
  عبد اهللا بن إبراهيم اللحيدان.د                                                                يف معاملة غري املسلمني مساحة اإلسالم -السكينة  محلة موقع

 

 مساحة اإلسالم

 يف معاملة غري املسلمني

 
 
 إعداد

 عبد اهللا بن إبراهيم اللحيدان. د
 أستاذ مشارك بقسم الدعوة واالحتساب

  جامعة اإلمام-كلية الدعوة واإلعالم 



 عبد اهللا بن إبراهيم اللحيدان. د                                                                يف معاملة غري املسلمني مساحة اإلسالم -السكينة  محلة موقع

 

 2

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 مقدمة 

رك وتعاىل شرع لعباده دينا قوميا وهداهم احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد، فإن اهللا تبا
صراطا مستقيما من اتبعه رشد واهتدى، ومن ضل عنه فقد خسر خسرانا مبينا، وهذا الدين الذي بعث اهللا به سيد 
املرسلني دين خامت مهيمن على مجيع األديان قبله، وهو رسالة اهللا اخلامتة إىل مجيع الثقلني إىل قيام الساعة، واقتضى 

 يكون يف هذه الرسالة من اخلصائص والسمات ما جيعلها صاحلة لكل زمان ومكان إىل مجيع أمم األرض، ذلك أن
وأعظم هذه اخلصائص وأجلها السماحة واليسر يف كل شأن من شئون احلياة يف العبادات واملعامالت واألخالق 

لمني أحد املوضوعات الثرية باملادة العلمية واآلداب مع املسلمني وغري املسلمني، ومساحة اإلسالم يف معاملة غري املس
وقد حظيت باهتمام العلماء قدميا وحديثا ومن ينظر يف كتاب أحكام أهل امللل للخالل وأحكام أهل الذمة البن القيم 
مثال جيد ذلك جليا ظاهرا وجيد رصيدا حضاريا هائال تزخر به كتب الفقه اإلسالمي يف أحكام غري املسلمني كما أن 

وهذه أحد صور عظمة اإلسالم يف واقعيته وعامليته، فقد .  العديد من البحوث والدراسات احلديثة يف هذا الشأنهناك
: قضى اهللا سبحانه وتعاىل وقدر أن ال يؤمن أهل األرض كلهم وله احلكمة التامة يف ذلك واحلجة البالغة، قال تعاىل

® ارتخياُء وشا يم لُقخي كبر1( 〉 و( وقال تعاىل :® ِمِننيؤِبم تصرح لَواِس والن ا أَكْثَرمو 〈 )وقال تعاىل )2 :® 
ِمِننيؤوا مكُونى يتح اسالن كِْرهت تِميًعا أَفَأَنج مِض كُلُّهِفي الْأَر نم نلَآم كباَء رش لَووال يتصور مع .  )3( 〉 و

، ومع وجوب تبليغ الدعوة إىل الناس كلهم ال يتصور مع ذلك أن ينعزل اتمع املسلم عن بقاء الكفر على األرض
غريه من اتمعات، ولذلك فإن التشريع اإلسالمي نظم عالقة املسلم مع غريه من بين جنسه أفرادا وجمتمعات ووضع 

 بيان مساحة اإلسالم يف معاملة غري وهذا البحث يسعى إىل.الضوابط الكاملة يف ذلك داخل اتمع اإلسالمي وخارجه
املسلمني مبختلف أصنافهم وديانام من أهل الكتاب وغريهم وذلك من خالل الوقوف على هدي القرآن والسنة يف 

 وسرية السلف الصاحل من الصحابة رضي اهللا عنهم والتابعني هلم بإحسان، ذلك والتطبيق العملي يف سرية النيب 
أعناق الباحثني من غري املسلمني ليسجلوا شهادام بأن ال مثيل حلضارة اإلسالم يف معاملة وهذه السماحة أخضعت 

 . خمالفيه،كما يسعى البحث إىل بيان التطبيق احلضاري هلذه السماحة يف اململكة العربية السعودية
 : وقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة ومخسة مطالب على النحو التايل

                                                 
 . 68: سورة القصص آية) 1(
 . 103: سورة يوسف آية) 2(
 . 99: سورة يونس آية) 3(
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 . ل واألمهيةاملدلو: املطلب األول
 .  يف معاملة غري املسلمنيمساحة النيب : املطلب الثاين
 . مساحة الصحابة والتابعني يف معاملة غري املسلمني: املطلب الثالث
 . مساحة اإلسالم يف املعاملة يف كتابات غري املسلمني: املطلب الرابع

 . لكة العربية السعوديةالتطبيق احلضاري ملعاملة غري املسلمني يف املم: املطلب اخلامس
 . اخلامتة

 . أسأل اهللا تعاىل أن يلهمنا الصواب يف القول والعمل وأن يتجاوز عن اخلطأ والزلل إنه جواد كرمي
 املطلب األول املدلول واألمهية 

 أوال مدلول السماحة 
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جم مقاييس اللغة أن يتحدد مفهوم السماحة من خالل معرفة مدلوهلا اللغوي حيث ذكر ابن فارس يف مع: مدلوهلا -1
«  ويف احلديث قال  . )2(املساهلة : واملساحمة . )1(السني وامليم واحلاء أصل صحيح يدل على سالسة وسهولة 

 . )5(ا مبنية على السهولة السهلة، أي أ: السمحة: قال ابن حجر . )4( )3( »أحب الدين إىل اهللا احلنيفية السمحة 
والسماحة تشمل أصول الدين وفروعه وصورها ال حتصر، فعقيدة اإلسالم مسحة وشريعته مسحة، ومتتد صور السماحة 

 وبوب البخاري رمحه اهللا )7( )6( »ى وإذا اقتضى رحم اهللا رجال مسحا إذا باع وإذا اشتر«  إىل املعاملة، قال 
: ويف احلديث: "باب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع، قال ابن حجر: للسماحة يف هذا احلديث بالسهولة فقال

احلث على السماحة يف املعاملة واستعمال معايل األخالق وترك املشاحة واحلض على ترك التضييق على الناس يف 
  . )8("  وأخذ العفو منهم املطالبة

السماحة ال تعين التساهل دون ضابط شرعي حيكمها فهي مرتبطة بالنص وعندما خيلط بعضهم : ضابطها الشرعي -2
بينها وبني التساهل املذموم فقد يعيب بعض على اآلخر ظنا منهم أن يف السماحة تفريطا بأصل الدين، إن فهم مدلول 

ساحمة واملساهلة ال يعين حبال التفريط يف شيء من أصول الدين أو فروعه، كما أن السماحة وأا تعين السهولة وامل

وما جعلَ  ®: التفريط يف فهم مساحة اإلسالم وتطبيقها قد يفضي إىل التشديد والتنفري من هذا الدين وقد قال تعاىل

ويف احلديث عنه  )10( 〉  ِبكُم الْيسر ولَا يِريد ِبكُم الْعسريِريد اللَّه ®: وقال تعاىل )9( 〉 علَيكُم ِفي الدِّيِن ِمن حرٍج

  » فهذا الدين جاء  . )1(املتشددون يف غري موضع التشديد :  قاهلا ثالثا، واملتنطعون)12( )11( »هلك املتنطعون
 .  يأمر بالتيسري وينهى عن التعسريقة، وقد كان النيب ليضع اآلصار واألغالل اليت كانت على األمم الساب

                                                 
 . 99 ص3 ه ج1402 ، 3 ابن فارس ، مكتبة اخلاجني ، مصر ، طمعجم مقاييس اللغة ،) 1(
 . 398 ص 2النهاية يف غريب احلديث ، جمد الدين ابن األثري ، دار أنصار السنة ، الهور ، د ت ، ج : انظر) 2(
 ). 1/236(أمحد ) 3(
 يسنده املؤلف ألنه ليس على شرطه ووصله يف كتاب األدب رواه البخاري معلقا يف كتاب اإلميان ، باب الدين يسر قال ابن حجر هذا احلديث مل) 4(

: وقال عنه األلباين94 ص 2بإسناد حسن انظر فتح الباري ، ابن حجر ، دار املعرفة ، بريوت ، د ت ، ج  املفرد وهو يف املسند عن ابن عباس
 . 122ه ص 1415 2بيل ، ط صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري ، األلباين ، دار الصديق ، اجل: حسن لغريه انظر

 . 94 ص 1فتح الباري ، بشرح صحيح البخاري ، ابن حجر ، ج) 5(
 ). 3/340(، أمحد ) 2203(، ابن ماجه التجارات ) 1320(، الترمذي البيوع ) 1970(البخاري البيوع ) 6(
 . 2076: ديثرواه البخاري ، كتاب البيوع ، باب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع ، رقم احل) 7(
 . 207 ص 4فتح الباري ، ابن حجر ، ج ) 8(
 . 78: سورة احلج آية) 9(
 . 185: سورة البقرة آية) 10(
 ). 1/386(، أمحد ) 4608(، أبو داود السنة ) 2670(مسلم العلم ) 11(
 . 2670: رواه مسلم ، كتاب العلم ، باب هلك املتنطعون ، رقم احلديث) 12(
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والسماحة ال تعين الضعف واإلسالم يأىب الضيم ويرفض ألتباعه الذل واهلوان واملؤمن عزيز بإميانه وإسالمه قوي ما، 
لعظيمة والسماحة كبقية املعاين ا. ومن يظنون السماحة والصفح واحللم والعفو ضعفا ال يدركون عظمة هذا الدين

اليت جاء ا اإلسالم كالوسطية والتيسري والعدل والعفو والصفح وغري ذلك هلا ضابطها الشرعي الذي إن حادت عنه 
 . كانت عقبة كئودا يف فهم طبيعة اإلسالم

