعُبُدُهْم"، قال: "ألم ٌحرموا  قال: "إِنَّ

الحالل وٌحللوا الحرام فاتبعتموهم؟"، قال: 

 "، قال: "فتلك عبادتهم"."بلى

واألحكاُم الشرعٌُة المستفادة من النصوص 

ع عنهما- الزمٌة  -كتاًبا وُسّنًة وما تفرَّ

فنظام ؛ للحاكم ومن دونه على السواء

ا"  ًٌّ الحكم اإلسالمً لٌس ُحكًما "ثٌوقراط

ا" بالمعنى الغربً ًٌّ فلٌس ، وال "دٌموقراط

من الناس من له حق التشرٌع والتحلٌل 

، -فرًدا أو جماعة أو هٌبة-تحرٌم وال

من خالل قواعد -وعلٌهم أن ٌجتهدوا 

فً الوصول إلى حكم  -االجتهاد الشرعٌة

 -من حاكم أو محكوم-، ومن خالََفه هللا

فحكمه مردوٌد لمخالفته الدستور األعلى 

ٌُستمد من  والقانون الُمْلِزم للجمٌع الذي 

 النصوص.
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ن جواز وهذا ال ٌناقض ما قررناه سابًقا م

فً -الصلح مع الكفار على ترك تحاكمهم 

ُعُم فساُده  ٌَ شبونهم الخاصة، وفٌما ال 

وذلك ألن ؛ لقاضٌهم أو لحاكمهم -للمسلمٌن

، قال تعالى: هذا داخل ضمن ما شرعه هللا

َنُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم  ٌْ }َفإِن َجاُءوَك َفاْحُكم َب

وكَ  ٌَُضرُّ ًبا َوإِْن  َوإِن ُتْعِرْض َعْنُهْم َفلَن  ٌْ َش

ٌُِحبُّ   َ
َنُهم بِاْلقِْسِط إِنَّ هللاَّ ٌْ َحَكْمَت َفاْحُكم َب

اْلُمْقِسِطٌَن{، والراجح كما ذكرنا من قبل أن 

هذه اآلٌة لٌست منسوخة، وأن ذلك فً 

الُمَعاَهدٌن مثل هذه العهود حسب 

ٌُعَمل بها فً أحوال ٌحتاج  المصلحة، ف

نا مما ال إلٌها كما سبق، وفً حدود ما ذكر

ُعُم فساده. ٌَ 

تحدٌد المرجعٌة التنفٌذٌة فً حاكم  -ٕ

صلى هللا -، الذي كان رسول هللا المسلمٌن

بصفته حاكًما لهذه الدولة  -علٌه وسلم

فإن إضافة إلى وصف النبوة والرسالة؛ 

الٌهود رغم أنهم لم ٌكونوا آمنوا بالرسول 

رسواًل من عند هللا  -َصلّى هللا علٌه وسلم-

أنهم التزموا بحكم هذه الوثٌقة وبنوِدها إال 

 -صلى هللا علٌه وسلم-بقٌادة رسول هللا 

َوإِّنُه َما َكاَن ، حٌث وقع فً نصها: "للدولة

َن أَْهِل َهِذِه الّصِحٌَفِة ِمْن َحَدٍث أَْو اْشتَِجاٍر  ٌْ َب

ٌَُخاُف َفَساُدهُ َفإِّن َمَرّدهُ إلَى هللّاِ َوإِلَى ُمَحّمٍد 

ِه َوَسلّمَ - َرُسوِل هللّاِ  ٌْ َوإِّن هللّاَ ، -َصلّى هللّاُ َعلَ

َعلَى أَْتَقى َما فًِ َهِذِه الّصِحٌَفِة َوأََبّرِه، َوإِّنُه 

ٌش َواَل َمْن َنَصَرَها"، وفٌها  ٌْ اَل ُتَجاُر قَُر

ٌُجٌُر مشرٌك مااًل لقُرٌٍش  أٌضا: " وإنه ال

"، وال نفًسا، وال ٌحول دوَنه على مإمنٍ 

ٌُنفِقون مع " وفٌها أٌضا: وإن الٌهود 

المإمنٌن ماداموا محاربٌن، وإن ٌهود بنً 

عوف أُّمة مع المإمنٌن، للٌهود ِدٌٌن 

وللمسلمٌن ِدٌٌن وموالٌهم وأنفسهم، إال من 

ٌُوتِا إال نفَسه وأهلَ بٌته،  َظلَم وأَثِم فإنه ال 

وإن لٌهوِد بنً النجار وبنً الحارث وبنً 

وبنً ثعلبة  ساعدة وبنً ُجشم وبنً األوس

وجفنه وبنً الّشَطمه مثل ما لٌهود بنً 

عوف، وإن بِطانة ٌهود كؤنفُِسهم، وإنه ال 

صلى هللا -ٌُخَرج منهم أحٌد إال بإذن محمد 

 ."-علٌه وسلم

إثبات حق األمن والدفاع عن األنفس  -ٖ

واألعراض واألموال لجمٌع رعاٌا الدولة 

م وتعاونه، المسلمة الُملتزمٌن بهذه الوثٌقة

، على ذلك مسبولٌة الدولة فً إقامة ذلك

وإنه من َتبِعنا من كما ورد فً الوثٌقة: "

ٌهود فإن له النصر واألُسوة غٌر 

، وفٌها مظلومٌن، وال َتناُصَر علٌهم"

وإن بٌنهم النصر على من َدَهم أٌضا: "

ٌُصالِحونه  ْثِرب، وإذا ُدُعوا إلى ُصلٍح  ٌَ

ٌُصالِحونه وٌلبَ  ، سونهوٌلَبسونه فإنهم 

وإنهم إذا ُدُعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على 

المإمنٌن إال من حارب فً الدٌن على كل 

أناس ِحّصَتهم من جانِبِهم الذي قَِبلَهم، وإن 

ٌهود األوِس موالٌهم وأنفسهم على ِمثل ما 

ألهل هذه الصحٌفة مع البِرِّ الَحَسن من أهل 

 هذه الصحٌفة.. ولنا تكملة إن شاء هللا.

