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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة 

، وعلى آله وصحبه أمجعني، للعاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة، احلمد هلل رب العاملني
 وبعد:، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين

إن دين اإلسالم دين اإلحسان والرمحة واليسر يف عقيدته وشريعته وعباداته ومعامالته وآدابه وسائر 
بر فعقيدته ال تقوم على التسليم األعمى أو ما خيالف الفطرة والعقل بل قامت على حرية التد، تشريعاته

خماطبة العقول والفطر داعية إىل التجرد من اهلوى ، ت السموات واألرضو والتفكر يف النفس ويف ملك
 .[256]البقرة:  ىبيئ  جب  حب    خب  مب  ىئی  جئ    حئ  مئ  :قال والتقليد دون إكراه على اإلميان 

إن من يقرأ القرآن الكرمي والسنة النبوية يعلم حقيقة اإلحسان يف ديننا يف أعظم أمر جاء به وهو 
ويستدالن على حقائق اإلميان أبيسر ، واليسر والسماحة فيعرضان هلا أبسلوب اإلحسان، عقيدة التوحيد

 الطرق.
بربه ويف عالقته ببين جنسه  ولقد وضع ديننا الضوابط الكاملة جلميع ميادين احلياة يف عالقة املرء 

 ويف عالقته بسائر املخلوقات.
شعارها اإلحسان  ،املرونة واليسر والرمحة فيها الكثري من ،وعقلهضوابط متوافقة مع فطرة اإلنسان 

 .حىت مع املخالفني من غري املسلمني
فسنة هللا تعاىل يف خلقه أن تنوعت ألواهنم وأجناسهم وألسنتهم كما تنوعت دايانهتم ولذلك فإن  

ٱ    عيش املسلم ينبغي أن يكون يف ضوء هذه السنة اإلهلية اليت قررهتا الكثري من اآلايت كقوله تعاىل: 

 ٿ  ٹ          ٹ    ٿٿ  ٿ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 [.119]هود:   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
)دور العقيدة يف البناء األخالقي للشخصية املسلمة "اإلحسان لغري املسلمني -ويف هذا البحث

أسلط الضوء على دور العقيدة يف احلث على اإلحسان يف معاملة غري املسلمني انطالقا من  -ُأمنوذًجا"(
  ھ    ھ  ے    ے  ھھ  :وله وق، [83]سورة البقرة:  ې    ې  ى قوله تعاىل: 

:[195]سورة البقرة. 
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بل إن  ،وتستوعب كل أحد ،حصر هلا والنصوص يف األمر ابإلحسان والرب والعدل والوفاء ال
" إن هللا كتب اإلحسان على كل :نصوص اإلحسان تشمل حىت احليواانت قال صلى هللا عليه وسلم

 .(1)ولريح ذبيحته"، وليحد أحدكم شفرته، ذحبتم فأحسنوا الذبحوإذا ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، شيء
، من هدي األنبياء واملرسلني والصحابة والتابعني هلم إبحسان اذكر بعص صور اإلحسانكما 

واليت ترد على التهم اليت وجهت لإلسالم أبنه دين إرهاب ، وشهادة غري املسلمني بذلك يف كتاابهتم
 يف ذهن غري املسلمني. عن اإلسالم املشوهة واخلاطئة اليت رمسها اإلعالم املزيفل الصورة يوإكراه وتعد

 مشكلة البحث:
احلث على اإلحسان يف معاملة غري و  البناء األخالقي للشخصية املسلمة/ما دور العقيدة يف 1س

 املسلمني لتحسني صورة اإلسالم؟
 / ما جماالت اإلحسان لغري املسلمني؟   2س
 على اإلحسان لغري املسلمني؟ ةر املرتتباثاآل هي /ما3س

 أسباب اختيار املوضوع: 
 منهج القرآن يف بناء اإلنسان.يف املشاركة يف أحد حماور مؤمتر الرغبة -1
 احلث علىو البناء األخالقي للشخصية املسلمة يف يف دور العقيدة تقدمي دراسة متخصصة -2     

، القرآن الكرمي والسنة النبويةمستمدة من  صورة اإلسالم لتحسني ؛اإلحسان يف معاملة غري املسلمني
ومن سار على هنجهم من الصحابة والتابعني ومن تبعهم  -عليهم الصالة والسالم-سرية األنبياءو 

 إبحسان إىل يوم الدين.
 أهداف البحث:

من  املسلمني،التعامل مع غري  يف واليسر اليت حتث عليها العقيدةوالرمحة  إبراز معامل اإلحسان-1
 خالل مجع اآلايت واألحاديث واآلاثر الدالة ذلك يف دراسة مستقلة.

تبعهم إبحسان إىل  ومن-عنيومن سار على هنجهم من الصحابة والتاب السري على منهج الرسول -2
وإخراج كنوز اإلحسان بغري املسلمني من بطون  ،مع مجيع املخالفني ابإلحسانتعامله يف  -يوم الدين
 تالمس الواقع. حليز الوجود بصورة عصرية خمتصرة الكتب  واملتونوأمهات 

                                                           

أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: الصيد، والذابئح وما يؤكل من احليوان، ابب: األمر إبحسان الذبح والقتل وحتديد الشفرة، رقم  (1)
 .(1955احلديث)
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نشر أخالق اإلسالم جتاه غري املسلمني يف بالدان ويف بالد الغرب وغريها، وأن اإلحسان يف -3
 اإلسالم يشمل البشرية كلها ومجيع املخلوقات.

وإرهاهبم ، وأن ديننا بريء من ترويع اآلمنني ابإلسالم واملسلمنيالرد على التهم اليت ألصقت  -4
 .واستحالل الدماء وأكل األموال ابلباطل ابسم الدين أو اجلهاد 

 منهج البحث:
القائم على تتبع النصوص من الكتاب ، التحليلي، التأرخيي، يعتمد البحث على املنهج االسرتدادي

والصحابة والتابعني هلم إبحسان يف –عليهم الصالة والسالم -وأخذ مواقف األنبياء والرسل ، والسنة
 .مع غري املسلمني دعوهتم إىل العقيدة الصحيحة ابإلحسان

 أمهية البحث: 
 والسلف الصاحل -عليهم الصالة والسالم -سرية األنبياءو ، الكتاب والسنة تلمس معامل اإلحسان يف

دخول الناس  واآلمان يف اجملتمع و إىليف تعاملهم مع غري املسلمني واليت أدت التعايش السلمي واأللفة 
 .أفواجا يف اإلسالم

 حدود البحث:
"اإلحسان لغري  دور العقيدة يف البناء األخالقي للشخصية املسلمةاقتصر البحث على بيان 

 .املسلمني أمنوذًجا"
 خطة البحث:
 مث الفهارس العامة.، وخامتة، ثالثة مباحثو ، ومتهيد، من مقدمة -إبذن هللا-البحثتتكون خطة 

منهج ، أهداف البحث، أسباب اختيار املوضوع، املقدمة: وتتضمن ما يلي: )مشكلة البحث
 خطة البحث(.، حدود البحث، أمهية البحث، البحث

 األخالق.و ، الشخصيةو ، البناءو ، تعريف العقيدة وفيه:، التمهيد
 وأنواعه.تعريف اإلحسان  املبحث األول:
والصحابة  بعض صور اإلحسان لغري املسلمني املأثورة عن األنبياء والرسل  :املبحث الثاين

 ويف كتاابت غري املسلمني وفيه ثالثة مطالب:، والتابعني رضوان هللا عليهم
 بعض صور اإلحسان لغري املسلمني املأثورة عن األنبياء والرسل عليهم السالم. املطلب األول:
 بعض صور اإلحسان لغري املسلمني املأثورة عن الصحابة والتابعني رضوان هللا عليهم املطلب الثاين:

 بعض صور اإلحسان لغري املسلمني يف كتاابت غري املسلمني. طلب الثالث:امل 
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 جماالت اإلحسان لغري املسلمني وفيه ثالثة مطالب: بعضاملبحث الثالث: 
اإلحسان هلم حبمايتهم وحرمة أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم وعدم إيذائهم وإكراههم املطلب األول: 

 على ترك دينهم ومحايتهم من عدوهم.
والتلطف ، وجواز الدعاء هلم، ودعوهتم، وحسن جوارهم، اإلحسان يف صلة قرابتهم املطلب الثاين:

 معهم.
اإلحسان هلم برعايتهم يف العمل والتأمني عند العجز والشيخوخة والفقر وجواز املطلب الثالث: 

 الصدقة عليهم.
، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، أسأل املوىل القدير التوفيق والسداد وختاما

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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 وفيه:، التمهيد
 تعريف العقيدة. -1

 .(1) والتماسك واملراصة، ومنه اإلحكام واإلبرامُ ، مأخوذة من العقد والربط والّشدِّ بقوة :العقيدة لغة
وهي ما يؤمن به اإلنساُن ، تطلق على اإلميان اجلازم واحلكم القاطع الذي ال يتطرق إليه شك  شرعا: 

يدين به؛ فإذا كان هذا اإلميان اجلازم واحلكم القاطع ويتخذه مذهًبا وديًنا ، ويعقد عليه قلَبه وضمريَه
وإن كان ابطاًل كانت العقيدُة ابطلة  ، كاعتقاد أهل السنة واجلماعة،  صحيًحا كانت العقيدة صحيحة

 .(2)كاعتقاد فرق الضالل
 :تعريف البناء -2

  (3)االضطراابتترتبط ارتباطًا وثيقًا حبالة االستقرار واخللو من ، مكوانت متكاملةالبناء: هي 
 :تعريف الشخصية-3

واليت متيزه عن ، املوجودة يف كيان الشخص ابستمرارالشخصية: هي جمموع اخلصال والطباع املتنوعة 
سواء يف فهمه وإدراكه أم ، غريه وتنعكس على تفاعله مع البيئة من حوله مبا فيها من أشخاص ومواقف

ويضاف إىل ذلك القيم و امليول والرغبات واملواهب ، يف مشاعره وسلوكه وتصرفاته ومظهره اخلارجي
  .(4)الشخصية واألفكار والتصورات

 تعريف األخالق.-4 
وهو مأخوذ من ، لسجية اإلنسان وطبيعته الىت خلق عليها اسمواخللق ، مجع خلق لغًة: األخالق

 .(5)الىت تدل على تقدير الشئ (خ ل ق)مادة 
ا: اخللق عبارة عن هيئة للنفس راسخة يصدر عنها األفعال بسهولة ويسر من غري حاجة اصطالحً 
 .(6)إىل فكر وروية 

 
                                                           

 .(383ص) والقاموس احمليط(مادة ]عقد[، 3/296 )لسان العرب ( 4/86)معجم املقاييس يف اللغة انظر:  (1)
بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة ولزوم اتباعها يف ضوء الكتاب والسنة  (،6-4ص)انظر: مباحث يف عقيدة أهل السنة واجلماعة  (2)

 .(6)ص: 
برانمج غزة للصحة النفسية،  –العوامل اخلمسة للشخصية وعالقتها ابالكتئاب لدى املرضى املرتددين على مركز غزة اجملتمعي انظر:  (3)

 .)20-19 )صنضال الشمايل، ل
، لعبد الكرمي حتليل الشخصيات وفن التعامل معها)مقالة( و كلية العلوم األساسية  -العوامل املؤثرة يف الشخصية"، جامعة اببل انظر:  (4)

 (.12-9الصاحل، )ص
 (.164)ص غريب القرآن املفردات يف، (2/245(، لسان العرب )2/214) مقاييس اللغة، معجم انظر:(. 5)
 (.104)ص( انظر: التعريفات 6)



7 
 

 تعريف اإلحسان وأنواعه.ملبحث األول: ا
 أوال: تعريف اإلحسان.