 ثانيا أمهية السماحة يف اإلسالم 

 . )3( )2( »إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه «  كان بناء دين اإلسالم منذ ظهوره على اليسر قال 
ويف هذا الدين من السماحة والسهولة ومن اليسر والرمحة ما يتوافق مع عامليته وخلوده وهو ما جيعله صاحلا لكل 

م، وخطاب الدعوة يف القرآن والسنة يؤكد زمان ومكان لسائر األمم والشعوب، فالسماحة تتواءم مع عاملية اإلسال
ذلك حيث جاءت النصوص تدعو الناس أن ينضموا حتت لواء واحد وأن يتنافسوا على معيار اإلسالم اخلالد وهو 

 ِلتعارفُوا ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوًبا وقَباِئلَ ®: التقوى قال تعاىل

قَاكُملقد جاء اإلسالم يف فترة جاهلية أهدرت كرامة اإلنسان وحريته فأعاد اإلسالم بناء اإلنسان من .  )4( 〉 اللَِّه أَت

 . جديد ونظم عالقته بربه وعالقته باآلخرين
القة املرء بربه ويف عالقته ببين جنسه ويف عالقته بسائر ولقد وضع اإلسالم الضوابط الكاملة جلميع ميادين احلياة يف ع

املخلوقات، وجاءت مجيع هذه الضوابط متوافقة مع فطرة اإلنسان وعقله، فيها من التيسري والسماحة واملرونة، وهذه 
ت من خصائص اإلسالم العظيمة اليت ترتبط بأصل هذا الدين وال يعيق تطبيقها عائق ففي أوج قوة املسلمني كان

 .السماحة شعارا هلذا الدين وصور ذلك ال حتصر وسيأيت بياا
وجاءت نصوص القرآن الكرمي تقرر أن اخلالف باق بقاء اإلنسان على هذه األرض، وأن التعدد والتنوع يف أخالق  

ما تنوعت ومسات البشر مما مضى به القدر اإلهلي فسنة اهللا تعاىل يف خلقه أن تنوعت أجناسهم وألسنتهم وألوام ك

 ®: ديانام، ولذلك فإن عيش املسلم ينبغي أن يكون يف ضوء هذه احلقيقة اليت تزخر ا آيات عديدة كقوله تعاىل

                                                 
 
 . 128ه ، ص 1416 ، 1ووي ، مكتبة الوراق ، الرياض ، ط رياض الصاحلني ، الن) 1(
 ). 4201(، ابن ماجه الزهد ) 5034(، النسائي اإلميان وشرائعه ) 2816(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ) 39(البخاري اإلميان ) 2(
 . 39: رواه البخاري ، كتاب اإلميان ، باب الدين يسر ، رقم احلديث) 3(
 . 13: رات آيةسورة احلج) 4(
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ا ولَو شاَء ربك لَجعلَ الناس أُمةً واِحدةً ولَ ®: وقوله )1( 〉 ولَو شاَء ربك لَآمن من ِفي الْأَرِض كُلُّهم جِميًعا

 ِلِفنيتخالُونَ مزي *ِعنيماِس أَجالنِة والِْجن ِمن منهَألنَّ جَألم بِّكةُ ركَِلم تمتو ملَقَهخ ِلذَِلكو كبر ِحمر نِإال م 〈 
)2(  . 

                                                 
 . 99: سورة يونس آية) 1(
 .  119 - 120 :سورة هود آية) 2(
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 وسائر تشريعاته فعقيدته ال إن دين اإلسالم دين مساحة ويسر يف عقيدته وعباداته ومعامالته وآدابه: مساحة يف العقيدة
تقوم على فلسفة معقدة أو تسليم مطلق أو خمالفة للفطرة والعقل، فأطلق القرآن الكرمي احلرية للمرء للتدبر والتفكر يف 
نفسه، ويف ملكوت السماوات واألرض، ودعا الناس إىل اإلميان باهللا وحده ويف القرآن الكرمي ما ال حيصى من اآليات 

اإلميان يستوي يف فهمها العامة واخلاصة حيث دعت كل أحد إىل التجرد من اهلوى والتقليد وخاطبت الداعية إىل 

وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء  ®عقوهلم وفطرهم، وهي مع ذلك ال تكرههم على اإلميان، 

ن اآليات الدالة على أن أصحاب ويف القرآن العظيم م.  )1( 〉 فليكفر إنا أعتدنا للظاملني نارا أحاط هبم سرادقها

العقول السليمة واأللباب املستقيمة إذا حكموا عقوهلم واستجابوا لفطرم وختلصوا من ربقة التقليد فإم ينقادون إىل 
 . هذا الدين عن طواعية ورغبة

قضية التوحيد إن من يقرأ القرآن الكرمي يعلم حقيقة السماحة يف اإلسالم يف أعظم قضية جاء ا اإلسالم وهي 
فيعرض هلا القرآن بأسلوب مسح سهل يدركه كل عاقل ويستدل على حقائق اإلميان مبا حيسه الناس ويدركونه بأيسر 

 . طريق
وعرب تاريخ دولة اإلسالم كان يعيش يف داخلها غري املسلمني يف مراحل قوا وضعفها، فلم جيربوا على ترك معتقدام 

سالم، والقاعدة العظمى يف اإلسالم أن ال إكراه يف الدين، ولذا فقد عاش الذميون أو يكرهوا على الدخول يف اإل
  . )2(وغريهم يف كنف دولة اإلسالم دون أن يتعرض أحد لعقائدهم وديانام 

إن اإلسالم مل يقم على اضطهاد خمالفيه أو مصادرة حقوقهم أو حتويلهم بالكره عن عقائدهم أو املساس اجلائر 
  . )3(أعراضهم ودمائهم وتاريخ اإلسالم يف هذا اال أنصع تاريخ على وجه األرض ألمواهلم و

وإذا أكره على اإلسالم : "قال يف املغين. ومن املقرر عند الفقهاء أنه لو أكره أحد على اإلسالم فإنه ال يصح إسالمه
" جد منه ما يدل على إسالمه طوعامن ال جيوز إكراهه كالذمي واملستأمن فأسلم مل يثبت له حكم اإلسالم حىت يو

ولذلك فإنه إذا عاد إىل دينه بعد زوال اإلكراه مل حيكم بردته، وال جيوز قتله وال إكراهه على اإلسالم، ونقل ابن . )4(
قدامة إمجاع أهل العلم على أن الذمي إذا أقام على ما عوهد عليه واملستأمن، ال جيوز نقض عهده وال إكراهه على ما 

  . )5(زمه مل يلت

                                                 
 . 29: سورة الكهف آية) 1(
 . 30ه ص 1412 ، 1تلبيس مردود يف قضايا حية ، صاحل بن محيد ، مكتبة املنارة ، مكة ، ط: انظر) 2(
 . 6ه ، ص 1409 ، 1 ، القاهرة ، ط التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم ، حممد الغزايل ، دار التوزيع) 3(
 . 291 ص 12ه ج 1412 ، 2د عبد اهللا التركي ، د عبد الفتاح احللو ط : املغين ، ابن قدامة ، دار هجر ، القاهرة ، حتقيق) 4(
 . 292 ، 291 ص12املرجع السابق ، ج : انظر) 5(
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وإذا ما انتقل املرء إىل العبادات فإنه سريى فيه صورا من مساحة اإلسالم ويسره يف سائر العبادات : مساحة يف العبادة
 مسجدا وطهورا وجعلت يل األرض«  ففي الطهارة جاء التيسري والسماحة يف املسح على اخلفني ويف التيمم قال 

 ودعا اهللا تعاىل عباده إىل شكر هذه النعمة قال تعاىل يف ختام آية الوضوء ومشروعية التيمم عند فقد املاء أو )2( )1( »

 لَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَما يِريد اللَّه ِليجعلَ علَيكُم ِمن حرٍج ولَِكن يِريد ِليطَهِّركُم وِليِتم ِنعمته ع ®: تعذر استعماله

أي لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرمحة :" قال ابن كثري رمحه اهللا )3( 〉

  . )4(" والتسهيل والسماحة 
جلمع ويف الصالة يصليها املرء حبسب قدرته قائما أو قاعدا ويف أي مكان وشرع فيها اجلمع والقصر عند السفر وا

عند احلاجة، ويف الصوم كالتيسري على املريض واملسافر وكذا بقية أركان اإلسالم فالزكاة على من ملك نصابا وحال 
 . عليه احلول، واحلج مرة يف العمر ملن استطاع

يق وشريعة التعبد يف اإلسالم ال تقتصر على عمل دون آخر بل كل عمل يقوم به العبد عبادة فهو مييط األذى عن الطر
عبادة واللقمة يضعها يف فم زوجته عبادة وميسك لسانه عن قول الغيبة والكذب عبادة ويكرم ضيفه عبادة ويعود 
املريض عبادة ويقوم بكل فعل مجيل مما هو مشروع لنفسه أو لغريه ويكون له عبادة وكل عمل أريد به وجه اهللا فهو 

  . )5(عبادة 
مالت واآلداب فتتجلى صور عظيمة من السماحة، فلقد بىن اإلسالم شريعة أما يف جمال املعا: مساحة يف املعاملة

التسامح يف عالقاته على أساس متني فلم يضق ذرعا باألديان السابقة، وشرع للمسلم أن يكون حسن املعاملة رقيق 
األسرة ومتتزج اجلانب لني القول مع املسلمني وغري املسلمني فيحسن جوارهم ويقبل ضيافتهم ويصاهرهم حىت ختتلط 