 نا السلفًموقع أ
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( معالم ٔٔوثٌقة المدٌنة )

قضابٌة وحقوقٌة 

حرٌة اإلقامة واالنتقال والسفر 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول 

هللا، أما بعد؛ 

قد نصت وثٌقة المدٌنة على هذا الحق 

ففٌها: "وأن ، األصلً من حقوق اإلنسان

من خرج فهو آمن، ومن َقَعد فهو آمن، إال 

وهذا الحق من حقوق من َظلَم وأَثِم"، 

اإلنسان ألن األرض ِملٌك هلل سبحانه، 

رها لعباده  َخلََق لَُكْم ُهَو الَِّذي كما قال: "َسخَّ

َر لَُكْم  َما فًِ اأْلَْرِض َجِمًٌعا"، وقال: "َوَسخَّ

َماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َجِمًٌعا  َما فًِ السَّ

 ِمْنُه"..

فمن حق البشر أن ٌتحركوا فً األرض، 

ٌُقٌموا حٌث  وأن ٌضربوا فً مناكبها و

شاءوا، ال ٌجنً على امرٍئ إال نفُسه، وأن 

َها هللا لهم فٌهاٌنتفعوا بما أباح  ٌُّ ا أَ ٌَ " ،

ًبا َواَل  ٌِّ ا فًِ اأْلَْرِض َحاَلاًل َط اُس ُكلُوا ِممَّ النَّ

ُه لَُكْم َعُدو   َطاِن ۚ إِنَّ ٌْ بُِعوا ُخُطَواِت الشَّ َتتَّ

بٌٌِن"؛  فطالما التزم اإلنسان بالحالل مُّ

واجتنب الحرام، ولم ٌتبع خطوات الشٌطان 

والعصٌان، اآلمر بالشرك والكفر والفسوق 

 ..فاألرض له ٌعُمرها بعبودٌة هللا تعالى

ومن اختار الكفر لنفسه، لكنه لم ٌفِرضه 

ٌَُحل بٌنه وبٌن اإلسالم؛  على غٌره ولم 

وطالما سالَم أهل اإلٌمان ، فلنفسه اختار

واإلسالم الداعٌن إلى عبادة هللا وحده، 

الساعٌن إلعالء كلمة هللا فً األرض، 

ٌُكره النا س بمقتضاها على والتً ال 

اإلٌمان، كما ال ٌحول بٌنهم وبٌن اإلسالم 

اَس طاغوت ، قال تعالى: "أََفؤَنَت ُتْكِرهُ النَّ

ُكوُنوا ُمْإِمنٌَِن"، وقال: "اَل إِْكَراَه فًِ  ٌَ ٰى  َحتَّ

ْكفُْر  ٌَ ًِّ ۚ َفَمْن  ْشُد ِمَن اْلَغ َن الرُّ ٌَّ ٌِن ۖ َقْد َتَب الدِّ

 ِ ٌُْإِمْن بِاهللَّ اُغوِت َو  َفَقِد اْسَتْمَسَك بِالطَّ

ُ َسِمٌٌع 
بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقٰى اَل اْنفَِصاَم لََها ۗ َوهللاَّ

اَعلٌٌِم"؛  ًٌّ بل ، فهذا الشخص لٌس َحرب

ُتحَفظ له حقوقه فً اإلقامة والسفر 

واالنتقال اآلمن، إلى جانب حرٌة االعتقاد 

ّنا له عاقبة ُكفِره فً  ٌّ فً الدنٌا، طالما قد َب

ٌُجَبر اآلخر ة، ورضً بالُمسالَمة، فإنه ال 

، قال تعالى: "َوقُِل اْلَحقُّ ِمن على اإلسالم

ا  ْكفُْر إِنَّ ٌَ ٌُْإِمن َوَمن َشاَء َفْل ُكْم َفَمن َشاَء َفْل بِّ رَّ

الِِمٌَن َناًرا أََحاَط بِِهْم ُسَراِدقَُها  أَْعَتْدَنا لِلظَّ

ٌَُغاُثوا بَِماٍء َكاْلُمهْ  ْسَتِغٌُثوا  ٌَ ْشِوي َوإِن  ٌَ ِل 

َراُب َوَساَءْت ُمْرَتَفًقا"..  اْلُوُجوَه بِْبَس الشَّ

لكن لٌس من حق مخلوق أن ٌحول بٌن 

فٌصٌر الناس وبٌن نور هللا سبحانه 
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ه عن سبٌل  ٌُعبد من دون هللا، بّصدِّ طاغوًتا 

