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التأصيل الشرعي حلقوق غري املسلمني يف اجملتمع االسالمي
م.د .إسماعيل محمد جالل /سكول العلوم اإلسالمية /جامعة السليمانية
المقدمة
احلمد ﵁ و الصبلة و السبلم على ُر ُسل ا﵁ رتيعا .
إن اذلدف األساسي من إرسال الرسل و إنزال الكتب وبا احلبال الرزتبل االعبادل و حتقيب سبعادة االنسبان ن دنيبا
اك إِاال َر ْزتَلً لِّْل َعالَ ِم َ ﴿.)﴾ٔٓٚسارة االنبياء.
و آخرته ،قال ا﵁-سبحانه وتعاىلَ (-وَما أ َْر َس ْلنَ َ

و أن االسبببلم فر ببن اببسن االنسببان لعاتببه ال إلعتقبباد  ،مببن شي ب وببا تكببافن اسببري ،و قبببل ان فصببب مسببلما أو
نصرانيّا أو فهادفّا أو ااذفّا أو أي اب آخبر ،و النصبال القرآنيبل ابدفدة الا باح ن وبع النقابل االبعات ،أل با تتحبدث
تببارة عببن االنسببان ،و تببارة عببن ا ب آدم ،و مببرة أخببرى تاسببه احلببدف إىل النبباس و وببعا التعمببي ال خت ببى داللتببه علببى مببن
فدرك لغل اخلااب ن القبرآن الكبر  ،و لبعلو وردت لمب مبن االشادفب النبافبل السبرف ل البؤ ت لبد أن رتيبن العبباد أخباة
و ن أول دستار لدولل ادلدفنل ادلنارة (و اخلل لله عيال ا﵁) و أن الناس رتيعا من ن س واشدة االتعب القرآين .
لببعلو أن ا﵁ قببرر شقببال النبباس خللقببه ،و ايَنهببا ن اببرعه و سعلهببا واسبببات دفنيببل ببرأ أداءوببا علببى العببباد لتسخببع
طرفقها للتابي الصحي من المااب عليها و العقاب الدف و الدنياي دلن فتجاوزوا أو فنتهكها .
إن ما بباذ وببعا البح ب فللببز علببى التس ببيل السببرعي حلقببال ب ادلسببلم ن ا تمببن االسبببلمي وقببد ت ببا رت
األدلببل السببرعيل مببن اآفببات القرآنيببل و األشادف ب النبافببل و وببا مببن األدلببل ادلعتببعة عنببد األ بالي و ال قهبباء ن إق برار
شقاقه  ،و على الدولل و ا تمن أن ف ي اتلو احلقال الؤ منها ذل .
أهمية البحث:

ٔ -اعتقاد ال رد ادلسل مبا أمر االسبلم ن التعامل من مااطنه ادلسل ن ا تمن االسبلمي ن رتين نااشي احلياة.
ٕ -تعامل السلال من ادلسلم من ناشيل احلقال الؤ منحها ا﵁ ذل .
ٖ -ما فتس اه السرذ من العدالل و اإلنصاف ن التعامل من
على أع السعاب ادلسلمل ن العامل.
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مشكلة البحث:

ػلاول وعا البح اإلساال على التساؤالت اآتيل:
ٔ -ول شقال ادلسلم ن ا تمن ادلسل م لل تس يبل ارعيا؟
ٕ -ما وي تلو احلقال الؤ جت على الدولل و ا تمن أن ت من لغ ادلسلم ؟
ٖ -ول ما ت عله اجلماعات ادلتار بل اسسب االسببلم ونبا و ونباك مبن التعبدي و التجب علبى شقبال ب ادلسبلم
نيب الرزتل؟.
له وسه ارعي أم اعيد ،و فتناىف و فتناقض من ودي القرآن الكر و سنل ّ

منهج البحث:
فتكان وعا البح من مقدمل و ستل ماال و خادتل لاآيت:
ادلال األول :تعرفف احل  ،و ادلسلم و تقسيماته.
ادلال
ادلال
ادلال
ادلال

الماين :ادلبادئ االوليل ن العبلقل ا ادلسلم و و .
المال  :التا يل السرعي حلرفل العقيدة الدفنيل و العبادة ذل .
الراان :التا يل السرعي حلقاقه السياسيل و ادلدنيل.
اخلامس :التا يل السرعي حلقاقه األقتصادفل.