  . )6(الدماء 
وشرع اإلسالم مواساة غري املسلمني باملال عند احلاجة فشرع للمسلم أن يعطيهم من الصدقة ويهدى إليهم ويقبل 
هديتهم ويواسيهم عند املصيبة ويعود مريضهم ويهنئهم مبا تشرع فيه التهنئة كالتهنئة باملولود والزواج ويناديهم 

  . )7( تأليفا هلم بأمسائهم احملببة إليهم
                                                 

، الدارمي الصالة ) 3/304(، أمحد ) 432(لنسائي الغسل والتيمم ، ا) 521(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) 328(البخاري التيمم ) 1(
)1389 .( 

 . 438: رواه البخاري ، كتاب الصالة ، باب قول النيب جعلت يل األرض مسجدا وطهورا رقم احلديث) 2(
 . 6: سورة املائدة آية) 3(
 . 33 ص 2ه ج1410 ، 1تفسري القرآن العظيم ، ابن كثري ، مكتبة طيبة ، املدينة املنورة ، ط) 4(
 .. 682 ص 2ه ج 1404 ، 2املوسوعة يف مساحة اإلسالم ، حممد الصادق عرجون ، الدار السعودية ، جدة ، ط : انظر) 5(
 . 133 ، ص1420 1من روائع حضارتنا ، مصطفى السباعي ، املكتب اإلسالمي بريوت ط: انظر) 6(
 . 178 - 148 ه ص 1420 ، 1سالم ، عبد اهللا اللحيدان ، مطابع احلميضي ، الرياض ط دعوة غري املسلمني إىل اإل: انظر تفصيل ذلك يف) 7(
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ومن مساحة اإلسالم يف املعاملة أن شرع العدل مع املخالف وجعل ذلك دليال على التقوى اليت رتب عليها أعظم 

ى أَلَّا تعِدلُوا يا أيها الَِّذين آمنوا كُونوا قَواِمني ِللَِّه شهداَء ِبالِْقسِط ولَا يجِرمنكُم شنآنُ قَوٍم علَ ® :اجلزاء قال تعاىل

 .  )1( 〉 اعِدلُوا هو أَقْرب ِللتقْوى

ولذا فإن من يتأمل أحكام اإلسالم وتاريخ املسلمني جيد أنه ال ميكن أن يقوم جمتمع حتترم فيه احلقوق والواجبات كما 
واألدباء واألطباء والنابغون يف دولة اإلسالم، ويف أوج عزة دولة اإلسالم وقوا كان يوجد من غري املسلمني العلماء 

يف خمتلف الفنون واألعمال، وهل ميكن أن يكون هلؤالء ظهور ونبوغ يف أعماهلم لوال مساحة اإلسالم ونبذه للتعصب 
 . الديين

إن املعاهد يف بلد اإلسالم ال يعيش على هامش اتمع بل يشارك وخيالط أفراد اتمع، وقد يسند إليه بعض األعمال 
 من صميم عمل أهل اإلسالم، فقد جوز اخلرقي أن يكون الكافر من العاملني على الزكاة، وذكر يف املغين أا اليت هي

وهذا لفظ عام يدخل فيه أي عامل  )2( 〉 والْعاِمِلني علَيها ®: إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد؛ ألن اهللا تعاىل قال

بل صرح  . )3(أجرة لعمله فلم مينع من أخذه كسائر اإلجارات على أي صفة كانت وألن ما يأخذ على العمالة 
  . )4(اإلمام املاوردي جبواز أن يتوىل الذمي وزارة التنفيذ دون وزارة التفويض 

العهد واألمان والضمان، : لقد أطلق اإلسالم على غري املسلمني الذين هلم ذمة أهل الذمة وعاملهم ا وهي تعين
ومسي أهل الذمة لدخوهلم يف عهد : " قال ابن األثري وإىل الرسول  عهد منسوب إىل اهللا  وهو)5(واحلرمة واحلق 
  . )6(" املسلمني وأمام

 )1(. إن قوة هذا الدين وسالمة قواعده وتنوع أساليبه أوجدت جماال خصبا للحوار واحلرية واإلبداع يف اتمع املسلم
السنة ويريدون تطبيقها يف معاملة غري املسلمني خيطئون يف فهم منهج وإن من يأخذون ببعض النصوص من الكتاب أو 

اإلسالم وطبيعته، فالواجب أن تؤخذ نصوص القرآن الكرمي والسنة املطهرة كاملة وتقرر معاملة املسلم مع غريه يف 
لقسط والوفاء ضوئها وعلى هديها ويف القرآن العظيم آيات ال حتصر يف األمر بالرب والصلة واإلحسان والعدل وا

                                                 
 . 8: سورة املائدة آية) 1(
 . 60: سورة التوبة آية) 2(
 . 107 ص 4املغين ، ابن قدامة ، ج : انظر) 3(
 وانظر تفصيل أقوال العلماء يف مسالة تويل الذمي 68ه ص 1410 ، 1األحكام السلطانية ، املاوردي ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ط: انظر) 4(

-197ه ص 1409 ، 1أهل الذمة والواليات العامة يف الفقه اإلسالمي ، منر النمر ، املكتبة اإلسالمية ، عمان ، ط: وزارة التنفيذ يف كتاب
 ..  وانتهى املؤلف إىل القول بعدم جواز ذلك214

 . 168 ص 2ن األثري ، جالنهاية يف غريب احلديث ، اب: انظر) 5(
 . 168 ص 2املرجع السابق ج ) 6(
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بالعهد، والنصوص يف ذلك مطلقة تستوعب كل أحد، بل إن نصوص اإلحسان تشمل حىت احليوان ويف احلديث عنه 
القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح وليحد إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا « :  قال

وقُولُوا  ®: وقال )4( 〉 وأَحِسنوا ِإنَّ اللَّه يِحب الْمحِسِنني ®:  وقال تعاىل)3( )2( »أحدكم شفرته ولريح ذبيحته 

 وهو ما سأشري  يف معاملة غري املسلمنيويف ظل هذا املفهوم العام لإلحسان كان هدي النيب  )5( 〉 ِللناِس حسًنا

 . إليه يف املبحث التايل
  يف معاملة غري املسلمني املطلب الثاين مساحة النيب 

 مثال للكمال البشري يف حياته كلها، مثال للكمال يف عالقته بربه ويف  رمحة للعاملني، وهو بعث اهللا تعاىل نبيه 
 وغري مسلمني، قال جابر بن عبد اهللا عالقته بالناس كلهم مبختلف أجناسهم وأعمارهم وألوام، مسلمني كان «  

رسول اهللا    . )8(" أي سهل اخللق كرمي الشمائل لطيفا ميسرا يف اخللق : "  قال النووي)7( )6( » رجال سهال 
 بني أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثا ما خري رسول اهللا « : ويف الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

 . )10( )9( » لنفسه إال أن تنتهك حرمة اهللا فينتقم هللا هبا فإن كان إمثا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول اهللا 
 .  يسر يف كل شيء، وذود عن حرمات اهللا ال عن عرض الدنيا أو أهواء النفوسعوة النيب مبثل هذه القيم كانت د

 :  مع غري املسلمني وشواهد ذلك من سريته ال حتصر وأذكر منها ما يليوتعدد صور السماحة يف هدي النيب 

                                                 
 
 . 53 ه ص 1402 1أهل الكتاب يف اتمع اإلسالمي ، حسن الزين ، بريوت ، ط: انظر) 1(
، ) 2815(، أبو داود الضحايا ) 4413(، النسائي الضحايا ) 1409(، الترمذي الديات ) 1955(مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ) 2(

 ). 1970(، الدارمي األضاحي ) 4/125(، أمحد ) 3170(ابن ماجه الذبائح 
 . 1955: رواه مسلم ، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ، باب األمر بإحسان الذبح والقتل وحتديد الشفرة ، رقم احلديث) 3(
 . 195: سورة البقرة آية) 4(
 . 83: سورة البقرة آية) 5(
، ابن ماجه املناسك ) 1785(، أبو داود املناسك ) 2763(، النسائي مناسك احلج ) 1213(، مسلم احلج ) 1693(ي احلج البخار) 6(

)3074 .( 
 . 1213: صحيح مسلم ، كتاب احلج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقران ، رقم احلديث) 7(
 . 410 ص 4ه ، ج 1407 ، 1ة املعارف ، الرياض ، ط شرح صحيح مسلم ، النووي ، مكتب) 8(
 ). 1671(، مالك اجلامع ) 6/223(، أمحد ) 4785(، أبو داود األدب ) 2327(، مسلم الفضائل ) 3367(البخاري املناقب ) 9(
 . 3560: رواه البخاري ، كتاب املناقب ، باب صفة النيب رقم احلديث) 10(
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 الرمحة فكان  )1( 〉 مةً ِللْعالَِمنيوما أَرسلْناك ِإلَّا رح ®:  عنه باخللق عامة وهو الذي قال اهللا رمحته  -1

 »ال يرحم اهللا من ال يرحم الناس «  املهداة إىل اخللق كلهم، وحث على العطف على الناس ورمحتهم فقد قال 
و دينهم وجاءت النصوص يف باب الرمحة  وكلمة الناس هنا تشمل كل أحد من الناس، دون اعتبار جلنسهم أ)3( )2(

ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه  « مطلقة، وقد ساق البخاري يف باب رمحة الناس والبهائم حديث النيب 
سالم دين السماحة والرمحة يسع الناس كلهم ويغمرهم بالرمحة  فدين اإل)5( )4( »إنسان أو دابة إال كان له صدقة 

 . واإلحسان
جتاوزه عن خمالفيه ممن ناصبوا له العداء فقد كانت مساحته يوم الفتح غاية ما ميكن أن يصل إليه صفح البشر  -2