 ..هللا

صلى هللا علٌه -ولقد َدلّت سٌرة الرسول 

 أن قوله "أُِمرُت أن أقاتِل -وآله وسلم

الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله إال هللا وأنً 

رسول هللا" لٌس مقصوده إكراههم على 

اإلسالم، إال المرتدٌن الخابنٌن الخٌانة 

بل المقصود ، العظمى لدٌن هللا وللمسلمٌن

ٌُسالِموا  ٌُسلِموا، أو  أنه ٌقاتِلهم حتى 

بإعطاء الجزٌة، أو بُمسالَمة المسلمٌن 

ٌَُكفُّ  والتً ، بها عنهم بؤنواع العهود التً 

هً فً الحقٌقة من أعظم أسباب اختالط 

المسلمٌن بالكفار من سابر الِملَل فٌكون 

، ذلك من أعظم أسباب دخولهم فً اإلسالم

كما وقع فً الحدٌبٌة، وكما وقع عبر 

-تارٌخ اإلسالم الطوٌل، الذي ظهر فٌه 

أن الناس إذا زالت  -بجالٍء ووضوحٍ 

ٌنهم وبٌن هذا الُحُجب عنهم التً تحول ب

، وهو أسرع الدٌن َدَخلوا فٌه بال تردد

األدٌان انتشارا فً األرض، لُمواَفَقتِة 

ولذا الفطرة السلٌمة والعقول المستنٌرة؛ 

ًحا عند أهل  كان خٌار الُمسالَمة ُمَرجَّ

"َوإِن ، كما قال هللا عّز وجلّ: اإلسالم

لْ  ْلِم َفاْجَنْح لََها َوَتَوكَّ ِ"..َجَنُحوا لِلسَّ  َعلَى هللاَّ

، على وخٌار الِجزٌة مبذولٌ لكل أهل الِملَل

الصحٌح الذي علٌه جمهور أهل العلم، 

: -صلى هللا علٌه وآله وسلم-لقول النبً 

َك ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن َفاْدُعُهْم  "وإَِذا لَقٌَِت َعُدوَّ

ُتُهنَّ  -أَْو ِخاللٍ -إِلَى إِْحَدى َثالِث ِخَصاٍل  ٌَّ َفؤَ

ثم ذكر َفاْقَبلْ ِمْنُهْم، َوُكفَّ َعْنُهْم"  أََجاُبوكَ 

دعوَتهم إلى اإلسالم والهجرة، أو دعوَتهم 

إلى اإلسالم والبقاء فً بالدهم مع جرٌان 

 أحكام اإلسالم علٌهم، أو الِجزٌة..

التً تكفُل وكذلك أنواع العهود األخرى 

لْلنسان حق التفكٌر والنظر اآلمن، وتحفظ 

ٌُقبِل الناس على ع، االستقرار على المجتم ف

والجهاد إنما ُشِرع إلعالء كلمة هللا، ؛ الدٌن

 .ال إلكراه الناس على اإلٌمان والدخول فٌه

وهذه وثٌقة المدٌنة تتضمن المحافظة على 

استقرار المدٌنة "ٌثرب"، وأَْمنِها وأَْمِن 

أهلِها ُمسلِمهم وكافِِرهم، وحق اإلقامة 

ج اآلمن واالنتقال والسفر والدخول والخرو

كل ذلك من أعظم أسباب دخول لمواطنٌها؛ 

إال أن طواغٌت ، الناس فً الدٌن طواعٌة

الٌهود هم الَّذٌن كانوا ٌحولون بٌن قوِمهم 

صلّى هللا علٌه -وبٌن اإلٌمان برسول هللا 

ولذا ؛ كما كان طواغٌت المشركٌن -وسلم

انتفع بهذا االستقرار أقواٌم آخرون هداهم 

، ونما المجتمع المسلم هللا إلى اإلسالم

ًٌا بهذا االستقرار  والدولة الُمسلِمة تدرٌج

، واستطاعت مواجهة التحدٌات الداخلً

الخارجٌة، والمخاطر والمإامرات التً 

 تستهدف وجوَدها فضاًل عن استقرارها .
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ٌُالَحظ فً بنود هذه الوثٌقة بنًدا َسَبقت به  و

 الدولة الُمسلِمُة األولى الدولَ المعاِصرة،

وهو أن حق االنتقال والسفر ال ٌنافً 

، ففً تعرٌف إدارة الدولة بؤمر االنتقال

"وإن بِطانة ٌهود كؤنفُِسهم، وإنه الوثٌقة: 

صلى -ال ٌخرج منهم أََحٌد إال بإذن محمد 

ووثابق السفر "؛ -هللا علٌه وسلم

الُمعاِصرة هً نوع من تعرٌف الدولة 

كات األفراد داِخلَها وخاِرَجها وذلك ، بتحرُّ

كات  لمنع أي محاوالت لالختراق أو تحرُّ

، فكما أنه عسكرٌة أو تحرٌضٌة ضد الدولة

ِحلُّ ألََحٍد من المشركٌن من أهل المدٌنة  ٌَ ال 

ٌُجٌروا قَُرًٌشا وال من  وال الٌهود أن 

َنَصرها، كما ورد فً نص الوثٌقة: "وإنه 

ٌُجٌُر ُمشِرٌك مااًل لقَُرٌٍش وال نفًسا،  ال 

دونه على مإمن"، وأٌضا فٌها: والٌحول 

فال "وإنه ال ُتَجاُر قَُرٌٌش وال من َنَصَرها؛ 

تعنً حرٌة السفر واالنتقال والحركة أن 

لة تتم بمعزٍل عن معرفة إدارة الدولة ، الُمَمثَّ

صلى هللا -آنذاك فً شخص رسول هللا 

 .-علٌه وسلم

وكل هذا للمحافظة على االستقرار الداخلً، 

، ومنع الدسابس التً وتماسك المجتمع

َر التحذٌُر منها فً الوثٌقة ، والنّص تَكرَّ

على وجوب البِرِّ والقِسط دون اإلثم؛ مما 

لَ فِْكَرًة عن حجم المإامرات  ٌعطً المتؤمِّ

ض لها المجتمع المسلم  َتعرَّ ٌَ التً كان 

هذه البنود مع والدولة الُمْسلِمة، فكانت 

نة الٌهود، للحفاظ على أمن وسالم المدٌ

لكل رعاٌاها بمن فٌهم من المشركٌن 

 .والٌهود

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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( معالم ومالمح ٕٔوثٌقة المدٌنة )