َساُن يف اللَُّغِة: دُّ اإلساءة. مصدر أحسن أي اإلإِحإ تْـَياُن وهو جاء بفعل حسن  :اإلْحَسان ضِّ َا اإْلِّ مبِّ
ُهَو َحَسن  
(1)

.  

َساُن يف الشَّرإِع: حلََْسَناتِّ  َواإلإِحإ تْـَياُن ابِّ وهو أن يبذل اإلنسان املعروف ويكف األذى فيبذل ، اإْلِّ
وبدنه ، أما اإلحسان يف العبادة فهو أن تعبد هللا كأنك تراه ، وعلمه، وجاهه، املعروف لعباد هللا يف ماله
 .(2) فإن مل تكن تراه فإنه يراك

َساناثنيا: أنواع   .اإلحإ
إحسان يف عبادة اخلالق: أبن يعبد هللا كأنَّه يراه فإن مل يكن يراه فإنَّ هللا يراه. وهو  النوع األول:

 .والتَّكميل هلا، اجلِّدُّ يف القيام حبقوق هللا على وجه النُّصح

ألي خملوق ، نوٍع كانإحسان  يف حقوق اخلَْلق... هو بذل مجيع املنافع مِّن أي  النوع الثاين:
وعظيم ، وعظم موقعه، وحبسب اإلْحَسان، وحقِّهم ومقامهم، ولكنَّه يتفاوت بتفاوت احمْلَسن إليهم، يكون
ن وإخالصه، نفعه  .(3)والسَّبب الدَّاعي له إىل ذلك، وحبسب إميان احمْلسِّ

أوجب هللا مِّن حقوق  واإلْحَسان الواجب يف معاملة اخلَْلق ومعاشرهتم: القيام مبا"قال ابن رجب: 
 (4)"القيام بواجبات الوالية كلِّّها، واإلْحَسان الواجب يف والية اخلَْلق وسياستهم، ذلك كلِّّه

  

                                                           

 (114/ 13( لسان العرب )37/ 2انظر: هتذيب اللغة ) (1)
 (66( العقائد اإلسالمية )ص: 20/ 1انظر: خمتصر الفوائد لتيسري مسائل الفقه والعقائد ) ( 2)
 (129شرح ثالثة األصول )ص: املأمول انظر: حصول  ( 3)
وما بعدها(،اإلحسان اإللزامي يف 150، انظر لالستزادة: مفهوم اإلحسان يف القران الكرمي)ص(428/ 1جامع العلوم واحلكم ) ( 4)

 ومابعدها(.66وكتب هللا اإلحسان قراءة يف مفهوم اإلحسان يف الكتاب والسنة )ص ومابعدها(، 21اإلسالم وتطبيقاته يف املغرب)ص
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 بعض صور اإلحسان لغري املسلمني املأثورة عن األنبياء والرسل  :املبحث الثاين
 ثالثة مطالب: وفيه، املسلمنيويف كتاابت غري ، والصحابة والتابعني رضوان هللا عليهم

 .املطلب األول: بعض صور اإلحسان لغري املسلمني املأثورة عن األنبياء والرسل 
، فهم أعلم اخللق ابهلل تعاىل أكمل صور االحسان ما صدر من أنبياء هللا ورسله عليهم السالم ؛

 ومنهم يتعلم املسم اإلحسان احلق.، وأرحم خلق هللا ابخللق، وأشدهم خشية وتعظيًما له

وأكمل صور إحسانه ترتكز على إحسانه يف دعوة ، ومن أكمل احملسنني إحسااًن نيب هللا نوح  
 .قومه إىل هللا 

ووردت قصة دعوته لقومه يف مقاطع متفرقة حسب احلاجة وموضوع السورة يف مثان وعشرين  
إىل عبادة هللا وحده وترك بعثه إىل قومه الذين كانوا يبعدون األواثن؛ ليدعوهم ومفادها أن هللا ، سورة

فأخذ ينوع هلم  ومع ذلك مل ييأس نوح، وآذوه وما برحوا عاكفني على أواثهنم، عبدة األواثن فكذبوه
، واألوقات املناسبة لياًل وهنارًا، مجاعات وفرادى، فيتحني اهليئات املالئمة سرًا وجهرًا، أساليب الدعوة

يربهن هلم ابألدلة احلسية والعقلية على توحيد هللا  واترة، بوالرتهيوينوع هلم يف اخلطاب بني الرتغيب 
 وصدق دعوته.

لكنهم برغم تنوع أساليب دعوته وشدة مصابرته وحرصه الشديد على هدايتهم عموا وصموا  
ومل يكتفوا بذلك بل أخذوا ميكرون بنوح ، وأعرضوا عنه واستقبلوه ابلسفاهة والتواصي على عبادة أواثهنم


]سورة     ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ تعاىل:  قال( 1)
 .[1نوح:

والشواهد على ذلك ال ، فقد تعددت صور إحسانه مع غري املسلمني أما رسولنا الكرمي حممد
 أذكر منها اآليت:، اهميكن حصر 

املهداة للخلق فهو الرمحة  [.107]األنبياء:        ک  ک  گ         گ  گ : قال تعاىل .1
:"ال يرحم هللا من ال يرحم على اإلحسان والرمحة والعطف على الناس فقال وقد حث ، أمجعني
 .(2)الناس"

                                                           

 (782انظر: اإلحسان يف ضوء الكتاب والسنة النبوية)ص (1)
ُقلِّ اْدُعوْا اَّللََّ أَوِّ اْدُعوْا الرَّمْحََن أايا مَّا َتْدُعوْا فـََلُه اأَلمْسَاء   ، كتاب:التوحيد، ابب:قول هللا تعاىل:يف صحيحه أخرج البخاري (2)

 .(7376رقم) [110اإلسراء:]احلُْْسَن 
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خب   قال تعاىل: ، على هداية غري املسلمني ودعوهتم وعفوه وصفحه عنهم حرص النيب  .2

 [103]سورة يوسف:   مب  ىب  يب   جت  حت
أو ما أكثر الناس على العموم ولو  ،املعاصرين لك اي حممدوما أكثر الناس  أي"قال الشوكاين: .3

لتصميمهم على الكفر الذي هو دين ، وابلغت يف ذلك مبؤمنني ابهلل، حرصت على هدايتهم؟
  (1).آابئهم"
ممن كانوا أشد األعداء له فقد كان موقفه ، إحسانه وعفوه عمن انصبوه العداء يوم الفتح .4

 .(2)فأنتم الطلقاء"ولدعوته أن قال هلم: "اذهبوا 
حيث ، فقبل هداية اليهودية زينب بنت احلارث يف خيرب، اهلدااي من غري املسلمنيقبول النيب  .5

 .(3)أهدت له شاة مصلية قد وضعت فيها السم
َي اَّللَُّ َعْنُه: َأنَّ ُغاَلًما لِّيَـُهوَد، َكاَن خَيُْدُم ف، يف بيوهتم يزور غري املسلمنيوكان  .6 َعْن أََنٍس َرضِّ
 َّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُعوُدُه، فـََقاَل: النَّيبِّ  .(4) فََأْسَلمَ « َأْسلِّمْ »، َفَمرَِّض فََأاَتُه النَّيبِّ
قالت: تويف النيب  فعن عائشة ، والرهنمع غري املسلمني يف التجارة والبيع والشراء تعامله -8
 (5)ودرعه مرهونة عن يهودي بثالثني. 

  

                                                           

 (.18/178)باتيح الغي(، مف4/293(؛ زاد املسري يف علم التفسري )80-3/79انظر: فتح القدير ) (1)
 .(4/61)  النبويةانظر: السرية  (2)
 (2617) رقم احلديث ب: قبول اهلدية من املشركني،، كتاب: اهلبة، ابيف صحيحه أخرجه البخاري (3)
 (5657: املرضى، ابب: عيادة املشرك، رقم احلديث)، كتابصحيحهيف  أخرجه البخاري (4)
رَيِّ  كَِّتابُ  ،يف صحيحه أخرجه البخاري (5) ِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوالَقمِّيصِّ يفِّ احلَْربِّ  -اجلَِّهادِّ َوالسِّّ رقم  -اَبُب َما قِّيَل يفِّ دِّرْعِّ النَّيبِّ

 (.2916) احلديث
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املطلب الثاين: بعض صور اإلحسان لغري املسلمني املأثورة عن الصحابة والتابعني رضوان هللا 
 .عليهم

 ستمرون على قوم يف الصوامع رهباانً " و :كان أبو بكر رضى هللا عنه يوصي اجليوش اإلسالمية بقوله
 .(1)يزعمون أهنم ترهبوا يف هللا فدعوهم وال هتدموا صوامعهم "

ففي خالفة أيب بكر الصديق رضي هللا عنه كتب خالد بن الوليد رضي هللا عنه يف عقد الذمة ألهل 
وجعلت هلم أميا شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من اآلفات أو   -وكانوا نصارى  -احلرية ابلعراق 

فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال املسلمني هو ا كان غنيً 
 . (2)وعياله

اي غالم إذا » وعن جماهد قال كنت عند عبد هللا بن عمرو رضى هللا عنه وغالمه يسلخ شاة فقال: 
مسعت النيب صلى هللا  :اليهودي أصلحك هللا ؟ قال :فرغت فابدأ جباران اليهودي فقال رجل من القوم

  .(3)« عليه وسلم يوصي ابجلار حىت خشينا أو روينا أنه سيورثه 
 ويف عهد الرشيد كانت وصية القاضي أيب يوسف له أبن يرفق أبهل الذمة حيث خياطبه بقوله:
 "ينبغي اي أمري املؤمنني أيدك هللا أن تتقدم يف الرفق أبهل ذمة نبيك وابن عمك حممد صلى هللا عليه
وسلم والتفقد هلم حىت ال يظلموا وال يؤذوا وال يكلفوا فوق طاقتهم وال يؤخذ من أمواهلم إال حبق جيب 

 .(4) عليهم"
 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.8/  1)  انظر: فتوح الشام (1)
 .(306)ص  انظر: اخلراج (2)
 (72وصححه األلباين، انظر: صحيح األدب املفرد، األلباين )ص  .ابب جار اليهودي( 58)ص: البخاري يف األدب املفرد، أخرجه  (3)

 .(95)رقم احلديث
 .(125انظر: اخلراج )ص  (4)
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 املطلب الثالث: بعض صور اإلحسان لغري املسلمني يف كتاابت غري املسلمني.