اذهبوا فأنتم « : وعفوهم فكان موقفه ممن كانوا حربا على الدعوة ومل يضعوا سيوفهم بعد عن حرا أن قال هلم
  . )6( »الطلقاء 

يا رسول اهللا إن « :  ملخالفيه من غري املسلمني فقد قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه فقالوادعاؤه  -3
 - إمنا رفع يديه للدعاء عليها  ظنا بأن النيب -هلكت دوس : وسا قد كفرت وأبت فادع اهللا عليها، فقيلد

 ألم أيب هريرة قبل إسالمها فقد روى مسلم يف ودعا  . )8( )7( ») اللهم اهد دوسا وائت هبم  ( فقال 
كنت أدعو أمي إىل اإلسالم وهي مشركة فدعوهتا يوما فأمسعتين يف رسول اهللا « :  قالصحيحه عن أيب هريرة 

 ما أكره فأتيت رسول اهللا يا رسول اهللا إين كنت أدعو أمي إىل اإلسالم فتأىب علي :  وأنا أبكي قلت
اللهم اهد أم أيب  ( ادع اهللا أن يهدي أم أيب هريرة فقال رسول اهللا فدعوهتا اليوم فأمسعتين فيك ما أكره ف

 فلما جئت فصرت إىل الباب فإذا هو جماف فسمعت أمي خشف ، فخرجت مستبشرا بدعوة نيب اهللا )هريرة 
مكانك يا أبا هريرة ومسعت خضخضة املاء قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن مخارها : قدمي فقالت

                                                 
 . 107: سورة األنبياء آية) 1(
 ). 4/360(، أمحد ) 1922(، الترمذي الرب والصلة ) 2319(، مسلم الفضائل ) 6941(البخاري التوحيد ) 2(
 . 7376: قل ادعو اهللا أو ادعو الرمحن أيا ما تدعو فله األمساء احلسىن ، رقم احلديث: رواه البخاري ، كتاب التوحيد ، باب قول اهللا تعاىل) 3(
 ). 3/192(، أمحد ) 1382(، الترمذي األحكام ) 1553(لم املساقاة ، مس) 5666(البخاري األدب ) 4(
 . 6012: رواه البخاري ، كتاب األدب ، باب رمحة الناس والبهائم ، رقم احلديث) 5(
 . 61 ص 4ه ، ج 1415 ، 1السرية النبوية ، ابن هشام ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، ط) 6(
 ). 2/243(، أمحد ) 2524(، مسلم فضائل الصحابة ) 2779(البخاري اجلهاد والسري ) 7(
: رواه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم ، باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة ومتيم ودوس وطئ ، رقم احلديث) 8(

2524 . 
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يا أبا هريرة أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله قال فرجعت إىل : ب مث قالتففتحت البا
  . )1(احلديث  .. » فأتيته وأنا أبكي من الفرح رسول اهللا 

اللهم اهد ثقيفا  ( يا رسول اهللا ادع اهللا على ثقيف فقال رسول اهللا « :  فقالواوجاء األنصار إىل رسول اهللا 
 فوجدوا من صاحلي الناس )2( »، فعادوا فعاد فأسلموا )اللهم اهد ثقيفا : ( ، قالوا يا رسول اهللا ادع عليهم فقال)

  . )3(إسالما ووجد منهم أئمة وقادة 
 رجاء أن يقول هلم يرمحكم اهللا فلم حيرمهم يهود حيث كانوا يتعاطسون عند النيب ومن صور الدعاء ما كان من ال

  . )5( )4( »يهديكم اهللا ويصلح بالكم « : من الدعوة باهلداية والصالح، فكان يقول
فقبل هدية زينب بنت احلارث اليهودية امرأة سالم بن مشكم «  يقبل هدايا خمالفيه من غري املسلمني وكان  -4

  . )7( )6( »يف خيرب حيث أهدت له شاة مشوية قد وضعت فيها السم 
وجيوز قبول هدية الكفار من : "قال يف املغينوقد قرر الفقهاء قبول اهلدايا من الكفار جبميع أصنافهم حىت أهل احلرب 

  . )8("  فبل هدية املقوقس صاحب مصر أهل احلرب ألن النيب 
 مع غري  أن خياطب خمالفيه باللني من القول تأليفا هلم،كما تظهر مساحة النيب وكان من مساحة النيب  -5

 .  بألطف أسلوب وأبلغ عبارةاملسلمني يف كتبه إليهم حيث تضمنت هذه الكتب دعوم إىل اإلسالم

                                                 
 . 2491: م احلديثرواه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم ، باب من فضائل أيب هريرةرق) 1(
 ). 3942(الترمذي املناقب ) 2(
 . 98 ص 2 ج1تاريخ املدينة ، ابن شبة ، دار العليان ، بريدة ، ط: انظر) 3(
 ). 2/353(، أمحد ) 5033(، أبو داود األدب ) 5870(البخاري األدب ) 4(
:  رقم احلديث348صحيح األدب املفرد ، األلباين ، ص :  انظررواه البخاري يف األدب املفرد ، باب إذا عطس اليهودي ، وصححه األلباين ،) 5(

719 . 
 ). 67(، الدارمي املقدمة ) 4510(أبو داود الديات ) 6(
 . 2617: رواه البخاري ، كتاب اهلبة ، باب قبول اهلدية من املشركني ، رقم احلديث) 7(
 . 200 ص13املغين ، ابن قدامة ، ج) 8(
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 بينا حنن يف املسجد إذ خرج إلينا رسول اهللا « :  قال يغشى خمالفيه يف دورهم فعن أيب هريرة وكان  -6
يا معشر يهود أسلموا : (  فناداهم فقالاهم فقام رسول اهللا انطلقوا إىل يهود فخرجنا معه حىت جئن: فقال

  يهوديا، كما يف البخاري عن أنس وعاد  . )2(احلديث  ..)1( »قد يلغت يا أبا القاسم : فقالوا) تسلموا 
  . )4( )3( »فأسلم ) أسلم : (  يعوده فقال فمرض فأتاه النيب ما ليهود كان خيدم النيب أن غال «
« :  يعامل خمالفيه من غري املسلمني يف البيع والشراء واألخذ والعطاء، فعن عائشة رضي اهللا عنها قالتوكان  -7

  . )6( )5( »صاعا من شعري : يعين.  ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثنيتويف النيب 
 )7( »صلي أمك « :  يأمر بصلة القريب وإن كان غري مسلم فقال ألمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهماوكان  -8

)8( .  
 غاية يف احللم مي األول وعاش يف كنفه اليهود بعهد مع املسلمني وكان ويف املدينة حيث تأسس اتمع اإلسال

 أما من يعيشون بني املسلمني حيترمون قيمهم معهم والسماحة يف معاملتهم حىت نقضوا العهد وخانوا رسول اهللا 
أن حيظى  ملن عاش بني ظهراين املسلمني بعهد وبقي على عهده وجمتمعهم فلهم الضمان النبوي، فقد ضمن 

أال من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغري «   ملن ظلمه فقال مبحاجة النيب 
من قتل «  ن هتك حرمة دمائهم فقال وشدد الوعيد على م . )10( )9( »طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة 

 مع  تلك صور من مساحة النيب )12( )11( »معاهدا مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها يوجد من مسرية أربعني عاما 
 . حابة رضي اهللا عنهم والتابعون من بعدهم وهو ما سأعرض له يف املطلب التايلغري املسلمني وهو ما سار عليه الص

 املطلب الثالث صور من مساحة الصحابة والتابعني يف معاملة غري املسلمني 

                                                 
 ). 2/451(، أمحد ) 3003(، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء ) 1765(، مسلم اجلهاد والسري ) 6545(البخاري اإلكراه ) 1(
 . 1765: رواه مسلم ، كتاب اجلهاد والسري ، باب إجالء اليهود من احلجاز ، رقم احلديث) 2(
 ). 3/175(، أمحد ) 3095(، أبو داود اجلنائز ) 5333(البخاري املرضى ) 3(
 . 5657:ري ، كتاب املرضى ، باب عيادة املشرك ، رقم احلديثرواه البخا) 4(
 ). 6/42(، أمحد ) 2436(، ابن ماجه األحكام ) 4650(، النسائي البيوع ) 1603(، مسلم املساقاة ) 2759(البخاري اجلهاد والسري ) 5(
 . 4467: رواه البخاري ، كتاب املغازي ، رقم احلديث) 6(
 ). 6/347(، أمحد ) 1668(، أبو داود الزكاة ) 1003(، مسلم الزكاة ) 2477(والتحريض عليها البخاري اهلبة وفضلها ) 7(
 . 2620: رواه البخاري ، كتاب اهلبة ، باب اهلدية للمشركني ، رقم احلديث) 8(
 ). 3052(أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء ) 9(
 وصححه 3052:  يف تعشري أهل الذمة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، د ت ، رقم احلديثرواه أبو داود ، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ، باب) 10(

 . 59 ص 2ه ، ج 1409 ، 1األلباين ، صحيح سنن أيب داود ، األلباين ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، ط
 ). 2/186(، أمحد ) 2686(، ابن ماجه الديات ) 4750(، النسائي القسامة ) 2995(البخاري اجلزية ) 11(
 . 3166: رواه البخاري ، كتاب اجلزية واملوادعة ، باب إمث من قتل معاهدا ، رقم احلديث) 12(
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تقدم القول بأن تاريخ اإلسالم شاهد على أن املسلمني مل يكرهوا أحدا يف أي فترة من فترات التاريخ على ترك دينه، 
م دين العقل والفطرة وال يقبل من أحد أن يدخله مكرها، حتدى األولني واآلخرين مبعجزته اخلالدة، ومل فاإلسال