حقوقٌة 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول 

هللا، أما بعد؛ 

تضمنت وثٌقة المدٌنة إرساء مبدأ من 

ت به الشرٌعُة أعظم مبادئ العدل الذي سبق

اإلسالمٌُة المواثٌَق الدولٌة الُمعاِصَرة، 

وحقوَق اإلنسان، والدساتٌر الوضعٌة، 

مبدأ المسإولٌة بقرون طوٌلة، أال وهو 

وأنه ال ، الشخصٌة لْلنسان عن تصرفاته

ٌجنً علٌه غٌُره، وال ٌعاَقب على جرٌمة 

غٌره، إال ما كان منه من تعاُوٍن أو إقراٍر 

، ففً نصوص وِرًضا عن الجرٌمةأو َتَستٍُّر 

الوثٌقة: "وإن ٌهود بنً عوف أُّمة مع 

المإمنٌن، للٌهود دٌنهم، وللمسلمٌن 

دٌنهم، موالٌهم وأنفسهم إال من َظلَم وأَثِم، 

ٌُوتِغ إال نفسه وأهل بٌته  أي: ال -فإنه ال 

ٌُهلك وٌؤثم "، وفٌها أٌضا: "وإنه -ٌُفسد و

، إال من من َفَتك فبنفسه َفَتك وأهِل بٌته

ظلم، وإن هللا على إثر ذلك" وفٌها أٌضا: 

"وإن ٌهود األوس موالٌهم وأنفسهم على 

ِمثل ما ألهل هذه الصحٌفة، مع البِّر الَحَسن 

من أهل هذه الصحٌفة، وإن البِّر دون 

 اإلثم، ال ٌكِسُب كاِسٌب إال على نفسه".

وهذا المبدأ تقرر قبل هذه الصحٌفة فً 

 الذي نزل قبل الهجرة..آٌات القرآن المكً 

َها ۚ  ٌْ قال تعالى: "َواَل َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس إاِلَّ َعلَ

ُكم  َواَل َتِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرٰى ۚ ُثمَّ إِلَٰى َربِّ

ُبُكم بَِما ُكنُتْم فٌِِه َتْخَتلِفُوَن"،  ٌَُنبِّ ْرِجُعُكْم َف مَّ

أُْخَرٰى ۚ وقال تعالى: "َواَل َتِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر 

ٌُْحَملْ ِمْنُه  َوإِْن َتْدُع ُمْثَقلٌَة إِلَٰى ِحْملَِها اَل 

ٌء َولَْو َكاَن َذا قُْرَبٰى"، وقال تعالى:  ًْ َش

"َوُكلَّ إِنَساٍن أَْلَزْمَناهُ َطابَِرهُ فًِ ُعُنقِِه 

ْلَقاهُ َمنُشوراً  ٌَ اَمِة ِكَتاباً  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ َوُنْخِرُج لَُه 

َك َحِسٌباً * اْقَرْأ ِكَتابَ  ٌْ ْوَم َعلَ ٌَ َك َكَفى بَِنْفِسَك اْل

ْهَتِدي لَِنْفِسِه َوَمْن َضلَّ  ٌَ َما  * َمْن اْهَتَدى َفإِنَّ

َها َوال َتِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر  ٌْ ٌَِضلُّ َعلَ َما  َفإِنَّ

بٌَِن َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالً"،  ا ُمَعذِّ أُْخَرى َوَما ُكنَّ

 بَِما َكَسَب َرِهٌٌن".وقال تعالى: "ُكلُّ اْمِرٍئ 

، فً وفد بنً وفً حدٌث لقٌط بن عامر

صلى هللا علٌه -الُمْنَتفِق، أنه قال للنبً 

: "وأن لنا األرض َنحلّ منها حٌث -وسلم

" قال وال ٌجنً على امرٍئ إال نفسهشبنا، 

 : "لََك ذلك".-صلى هللا علٌه وسلم-النبً 

وهً قضٌة عظٌمة األهمٌة فً الدنٌا 

ٌُحاِسب أحًدا  واآلخرة، فكما أن هللا تعالى ال 

ولو كان على ِجناٌة غٌره ٌوم القٌامة، 

ٌُثاب المرء إال على  ،والده أو ولده وال 

قُوا عمله اُس اتَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ ، قال تعالى: "

ْجِزي َوالٌِد َعن َولَِدِه  ٌَ ْوًما الَّ  ٌَ ُكْم َواْخَشْوا  َربَّ

ًبا"؛ َواَل َمْولُوٌد ُهَو َجاٍز َعن  ٌْ فكذلك َوالِِدِه َش
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إقامة العدل الذي َشَرعه هللا فً الدنٌا ال ٌتم 

، إال بؤن ال ٌجنً على امرٍئ إال نفسه

ٌُقِّر تورٌَث الخطٌبة وُعقوبَة  فاإلسالم ال 

، بل كل إنسان األبناء على ذنب آبابهم

وكذلك ال ٌعرف رهٌٌن بما كسب بنفسه، 

من العقوبة الجماعٌة، فالسٌبة َتُخّص 

إال من أعانه علٌه ، ارتكبها، وال َتُعّم غٌَره

أو أََمَر به، أو َتَسّبب فً جرٌمته، أو َتَسّتر 

علٌها وأَقّرها، فإنه نوع من التعاون على 

 .اإلثم والعدوان

وفً ضوء هذا نفهم بعض النصوص 

الواردة فً الوثٌقة التً ُتدِخل أهل بٌت 

سه نف -أي: أهلك-الظالم اآلثم فٌما أوَتَغ 

به؛ فإن هذا ٌكون فً الجناٌات التً ال 

ٌمكن أن تتم إال بُمواَطؤٍة من أهل بٌته 

 وإقرارهم على الجرٌمة.