املغلوبة الدخوَل يف العرب مل يَفرِّضوا على الشعوب " :تقول املستشرقة األملانية زيغريد هونكه
، اإلسالم؛ فاملسيحيون والزرادشتية واليهود الذين القوا قـَْبل اإلسالم أبشَع أمثلة للتعصب الديين وأفظعها

وتَرك املسلمون هلم بيوت عبادهتم وأديرهتم ، مسِّح هلم مجيًعا دون أي عائق مَينعهم مبمارسة شعائر دينهم
أَوليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مِّثل تلك ، دىن أذىوكهنتهم وأحبارهم دون أن مَيسُّوهم أب

وبعد فظائع اإلسبان ، األعمال ومىت؟ وَمن ذا الذي مل يتنفَّس الصُّعداء بعد االضطهاد البيزنطي الصارخ
، واضطهاد اليهود؟ إن السادة واحلكام املسلمني اجلُدد مل يزجوا أنفسهم يف شؤون تلك الشعوب الداخلية

يرك بيت املقدس يكتب يف القرن التاسع ألخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب: إهنم ميتازون ابلعدل فبطر 
  .(1)وهم ال يستخدمون معنا أي عنفٍ ، وال َيظلِّموننا ألبتَّة

لقد كان أهل الذمة املسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون  ":ويقول املستشرق ديورانت
 البالد املسيحية يف هذه األموية بدرجة من التسامح ال جند هلا نظريا يف يستمتعون يف عهد اخلالفة

 .(2)"األايم

"إن تسامح ومعاملة املسلمني الطيبة ألهل الذمة أدى إىل إقباهلم على  :ويقول املستشرق دوزي
 .(3)اإلسالم وأهنم رأوا فيه اليسر والبساطة مما مل أيلفوه يف دايانهتم السابقة "

على املسلمني اإلعالن جهرا عن  :فنديل وهو عضو سابق يف الكوجنرس األمريكيويقول بول 
وال جيدر  ..هويتهم اإلسالمية والبحث عن وسائل متكنهم من عرض حقيقة دينهم على غري املسلمني

ال بد للمسلمني أن جياهروا إبسالمهم جماهرة ..هبم انتظار حدوث أزمة كي يعلموا اآلخرين حبقيقة دينهم
 .(4)سلوكهم احلسن معها وإجنازاهتم اجملدية سبيال للتعرف على اإلسالم  يكون

ويقـــول املستشـــرق ابرتولـــد :" إن النصـــارى كـــانوا أحســـن حـــاال حتـــت حكـــم املســـلمني إذ أن املســـلمني 
 (5)اتبعوا يف معامالهتم الدينية واالقتصادية ألهل الذمة مبدأ الرعاية والتساهل "

                                                           

 .(364 انظر: مشس العرب َتسَطع على الغرب )ص (1)
 .(130/  13) قصة احلضارةانظر:  (2)
 (411نقال عن: نظرات يف اتريخ اإلسالم، دوزي، )ص ( 70انظر: اتريخ أهل الذمة يف العراق، توفيق سلطان، )ص  (3)
  .(36اإلسالم يف معاملة غري املسلمني )ص:  ( نقال عن: مساحة344)ص  بعد اليومسكوت  انظر: ال (4)
 .(36انظر: مساحة اإلسالم يف معاملة غري املسلمني )ص:  (5)
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 جماالت اإلحسان لغري املسلمني وفيه ثالثة مطالب:املبحث الثالث: من 
املطلب األول: اإلحسان هلم حبمايتهم وحرمة أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم وعدم 

 إيذائهم وإكراههم على ترك دينهم ومحايتهم من عدوهم.
بل هو مرتبط أبمر هللا ، إن املسلم ال يرتبط يف معاملته لغري املسلمني وأداء حقوقهم برد الفعل

 به بل هو أمر كفلته، ال ألن منظمات حقوق اإلنسان دعت إىل ذلك، وطاعة ويل األمر ورسوله 
العقيدة اإلسالمية قبل ظهور هذه املنظمات؛ ولذا فإن ما حيدث يف بلد ما من غري املسلمني من إيذاء 

ژ    : قال تعاىل، وبينهم عهد وأمان املسلمني ال خيول أي مسلم أن يكافئ بين جنسهم إبيذاء مماثل

 .(1)[7:آية، ]الّزمر    کڑ  ڑ  ک  ک
بل ، ومن كمال اإلحسان يف ديننا أن اخلالف يف الدين مل يبح أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم بغري حق

َرائَِّحَة اجْلَنَّةِّ َوإِّنَّ ملَْ يَرِّْح  "َمْن قـََتَل ُمَعاَهًدا :ففي صحيح البخاري أن النيب ، رتب على قتلهم إمثًا عظيًما
ريَةِّ أَْربَعِّنَي َعاًما  .(2)"رِّحَيَها تُوَجُد مِّْن َمسِّ

ْزيَة َأْو  " :قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا َواْلُمرَاد بِّهِّ َمْن َلُه َعْهد َمَع اْلُمْسلِّمِّنَي َسَواء َكاَن بَِّعْقدِّ جِّ
ْن ُمْسلِّم  .(3)"ُهْدنَة مِّْن ُسْلطَان َأْو أََمان مِّ

ألن يف األخذ ، أما عن أمواهلم فال جيوز أخذ شيء من أمواهلم إال بطيب نفس أو ما صوحلوا عليه
بل أن ملكيتهم مصونة وحمفوظة شأهنا شأن ما ميلكه ، وكالمها مرفوض يف ديننا، غدر وعدم وفاء ابلعهد

 .(4)وهلم كامل التصرف يف أمواهلم، املسلمون
ُهَما َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َأيبِّ َبْكرٍ  َعنْ  َي اَّللَُّ َعنـْ ِّّ   :قَالَ ، َرضِّ َثالَثِّنَي -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -ُكنَّا َمَع النَّيبِّ
ائَةً  ُّ َصلَّى اَّللَُّ ، َومِّ ْنُكْم َطَعام  ؟ :َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ فـََقاَل النَّيبِّ مِّْن َطَعاٍم أَْو  َصاع   فَإَِّذا َمَع َرُجلٍ ، َهْل َمَع َأَحٍد مِّ
نَ ، ََنُْوهُ  ُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ ، بَِّغَنٍم َيُسوقـَُها، َطوِّيل   ُمْشَعان  ، مُثَّ َجاَء َرُجل  ُمْشرِّك  ، فـَُعجِّ ًعا  :فـََقاَل النَّيبِّ بـَيـْ

                                                           

،حقوق (74(؛ وأحكام الذميني واملستأمنني)332الشريعة اإلسالمية)انظر: العالقات االجتماعية بني املسلمني وغري املسلمني يف  (1)
 .(146-140اإلنسان يف اإلسالم)

 (.2995)رقم احلديث ب إمث من قتل معاهدا بغري جرم،كتاب: اخلمس، أبواب املوادعة واجلزية، اب  -أخرجه البخاري يف صحيحه (2)
 .(12/259فتح الباري ) (3)
(، ولقد قررت األنظمة والتعليمات للمسلمني وغري 487صومركز األجانب يف دول جملس التعاون اخلليجي )انظر: أحكام اجلنسية  (4)

شرح نصوص نظام  املسلمني من أجل احملافظة على حقوقهم املالية واليت توجب على صاحب العمل عدم أتخري حقوقه املالية. انظر:
(، ومساحة اإلسالم يف معاملة غري املسلمني ومناذج من 23/ ص15 (و)املادة1/ص8ةالعمل والعمال يف اململكة العربية السعودية )املاد
 (.62-61صالتعامل االجتماعي يف اململكة العربية السعودية)

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4268
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4268
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َبةً  أَمْ  :أَْو قَالَ ، َعطِّيَّةً  أَمْ  ْنُه َشاةً ، اَل َبْل بـَْيع   :قَالَ ، ؟ هِّ ُّ ، َفُصنَِّعتْ ، فَاْشتَـَرى مِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ -َوأََمَر النَّيبِّ
ُّ  َحزَّ  َما يفِّ الثَّالَثِّنَي َواملِّائَةِّ إِّالَّ َقدْ ، اَّللَِّّ  َوامْيُ ، الَبْطنِّ َأْن ُيْشَوى بَِّسَوادِّ -َوَسلَّمَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -النَّيبِّ
هُ ، َبْطنَِّها َسَوادِّ  مِّنْ  ُحزَّةً  َلهُ  ًدا َأْعطَاَها إِّايَّ َها، َوإِّْن َكاَن َغائًِّبا َخَبَأ َلهُ ، إِّْن َكاَن َشاهِّ نـْ ، َقْصَعتَـنْيِّ  َفَجَعَل مِّ

فلم تؤخذ من غصًبا وال  "أَْو َكَما قَالَ ، الَبعِّريِّ  َفَحَمْلَناُه َعَلى، الَقْصَعَتانِّ  فـََفَضَلتِّ ، فََأَكُلوا َأمْجَُعوَن َوَشبِّْعَنا
 .(1)قهرًا

حيِّلُّ َلُكْم حلَُْم  اَل  َأاَل .قال:".. ففي املسند أن رسول هللا ، ران بعد التعرض هلاطة أُمِّ بل حىت اللق
َباعِّ ، احلَِّمارِّ اأْلَْهلِّيِّّ  َن السِّّ َها  ،َواَل ُكلُّ ذِّي اَنٍب مِّ َ َعنـْ ْن َمالِّ ُمَعاَهٍد إِّالَّ َأْن َيْستَـْغينِّ َواَل لَُقَطة  مِّ

بـَُها  (2)"..َصاحِّ
بشأن  االهتمام -أي ختصيص لقطة املعاهد_ كن أن يكون وجه التخصيص"ومي: يقول العيين
ألن النفس رمبا تتساهل يف لقطته لكونه كافرا وألنه بعيد عن املساحمة خبالف املسلم وهللا  ؛املعاهد لعهده

 .(3)"أعلم
وأما أعراضهم فمن إحسان اإلسالم حرم على املسلم شتمه وسبه وقذفه لغري املسلمني وعدم 

 اهتامهم ابلكذب واحلد ملن زان وغري ذلك.
فإذا حرمت غيبة ، "وحترم غيبته كاملسلم"؛ ألنه بعقد الذمة وجب له مالنا : جاء عند األحناف

 .(4)أشد بل قالوا: أن ظلم الذمي، املسلم حرمت غيبته
يف صحيحه ابب ذكر إجياب دخول النار ملن أمسع أهل الكتاب ما  نوقد بوب ابن حبا

 .(5)يكرهونه
التودد واملواالة منهي عنهما والباابن ملتبسان قال القرايف: "وإن اإلحسان ألهل الذمة مطلوب وأن 

أن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا هلم ألهنم يف جواران ويف خفارتنا وذمة  فيحتاجان إىل الفرق وسر الفرق
هللا تعاىل وذمة رسوله صلى هللا عليه وسلم ودين اإلسالم فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة يف 

                                                           

  -مسلم يف صحيحهو (، 2103)رقم احلديث ابب: قبول اهلدية من املشركني،، كتاب:اهلبة، أخرجه البخاري يف صحيحهمتفق علي،  (1)
 (، ُمْشَعاّن: فوق الطول املألوف يف الرجال، وُحزَّة:القطعة من اللحم.2056)رقم احلديث ابب: إكرام الضيف،  اب: األشربة،كت
 (513نظر:نسيم الرايض يف شرح شفاء القاضي عياض)ا