يعرف يف تاريخ املسلمني الطويل أم ضيقوا على اليهود والنصارى أو غريهم أو أم أجربوا أحدا من أي طائفة من 
مل نسمع عن أية حماولة مدبرة إلرغام : "قول توماس آرنولدي . )1(الطوائف اليهودية أو النصرانية على اعتناق اإلسالم 

  . )2(" غري املسلمني على قبول اإلسالم أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين املسيحي 
 وشهد صورا من مساحة اإلسالم يف معاملة غري املسلمني من لقد كان عهد اخللفاء الراشدين امتدادا لعهد النيب 

وهذا هو ما سار . املال أو النفس عند احلاجة، ومن كفالة العاجز منهم عن العمل أو كبري السن، وغري ذلكإعانتهم ب
عليه اخللفاء الراشدون رضي اهللا عنهم يف صدر اإلسالم يف معاملتهم ألهل الذمة، وأسوق هنا بعض الشواهد واألمثلة 

 . ملسلمنياليت تبني مساحة الصحابة رضي اهللا عنهم يف معاملة غري ا
: " - وكانوا من النصارى - يف عقد الذمة ألهل احلرية بالعراق كتب خالد بن الوليد يف خالفة أيب بكر  -1

وجعلت هلم أميا شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من اآلفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه 
  . )3( "طرحت جزيته وعيل من بيت مال املسلمني هو وعياله

إن الذين يسعون إىل تقرير التكافل االجتماعي وبيان صوره لن جيدوا أعظم من هذه الصورة يف اإلسالم مع خمالفيه، 
فهو يتسامى مبن يعيشون يف كنفه وحيوطهم برمحته وإحسانه عندما حيتاجون إىل مواساة ألي سبب من األسباب بل 

 . منه أيا كانت ديانتهمجيعلهم عياال على بيت مال املسلمني ويرضخ له 
إن التكافل االجتماعي يف اإلسالم ال يرضى أن يذل رجل من أهل الذمة وهو حييا يف كنف اإلسالم فيعيش على 

  . )4(الصدقة يتكفف الناس ولكن اإلسالم حيميه ويكرمه ويوجب على الدولة أن تعوله وتعول عياله 
وستمرون على قوم يف الصوامع رهبانا يزعمون أم ترهبوا :"  يوصي اجليوش اإلسالمية بقولهوكان أبو بكر  -2

  . )5(" يف اهللا فدعوهم وال دموا صوامعهم 
 اخلليفة من بعده بأهل الذمة أن يوىف هلم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن ال يكلفوا فوق وأوصى عمر  -3

  . )6(طاقتهم 

                                                 
 . 17م ص 1987 ، 1عقد الذمة يف التشريع اإلسالمي ، حممد املطردي ، الدار اجلماهريية ، طرابلس ، ط : انظر) 1(
 . 99م ، ص 1970 ، 3 ، ط الدعوة إىل اإلسالم ، توماس آرنولد ، مكتبة النهضة ، مصر) 2(
 . 306كتاب اخلراج ، أبو يوسف ، ص ) 3(
 . 446 ص 1املوسوعة يف مساحة اإلسالم ، ج : انظر) 4(
 . 8 ص 1فتوح الشام ، الواقدي ، دار اجليل بريوت ، د ت ، ج ) 5(
 . 1392: ما رقم احلديثرواه البخاري ، كتاب اجلنائز ، باب ما جاء يف قرب النيب وأيب بكر وعمر رضي اهللا عنه) 6(
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: كبري ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه وقالشيخ :  بباب قوم وعليه سائل يسألومر عمر بن اخلطاب  -4
فأخذ : أسأل اجلزية واحلاجة والسن، قال: فما أجلأك إىل ما أرى ؟ قال: يهودي، قال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال

انظر هذا وضرباءه فواهللا : عمر بيده وذهب به إىل مرتله فرضخ له بشيء من املرتل مث أرسل إىل خازن بيت املال فقال
والفقراء هم املسلمون، وهذا من ) إمنا الصدقات للفقراء واملساكني ( نصفناه أن أكلنا شبيبته مث خنذله عند اهلرم ما أ

  . )1(املساكني من أهل الكتاب، ووضع عنه اجلزية وعن ضربائه 
 على إن السماحة يف املعاملة جيب أن تكون يف ضوء ضوابط الشرع ومقاصده ومثل ذلك يتطلب أن يكون املسلم -5

 وسلف األمة من الصحابة والتابعني يف هذا الشأن، فمن صور السماحة يف املعاملة ما روي عن بصرية دي النيب 
 أنه ملا قدم اجلابية من أرض الشام استعار ثوبا من نصراين فلبسه حىت خاطوا قميصه وغسلوه وتوضأ من جرة عمر 

 اذهب يف الكنيسة فكره دخوهلا وقال لعلي : أين هو قالواوصنع له أهل الكتاب طعاما فدعوه فقال . نصرانية
ما على أمري املؤمنني لو :  ينظر إىل الصور وقال باملسلمني فدخلوا فأكلوا وجعل علي بالناس فذهب علي 

  . )2(دخل فأكل 
قى كنت فيمن تل: ومن السماحة أن يراعى يف معاملتهم كل مصلحة وقصد صحيح فعن عبد اهللا بن قيس قال -6

وهم قوم يلعبون بلعبة هلم بني ) املقلسون ( عمر بن اخلطاب مع أيب عبيدة مقدمه من الشام فبينما عمر يسري إذ لقيه 
 مه ردوهم وامنعوهم فقال أبو عبيدة يا أمري املؤمنني أيدي األمراء إذا قدموا عليهم بالسيوف والرحيان فقال عمر 

دعوهم، عمر وآل : نعهم منها سروا أن يف نفسك نقضا لعهدهم فقالهذه سنة العجم أو كلمة حنوها وإنك إن مت
  . )3(عمر يف طاعة أيب عبيدة 

 هل يف بيتك مكان طاهر  وصلى سلمان وأبو الدرداء رضي اهللا عنهما يف بيت نصرانية فقال هلا أبو الدرداء -7
  . )4(ا من غري فقيه  خذهفنصلي فيه ؟ فقالت طهرا قلوبكما مث صليا أين أحببتما فقال له سلمان 

وجاء يف صفة الصفوة أن عمر بعث عمريا عامال على محص فمكث حوال ال يأتيه خربه ومل يبعث له شيئا لبيت  -8
اكتب إىل عمري فواهللا ما أراه إال قد خاننا إذا جاءك كتايب هذا فأقبل وأقبل مبا : مال املسلمني، فقال عمر لكاتبه

 جرابه فوضع فيه زاده - ملا وصله كتاب عمر -فأخذ عمري .  كتايب هذاجبيت من يفء املسلمني حني تنظر يف
وقصعته وعلق إداوته وأخذ عرتته مث أقبل ميشي من محص حىت قدم املدينة فقدم وقد شحب لونه واغرب وجهه فدخل 

 البدن ظاهر ما تراين صحيح: ما شأنك ؟ قال: السالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اهللا قال عمر: على عمر فقال
معي جرايب أجعل فيه زادي، : قال. وما معك ؟ وظن عمر أنه جاءه مبال: الدم، معي الدنيا أجرها بقروا ؟ قال عمر

                                                 
 . 126كتاب اخلراج ، أبو يوسف ، ص ) 1(
 . 157 ، 153 ص 1إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، ابن القيم ، دار املعرفة ، بريوت ، د ت ، ج : انظر) 2(
 . 180م ص 1987كتاب األموال ، أبو عبيد القاسم بن سالم ، دار إحياء التراث اإلسالمي ، قطر ، ) 3(
 . 153 ص 1إغاثة اللهفان ، ابن القيم ، ج:  انظر)4(
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وقصعيت آكل فيها وأغسل فيها رأسي وثيايب وإداويت أمحل فيها وضوئي وشرايب، ومعي عرتيت أتوكأ عليها وأجاهد 
وسأله عمر عن سريته يف قومه وعن الفيء فأخربه، فحمد فعله . ال تبع ملتاعيا عدوا إن عرض يل، فواهللا ما الدنيا إ

 . جددوا لعمري عهدا:فيهم مث قال
أخزاك اهللا، : إن ذلك شيء ال أعمله لك وال ألحد بعدك، واهللا ما سلمت بل مل أسلم، لقد قلت لنصراين: قال عمري

:  لقد عظم على عمري قوله لرجل من غري املسلمني)1(. كفهذا ما عرضتين له يا عمر، وإن أشقى أيامي يوم خلفت مع
أخزاك اهللا، وهو دعاء، وما ذكر خطأ اقترفه يف واليته على محص أعظم من هذا، ويف ذلك دليل على أن هذا الدين 
ن ما جاء إال بالرمحة واهلداية وإنقاذ البشر من الضالل إىل اهلدى ومن ظلمات الكفر إىل نور الطاعة، وال عجب فم

مدرسة النبوة خترج هذا الصحايب وغريه، ممن ال يؤذون الناس بل يغمروم بعطفهم ورمحتهم ومساحتهم وإحسام، 
عد استعني به على أعمال وددت أن يل رجال مثل عمري بن س: إنه نسيج وحده، وقال: ولذا قال عنه عمر

 . )2(املسلمني
م صور التسامح يف اإلسالم ومن حماسنه الكربى اليت تنظر إىل إن الدعاء لغري املسلمني وفق ضوابط الشرع من أعظ