كما أن هناك بعض الجناٌات فُِرض فٌها 

 -أي: األقارب من جهة األب-على العاقِلة 

ٌّة على من ارتكبها بنوٍع من  الُمعاَوَنُة المالِ

ُة ؛ فاالخطؤ، وهذا على سبٌل المواساة ٌَ لدِّ

فً قتل الخطؤ وِشْبِه الَعْمِد تجب على 

العاقِلَة، كما َنّصت الوثٌقُة على تفاصٌِل 

ذلك، على كل قبٌلة من المسلمٌن ومن 

ٌْش  الٌهود، ففٌها: "والمهاجرون من قَُر

ْفُدون  ٌَ َتعاَقلون بٌنهم، وهم  ٌَ على ِرْبَعتِهم، 

ٌَهم بالمعروف والقِسط، وبنو عوف  عانِ

هم، ٌتعاَقلون َمَعاقِلَهم األولى، على ِرْبَعتِ 

ها بالمعروف  ٌَ وُكلُّ طابفة َتفدي َعانِ

 والقِْسط".

فإن هذه المسابل أوَجَب الشرُع فٌها على 

ل التبِعات  اإلنسان ُمَعاَوَنة من َحْولَه فً َتَحمُّ

التً وجبت علٌه بجناٌة ارتكبها بطرٌق 

وِشْبُه العمد ُملَحٌق بالخطؤ ألنه لم الخطؤ، 

ًٌ ، صد القتلٌق وفِداُء األسٌر تكافلٌ اجتماع

ال ٌمكن أن ٌقوم مجتمٌع بدون ، واِجب

 .التكافل والُمواساة

وأما ما َوَرَد به الشرع من معاملة 

كما -الناقِِضٌن للعهد بالُمحاَرَبِة للجمٌع 

حدث مع ٌهود بنً قٌنقاع وبنً النضٌر 

فألن األتباع كانوا ُموافِقٌن  -وبنً قَُرٌظة

ومن أََبى ، بهم وقادتهم فً النقضلرإسا

ٌُعاَمل  النقَض وفاَرَقهم أُْطلَِق َسَراُحه ولم 

 .ُمعاَملََتهم

قال ابن كثٌر فً "البداٌة والنهاٌة" فً 

قصة بنى قرٌظة: قال ابن إسحاق: )ُثّم إن 

ه، وأََسد بن  ٌَ ة، وأَُسٌد بن َسْع ٌَ َثعلبة بن َسْع

د، وهم َنَفٌر من بنً َهَدل، لٌس ٌْ وا من ُعَب

بنً قرٌظة وال النضٌر، َنَسُبُهم فوَق ذلك، 

هم بنو َعّم القوم، أسلموا فً تلك اللٌلة 

َظُة على حكم رسول هللا  ٌْ التً نزلت فٌها قَُر

، وَخَرَج فً تلك -صلى هللا علٌه وسلم-

اللٌلة عمرو بن َسعدّي القرظً، وَمّر 

 -صلى هللا علٌه وسلم-بَحَرس رسوِل هللا 

بن َمْسلَمة تلك اللٌلة، فلما وعلٌهم محمد 
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رآه قال: من هذا؟ قال: أنا عمرو بن 

وكان عمرو قد أََبى أن ٌدخل مع َسعدّي، 

صلى -بنً قرٌظة فً َغْدِرهم برسول هللا 

وقال: "ال أغدر بمحمد  -هللا علٌه وسلم

فقال محمد بن َمْسلَمة حٌن َعَرَفه: أبًدا"، 

"، ثم "اللهم ال تحرمنً إقالة َعَثرات الكرام

َخلّى سبٌلَه، فَخَرج على وجهه حتى بات 

صلى هللا علٌه -فً مسجد رسول هللا 

ٌُْدَر  -وسلم بالمدٌنة تلك اللٌلة، ثم ذهب لم 

فُذِكر أٌن توجه من األرض إلى ٌومه هذا؛ 

 -صلى هللا علٌه وسلم-َشؤُنه إلى رسول هللا 

اه هللاُ بَوَفابِه".  فقال: "ذاك رجل َنجَّ

اس ٌزعم أنه كان أُوثَِق قال: وبعض الن

ٍة   -فٌمن أُوثَِق من بنً قرٌظة-بِِرمَّ

ٌُْدَر أٌن ذهب،  ُته ُمْلقاًة، ولم  فؤصبحت ِرمَّ

فٌه  -صلى هللا علٌه وسلم-فقال رسول هللا 

 تلك المقالة، وهللا أعلم أّي ذلك كان.

وأما شؤن األطفال والنساء فقد أتى الشرع 

ِة  ٌّ ّر َساِء والذُّ للناقضٌن للعهوِد بَسْبًِ النِّ

الغاِدرٌن الُمحاِربٌن، فكٌف ٌتوافق ذلك مع 

 المسبولٌة الشخصٌة؟

الجواب: أن ذلك فً الحقٌقة نجاةٌ لهإالء 

، المستضعفٌن من مصٌر ساَدتِهم وُكَبرابِهم

قُّ فً اإلسالم بالصورة التً  ولٌس الرِّ

ماَرَسها الرومان فً عبٌدهم، وال الغرُب 

لسوداء، وال بممارسات الجابُِر فً أفرٌقٌا ا

َتِر وغٌرهم  ْرِك والتَّ األَُمم الجابَِرِة من التُّ

ب إلى المسلمٌن بعُض  الذٌن َتَسرَّ

 ممارساتهم، ِخالًفا للشرٌعة.