 (.24)رقم احلديثححه األلباين يف مشكاة املصابيح،(، ص17213)يف مسنده، رقم احلديث اإلمام أمحدأخرجه  (2)
 (.1/248مرقاة املفاتيح)انظر:  (3)
 (4/351ة رد احملتار )يحاشانظر:  (4)
 (11/238)يف صحيحه ابن حبان أخرجه (5)
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أنواع األذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة هللا تعاىل وذمة رسوله صلى هللا عرض أحدهم أو نوع من 
 (1)"عليه وسلم وذمة دين اإلسالم

فقال هللا ، (2)ومن اإلحسان حفظهم يف دينهم وعدم إكراههم على تركه والدخول يف اإلسالم 
]سورة    چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ : خماطًبا لنبيح حممد

 .[256البقرة: ]سورة   ىبيئ  جب  حب    خب  مب  ىئی  جئ    حئ  مئ : وقال ، (3)[29الكهف:
ْساَلمِّ :"-يف تفسريها-قال ابن كثري  ، فَإِّنَُّه بـَنيِّّ  َواضِّح  ، َأْي اَل ُتْكرُِّهوا َأَحًدا َعَلى الدُُّخولِّ يفِّ دِّينِّ اإْلِّ
يُنهُ  َوَشرََح ، َبْل َمْن َهَداُه اَّللَُّ لِّإْلِّْساَلمِّ ، َأْن يُْكرََه َأَحد  َعَلى الدُُّخولِّ فِّيهِّ  اَل حَيَْتاُج إِّىَل ، َجلِّي  َداَلئُِّلُه َوبـَرَاهِّ

ريَتَهُ ، َصْدرَهُ   فَإِّنَُّه اَل يُفِّيُدهُ ، َوَمْن َأْعَمى اَّللَُّ قـََلَبُه َوَخَتَم َعَلى مَسْعِّهِّ َوَبَصرِّهِّ ، َدَخَل فِّيهِّ َعَلى بـَيَِّّنةٍ ، َونـَوََّر َبصِّ
  .(4)"الدُُّخوُل يفِّ الدِّينِّ ُمْكَرًها َمْقُسورًا

زىن بذمية فعليه حد الزان من الرجم أما من "، (5) وإذا شتم املسم امرأة ذمية أو قذفها ابلزان عزر
 .(6)وجلد وترد هي إىل أهل ذمتها ودينها"
وعلى اإلمام " :"الكايف "قال ابن قدامة يف، ودفع األذى عنهم، ومن اإلحسان محايتهم من عدوهم

واستنقاُذ َمن أُسر منهم بعد استنقاذ ، ومنُع َمن يقصدهم أبذًى مِّن املسلمني والكّفار، حفُظ أهلِّ الّذّمة
(7)واسرتجاع ما أخذ منهم ألهنم بذلوا اجلزية حلفظهم وحفظ أمواهلم"، أسارى املسلمني

. 

  

                                                           

 .(4/298الفروق)انظر:  (1)
  إِّن َتْكُفُروا فَإِّنَّ اَّللََّ َغينِّ  َعنُكْم َوال يـَْرَضى لِّعَِّبادِّهِّ اْلُكْفر يقول:  ال يعين ذلك الرضا مبا هم عليه من الكفر والشرك، فإن هللا  (2)

رِّينَ   :[، وقال7]سورة الزمر: َرةِّ مَِّن اخْلَاسِّ ْنُه َوُهَو يفِّ اآلخِّ ْساَلمِّ دِّيًنا فـََلن يـُْقَبَل مِّ َتغِّ َغيـَْر اإلِّ  [85]سورة آل عمران: َوَمن يـَبـْ
( 2اَل أَْعُبُد َما تـَْعُبُدوَن ) (1اْلَكافُِّروَن) قْل اَي أَيُـَّهارية الكاملة يف مسألة الدين واالعتقاد يف سورة الكافرون: وجاءت التأكيد على احل (3)

َ دِّينِّ )( َلُكْم 5( َواَل أَنـُْتْم َعابُِّدوَن َما أَْعُبُد )4( َواَل أاََن َعابِّد  َما َعَبْدُُتْ )3َواَل أَنـُْتْم َعابُِّدوَن َما أَْعُبُد )  (6دِّيُنُكْم َويلِّ
 (3/617نظر: القاموس احمليط)ا(، ومعن مقسورًا: مكرهاً مقهورًا. 1/333تفسري القرآن العظيم) (4)
 (7/265)  املبسوطانظر:  (5)
 (145/ 7)أ املنتقى شرح املوطا (6)
 .(4/364الكايف يف فقه ابن حنبل) (7)
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وجواز الدعاء ، ودعوهتم، وحسن جوارهم، املطلب الثاين: اإلحسان يف صلة قرابتهم
 والتلطف معهم.، هلم

ژ    ژڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  قال تعاىل:

 .[8]سورة املمتحنة:     ڑ  ڑ  ک
دَِّمْت َعَليَّ أُمِّّي وهي ُمْشرَِّكة  وسبب نزول هذه اآلية أن أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنها قالت:" قَ 

فَاْستَـْفَتْت َرسوَل اَّللَِّّ َصلَّى ، إْذ َعاَهُدوا َرسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللُا عليه وسلََّم وُمدَّهتِِّّْم مع أَبِّيَها، َعْهدِّ قـَُرْيشٍ  يف
ُلَها، هللاُ عليه وسلَّمَ  ي َقدَِّمْت َعَليَّ وهي رَاغَِّبة  أَفََأصِّ لِّيَهانـََعْم "؟ قاَل:  َفقاَلْت: اي َرسوَل اَّللَِّّ إنَّ أُمِّّ  .(1)"صِّ

 .(2)جواز صلة القريب املشرك" -أي احلديث–وفيه "دل احلديث على جواز قال النووي: 
ومعن اآلية كما ، [23]سورة الشورى:   ٿڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  قال عزوجل:

َأْي إِّالَّ َأْن ، ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيهِّ َأْجرًا إِّالَّ اْلَمَودََّة يفِّ اْلُقْرَب  :"-رضي هللا عنهما-روي عن ابن عباس
َنُكمْ  َكَما مَتْنَـُعوَن ُكلَّ َمْن ،  فـََتُكفُّوا َعينِّّ أََذاُكْم َومَتْنَـُعوينِّ مِّْن أََذى النَّاسِّ ، تـََودُّوينِّ يفِّ قـَرَاَبيتِّ الَّيتِّ بـَْيينِّ َوبـَيـْ

َنُكْم  ْنُكمْ بـَيـْ ْثُل قـَرَاَبيتِّ مِّ َنُه مِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ صَ -وََكاَن ، َوبـَيـْ م   -لَّى اَّللَّ ْن قـَُرْيٍش َرحِّ  .(3)"َلُه يفِّ ُكلِّّ َبْطٍن مِّ
ٍد َأنَّ ف، ومراعة حقوقه، وكذلك إذا كان جار املسلم غري مسلم فله حق ُحسن اجلوار  َعْن جُمَاهِّ
َْت َلُه َشاة  يفِّ أَْهلِّهِّ فـََلمَّا َجاَء قَالَ ْبَن َعْمرٍو اَّللَِّّ َعْبدَ  َارِّاَن  :ُذحبِّ َارِّاَن اْليَـُهودِّيِّّ ؟ أَْهَديـُْتْم جلِّ " َأْهَديـُْتْم جلِّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -اْليَـُهودِّيِّّ ؟ مسِّْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ  جْلَارِّ َحىتَّ ظَ  :يـَُقولُ -َصلَّى اَّللَّ يينِّ ابِّ رْبِّيُل يُوصِّ نَـْنُت أَنَُّه َما زَاَل جِّ
 .(4)"َسيـَُورِّثُهُ 

فأمر ملا ذحبت له ، على العموم-أحد من روى احلديث -قد محله عبد هللا بن عمروقال ابن حجر: 
جار له حق وهو املشرك له حق  :اجلريان ثالثة :حديث جابر ويف، شاة أن يهدى منها جلاره اليهودي

وجار له ثالثة حقوق مسلم له رحم له ، وحق اإلسالموجار له حقان وهو املسلم له حق اجلوار ، اجلوار
 .(5) حق اجلوار واإلسالم والرحم

                                                           

مسلم يف صحيحه،  و (، 2477)رقم احلديث  اهلبة، ابب: اهلدية للمشركني، كتاب:،  أخرجه البخاري يف صحيحهمتفق عليه،  (1)
 .(1003)رقم احلديثكتاب:الزكاة، ابب:فضل الصدقة والنفقة على األقربني، 

 (.7/89شرح النووي على مسلم) (2)
 (.27/593)مفاتيح الغيب، ( 16/21ام القرآن):اجلامع ألحكانظر(، و 7/71ضاح القرآن ابلقرآن )أضواء البيان يف إي (3)
يف  (، وحسنه صححه األلباين1943) رقم احلديثوالصلة، ابب: ماجاء يف حق اجلوار،  ، كتاب: الربيف سننه الرتمذيأخرجه  (4)

 (348/ 2صحيح الرتغيب والرتهيب )
 (199-197وأثره النفسي)ص(،حديث اإلحسان 75)شرح كتاب الرب وصلة األرحام، وحصول املرام (10/442) فتح الباريانظر:  (5)
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، ومن أعظم اإلحسان دعوهتم إىل اإلسالم ابحلكمة واملوعظة احلسنة ومبختلف الوسائل املشروعة 
فـَْلَيُكْن أَوََّل َما َتْدُعوُهْم إِّلَْيهِّ عَِّباَدُة ، " إِّنََّك تـَْقَدُم َعَلى قـَْوٍم َأْهلِّ كَِّتابٍ  :قَالَ أن رسول هللا ، فعن ابن عباس

ُْهْم َأنَّ اَّللََّ ، فَإَِّذا َعَرُفوا اَّللََّ عزوجل، اَّللَِّّ  َلتِّهِّمْ ف َفَأْخربِّ ْم َولَيـْ ْم ََخَْس َصَلَواٍت يفِّ يـَْومِّهِّ ، فَإَِّذا فـََعُلوا، َرَض َعَلْيهِّ
ُْهْم َأنَّ اَّللََّ َقْد فـََرَض َعَلْيهِّ  َا َفُخْذ ، فـَتـَُردُّ َعَلى فـَُقرَائِّهِّمْ ، تـُْؤَخُذ مِّْن أَْغنَِّيائِّهِّمْ ، ْم زََكاةً فََأْخربِّ فَإَِّذا أَطَاُعوا هبِّ

ُهمْ  نـْ  .(1)"َوتـََوقَّ َكرَائَِّم أَْمَواهلِِّّمْ ، مِّ
جاء يف البخاري عن َأيبِّ ُهَريـَْرَة ، ليتألف قلوهبم للدين، ومن إحسان اإلسالم أنه أجاز الدعاء هلم

 ِّّ يُّ َوَأْصَحابُُه َعَلى النَّيبِّ ُ َعْنُه َقدَِّم طَُفْيُل ْبُن َعْمرٍو الدَّْوسِّ َي اَّللَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َرضِّ فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل -َصلَّى اَّللَّ
َها، َوأََبتْ ، إِّنَّ َدْوًسا َعَصتْ ، اَّللَِّّ  ، (2)م"للَُّهمَّ اْهدِّ َدْوًسا َوْأتِّ هبِِّّ :اقَالَ ، َفقِّيَل: َهَلَكْت َدْوس  ، فَادُْع اَّللََّ َعَليـْ