اإلنسان نظرة تكرمي وعناية، ويف الدعاء استمالة ظاهرة لقلب املدعو فكل أحد يتمىن من الناس الدعاء له باخلري، ومن 
  . )3(وفيك، وفرعون قد مات : بارك اهللا فيك قلت:  لو قال يل فرعونهنا قال ابن عباس 

يا غالم إذا فرغت فابدأ جبارنا  «:  وغالمه يسلخ شاة فقالد قال كنت عند عبد اهللا بن عمرو وعن جماه -9
حىت خشينا أو روينا  يوصي باجلار مسعت النيب : اليهودي أصلحك اهللا ؟ قال: اليهودي فقال رجل من القوم

  . )5( )4( »أنه سيورثه 
وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كربت سنه : ويف خالفة عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا كتب إىل عدي بن أرطأة -10

  . )6(وضعفت قوته وولت عنه املكاسب فأجر عليه من بيت مال املسلمني ما يصلحه 
لذي ال يعرف له وجود إال يف اإلسالم ألنه قائم على احترام اإلنسانية وهذا لون من السماحة يف املعاملة والعدل ا

  . )7(ومعرفة حقوقها 
أال من كانت له مظلمة فلريفعها، قام إليه رجل ذمي من : وعندما أمر عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا مناديه ينادى -11

العباس بن الوليد بن عبد امللك اغتصبين : وما ذاك ؟ قال: يا أمري املؤمنني أسألك كتاب اهللا قال: أهل محص فقال
                                                 

 . 354 ص 1 ه ، ج 1409 1صفة الصفوة ، ابن اجلوزي ، دار الكتب العلمية بريوت ، ط ) 1(
 . 356 ص 1املرجع السابق ، ج ) 2(
 . 847 رقم احلديث 430أللباين ، ص صحيح األدب املفرد ، ا: رواه البخاري يف األدب املفرد باب كيف يدعو للذمي؟ وحسنه األلباين ، انظر) 3(
 ). 2/85(، أمحد ) 2625(، مسلم الرب والصلة واآلداب ) 5669(البخاري األدب ) 4(
 . 95:  رقم احلديث72صحيح األدب املفرد ، األلباين ص : رواه البخاري يف األدب املفرد ، باب جار اليهودي ، وصححه األلباين ، انظر) 5(
 . 57و عبيد ، ص كتاب األموال ، أب) 6(
 . 211 ص 1املوسوعة يف مساحة اإلسالم ، حممد الصادق عرجون ، ج : انظر) 7(
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نعم أقطعنيها أمري املؤمنني الوليد وكتب يل ا : يا عباس ما تقول ؟ قال: والعباس جالس، فقال له عمر. أرضي
نعم كتاب اهللا أحق : يا أمري املؤمنني أسألك كتاب اهللا تعاىل، فقال عمر: ما تقول يا ذمي ؟ قال: سجال، فقال عمر

  . )1(من كتاب الوليد قم فاردد عليه ضيعته فردها عليه أن يتبع 
ينبغي يا أمري : "ويف عهد الرشيد كانت وصية القاضي أيب يوسف له بأن يرفق بأهل الذمة حيث خياطبه بقوله -12

  والتفقد هلم حىت ال يظلموا وال يؤذوا والاملؤمنني أيدك اهللا أن تتقدم يف الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك حممد 
  . )2(" يكلفوا فوق طاقتهم وال يؤخذ من أمواهلم إال حبق جيب عليهم

مبثل هذه املعاملة ساد املسلمون األوائل وكانت معاملتهم حمط إعجاب خمالفيهم فشهدوا هلم بالسمو يف أخالقهم 
 . والتسامح يف معاملتهم وهو ما سأعرض له يف املبحث التايل
 عاملة يف كتابات غري املسلمني املطلب الرابع مساحة اإلسالم يف امل

منذ فجر الدعوة اإلسالمية كانت شهادة خصومها ظاهرة بينة إذ رأوا من مساحة هذا الدين وتيسريه ما ر عقوهلم 
وأخذ بألبام ورأوا من سلوك أهله ما دعاهم إليه، فاستجابت نفوس الكثريين إليه وإىل أهله وإن مل يؤمنوا به، فدون 

 . م له وألهله حبسن املعاملة والسماحة العظيمةالتاريخ شهادا
 إىل أيب عبيدة بن ـه13فمن ذلك ما كتبه نصارى الشام يف صدر اإلسالم حيث كتب النصارى يف الشام سنة  -1

يا معشر املسلمني أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا أنتم أوىف لنا وأرأف بنا وأكف :"  يقولوناجلراح 
 . واستمر هذا النهج يف معاملة غري املسلمني عرب تاريخ اإلسالم . )3(" ا وأحسن والية علينا عن ظلمن

ففي الوقت احلاضر يعيش طوائف عديدة من النصارى يف بالد الشام ومصر وبالد املغرب العريب وهي شاهد على  -2
 : مساحة اإلسالم جعلت املستشرق اإلجنليزي توماس آرنولد يقول

  . )4(" سيحيني الذين يعيشون يف وقتنا هذا بني مجاعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح إن العرب امل" 
ملا كان املسيحيون يعيشون يف جمتمعهم آمنني على حيام وممتلكام ناعمني مبثل هذا التسامح الذي : "ويقول أيضا

  . )5(" لرخاء يف األيام األوىل من اخلالفةمنحهم حرية التفكري الديين متتعوا وخاصة يف املدن حبالة من الرفاهية وا

                                                 
 . 213 ص 9البداية والنهاية ، ابن كثري ، دار الفكر ، بريوت ، د ت ، ج : انظر) 1(
 . 125ه ص 1399اخلراج ، أبو يوسف ، دار املعرفة ، بريوت ، ) 2(
 وكتاب اخلراج 73الدعوة إىل اإلسالم ، توماس آرنولد ، ص :  وانظر139ه ، ص 1403 ، 1ر اهلالل ، بريوت ، طفتوح البلدان ، البالذري ، دا) 3(

 . 139، أبو يوسف ، ص 
 . 70الدعوة إىل اإلسالم ، توماس آرنولد ، ص ) 4(
 . 81الدعوة إىل اإلسالم ، توماس آرنولد ، ص : انظر) 5(
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العرب مل يفرضوا على الشعوب املغلوبة الدخول يف اإلسالم : " وتقول املستشرقة األملانية زيغريد هونكه -3
فاملسيحيون والزرادشتية واليهود الذين القوا قبل اإلسالم أبشع أمثلة للتعصب الديين وأفظعها مسح هلم مجيعا دون أي 

هم مبمارسة شعائر دينهم وترك املسلمون هلم بيوت عبادم وأديرم وكهنتهم وأحبارهم دون أن ميسوهم عائق مينع
بأدىن أذى، أوليس هذا منتهى التسامح ؟ أين روى التاريخ مثل تلك األعمال ومىت ؟ ومن ذا الذي مل يتنفس الصعداء 

إن السادة واحلكام املسلمني اجلدد مل يزجوا . ليهودبعد االضطهاد البيزنطي الصارخ وبعد فظائع األسبان واضطهاد ا
فبطريرك بيت املقدس يكتب يف القرن التاسع ألخيه بطريرك القسطنطينية . أنفسهم يف شئون تلك الشعوب الداخلية

  . )1(" إم ميتازون بالعدل وال يظلموننا البتة وهم ال يستخدمون معنا أي عنف: عن العرب
احلق أن األمم مل تعرف فاحتني رامحني متساحمني مثل العرب وال دينا مسحا مثل دينهم ف: ويقول غوستاف لوبون -4

وكان عرب أسبانيا خال تساحمهم العظيم يتصفون : ويتحدث عن صور من معاملة املسلمني لغري املسلمني فيقول . )2(
ا إىل ذلك من اخلالل اليت اقتبستها بالفروسية املثالية فريمحون الضعفاء ويرفقون باملغلوبني ويقفون عند شروطهم وم

  . )3(األمم النصرانية بأوربا منهم مؤخرا 
لوال انتصار جيش شارل مارتل : الفرنسية حيث قال"ريفي بارملنتري "ويقول هنري دي شامبون مدير جملة  -5

ائعها وال كابدت اهلمجي على العرب املسلمني يف فرنسا ملا وقعت بالدنا يف ظلمات القرون الوسطى وملا أصيبت بفظ
املذابح األهلية اليت دفع إليها التعصب الديين املذهيب، لوال ذلك االنتصار الوحشي على املسلمني يف بواتييه لظلت 
أسبانيا تنعم بسماحة اإلسالم ولنجت من وصمة حماكم التفتيش وملا تأخر سري املدنية مثانية قرون ومهما اختلفت 

ذاك فنحن مدينون للمسلمني بكل حمامد حضارتنا يف العلم والفن والصناعة مدعوون املشاعر واآلراء حول انتصارنا 
  . )4(ألن نعترف بأم كانوا مثال الكمال البشري يف الوقت الذي كنا فيه مثال اهلمجية 

 رأوا إن تسامح ومعاملة املسلمني الطيبة ألهل الذمة أدى إىل إقباهلم على اإلسالم وأم: "ويقول املستشرق دوزي -6
  . )5(" فيه اليسر والبساطة مما مل يألفوه يف ديانام السابقة 

إن النصارى كانوا أحسن حاال حتت حكم املسلمني إذ أن املسلمني اتبعوا يف :" ويقول املستشرق بارتولد -7
  . )6(" معامالم الدينية واالقتصادية ألهل الذمة مبدأ الرعاية والتساهل 