بل الذي ال شك فٌه أن اإلسالم َرَفع قٌمة 

اإلنسان حٌُثما كان، ولو كان رقًٌقا، 

تِه ٌَّ بل َجَعله أًَخا ، وأوجب احترام آدم

: -صلى هللا علٌه وسلم-، قال النبً لمالِِكه

ِدٌُكْم"،  ٌْ "إِْخَواُنُكْم َخَولُُكْم، َجَعلَُهُم هللّا تْحَت أ

وقال: "أْطِعموهم مما َتْطَعمون، واْكُسوهم 

ٌُطٌقون،  مما َتْكَتُسون، وال ُتَكلِّفُوهم ما ال 

َم لَْطَم  فإن َكلَّْفُتموهم فؤعٌنوهم"، وَحرَّ

قٌق على َوْجِهه ُمط لًقا، وجعل َكفَّارَة ذلك الرَّ

َم  َم َضْرَبُه بغٌر حق، وَحرَّ ِعْتقه، وَحرَّ

تعذٌبه، وأَْعَتَق على المالك من َعّذَبُهم من 

 .َرْغًما عنه -بغٌر َحقٍّ -ممالٌكه 

ُدلُّنا على أن هذا وإن كان ُعقوبًة  ٌَ ُكلُّ هذا 

للكافرٌن الغاِدرٌن، فإنه َنَجاةٌ للنساء 

، لٍِك وُمستقَبٍل هالِكٍ والصبٌان من َمصٌٍر حا

كانوا فٌه تحت السادة والكبراء والقادة 

وكان المجرمٌن ولو كانوا من أهلهم.. 

ًُ َدْمًجا لهم فً المجتمع المسلم الذي  ْب السَّ

ا-ٌرعاهم  ًٌ ًٌا وُسلُوك ًٌا وِعلم من خالل  -َتربو

 األَُسر التً ٌكونون فٌها.

لذلك ال نستغرب أن كان ُجملَة من علماء 

فـ "ابن ، الم وقادته هم من الَمَوالًاإلس

َة -أبزى"  الذي َتَرَكُه نابُِب ُعَمر على َمكَّ

، من الَمَوالً -حٌن ذهب إلى لقاء ُعَمر

 َ لكنه حافٌِظ لكتاب هللا، قال عمر: "إِنَّ هللاَّ
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َضُع بِِه  ٌَ ْرَفُع بَِهَذا اْلِكَتاِب أَْقَواًما، َو ٌَ

 صلى هللا-آَخِرٌَن"، قال ذلك عن النبً 

 .-علٌه وسلم

ونافِع َمْولى ابن عمر، وِعْكِرَمة َمْولى ابن 

ر، والَحَسن  ٌْ عباس، وسعٌد بن ُجبِ

، البصرّي، وابن ِسٌِرٌن، كلُُّهم من الَمَوالً

وغٌُرهم من قادة األمة، عاَملَُهم الصحابُة 

ُبوهم أَْحَسَن التعلٌم،  كؤبنابِهم، وَعلَُّموهم وأَدَّ

مالِك بن الباب أن  وٌكفٌنا توضًٌحا فً هذا

 -إمام دار الهجرة، أحد األبمة األربعة-أنس 

شٌُخه فً األخِذ عن ابن ُعَمر: نافِع َمْواله، 

، وصارت ُدوَن ابنِه سالِم، فً أكثر رواٌاته

السلسلة الذهبٌة عند أهل اإلسالم فً 

 اإلسناد: َمالِك عن نافِع عن ابن ُعَمر.

، لعَ  قِّ لّ أن هذا عرض مختصر ألسبلة الرِّ

 ٌكون لها تفصٌلٌ أكبر فً َموضٍع آخر..

القاعدَة العظٌمَة فً لكن المقصود هنا: أن 

ِل المسبولٌة الشخصٌة ثابتٌة لم  العدل بَتَحمُّ

َقها  َدْتها وثٌقُة المدٌنة، وَطبَّ ُتخَرق، أَكَّ

مع  -صلى هللا علٌه وسلم-الرسول 

، فصارت األُْسَوة والقُْدَوة المسلمٌن والكفار

ْتُه فً  باب حقوق اإلنسان، قبل ما أََقرَّ

ْقُه فً ُحروبِها  أوروبا والَغرب ولم ُتَطبِّ

ونَِزاعاتها، مع أنفُِسهم فً حروبهم، وال 

مع غٌرهم فً احتاللهم وُعدوانهم، فالحمد 

هلل على نعمة هذه الشرٌعة اإلسالمٌة 

 العظٌمة.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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( .. معالم ٖٔوثٌقة المدٌنة )

اجتماعٌة 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

والسالم على رسول  الحمد هلل، والصالة

هللا، أما بعد؛ 

ل وأواصر  إن صورة المجتمع الُمْسلِم األَوَّ

الترابط بٌن أفراده مع وجود كفار ضمن 

ة التً  ٌّ هذا المجتمع لهً الصورة المثال

 ٌحتاج المسلمٌن إلى دراستها والتؤمل فٌها

 لتطبٌقها فً مثل هذه األحوال.

ولقد تضمنت وثٌقة المدٌنة مبدأ وحدة 

المجتمع المسلم على آصرة الدٌن، دون 

غٌرها من روابط النسب أو القبٌلة أو 

 الجنس أو اللون.

ورابطة الدٌن هً أعظم الروابط واألواصر 

؛ ثباًتا، وأوسعها انفتاًحا على شعوب العالم

أن ٌصبح عضًوا فبإمكان أي فرد فً العالم 

فً هذا المجتمع، له ما ألفراده السابقٌن، 

 وعلٌه ما علٌهم.