 .(3)"للَُّهمَّ اْهدِّ أُمَّ َأيبِّ ُهَريـْرَةَ  وكذلك دعا الرسول صلى هللا عليه وسلم ألم أيب هريرة فقال:"
 :ومن وجوه اإلحسان لغري املسلمني التلطف معهم ومن ذلك

 إَذا َسلَّم َعَلْيُكْم " :مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالفعن أنس بن : رد السالم عليهم
 .(4)"؛ فـَُقوُلوا: َوَعَلْيُكمْ أْهُل الكَِّتابِّ 
 روى البخاري يف صحيحه من حديث أنس واهتماعيادهتم إذا مرضوا ومد :ُغاَلم قال: كان 
ُ َعَليهِّ َوَسلََّم َفَمرِّضَ  يهودي َّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليهِّ َوَسلََّم يـَُعوُدهُ ، خَيُدُم النَّيبِّ ُّ َصلَّى اَّللَّ هِّ ، فََأاَتُه النَّيبِّ ، فـََقَعَد عِّنَد رَأسِّ
هِّ  .َأسلِّم :فـََقالَ  مِّ َصلَّى  :فـََقاَل َله، فـََنَظَر إِّىَل أَبِّيهِّ َوُهَو عِّنَد رَأسِّ ، فََأسَلمَ  .اَّللَُّ َعَليهِّ َوَسلَّمَ َأطِّع َأاَب الَقاسِّ

ُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَليهِّ َوَسلََّم َوُهَو يـَُقولُ  َن النَّارِّ  :َفَخرََج النَّيبِّ ففي احلديث دليل ، (5)" احَلمُد َّللَِِّّّ الذِّي أَنَقَذُه مِّ
أما عن ، (6)على جواز زايرة أهل الذمة إذا كان الزائر يرجو بذلك حصول مصلحة دينية كإسالم املريض

الذين نزلوا -ألن أهل احلي هتم فقد دل حديث أيب سعيد اخلدري على جواز رقية الكافر ابلقرآن؛امداو 

                                                           

مسلم يف صحيحه،  و (، 1395)رقم احلديثكتاب الزكاة، ابب:وجوب الزكاة،   ،أخرجه البخاري يف صحيحهمتفق عليه،  (1)
 (19)رقم احلديثالدعاء إىل الشهادتني،  كتاب:اإلميان، ابب:

َعاءِّ - أخرجه البخاري يف صحيحه (2) رَيِّ اَبُب الدُّ هلَُدى لِّيَـَتأَلََّفُهمْ  كَِّتاُب اجلَِّهادِّ َوالسِّّ  (2937)، رقم احلديثلِّْلُمْشرِّكِّنَي ابِّ
َي هللُا تـََعاىَل َعنـُْهمْ -أخرجه مسلم يف صحيحه (3) َي هللُا َعْنُه  -كتاب َفَضائِّلِّ الصََّحابَةِّ َرضِّ يِّ َرضِّ ْن َفَضائِّلِّ َأيبِّ ُهَريـَْرَة الدَّْوسِّ ، رقم اَبُب مِّ

 .(2491)احلديث
مسلم و ( 6258)رقم احلديثكيف يُرد على أهل الذمة السالم، ، كتاب: االستئذان، ابب:  أخرجه البخاري يف صحيحهمتفق عليه،  (4)

 .(2163)رقم احلديثعن ابتداء أهل الكتاب ابلسالم،  يف صحيحه، كتاب:السالم، ابب:النهي
رقم ه؟ وهل يعرض على الصيب اإلسالم، علي ، كتاب: اجلنائز، ابب: إذا أسلم الصيب فمات هل يصلىأخرجه البخاري يف صحيحه (5)

 (.1356)احلديث
 (.4/208نيل األوطار)انظر:  (6)
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فـََقدُِّموا لسيدهم " الصحايب رقية ومل ينكر النيب  ،-كانوا كفاًرا-عليهم فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم
ُموا -َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ -َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ  ُتْم اْقسِّ َفذََكُروا َلُه فـََقاَل َوَما يُْدرِّيَك أَنَـَّها رُقْـَية  مُثَّ قَاَل َقْد َأَصبـْ

َك َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّم ويلحق هبم مداواهتم أبي نوع من ، (1)"َواْضرِّبُوا يلِّ َمَعُكْم َسْهًما َفَضحِّ
وإسعاف احملتاج منهم كما لو وجد ، سواء أبجر أو بدونه، وكان يف مقدور املسلمأنواع الدواء إن احتاج 

ولعموم قوله صلى هللا ، من ابب رمحتهم ابلرمحة العامة وذلك، (2)غري مسلم مصااًب أو انقطع به الطريق
 .(3)"يفِّ ُكلِّّ َذاتِّ َكبٍِّد َرْطَبٍة َأْجر  " :عليه وسلم

 إهداؤهم وقبول هديتهم إذا تعلق هبا غرض مشروع كتأليف  فيتأكد: (4)وقبول هديتهم، إهداؤهم
، أَنَّ ُعَمَر ْبَن اخَلطَّابِّ  أو كان من ابب صلة الرحم. ففي البخاري:"، وإظهار حماسن اإلسالم هلم، قلوهبم
يَـرَا ُحلَّةً  َرَأى دِّ  (5)ءَ سِّ ْسجِّ

َ
فـََلبِّْستَـَها يـَْوَم اجلُُمَعةِّ َولِّْلَوْفدِّ ، اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َلوِّ اْشتَـَرْيَت َهذِّهِّ  :فـََقالَ ، عِّْنَد اَببِّ امل

َا يـَْلَبُس َهذِّهِّ َمْن الَ  :فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ ، إَِّذا َقدُِّموا َعَلْيكَ  رَةِّ مُثَّ  َخاَلقَ  إِّمنَّ َلُه يفِّ اآلخِّ
َها-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -اَّللَِّّ  َجاَءْت َرُسولَ  نـْ َي اَّللَُّ َعْنهُ ، ُحَلل   مِّ ، َفَأْعَطى ُعَمَر ْبَن اخَلطَّابِّ َرضِّ

َها نـْ َصلَّى  ُعطَارٍِّد َما قـُْلَت ؟ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  ُحلَّةِّ  َكَسْوتَنِّيَها َوَقْد قـُْلَت يفِّ ،  اَي َرُسوَل اَّللَِّّ  :فـََقاَل ُعَمرُ ، ُحلَّةً  مِّ
َي اَّللَُّ َعْنهُ  :اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  َة ، إِّيّنِّ ملَْ َأْكُسَكَها لِّتَـْلَبَسَها َفَكَساَها ُعَمُر ْبُن اخَلطَّابِّ َرضِّ َكَّ َأًخا َلُه مبِّ

 (6)"اُمْشرِّكً 
  

                                                           

، رقم بفاحتة الكتاب العرب : اإلجارة، ابب: ابب ما يعطى يف الرقية على أحياء، كتابصحيحهأخرجه البخاري يف  (1)
 (2156) احلديث

 (3/44جمموع الفتاوى البن عثيمني)انظر:  (2)
 (2363)رقم احلديثصحيحه، كتاب: املساقاة، ابب: فضل سقي املاء،  البخاري يفأخرجه  حديثجزء من  (3)
ال يرتتب على اإلهداء إىل الكافر  لإلهداء إىل الكافر وقبول هديته ضوابط منها:أال يهدي املسلم الكافر يف أعياده الدينية،أال (4)

يف التعامل مع املخالف يف استكباره أو على قبول  هديته تشبه املسلم به إىل غري ذلك من الضوابط. انظر لالستزادة :هدى النيب 
 (.112،113السنة)

نظر: النهاية يف ا لة سرياء أي: حلة حرير.نوع من البـُُرودِّ خيالطه حرير كالّسيور، وقيل: ح السرياء: بكسر السني وفتح الياء واملد: (5)
 .(2/1055غريب احلديث واألثر)

:اللباس صحيحه، كتابمسلم يف و ( 886)رقم احلديث ، ابب: يلبس أحسن ما جيد، ، كتاب:اجلمعةصحيحهأخرجه البخاري يف  (6)
 (2068)، رقم احلديثوالزينة، ابب: حترمي استعمال إانء الذهب والفضة
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املطلب الثالث: اإلحسان هلم برعايتهم يف العمل والتأمني عند العجز والشيخوخة 
 الصدقة عليهم.وجواز  والفقر

مبا يتفق  –أعطي غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي احلرية يف العمل والكسب  منذ صدر اإلسالم
ومل حيرم اإلسالم أن ، فكانت هلم املهن واألعمال اخلاصة هبم يف ظل الدولة اإلسالمية -مع الشريعة

هلم أبن قلدهم العديد من الوظائف بل زاد اإلسالم يف إحسانه ، عند املسلم يكون غري املسلم أجريًا
يف الدولة  -دية كالوزارةورائسة الدولة أو الوظائف السيا إال الوظائف الدينية كاإلمامة-واألعمال
 .(1)اإلسالمية
َها  -َعائَِّشَة فعن  َي اَّللَُّ َعنـْ َّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ " :-َرضِّ إِّىَل َأَجٍل  طََعاًما يـَُهودِّيٍّ  مِّنْ  اْشتَـَرى أَنَّ النَّيبِّ
ْن َحدِّيَوَرَهَنُه دِّْرًعا   .(2)د"َلُه مِّ

واحلكم بثبوت أمالكهم على ما يف ، أهل الذمة عند شرح للحديث: "فيه جواز معاملة-قال النووي
(3)وغريهم من الكفار" أهل الذمة معاملة وقد أمجع املسلمون على جواز ..أيديهم

. 

وفيه من الفقه ، فيها دليل على مشروعية الرهن -يف الرهن-املذكورةواألحاديث  :وقال الشوكاين
وجواز رهن السالح عندهم ال عند أهل احلرب ابالتِّفاق ، ومعاملة أهل الذمة، جواز الرهن يف احلَضر

 .(4)وجواز الشراء ابلثمن املؤجَّل
:إن (5)يف عمدة القاريفقد جاء ، بل كان غري املسلمني ابلذات اليهود متمكنني من التجارة والعمل

ورمبا مل يوجد عند ، ا ضيقاً وكان وقتً ، وكانت األشياء عندهم ممكنة، حينئذ املدينة اليهود كانوا ابعة يف
كما أخرب  معاملة اليهود وإن كانوا أيكلون أموال الراب وفيه جواز-أي األطعمة والدروع وغريها– .غريهم

 هللا عنهم.

                                                           

ُذوْا بِّطَانًَة مِّّن ُدونُِّكْم اَل أَيُْلوَنُكْم   والية لكافر على مسلم، وال جيوز لنا أخذهم بطانة قال تعاىل:ألنه ال  (1) اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوْا اَل تـَتَّخِّ
ْم َوَما خُتْفِّي ُصُدوُرُهْم َأكْ  ]سورة آل عمران: بَـُر َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اآلاَيتِّ إِّن ُكنُتْم تـَْعقُِّلوَن َخَبااًل َودُّواْ َما َعنِّتُّْم َقْد َبَدتِّ اْلبَـْغَضاء مِّْن أَفْـَواهِّهِّ

وكان ملعاوية كاتب نصراين امسه  ،(32صللفراء ) األحكام السلطانية، و (58صللماوردي) األحكام السلطانيةنظر: ا[. 118
 (3/264) (، واتريخ األمم والرسل وامللوك11/295نظر: البداية والنهاية)ا سرجون.