                                                 
 . 364ه ص 1423 ، 10د هونكه ، دار صادر ، بريوت ترمجة فاروق بيضون وكمال دسوقي ، ط مشس العرب تسطع على الغرب ، زيغري) 1(
 . 720حضارة العرب ، غوستاف لوبون ، ص : انظر) 2(
 ، 1السلوك ، أثره يف الدعوة إىل اهللا ، فضل إهلي ، إدارة ترمجان اإلسالم ، باكستان ، ط :  ، وانظر344حضارة العرب ، غوستاف لوبون ، ص ) 3(

 . 164ه ص 1419
 . 420ه ص 1418 ، 15صور من حياة التابعني ، عبد الرمحن الباشا ، دار األدب اإلسالمي ، القاهرة ، ط : نقال عن) 4(
، نظرات يف تاريخ اإلسالم ، دوزي :  نقال عن70 ه ص 1403 ، 1تاريخ أهل الذمة يف العراق ، توفيق سلطان ، دار العلوم ، الرياض ، ط: انظر) 5(

 . 411ص 
 . 19ص .  ، نقال عن احلضارة اإلسالمية ، بارتولد ، ق124تاريخ أهل الذمة يف العراق ، توفيق سلطان ، ص : انظر) 6(
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لقد كان أهل الذمة املسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون يستمتعون يف : " ويقول املستشرق ديورانت -8
  . )1(" عهد اخلالفة األموية بدرجة من التسامح ال جند هلا نظريا يف البالد املسيحية يف هذه األيام 

 من اإلسالم يف إن العنف باسم اإلسالم ليس: " آندرو باترسون: ويقول أحد الكتاب األمريكيني املعاصرين وهو -9
  . )2(" شيء بل إنه نقيض هلذا الدين الذي يعين السالم ال العنف 

على املسلمني اإلعالن جهرا عن هويتهم اإلسالمية : ويقول بول فنديل وهو عضو سابق يف الكوجنرس األمريكي -10
دوث أزمة كي وال جيدر م انتظار ح.. والبحث عن وسائل متكنهم من عرض حقيقة دينهم على غري املسلمني

ال بد للمسلمني أن جياهروا بإسالمهم جماهرة يكون سلوكهم احلسن معها وإجنازام ..يعلموا اآلخرين حبقيقة دينهم
  . )3(ادية سبيال للتعرف على اإلسالم 

لقد راعين : وكانت مساحة اإلسالم سببا يف إسالم الشاعر األمريكي رونالد ركويل فقال بعد أن أشهر إسالمه -11
قا تلك السماحة اليت يعامل ا اإلسالم خمالفيه مساحة يف السلم ومساحة يف احلرب واجلانب اإلنساين يف اإلسالم ح

  . )4(واضح يف كل وصاياه 
إن عظمة هذا الدين ال ختفى إال على من جهل حقيقة اإلسالم أو عميت بصريته عنه أو كان به لوثة من هوى أو 

سالم يف املعاملة وتيسريه يف كل أموره، ظاهر بأدىن تأمل ملن طلب احلق وسعى إىل حقد مقيت، وإال فإن مساحة اإل
 . بلوغه واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

 املطلب اخلامس 

 السعودية  التطبيق احلضاري لسماحة اإلسالم يف معاملة غري املسلمني يف اململكة العربية

 االمتداد التارخيي واحلضاري لدولة اإلسالم األوىل، فقد تأسست هذه الدولة على هدي تعد اململكة العربية السعودية
 منذ نشأا األوىل، وارتسمت املنهاج النبوي وهدي السلف الصاحل، وتواىل األمراء من كتاب اهللا وسنة رسوله 

تعاىل، ومن نعم اهللا تعاىل أن تبوأت وامللوك على هذه الدولة يذودون عن مبادئها ومنطلقاا وحيكمون فيها بشرع اهللا 
اململكة العربية السعودية مكانة متميزة يف العامل املعاصر فهي مجعت بني األخذ دي اإلسالم وتعاليمه وتطبيق أحكامه 

 . وبني أسباب احلضارة والتقدم

                                                 
 . 130 ص 13قصة احلضارة ، ول ديورانت ، دار اجليل ، بريوت ، د ت ، ج ) 1(
 . 91م ص 2001 ، 2ال سكوت بعد اليوم ، بول فنديل ، شركة املطبوعات ، بريوت ، ط ) 2(
 . بتصرف. 344السكوت بعد اليوم ، بول فنديل ، ص ) 3(
 . 49م ص 1993 ، 1معاملة غري املسلمني يف اتمع اإلسالمي ، إدوار غايل الدهيب ، مكتبة غريب ، مصر ، ط : انظر) 4(
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رتكز فيه على مبادئ الشرع وإن من يرى املنهج الذي اختطته اململكة العربية السعودية يف عالقاا ونظمها جيدها ت
املطهر وصور ذلك ال حتصر ومن هذه الصور تطبيق أحكام اإلسالم يف معاملة غري املسلمني الذين يقيمون فيها، ولذا 

 . فإن غري املسلمني فيها ينعمون حبقوقهم اليت كفلها الشرع املطهر من محايتهم يف أبدام وأمواهلم وأعراضهم
لكة العربية السعودية يدخلون ضمن أفراد اتمع اإلسالمي الذي أذن هلم بالبقاء بعهد األمان إن غري املسلمني يف املم

الذي قررته الشريعة اإلسالمية وقررت يف ضوئه حقوق غري املسلمني وواجبام، ولذا فحقوق غري املسلمني مكفولة 
ئات الدولية ولكن ألن اململكة تطبق شريعة هلم ينعمون ا ليس ألن منظمة حقوق اإلنسان تنادي بذلك أو بقية اهلي

اإلسالم السمحة اليت ال تضيق باملخالف وتضمن له حقوقه، ولذلك فإن السماحة يف معاملة غري املسلمني يف اململكة 
العربية السعودية تكتسب قوا من استنادها إىل نصوص الشرع من الكتاب والسنة فهي ليست توصيات أو قانونا 

 .  والتغيري بل هو شرع مطبقخيضع للتبديل
وأعرض هنا لبعض هذه احلقوق اليت ينعم ا غري املسلمني يف اململكة العربية السعودية وهي تؤكد بقاء مساحة هذا 

 .)1(الدين يف معاملة خمالفيه شريعة تطبق فمن ذلك 
م يف ذلك كله تطبيقا لنصوص  محاية دمائهم وأمواهلم وأعراضهم، حيث تتكفل اململكة العربية السعودية حبمايته-

الشرع اليت أمرت بذلك، ويصرح علماء هذه البالد وأئمتها حبرمة دمائهم وأعراضهم وأمواهلم مبوجب عقد األمان 
الذي دخلوا به البالد، فال جيوز االعتداء عليهم أو انتهاك أعراضهم أو غشهم أو سرقة أمواهلم، وتؤكد التعليمات 

املسلمني بدخول اململكة على حفظ أمواهلم وعدم تأخري حقوقهم املالية فقد أوجب نظام واألنظمة اليت تسمح لغري 
  . )2(العمل والعمال السعودي على صاحب العمل عدم تأخري حقوق عماله املالية 

 . عدم إكراههم على ترك دينهم فيتركون وما يدينون وال يكرهون على الدخول يف اإلسالم:  ومنها-
ذائهم فال جيوز ألحد من الناس أن يؤذيهم أو يضيق عليهم، وحيرص علماء هذه البالد على تقرير عدم إي:  ومنها-

الفهم الصحيح لنصوص الشرع اليت جاءت تبني هدي اإلسالم يف معاملة غري املسلمني، إذ قد يؤتى املرء من قبل 
ن الرجوع إىل فهم السلف الصاحل هلا، تفسري بعض النصوص اليت تأمر باإلغالظ أو بالتضييق وفهمها على إطالقها دو

 أن رسول اهللا وهو ما يقرره علماء هذه البالد قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا عند شرح حديث أيب هريرة 
قال)4( )3( »اليهود وال النصارى بالسالم وإذا لقيتموهم يف طريق فاضطروهم إىل أضيقه ال تبدءوا « :  قال  " :

                                                 
بام ، عبد اهللا بن إبراهيم اللحيدان ، جملة دراسات إسالمية ، حقوق غري املسلمني يف اململكة العربية السعودية وواج: انظر تفصيل هذه احلقوق يف حبث) 1(

 . ه1422وزارة الشئون اإلسالمية ، العدد الرابع ، 
 واملادة 8ه املادة 1413 ، 2شرح نصوص نظام العمل والعمال يف اململكة العربية السعودية ، يوسف عبد ايد ، الدار السعودية ، جدة ، ط: انظر) 2(

15 . 
 ). 2/346(، أمحد ) 149(، أبو داود الطهارة ) 2700(، الترمذي االستئذان واآلداب ) 2167(سلم السالم م) 3(
 . 2167: رواه مسلم ، كتاب السالم ، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم ، رقم احلديث) 4(
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 يفعل هذا مع اليهود يف  ليس إذا رأى الكفار ذهب ليضيق عليهم الطريق ما كان النيب املعلوم أن هدي النيب 
  . )1(" املدينة وال أصحابه يفعلونه بعد فتوح األمصار

الرب م حيث ينعم غري املسلمني من أهل هذه البالد حبسن اجلوار وشىت صور اإلحسان والتسامح  اإلحسان إليهم و-
 يف املعاملة، فهذا هو املنهج الذي ارتسمته هذه الدولة وأكد عليه علماؤها، وهو املوافق ملا تقدم من هدي النيب 

 . وأصحابه رضي اهللا عنهم
لعمل والعمال جيد أن نصوصه كفلت للعاملني حقوقا كثرية دون متييز ألحد ومن ينظر إىل التطبيقات العملية لنظام ا