ْحَمن  وفً نص الوثٌقة: "بِْسِم هللاِ الرَّ

 ًّ ًّ األُمَّ ِحٌم.. هذا كتاٌب من محمد النب الرَّ

بٌن المإمنٌن والمسلمٌن من قرٌش 

وٌثرب ومن َتبَِعُهم َفلَِحَق بهم وَجاَهَد َمَعُهم 

ٌة واحِ   َدةٌ دون الناِس.أنهم أُمَّ

ِة  ورابطة اإلٌمان واإلسالم هً رابطة األُُخوَّ

َة والُمواالة،  ِة التً تقتضً الَمَحبَّ ٌّ الحقٌق

ُح بها ٌَُتَمدَّ َما اْلُمْإِمُنوَن و ، قال تعالى: )إِنَّ

َ لََعلَُّكْم 
قُوا هللاَّ ُكْم َواتَّ ٌْ َن أََخَو ٌْ إِْخَوةٌ َفؤَْصلُِحوا َب

 ُتْرَحُموَن(.

ٌَِّة وأَّما  ِة فً الَوَطن والَقوِم رابَِطُة األُُخوَّ

ِة والَقَراَبة التً َدلَّت علٌها آٌاُت  ٌَّ والَقَبلِ

القرآن نحو قوله تعالى: "َوإِلَٰى َعاٍد أََخاُهْم 

فإنها ُهوًدا"، "َوإِلَٰى َثُموَد أََخاُهْم َصالًِحا" 

َتْقَتِضً مزٌد النُّْصِح والِحْرِص على الخٌر 

مع بقاء رابطة  -عّز وَجلّ -هللا والدعوة إلى 

صلى -، كما قال النبً الوالء على هذا الدٌن

"الُحبُّ فً هللاِ والُبْغُض فً  -هللا علٌه وسلم

 هللاِ".

ِة  ٌَّ ة والَعَصبِ ٌّ َعَراِت الجاهل ومقاومة النَّ

اء كانت ِسَمَة هذا المجتمع الُمْسلِم ٌَ ؛ الَعْم

اُس إِنَّ  َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ ن قال تعالى: " ا َخلَْقَناُكم مِّ

َذَكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبابِلَ لَِتَعاَرفُوا 

َ َعلٌٌِم 
ِ أَْتَقاُكْم إِنَّ هللاَّ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ

: -صلى هللا علٌه وسلم-َخبٌٌِر"، وقال النبً 

ٌََض  ًٍّ واَل أِلَْب ًٍّ َعلَى أعَجِم "اَل َفْضلَ لَِعَربِ

ْقَوى".  َعلَى أَْسَود إاِلَّ بِالتَّ

الِِح،  ْقوى والَعَمِل الصَّ فإِْعالُء قٌَِمِة التَّ

وإِْرَساُء َفْضِل الِعلِم بالقُرآن والُسّنِة، 

صلى هللا علٌه -والعمل بطاعِة هللاِ ورسولِه 

ِم اللون والِجْنِس والَمْنَشؤ  -وسلم ٌَ على قِ

ْلَطِة والجاه ، هو والماِل والوظٌفِة والسُّ
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ٌَم أساُس بَِنِاء هذا المجتمع ، بخالف القِ

األُخرى التً َتْشقى بها المجتمعات 

الُمخالِفة لشرٌعة اإلسالم فً الناحٌة 

 االجتماعٌة.

وهذا ال ٌنفً حقوَق غٌر المسلمٌن من 

فإن العالقة معهم قابَِمة على ؛ الُمعاَهدٌن

، ففً نص البِرِّ والنُّْصِح والنَّصٌحة

نَّ على الٌهوِد َنَفَقتهم، وعلى الوثٌقة: "وإِ 

المسلمٌن َنَفَقتهم، وإن بٌنهم النصر على 

من حارب أهل هذه الصحٌفة، وإن بٌنهم 

النصح والنصٌحة والبِّر دون اإلثم"، وفٌها 

ُهوَد األَْوِس موالٌهم وأنفسهم  ٌَ أٌضا: "وإن 

على مثل ما ألهل هذه الصحٌفة، مع البِّر 

فة، وإن البِّر الَحَسن من أهل هذه الصحٌ

 دون اإلثم".

؛ قال وهذا األمر قد َدلَّت علٌه آٌات القرآن

ُ َعِن الَِّذٌَن لَْم هللا تعالى: "
ْنَهاُكُم هللاَّ ٌَ الَّ 

ن  ٌُْخِرُجوُكم مِّ ٌِن َولَْم  ٌَُقاتِلُوُكْم فًِ الدِّ

 َ ِهْم ۚ إِنَّ هللاَّ ٌْ وُهْم َوُتْقِسُطوا إِلَ اِرُكْم أَن َتَبرُّ ٌَ ِد

ُ َعِن الَِّذٌَن  ٌُِحبُّ 
ْنَهاُكُم هللاَّ ٌَ َما  اْلُمْقِسِطٌَن إِنَّ

اِرُكْم  ٌَ ن ِد ٌِن َوأَْخَرُجوُكم مِّ َقاَتلُوُكْم فًِ الدِّ

َوَظاَهُروا َعلَٰى إِْخَراِجُكْم أَن َتَولَّْوُهْم ۚ َوَمن 

الُِموَن"؛  بَِك ُهُم الظَّ َتَولَُّهْم َفؤُولَٰ فكان ما ٌَ

َر ما ُنُهوا أُِمروا به من البِرِّ  ٌْ واإلقساط َغ

عنه من الَمَحبَِّة والُمواالة، مع الحفاظ على 

سالمة المجتمع باالجتماع على حماٌته، 

، كما ورد فً والتعاون على الدفاع عنه

ْثِرب َحَراٌم َجوفُها أِلَْهِل هذه  ٌَ الوثٌقة: "وإن 

 الصحٌفة".

 ًِّ ْلِم ٌُِش السِّ عا ُس حقٌقَة التَّ ٌَُإسِّ  وهذا ُكلّه 

اآلمن مع غٌر المسلمٌن فً المجتمع، مع 

الِحفاِظ على الدٌن وَعْقِد الوالء والبراء 

 علٌه.