مسلم يف صحيحه،  و (، 1962)رقم احلديث ابلنسيئة،، كتاب: البيوع، ابب: شراء النيبأخرجه البخاري يف صحيحه (2)
 (.1603)رقم احلديثكتاب:املساقاة، ابب:الرهن وجوازه يف احلضر والسفر، 

 .ختصار(اب11/40نظر: شرح النووي على مسلم)ا (3)
 (.5/278نيل األوطار)انظر:  (4)
 (.11/183نظر: )ا (5)
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جاءت النصوص يف كتاب هللا ، لبخس احلقوق وانتقاص األجر جماالً  وملا كان العمل والبيع والشراء
قال ، أتمر ابلعدل واإلحسان والوفاء حىت مع غري املسلمني املخالفني لنا يف العقيدة وسنة رسوله

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ے تعاىل: 

ۇ
أو أخَذ منُه ، أوِّ انتقَصه أو كلََّفُه فوَق طاقتِّهِّ  معاَهًداظَلَم  من َأاَل ":وقال [8]سورة املائدة: 

 (1)"َحجيُجُه يوَم القيامةِّ  فَأان، شيًئا بَغريِّ طيبِّ نفسٍ 
منهيون عن الظلم يف التعامل مع اآلخرين ال فرق بني املسلم وغري  فنحن مأمورون ابلعدل و

:"إن واجب املسلم ابلنسبة إىل غري املسلم أمور -رمحه هللا-مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز يقول،املسلم
فإنه ، عديدة منها: أن ال يظلمه يف نفس وال مال وال يف عرض إذا كان ذمًيا أو مستأمًنا أو معاهًدا

يف البدن ابلضرب وال فال يظلمه يف ماله ال ابلسرقة وال ابخليانة وال ابلغش وال يظلمه ، يؤدي إليه حقه
(2)ابلقتال؛ ألن كونه معاهًدا أو ذمًيا يف البلد أو مستأمًنا يعصمه"

 

وكفالة املعيشة املالئمة هلم ، بل يضمن اإلسالم لغري املسلمني التأمني عند العجز والشيخوخة والفقر
:" كلكم راع وكل -لمصلى هللا عليه وس-قال رسول هللا ، وملن يعولونه؛ ألهنم من رعااي الدولة املسلمة

.(3)راع مسئول عن رعيته"
 

نقل هذا يف كتاب الصلح بني خالد بن ، وهذا ما مضت به ُسنَّة اخللفاء الراشدين وَمن بعدهم
جعلت هلم أميا شيخ ضعف عن :" -وكانوا نصارى -الوليد وأهل احلرية يف العراق زمن أيب بكر الصديق

                                                           

قال الشيخ األلباين: )صحيح( و (، 3052)رقم احلديثتعشري أهل الذمة،  ، كتاب: اخلراج اإلمارة، ابب:أخرجه أبو داود يف سننه (1)
 .(2655)، رقم احلديثصحيح اجلامع  :انظر

اللوائح واألنظمة اليت تكفل للعامل حقه ال (، ولقد وضع نظام العمل والعمال السعودي الكثري من 1/266جمموع فتاوى البن ابز) (2)
حتديد ساعات العمل، والعطالت، واعتبار يوم اجلمعة يوم راحة أبجر كامل، وعدم فصله إال  فرق بني املسلم وغري املسلم، منها:

لإلستزادة: انظر: بسبب مشروع، ومعامل العامل بكل احرتام، ودفع أجرته كاملة يف الزمان واملكان الذي حدده العقد أو العرف. 
، 170، 67، 104، ، 105، 106) الصفحات (9/149/153/75/91/92شرح نصوص نظام العمل والعمال السعودي)املادة 

(.كما أن الدولة تُعن ابلرعاية الصحية لغري املسلمني، حيث أن للعاملني غري املسلمني حق الرعاية عن مكفوليهم ويف 17، 165
عيني مستشفيات لعالج العاملني فيها، وأن للعامل حًقا يف مكافأة هناية اخلدمة عند عجزه إىل غري ذلك سبيل ذلك تلزم املؤسسات بت

(، وشرح 181/ص31من التعليمات اليت يغلب عليها جانب اإلحسان والرمحة. ينظر: نظام احلكم يف اململكة العربية السعودية)املادة
 (31، 145، 151( الصفحات )27/128/135نصوص نظام العمل والعمال السعودي)املادة

ُدنِّ   -صحيح البخاريمتفق عليه،  (3)
ُ
َمارَةِّ -مسلم يف صحيحه (و 893) ، رقم احلديثكَِّتاُب اجلُُمَعةِّ اَبُب اجلُُمَعةِّ يفِّ الُقَرى َوامل  -كَِّتاُب اإْلِّ

، َوُعُقوبَةِّ اجْلَائِّرِّ، َواحلَْثِّّ َعَلى الرِّ  َمامِّ اْلَعادِّلِّ يَلةِّ اإْلِّ ْم اَبُب َفضِّ لرَّعِّيَّةِّ، َوالنـَّْهيِّ َعْن إِّْدَخالِّ اْلَمَشقَّةِّ َعَلْيهِّ  .(1829)رقم احلديثْفقِّ ابِّ
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ا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته غنيً أو أصابته آفة من اآلفات أو كان ، العمل
 ا.وكان حبضور عدد كبري من الصحابة؛ فكان إمجاعً ، (1)"من بيت مال املسلمني هو وعياله لَ يْ وعِّ 

ضرب عضده من خلفه وقال: من أي ف، ورأى عمر بن اخلطاب شيًخا يهوداًي ضريرًا يسأل الناس
قال: ، فما أجلأك إىل ما أرى؟ قال: أسأل اجلزية واحلاجة والسنقال: ، أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي

فأخذ عمر بيده وذهب به إىل منزله فرضخ له بشيء من املنزل مث أرسل إىل خازن بيت املال فقال: انظر 
  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ   :اهلرم دهذا وضرابءه فوهللا ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته مث خنذله عن

[60 :التوبة] ووضع عنه اجلزية وعن ، وهذا من املساكني من أهل الكتاب، هم املسلمون والفقراء
 .(2)هضرابئ

الضمان االجتماعي للمسلمني  بذلك صكا قانون -رضاهمرضي هللا عنهم وأ-وأبو بكر وعمر 
 وغري املسلمني.

 بل توسعت دائرة الصدقة على غري، على غري املسلمني (3)اإلحسان يف جواز الصدقة والزكاةأما 
من كان من أهل الذمة أو أهل احلرب إذا وقعوا يف األسر لعموم قوله تعاىل:  املسلمني حىت مشلت

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    :(4)واألسري وقتها من أهل الشرك [8]سورةاإلنسان. 
وقد قرر اإلسالم كثري من التشريعات املتعلقة بغري املسلمني وخصومه ليفتح هبا القلوب ويؤلف هبا 

ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ     کژ  ژ  ڑ   ڑ   ک قال تعاىل: ، النفوس

 [60 :التوبة]  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ :وقال [34]سورة فصلت:   ڳ           ڱ  ڱ

                                                           

 .(306)ص  اخلراج  (1)
 (136ص)املصدر السابق (2)
 .(1/197)النووي على مسلمشرح انظر: .أن الزكاة ال تدفع إىل كافر :يقول اإلمام النووي رمحه هللا (3)

الزكاة الواجبة ملستحقيها من غري املسلمني، وجتزئ َمن أخرجها على هذا الوجه، وهو مذهب الزهري، وابن القول الثاين: جيوز دفع 
فقد نقل العمراين الشافعي  اخلالف عن بعض السلف يف املسألة، فقال: " قال الزهري، وابن سريين: جيوز ، سريين، وزفر من احلنفية

 .(3/441مذهب الشافعي ")  دفعها إىل املشركني " انتهى من " البيان يف
وجيوز أن يعطي فقريهم من الصدقات العامة ـ غري الواجبة ـ وتتبادل معهم اهلَِّبات واملربَّات أتليفًا هلم وقد أفىت اللجنة الدائمة بقوهلا: "

ُلوُكْم يفِّ الدِّينِّ َوملَْ خُيْرُِّجوُكْم مِّْن دِّاَيرُِّكْم أَْن تـَبَـرُّوُهْم ال يـَنـَْهاُكُم اَّللَُّ َعنِّ الَّذِّيَن ملَْ يـَُقاتِّ إذا مل يكن منهم اعتداء مينع من ذلك لقوله تعاىل: 
طِّنيَ  ْم إِّنَّ اَّللََّ حيِّبُّ اْلُمْقسِّ ُطوا إِّلَْيهِّ انظر:  وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.[8]سورة املمتحنة:  َوتـُْقسِّ

 .(92-65والتعامل مع غري املسلمني يف السنة النبوية)، (30/ 10)فتاوى اللجنة الدائمة 
لدر املنثور يف (، ا24/97) جامع البيان يف أتويل القرآننظر: اقتادة وعكرمة وجماهد وسعيد بن جبري واحلسن. وبه قال ابن عباس (4)

 (8/370) التفسري ابملأثور
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إمنا يكون مشروًعا عند وجود السبب:  -شرعا معلًقا بسبب -وما شرعه النيب  قال ابن تيمية:"
وبعض الناس ظن أن هذا نسخ؛ ملا روي عن عمر أنه ، اثبت ابلكتاب والسنة، (1)كإعطاء املؤلفة قلوهبم

كما لو فرض أنه ،  ال لنسخه، فرتك ذلك؛ لعدم احلاجة إليه، ذكر أن هللا أغن عن إعطاء املؤلفة قلوهبم
 .(2)"ذلكوَنو ، والغارم، عدم يف بعض األوقات ابن السبيل

، الكبري يف نفوس غري املسلمني فبدلت البغضاء حًباوقد كان هلذ الصدقات واألعطيات األثر 
 وأسلم بسببها خلق  كثر.، والعداوة وًدا عند أكثرهم

وإنَّه ، وهللاِّ لقْد أعطاين رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم ما أعطاين: "ن صفواَن قالويف احلديث أ 
 (3)"النَّاسِّ إيلَّ حىت إنَّه ألحبُّ ، فما برِّح يُعطيين، ألبغُض النَّاسِّ إيلَّ 

َّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َغَنًما بـَنْيَ َجبَـَلنْيِّ  :"ْن أََنسٍ وع هُ ، أَنَّ َرُجاًل َسَأَل النَّيبِّ فَأََتى قـَْوَمُه ، فََأْعطَاُه إِّايَّ
 .(4)"إِّنَّ حُمَمًَّدا لَيـُْعطِّي َعطَاًء َما خَيَاُف اْلَفْقرَ  فـََوهللاِّ ، قـَْومِّ َأْسلُِّموا :فـََقاَل: َأيْ 

  

                                                           

َُؤلَّفة قُلوهُبم: هم َمن يُرجى إسالُمهم، أو كفُّ شرِّ  (1)
م. امل م وقوَُّة إمياهنِّ (، 721كتاب األموال)نظر:  اهم، أو يُرجى بَعطِّيَّتِّهم أتليُف قُلوهبِّ

 (.6/226على زاد املستقنع)متع الشرح امل
 (. 33/94)البن تيمية جمموع الفتاوى  (2)
 (2313)رقم احلديثشيًئا قط فقال:ال،  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: الفضائل، ابب: ما سئل رسول هللا  (3)
 (.2312)رقم احلديث املصدر السابق،  (4)
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 اخلامتة
 - :بعد أمااحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه إىل يوم الدين، 

 ومّنه: هللا بفضل حبثي يف إليها لتتوصَّ  اليت النتائج أهم فهذه

ال ينكــــره إال اجلــــاهلون أبحكــــام اإلســــالم اإلســــالم، و  يفاثبــــت  مبــــدأ عظــــيم اإلحســــانأن مبــــدأ  -1
وهــو مبــدأ مــأخوذ مــن النصــوص الكثــرية الــواردة يف كتــاب هللا وســنة نبيــه صــلى هللا عليــه ، وحقيقــة رســالته

 .وآاثر الصحابة والتابعني رضي هللا عنهم، وسلم

علــى أهنــا جــزء مــن ها واألخــالق الفاضــلة عمومــا عنــدما ميارســها املــؤمن ابهلل ميارســ اإلحســانإن  -2
 إميانه ابهلل وعقيدته الراسخة.