 وهذه )2(عن أحد وهي تشري يف مضامينها إىل العدل واحلماية والوقاية واألخذ بأسباب السالمة والرعاية الصحية 
 . احلقوق تكتسب قوا من أن أداءها ليس واجبا يؤدى بل عقيدة يتقرب ا املرء إىل اهللا

مساحة التعامل مع غري املسلمني يف اململكة العربية السعودية تؤكد عظمة دين اإلسالم، وإن على أهل اإلسالم أن إن 
يدركوا احلكمة من تشريع اإلسالم هلذه املعاملة، وأن ينشروا دين اهللا إىل الناس كلهم وحيققوا مقتضى الشهادة اليت 

 وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم وكذلك جعلناكم أمة ®: أنيطت م يف قوله تعاىل

 .  )3( 〉 شهيدا

 اخلامتة 

وبعد ففي ختام هذا البحث، فأمحد اهللا تعاىل على إمتامه، وال يسع الباحث إال أن يؤكد عظيم مساحة دين اإلسالم، 
ومعامالته، وقد تبني من البحث أن فهو دين اهللا اخلالد إىل قيام الساعة، ومساحته ظاهرة يف أركانه وتشريعاته وآدابه 

اإلسالم شرع يف معاملة غري املسلمني صورا عظيمة تبني عظمة هذا الدين ومشوله فهدي اإلسالم يف معاملة املخالفني 
 : أعظم هدي وأكمله، كما تبني ما يلي

 . أن السهولة واملساحمة من دين اإلسالم وهلا ضوابطها املقررة يف الكتاب والسنة -1
ة اإلسالم تتوافق مع عامليته وواقعيته، إذ ال يسع دين العامل كله إال إذا كان فيه من السماحة واليسر ما إن مساح -2

 . يتوافق مع طبيعة البشر على اختالف ثقافام وعادام
 يف معاملة غري املسلمني كان غاية يف التسامح والعدل واقتفى الصحابة رضي اهللا عنهم أثره يف إن هدي النيب  -3

 . لك فملئوا األرض عدال وأمنا بعد أن ملئت ظلما وجوراذ

                                                 
 . 189ه ص 1414 ، 1 علي أبو لوز ، دار اد ، الرياض ، طالصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات ، ابن عثيمني ، إعداد) 1(
 . 135 واملادة 82 واملادة 24شرح نصوص نظام العمل والعمال يف اململكة العربية السعودية ، يوسف عبد ايد ، املادة : انظر) 2(
 . 143: سورة البقرة آية) 3(
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تبني من البحث أن الذين قرءوا عن تاريخ اإلسالم بإنصاف مل ميلكوا إال أن يذعنوا للحق والشهادة بأن التاريخ  -4
 . مل يشهد تساحما وعدال مع املخالفني كما شهده يف بالد اإلسالم

عربية السعودية يستند إىل حتكيم الشريعة اإلسالمية اليت كفلت هلم من إن التسامح مع غري املسلمني يف اململكة ال -5
احلقوق ما هو مقرر يف الكتاب والسنة، والسماحة يف معاملة غري املسلمني يف اململكة تستند يف تطبيقها إىل قوة 

 . الشرع املطهر ال إىل القوانني أو التوصيات الدولية
 : ويؤكد الباحث من خالل ذلك على ما يلي

أمهية فهم املدلول الشرعي لسماحة اإلسالم ألن عدم فهمها يؤدي إىل الوقوع يف احملظور، فتظهر طائفتان إحدامها  -
 . تتساهل يف املعاملة مع املخالفني يف كل شيء واألخرى تتشدد يف املعاملة معهم ومنهج اإلسالم وسط يف ذلك

 فهو أعظم أسوة كما أن تاريخ اإلسالم مليء بالشواهد  يف معاملة غري املسلمني ضرورة تقريب هدي النيب -
 . واألدلة اليت تبني مساحة اإلسالم يف معاملة غري املسلمني

 .  بيان فقه معاملة غري املسلمني وبيان مساحة اإلسالم عرب الوسائل اإلعالمية والتعليمية املشروعة واملتاحة-
  وسلم وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا

 . على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 املراجع 

 . إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن القيم، دار املعرفة، بريوت، د ت* 
 . ه1410، 1األحكام السلطانية، املاوردي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط * 
 . ه1409، 1لنمر، املكتبة اإلسالمية، عمان، ط أهل الذمة والواليات العامة يف الفقه اإلسالمي، منر حممد ا* 
 .  ه1402 1أهل الكتاب يف اتمع اإلسالمي، حسن الزين، بريوت، ط* 
 . البداية والنهاية، اإلمام ابن كثري،دار الفكر، بريوت، د ت* 
 . ه1403، 1طتاريخ أهل الذمة يف العراق تاريخ أهل الذمة يف العراق، توفيق سلطان، دار العلوم، الرياض، * 
 . ه1411، 1تاريخ املدينة، ابن شبة،دار العليان، بريدة، ط* 
، 1التعصب والتسامح التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم، حممد الغزايل، دار التوزيع، القاهرة، ط * 

 . ه1409
 . ه1410، 1تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، مكتبة طيبة، املدينة املنورة، ط* 
 . ه1،1412 مردود يف قضايا حية، صاحل بن محيد، مكتبة املنارة، مكة،طتلبيس* 
 . ه1399 3حضارة العرب، غوستاف لوبون، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ترمجة عادل زعيتر، ط * 
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لشئون حقوق غري املسلمني يف اململكة العربية السعودية وواجبام، حبث منشور يف جملة دراسات إسالمية، وزارة ا* 
 . ه1422اإلسالمية، الرياض، العدد الرابع، 

 . ه1407، 5حلية األولياء، األصبهاين،دار الكتاب العريب، بريوت، ط* 
 . م1970، 3الدعوة إىل اإلسالم، توماس آرنولد، مكتبة النهضة،، مصر، ترمجة إبراهيم حسن، ط * 
 . ه1420، 1ع احلميضي، الرياض، طدعوة غري املسلمني إىل اإلسالم، عبد اهللا اللحيدان، مطاب* 
 . ه1416، 1رياض الصاحلني، اإلمام النووي، مكتبة الوراق، الرياض، ط * 
 . ه1419، 1السلوك وأثره يف الدعوة إىل اهللا، فضل إهلي، إدارة ترمجان اإلسالم، باكستان، ط * 
 .  د تسنن أيب داود، أبو داود، سليمان بن األشعث، دار الكتب العلمية، بريوت،* 
 . ه1415، 1السرية النبوية، ابن هشام، دار إحياء التراث العريب، بريوت،ط* 
 . ه1407، 1شرح صحيح مسلم، النووي، مكتبة املعارف، الرياض، ط * 
شرح نصوص نظام العمل والعمال يف اململكة العربية السعودية، يوسف عبد ايد، الدار السعودية، جدة، * 
 . ه2،1413ط
رب تسطع على الغرب،زيغريد هونكه، دار صادر، بريوت ترمجة فاروق بيضون وكمال دسوقي، ط مشس الع* 
 . ه1423، 10

 . ه1414، 1الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات، ابن عثيمني، إعداد علي أبو لوز، دار اد، الرياض، ط* 
 . ه1415، 2، اجلبيل، ط صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري، حممد ناصر األلباين، دار الصديق* 
 . ه1417، 1صحيح البخاري، اإلمام البخاري، دار السالم، الرياض، ط* 
 . ه1409، 1صحيح سنن أيب داود، حممد ناصر األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط* 
 . ه1418، 1صحيح مسلم، اإلمام مسلم بن احلجاج، دار ابن حزم، بريوت، ط* 
 .  ه1409 1ي، دار الكتب العلمية بريوت، ط صفوة الصفوة، ابن اجلوز* 
 . ه1418، 15صور من حياة التابعني، عبد الرمحن الباشا، دار األدب اإلسالمي، القاهرة، ط * 
 . م1987، 1عقد الذمة يف التشريع اإلسالمي، حممد املطردي، الدار اجلماهريية، طرابلس، ط * 
 . ار املعرفة، بريوت، د تفتح الباري، بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، د* 
 . ه1403، 1فتوح البلدان، البالذري، دار اهلالل، بريوت، ط* 
 . فتوح الشام، الواقدي، دار اجليل، بريوت، د ت* 
 . حممد بدران، د ت: قصة احلضارة، ول وايريل ديورانت، دار اجليل، بريوت، ترمجة* 
 . م1987التراث اإلسالمي، قطر، كتاب األموال، أبو عبيد القاسم بن سالم،دار إحياء * 
 . ه1399كتاب اخلراج، أبو يوسف، دار املعرفة، بريوت، * 
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 . م2001، 2ال سكوت بعد اليوم، بول فنديل، شركة املطبوعات، بريوت، ط * 
 . ه1409 1معاملة غري املسلمني يف اإلسالم جمموعة أحباث، امع امللكي، األردن، ط* 
 . م1993، 1 اتمع اإلسالمي، إدوار غايل الدهيب، مكتبة غريب، مصر، ط معاملة غري املسلمني يف* 
 . ه1402، 3معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مكتبة اخلاجني، مصر، ط * 
 . ه1413، 2املغين، ابن قدامة املقدسي، دار هجر، القاهرة، ط* 
  . ه1420، 1من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي، دار الوراق، بريوت، ط* 
 . ه1404، 2املوسوعة يف مساحة اإلسالم، حممد الصادق عرجون، الدار السعودية، جدة، ط * 
  .النهاية يف غريب احلديث، جمد الدين ابن األثري،دار أنصار السنة، الهور، د ت* 
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 6.......................................ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني

 12..............................................................وما أرسلناك إال رمحة للعاملني
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 8.........................................ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
 9............................................ء بالقسط وال جيرمنكمياأيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهدا
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