َنت الوثٌقُة قٌمة التعاون على  كما َتَضمَّ

، ففٌها: ُنْصَرِة المظلوم ُمْسلُِما كان أو كافًرا

وإن المإمنٌن الُمتَّقٌِن على من َبَغى منهم "

وأن أٌدٌهم أو ابتغى َدِسٌَعَة ُظْلٍم أو إْثٍم، 

"، وفٌها: علٌه جمًٌعا وإن كان َولََد أَحِدهم

ٌَها   -أي: أَِسٌَرها-"وُكلّ طابفٍة تفدي َعانِ

 بالمعروف والقسط بٌن المإمنٌن".

 -أي: َقَتله-وفٌها: "وإن من اعتبط مإمنا 

ٌَرَضى  َنٍة فإنه َقَوٌد به، إال أن  ٌِّ قتاًل عن َب

ًُّ المقتول، وإن المإمنٌن علٌه ك افًة، َولِ

ِحلُّ  ٌَ ٌَِحلُّ لهم إال قٌِاٌم علٌه، وإنه ال  وال 

لمإمٍن أَقرَّ بما فً هذه الصحٌفة وآمن باهلل 

ْنُصَر ُمْحِدًثا وال ٌإوٌه،  ٌَ والٌوم اآلخر أن 

وإنه َمن َنَصَره أو آواه فإن علٌه لَْعَنَة هللاِ 

ٌُإَخذ منه َصْرٌف  وَغَضَبه ٌوَم القٌامة، وال 

 وال َعْدلٌ".

ا بٌن المسلمٌن والٌهود من نفس هذا وفٌم

ؤَثَم امرإ بَحلٌفِه، وإن "الحق:  ٌَ وإنه لن 

النصر للمظلوم"، وفٌها: "وإنه ال ٌحول 

 ". انتهى.هذا الكتاب دون ظالٍِم أو آثم
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وهذا األمر وردت به النصوص العامة 

 -صلى هللا علٌه وسلم-؛ قال النبً للشرٌعة

ِق دعوَة المظلوم فلُمعاذ: " إنه لٌس واتَّ

"، وفً بعض بٌنها وبٌن هللا ِحجاب

 ".ولو كانت من كافِرٍ الرواٌات: "

وهذا المبدأ العظٌم "مبدأ التعاون على 

ْظلِمه  ٌَ ُنْصَرِة المظلوم، وعدم تسلٌمه لمن 

قدر اإلمكان، والتعاون على فك األسٌر من 

بٌن ٌدي األعداء" َمْبدأٌ عظٌم قامت علٌه 

العدِل  ، وهو مبدأالسماوات واألرض

، وَردِّ الُحقوق إلى أهلها،  وإقامُة الَحقِّ

 ونصر المظلوم على من ظلمه.

ُد  وكلها مبادئ ٌستقٌم بها المجتمع وتتؤكَّ

إ ظالٌِم  َتَجرَّ ٌَ الروابط بٌن أفراده علٌها؛ فال 

ٌَقُِف  على ُظلمه ألنه ٌعلم أن المجتمع ُكلُّه َس

 فً مواجهته.

؛ الجار وتضمنت الوثٌقة مبدأ اإلحسان إلى

ْفِس غٌر ُمَضاٍّر وال ففٌها: " وإن الجار كالنَّ

وقد َدلَّت النصوص القرآنٌة "، آثم

واألحادٌث النبوٌة على هذا المعنى، ولو 

، قال هللا تعالى: "َواْعُبُدوا كان الجار كافًِرا

ِن إِْحَساًنا  ٌْ ًبا ۖ َوبِاْلَوالَِد ٌْ َ َواَل ُتْشِرُكوا بِِه َش
هللاَّ

َتاَمٰى َواْلَمَساِكٌِن َواْلَجاِر َوبِِذي اْلقُ  ٌَ ْرَبٰى َواْل

اِحِب  ِذي اْلقُْرَبٰى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّ

َماُنُكْم ۗ إِنَّ  ٌْ بٌِِل َوَما َملََكْت أَ بِاْلَجْنِب َواْبِن السَّ

ٌُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْخَتااًل َفُخوًرا"، وعن  َ اَل 
هللاَّ

أنه  -رضً هللا عنهما-عبدهللا بن عمرو 

ُذبَِحت له شاةٌ فً أهلِِه فلما جاء قال: 

ُتم لَِجاِرنا الٌهودي؟ سمعت رسول هللا  ٌْ أَْهَد

ٌقول: "ما زال  -صلى هللا علٌه وسلم-

ٌُوصٌنً بالجار حتى ظننت أنه  ِجبرٌلُ 

ُثه" رواه أبوداوود والترمذي  ٌُّورِّ واللفظ -َس

وقال: حدٌث حسن غرٌب، قال  -له

ا المتن من طرق المنذري: وقد ُروي هذ

رضً -كثٌرة وعن جماعة من الصحابة 

وهذا ٌدلنا على أن الصحابة ، -هللا عنهم

-َحَملوا األدلة فً حق الجار على العموم 

 . فٌشمل المسلم والكافر -كما هو ظاِهُرها

وال َشكَّ أن ُحْسَن الِجوار، واالمتناع من 

أذى الجٌران، لهً من أََهمِّ الروابط 

داخل المجتمع الُمْسلِم بما فٌه االجتماعٌة 

فال ُبدَّ من ؛ من أفراٍد غٌِر ُمْسلِمٌن ُمعاَهدٌن

الحفاظ على هذه المعانً، للحفاظ على 

ا  ًٌ وحدة المجتمع وسالمته، وبقابِِه ِمَثااًل َح

 .للتطبٌق الصحٌح لْلسالم
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