ا مهـــــم أدب والشـــــفقة اإلحســـــانإن -3  هلدايـــــة يســـــعى املســـــلم ألن، معاملـــــة غـــــري املســـــلمنييف  جـــــدا
، داحلقـ عـن ويبتعـد، والشـدة والفظاظـة والغلظـة القسـوة معـاين كـل عـن يبتعـد فلـذلك واسـتقامتهم اآلخرين

 .والبغضاء العداوةو  واحلسد الغلو 

يـــورث آاثرًا ســـلبية وأضـــرارًا الصـــحيح يف معاملـــة غـــري املســـلمني ابإلحســـان االبتعـــاد عـــن املـــنهج  -4
، ورمبــا خيرجــه عــن الصــراط الســوي إىل الســبل املتفرقــة، خطــرية علــى عمــل اإلنســان وســلوكه يف دينــه ودنيــاه

 .واألفكار املنحرفة

 وأهنـا، وناألنبيـاء واملرسـل اسـار عليهـ الـيتاملـنهج الـرابين ،  يهـ معاملة غري املسلمني ابإلحسانإن -5
عظيمـة  اً آاثر هلـا ، حتسـني صـورة اإلسـالم واملسـلمنييف  األسـاليبمن أجنح  وهي، وسيله التفاهم بني الناس
 تعود على الفرد واجملتمع. 

 .معاملة غري املسلمني ابإلحسانهو فقدان  اإلسالمي جمتمعنا يف منه نعاين الذي اخللل إن -6

التســامح و  اإلحسـان النـيب صـلى هللا عليــه وسـلم يف معاملـة غـري املســلمني كـان غايـة يفإن هـدي  -7
والعـــدل واقتفـــى الصـــحابة رضـــي هللا عـــنهم أثـــره يف ذلـــك فملئـــوا األرض عـــدال وأمنـــا بعـــد أن ملئـــت ظلمـــا 

 .وجورا

  التعامــــل ابإلحســــان واملخالقــــة الطيبــــة مــــع غــــري املســــلمني ال يتعــــارض مــــع الــــرباءة مــــنهم وبغــــض_ 8
[،والــرباءة والكــره اإلميــاين 83]ســورةالبقرة:  ې    ې  ى كفــرهم، فــذاك ينــدرج حتــت قــول تعــاىل:

  ....  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ :حتــت قولــه ينــدرج 
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بــل ملــا حيملــه مــن كفــر وشــرك ومعصــية ومــىت مــا فــالكره ال يتجــه إىل ذات اإلنســان،  [،22]ســورةاجملادلة:
 الكره. زالت زال هذا

املســـتأمنني طريـــق مـــن طـــرق اإلســـالم يف الـــدعوة "يعـــا  بـــه القلـــوب ن لغـــري املســـلمني اإن اإلحســـ-9
الصلدة القاسية، فبعض الكفاريسلم إذا رأى عزة اإلسالم وأهله، وآخرون تبهرهم حجـج اإلسـالم وبراهينـه 

 (1)هلم من الرب واخلري"وأنواره، وآخرون أيسرهم اإلحسان فينقادون إىل هذا الدين عن طواعية ملا ان

التسامح مع غري املسلمني يف اململكـة العربيـة السـعودية يسـتند إىل حتكـيم الشـريعة اإلحسان و إن  -8
يف معاملة غـري املسـلمني  اإلحسانو ، اإلسالمية اليت كفلت هلم من احلقوق ما هو مقرر يف الكتاب والسنة

 .يف اململكة تستند يف تطبيقها إىل قوة الشرع املطهر ال إىل القوانني أو التوصيات الدولية
 :لتوصياتا

ضرورة تقريب هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف معاملة غري املسلمني فهو أعظم أسوة كما أن  -1
 يف معاملة غري املسلمني.ومساحته اإلسالم  إحسانابلشواهد واألدلة اليت تبني  اتريخ اإلسالم مليء

دور العقيدة يف البناء تخصصة يف موضوع الدعوة امل مراكزيف كليات أو والعاهد امل إقامة دورات يف -2
خصوصا  ونسار عليه األنبياء واملرسلالذي ، تتبع املنهج الصحيح ، األخالقي للشخصية املسلمة

بسبب الفكر املتطرف لدى بعض غري املسلمني يف هذا العصر الذي انتشر فيه العنف يف التعامل 
 .املغرر هبم

دور العقيدة يف البناء األخالقي تزويد املناهج الدراسية مبادة دراسية يتعلم التالميذ من خالهلا  -3
 وكيفية التعامل مع غري املسلمني. للشخصية املسلمة،

األحباث والدراسات اخلاصة مبوضوع اإلحسان والتعامل اإلسالمي الرحيم والعادل مع ترمجة مجيع  -4
 غري املسلمني بشىت اللغات العاملية املعروفة.

عرب الوسائل اإلعالمية والتعليمية املشروعة  ابإلحسان فقه معاملة غري املسلمنيضرورة نشر   -5
 .س؛ لتوعية شباب األمة وطالب العلم وعوام الناواملتاحة

وأن يرزقنا الفقه يف الدين ، أن يرزقنا اإلخالص يف األقوال واألعمال -تعاىل  -وأخريًا أسأل هللا 
 .وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مبا علمنا إنه مسيع قريب جميب، على بصرية

 .وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  

                                                           

 (15أتليف القلوب على اإلسالم أبموال الصدقات)ص (1)
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 املصادر واملراجع
اإلحسان اإللزامي يف اإلسالم وتطبيقاته يف املغرب، حممد احلبيب التجكاين، الناشر: مطبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -1

 هـ.1410ابململكة املغربية،
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاُت،  -2

هـ(، حققه وخرج  739هـ(، ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )املتوىف: 354مي، الُبسيت )املتوىف: الدار 
 .م 1988 -هـ  1408أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل، 

الباحث : أمحد سعد أمحد غرم الغامدي جامعة أم القرى مكة راسة موضوعية، اإلحسان يف ضوء الكتاب والسنة النبوية د -3
 .2001=  1422املكرمة 

دراسة مقارنة مع االهتمام ابلنظام السعودي / امحد ، أحكام اجلنسية ومركز األجانب يف دول جملس التعاون اخلليجي -4
 . 1990االسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة ، عبداحلميد عشوش، عمر ابو بكر ابخشب

 مؤسسة الرسالة.  -الطبعة الثانية  -أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم: أتليف الدكتور/ عبد الكرمي زيدان  -5
، الناشر: دار احلديث، القاهرة، هـ(450)املتوىف: األحكام السلطانية ، املؤلف: أبو احلسن علي بن حممد البغدادي املاوردي -6

 الطبعة: األوىل.
، صححه وعلق عليه:حممد هـ(458)املتوىف: ، املؤلف: القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني ابن الفراءاألحكام السلطانية -7

 م.2000هـ1421الفقي،الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة:الثانية،
نقيطي )املتوىف : أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، املؤلف : حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الش -8

 .مـ 1995 -هـ  1415لبنان، عام النشر :  –هـ(، الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت 1393
هـ(،احملقق: علي 774البداية والنهاية، املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف:  -9

 .م 1988 -، هـ 1408لرتاث العريب، الطبعة: األوىل شريي، الناشر: دار إحياء ا
بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة ولزوم اتباعها يف ضوء الكتاب والسُّنَّة، املؤلف: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاين،  -10

ة اجلريسي للتوزيع إشراف: مساحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد هللا ابن ابز، الناشر: مطبعة سفري، الرايض، توزيع: مؤسس
 .واإلعالن، الرايض

هـ(، 558البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، املؤلف: أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي )املتوىف:  -11
 .م 2000 -هـ 1421جدة، الطبعة: األوىل،  –احملقق: قاسم حممد النوري، الناشر: دار املنهاج 

هـ(،الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: 310والرسل وامللوك ،املؤلف: حممد بن جرير الطربي)املتوىف اتريخ األمم  -12
 هـ.1407األوىل، بريوت ، 

 هـ . 1403، 1اتريخ أهل الذمة يف العراق، توفيق سلطان، دار العلوم، الرايض، ط -13
 هـ1414اشر: دار  النفائس، األردن،الطبعة: األوىل،أتليف القلوب على اإلسالم أبموال الصدقات،، عمر األشقر، الن -14
التعامل مع غري املسلمني يف السنة النبوية،املؤلف: عبد الرمحن بن عبد العزيز العقل، الناشر: جائزة األمري انيف)الدورة اخلامسة،  -15

 هـ.1413، املدينة املنورة ،الطبعة: األوىل، 
و الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف: تفسري القرآن العظيم )ابن كثري(، املؤلف: أب -16

بريوت، الطبعة: األوىل  –هـ(،احملقق: حممد حسني مشس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون 774
 . هـ 1419 -

هـ(، احملقق: حممد عوض مرعب، الناشر: 370هتذيب اللغة، املؤلف: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف:  -17
 م. 2001بريوت، الطبعة: األوىل،  –دار إحياء الرتاث العريب 

اآلملي، أبو جعفر الطربي  ، املؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالبتفسري الطربي جامع البيان يف أتويل القرآن= -18
 .م 2000 -هـ  1420هـ(،احملقق: أمحد حممد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 310)املتوىف: 

جامع العلوم واحلكم يف شرح َخسني حديثا من جوامع الكلم، املؤلف: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن،  -19
إبراهيم ابجس، الناشر: مؤسسة  -هـ(، احملقق: شعيب األرانؤوط 795دمشقي، احلنبلي )املتوىف: الَسالمي، البغدادي، مث ال

 م.2001 -هـ 1422بريوت، الطبعة: السابعة،  –الرسالة 
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اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح البخاري، املؤلف: حممد بن  -20
بو عبدهللا البخاري اجلعفي،احملقق: حممد زهري بن انصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إمساعيل أ

 هـ. 1422إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األوىل، 
 هـ،1405بريوت، الطبعة: األوىل، إحياء الرتاث العريب،  حممد بن أمحد القرطيب، الناشر: دار :املؤلف اجلامع ألحكام القرآن، -21

 م.1985
 هـ،1427دز فاحل الصغري، الناشر:دار ابن األثري، الرايض، الطبعة: األوىل،  حديث اإلحسان وأثره النفسي وقاية وعالجا، -22

 م.2006
سعود اإلسالمية، حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، أتليف: عبد هللا بن صاحل الفوزان، األستاذ يف جامعة اإلمام حممد بن  -23

 فرع القصيم، مجيع احلقوق حمفوظة ملوقع فضيلة الشيخ / عبد هللا بن صاحل الفوزان،
www.alfuzan.islamlight.net. 

حصول املرام شرح كتاب الربوصلة األرحام، املؤلف: علي بن أمحد بن عبد العال الطهطاوي، الناشر: دار الكتب العلمية،  -24
 بريوت.

سالم )دراسة مقارنة مع اإلعالن العاملي واإلعالن اإلسالمي(، املؤلف: حممد الزحيلي،الناشر: دار ابن  حقوق اإلنسان يف اإل -25
 م.2005هـ1426كثري،دمشق، الطبعة الرابعة،

هـ(،الناشر : املكتبة 182اخلراج، املؤلف : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري )املتوىف :  -26
حمققة ومفهرسة، أصح  -اث، حتقيق : طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن حممد، الطبعة : طبعة جديدة مضبوطة األزهرية للرت 

 .الطبعات وأكثرها مشوال
، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي الدر املنثور يف التفسري ابملأثور الدر املنثور يف التفسري ابملأثور  -27

 .بريوت –الناشر: دار الفكر هـ(، 911)املتوىف: 
رد احملتار على الدر املختار= حاشية رد احملتار، املؤلف: ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  -28

 م.1992 -هـ 1412بريوت، الطبعة: الثانية، -هـ(، الناشر: دار الفكر1252احلنفي )املتوىف: 
هـ(، احملقق: عبد 597ف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )املتوىف: زاد املسري يف علم التفسري، املؤل -29

 . هـ 1422 -بريوت، الطبعة: األوىل  –الرزاق املهدي، الناشر: دار الكتاب العريب 
ب منشور على موقع مساحة اإلسالم يف التعامل مع غري املسلمني، املؤلف: أ. د. حكمت بن بشري بن ايسني، الناشر: الكتا -30

 .وزارة األوقاف السعودية بدون بياانت
مساحة اإلسالم يف الدعوة إىل هللا والعالقات اإلنسانية منهاجا ... وسرية، املؤلف: عبد العظيم إبراهيم حممد املطعين )املتوىف:  -31

 .م 1993 -هـ  1414هـ(، الناشر: مكتبة وهبة، الطبعة: األوىل 1429
ْستاين، احملقق : حممد حميي الدين عبداحلميد،الناشر : دار الفكر.سنن أيب داود، املؤلف -32 جِّ  : أبو داود سليمان بن األشعث السِّّ
هـ(، حتقيق 279سنن الرتمذي، املؤلف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:  -33

، 4( وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف )جـ 3ي )جـ ( وحممد فؤاد عبد الباق2، 1وتعليق: أمحد حممد شاكر )جـ 
 . م 1975 -هـ  1395مصر، الطبعة: الثانية،  –(، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 5

، حتقيق 213أبو حممد، سنة الوالدة / سنة الوفاة  السرية النبوية البن هشام، عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري -34
 .، مكان النشر بريوت1411طه عبد الرءوف سعد، الناشر دار اجليل، سنة النشر 

هـ(، دار النشر: دار ابن اجلوزي، 1421الشرح املمتع على زاد املستقنع، املؤلف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف:  -35
 .هـ 1428 - 1422الطبعة: األوىل، 

الدار السعودية  : جدة، السعودية:، الناشر4يوسف عبد العزيز حممد،طشرح نصوص نظام العمل والعمال السعودي،  -36
 1997للنشر،

 ه .1423، 10يغريد هونكه، دار صادر، بريوت ترمجة فاروق بيضون وكمال دسوقي، ط مشس العرب تسطع على الغرب، ز  -37
هـ(، 256صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري، املؤلف: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا )املتوىف:  -38

 -هـ  1418لصديق للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، حقق أحاديثه وعلق عليه: حممد انصر الدين األلباين، الناشر: دار ا
 .م 1997

عارف لِّلَنْشرِّ والتوزْيع، الرايض  -39
َ
يُح التـَّْرغِّيب َوالتـَّْرهِّيب، املؤلف: حممد انصر الدين األلباين، الناشر: مكتَبة امل اململكة  -َصحِّ

 .م 2000 -هـ  1421العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 

https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%8C
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ري وزايداته، املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري صحيح اجلامع الصغ -40
 .هـ(، الناشر: املكتب اإلسالمي1420األلباين )املتوىف: 

صحيح مسلم= املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، املؤلف: مسلم بن  -41
 –هـ(، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي،الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 261احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 

 بريوت.
ْسالَمِّيَّةِّ  -42 مَِّن اآْلاَيتِّ اْلُقْرآنِّيَّةِّ َواأْلََحادِّيثِّ النـََّبوِّيَّةِّ، املؤلف: عبد احلميد حممد بن ابديس الصنهاجي )املتوىف:  اْلَعَقائُِّد اإْلِّ

 هـ(، رواية: حممد الصاحل رمضان، دار النشر: مكتبة الشركة اجلزائرية مرازقه بو داود وشركاؤمها، اجلزائر، الطبعة: الثانية.1359
ة بني املسلمني وغري املسلمني يف الشريعة اإلسالمية، واليهودية، واملسيحية، والقانون: للدكتور/ بدران أبو العالقات االجتماعي -43

 -بريوت  -م يف دار النهضة العربية 1968طبع يف سنة ) -العينني بدران. أستاذ بكلية احلقوق جبامعيت اإلسكندرية وبريوت 
 لبنان(.

 برانمج غزة للصحة النفسية. –الكتئاب لدى املرضى املرتددين على مركز غزة اجملتمعي العوامل اخلمسة للشخصية وعالقتها اب -44
 كلية العلوم األساسية.  -الشخصية"، جامعة اببل  العوامل املؤثرة يف -45
لرزاق اجملموعة األوىل، املؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد ا -فتاوى اللجنة الدائمة  -46

 .الرايض –اإلدارة العامة للطبع  -جزءا، الناشر: رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء  26الدويش، عدد األجزاء: 
اجملموعة الثانية، املؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق  -فتاوى اللجنة الدائمة  -47

 .الرايض -اإلدارة العامة للطبع  -جزءا، الناشر: رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء  11الدويش، عدد األجزاء: 
هـ(، الناشر:  852فتح الباري شرح صحيح البخاري، املؤلف: أمحد بن علي بن حجر أيب الفضل العسقالين الشافعي)املتوىف: -48

عبدالباقي، قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه:  ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد1379بريوت،  -دار املعرفة 
 حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز .

هـ(، الناشر: دار ابن كثري، دار الكلم 1250فتح القدير، املؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين )املتوىف:  -49
 . هـ 1414 -الطبعة: األوىل دمشق، بريوت،  -الطيب 

هـ(، 207فتوح الشام، املؤلف: حممد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي ابلوالء، املدين، أبو عبد هللا، الواقدي )املتوىف:  -50
 .م1997 -هـ 1417الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 

هاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري الفروق = أنوار الربوق يف أنواء الفروق، املؤلف: أبو العباس ش -51
 هـ(، الناشر: عامل الكتب، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ .684ابلقرايف )املتوىف: 

هـ(، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث 817)املتوىف:  القاموس احمليط، املؤلف: جمد الدين أيب طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى -52
لبنان،  –يف مؤسسة الرسالة، إبشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

 م .2005 -هـ  1426الطبعة: الثامنة، 
الناشر:  تقدمي: الدكتور حميي الّدين َصابر ترمجة: الدكتور زكي جنيب حمُمود وآخرين ،املؤلف: ول وايريل ديورانتقصة احلضارة،  -53

 .املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
الكايف يف فقه اإلمام أمحد، املؤلف: أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي  -54

 .م 1994 -هـ  1414هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 620اببن قدامة املقدسي )املتوىف: احلنبلي، الشهري 
هـ( احملقق: خليل حممد هراس. 224املتوىف: ) القاسم بن ساّلم بن عبد هللا اهلروي البغدادي ُعبيد املؤلف: أبوكتاب األموال،  -55

  .بريوت -الناشر: دار الفكر. 
هـ(، احملقق: ضبطه وصححه مجاعة 816التعريفات، املؤلف: علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف: كتاب  -56

 .م1983-هـ 1403لبنان، الطبعة: األوىل –من العلماء إبشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بريوت 
 .2001 ات للتوزيعالناشر: شركة املطبوعبول فنديل، املؤلف: السكوت بعد اليوم،  -57
لسان العرب، املؤلف: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف:  -58

 هـ. 1414 -بريوت، الطبعة: الثالثة  –هـ(الناشر: دار صادر 711
 العقل. مباحث يف عقيدة أهل السنة واجلماعة، للشيخ الدكتور انصر  -59
بريوت،  –هـ(، الناشر: دار املعرفة 483املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )املتوىف:  املبسوط، -60

 ، م1993 -هـ 1414الطبعة: بدون طبعة، اتريخ النشر: 
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د الرمحن بن هـ(، احملقق: عب728جمموع الفتاوى، املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف:  -61
حممد بن قاسم، الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، عام النشر: 

 . م1995هـ/1416
عه هـ(، أشرف على مج1420جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ابز رمحه هللا، املؤلف: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز )املتوىف:  -62

 هـ.1408، الناشر: مكتبة العبيكان، الرايض، الطبعة: الثانية، وطبعه: حممد بن سعد الشويعر
هـ(، احملقق : فتاوى العقيدة 1421جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني، املؤلف : حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف :  -63

 .هـ 1413 -دار الثراي، الطبعة : األخرية  -دار الوطن  مجع وترتيب : فهد بن انصر بن إبراهيم السليمان، الناشر :
 2011املؤلف أبو سند حممد، مكتبة الشاملة، خمتصر الفوائد لتيسري مسائل الفقه والعقائد، -64
مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املؤلف: علي بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري )املتوىف:  -65

 .م2002 -هـ 1422لبنان،الطبعة: األوىل،  –(،الناشر: دار الفكر، بريوت هـ1014
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، احملقق: أمحد حممد  -66

 م 1995 -هـ  1416القاهرة، الطبعة: األوىل،  –شاكر، الناشر: دار احلديث 
هـ(،احملقق: حممد 741املصابيح، املؤلف: حممد بن عبد هللا اخلطيب العمري، أبو عبد هللا، ويل الدين، التربيزي )املتوىف: مشكاة  -67

 .بريوت، الطبعة: الثالثة، –انصر الدين األلباين، الناشر: املكتب اإلسالمي 
هـ( احملقق: عبد السالم حممد 395احلسني )املتوىف:  معجم مقاييس اللغة، املؤلف: أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو -68

 م. 1979 -هـ 1399هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 
مفاتيح الغيب = التفسري الكبري، املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين  -69

 هـ . 1420 -بريوت، الطبعة: الثالثة  –اشر: دار إحياء الرتاث العريب هـ(، الن606الرازي خطيب الري )املتوىف: 
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