ادلال السادس :التا يل السرعي لآلداب اإلستماعيل معه .
و خادتل خلصت يها أو ما تا ل إليه البح من نتائج.
أهداف البحث:

ٔ -إن وعا البح فُظهر وفُبب مبا لغب ادلسبلم مبن شقبال أااشهبا السبرذ االسببلمي و أقروبا علبى رتيبن نبااشي احليباة،
سااء ألانت كرفل إعتقادفل أو سياسيل أو إقتصادفل أو إستماعيل.
ٕ -اسمكان وعا البح شس االدلل السرعيل أن ت ند اعض السبهات البااردة ن رلبال شقبال ب ادلسبل و ر بن لصبارة
التسافه دفننا احلنيف ن وعا ا ال.
ٖ -هبت اجلماعات ال الل ادلتار ل الساحيل الساذسل الؤ تتعدى على شقال ادلسلم .
نسسل ا﵁ تعاىل ان فن ن اجلمين و أن فرفنا احل شقا و ارزقنا اتباعه و أرنا الباطل ااطبل و ارزقنا استنااه.
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المطلب األول
معنى المصطلحات
أوالً :التأصيل الشرعي:

وا إستخراج القااعد و األ ال و ادلناوج و األشكام السرعيل على باء ادلبنهج السبرعي الصبحي السبلي  ،وذلبو
ااس ببتخبلل و ببع األم ببار ن التلق ببي واإلس ببتدالل وس بببلمل ادلقا ببد ،وأف ب باً اس ببتخبلل ال اائ ببد ،و أن ترس ببن األم ببار إىل
اال الل السرعيل ،ن ااب من أاااب األشكام.
ثانياً:حقوق:
اس من أمساء ا﵁ تعاىل و وا الماات ابلاو و احل وا النصي الااس لل رد و اجلماعل و ش االمر شقاً و شقاقاً

ث بت و دل و فقال ػل عليو أن ت عل لعا (غل ) و ػل لو أن ت عل لعا ( و فساغ) و (شاقل) خا مه و ادعى
لل منهما احل لن سه ،ادل رد ش ّ و رتعه شقال و شقال(ٔ).
قال اجلرساين ( :احل ن اللغل :الماات العي ال فساغ إنكار  ،و فستعمل ن الصدل و الصااب أف اً) (ٕ)،
إذاً احل فدور شال مع ى المبات و الاساب...
ادلعبب ى اإل ببابلشي للح ب  :وببا اعتبببار معبب ى فلت ب عليببه اإلس ببقاو أو النق ببل اادلعاو ببل ،لببيس و ببا م ببن اإلااشببل
السرعيل الؤ ليست ما اعاً ذلع اآثار.
و احل عندالقاناني ائدة مادفل أو أدايل مقررة لسخص قبل ػلميها القانان(ٖ).
(ٗ).
و عرف اعض ادلعا رفن احل اسنه" :لل مصلحل مستحقل لصاشبها ارعاً"
و ش اإلنسان فلزم

عدم اإلعتداء على أي ناذ من شقاقه و اسي لان من رر.

(ٔ ) فنظببر :ادلصببباح ادلن ب ن رف ب السببرح الكب ب للرا عببي :أزتببد اببن زلمببد اببن علببي ادلقببري ال يببامي(تٚٚٓ-ه) ،ا ب وت ،دار الكت ب
العلمي ب ببل ،ؤ ، ٔٗٗ-ٖٔٗ/ٔ ،ٜٜٔٗ ،و ادلعج ب ب الاس ب ببي  :إا ب براوي مص ب ببا ى وآخ ب ببرون ،اس ب ببانبال ،دارال ب ببدعاة ،و،ٕ،ٜٜٔٛ
جٔ.ٔٛٚ/
(ٕ) فنظر:لتاب التعرف ات :علي ان زلمد اجلرساين (ت ٛٔٙ-ه) ،ا وت ،دارال كر ،ؤ ،ٜٜٔٛ ،لٗ.ٙ
)ٖ ) فنظ ببر :أ ببال الق ببانان أو ادل ببدخل لدراس ببل الق ببانان :د.عب ببد ال ببرزال الس ببنهاري و د.أزت ببد شس ببمت أا ببا س ببتيت ،الق بباورة،ٜٜٔٗ ،
لٖٕٔ.
)ٗ) فنظر :نظرفل احل  :د.زلمبد سبامي مبدلار ،القباورة ،دار ال كبر العبر  ،لٓٔ ،و احلب والعمبل وتبسث ادلبات يهمبا  :لعلبي اخل يبف،
القاورة ،دار ال كر العر  ،ٕٓٔٓ ،ل.٘ٛ
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أنواع الحقوق:

قس علماء القانان احلقال على عدة أقسام(ٔ) ،و ذلو لنظرهت إليهبا ااعتببارات سلتل بل ،مبن وسبا سلتل بل ،و وبع
ّ
بدل عليبه إطببلل للمبل احلب ّ ،
النظرة عبارة عن ايان و تا ي دلدلال و م هام أنااذ احلقال ،هي و ف لااقبن فظهبر مبا ف ّ
وليست مبنسئل حلقال سدفدة ،و ادلمال على ذلو تقسي احل ّ اىل مال و نسيب.
افن عببارة عبن
احل النسيب :وا احل ّ العي وسد دلصلحل اخص أو المر جتا آخر ،لاإللتزامبات اب األ براد ،البد ُ
ارتباو ا دائن و مدفنه ،فلتزم يه ادلدفن االقيام اعمل أو االمتناذ عن عمل(ٕ).
ّأمببا احلب ط ادلالب  :هببا امتيبباز ؽلببن لسببخص معب ا  ،و فك ببل القببانان ش ببن وببعا احلب ّ  ،دون أن فكببان ونبباك التبزام

مع ّ من رد مع ّ  ،ال إن الناس رتيعاً ملتزمان ااشلام وعا احل ّ لح ّ ادللكيل ممبلً (ٖ).
عام ببل و خا ّ ببل ،و اىل شق ببال األس ببرة و
قس ب علم بباء الق ببانان احلق ببال إىل شق ببال سياس ببيل و ب سياس ببيل ،و ّ
و ّ
شقال ماليل ،و اىل شقال اخصيل و عينيل و ذونيل.
ثالثاً :مفهوم غير المسلم:

ادلقصاد اغ ادلسلم و ادلقيمان ن ابلد االسبلم(ٗ).
أ ناف ادلسلم (٘):
ه ّإما أول لتاب مساوي لما ااتهر عنه  ،ممل اليهباد و النصبارى ،و أحلب هبب ا باس و الصباائل ،أو مبن لبيس

ذل لتاب مسباوي لادلسبرل ن اجلزفبرة العرايبل آنبعاك ،أو لاذلنبدوس و البباذف لمبا ن دول ابرل آسبيا أو لاإلفزفبدفن ن
لاردستان و و .
أ -أول الكتاب:
فصنف أول الكتاب إىل ن االنظرة األوليل:
ٔ -ا﵀ارا (أول احلرب) :و و ادلقي ن اببلد الك بر ا﵀ارابل للمسبلم البعفن فعبادون ادلسبلم و فقباتلا  ،و
و الء ذل أشكامه الؤ تنظ العبلقبل هبب  ،وتبب ّ طرفقبل التعامبل معهب ن شباالت احلبرب ،إذ ال عبدوان و ال بدر ،و ال

الصدة ،ا وت ،دار النه ل العرايل ،ل.ٖٔٚ
(ٔ) أ ال القانان :د.عبدادلنع رج ّ
(ٕ) احل و العمل لعلي اخل يف ،لٖٙو ما اعدوا.
(ٖ) ادلدخل لدراسل التسرفن االسبلمي :د.عبدالرزتن الصاااين ،القاورة ،دارال كر،وٖ ،ٕ،ٜٜٔلٜو مااعدوا.
(ٗ) ظهر مصال (األقليات) ن الاقت ادلعا ر ،م ردوا األقليل ُعّرف مبا فلي ( :رتاعل من التاس مرتباان اصلل العرل أو الدفن أو اللغل
 ،و منببدرلان ن اببع ؼلتلببف عببنه  ،و ف بباقه قببدرة و عببددا) .ادلنجببد األيببدي :رلماعببل مب لّ  ،اب وت ،دار ادلسببرل ،و األوىل،
مادة أقليل.
ّ ،ٜٔٙٚ
(٘ ) أشكببام العمببل و ادلسببتسمني ن دار االسبببلم :د.عبببدالكر زفببدان( ،ا ب وت-لبنببان) ،م سسببل الرسببالل ،و المانيببل( ٜٕٔٛ ،أطروشببل
دلتارا  ،سامعل القاورة) لٔٔ.ٔٚ-
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دتميببل يمّببل ،و ال قا ب ٍن لسببجر ،و ال وببدم لبنبباء ،و ال قتببل لصببيب أو ام برأة و ال اببيت ،إظلببا فقاتَببل مببن فقاتبِبل .و التعل ب لببه
ابحمنا وعا االّ إذا دخل ابلد ادلسلم هبدنل أو أمان ،بلفص شينعاك شرايا ،ال معاودا أو مستسمنا.
ٕ -ادلسادل أو ادلعاودفن (أول العمل) :و و العفن ر باا أن فعيسباا ن ظ ّبل الدولبل اإلسببلميل زلت ظب ابدفنه ،
و ذل عهد من ادلسلم .
و وعا العهد ؽلكن أن فكبان م قّتباً ،و وب الء فبُبتَ ّ إلبيه عهبدو اىل مبدهت  ،و ؽلكبن أن فكبان عهبداً دائمباً م ابداً،
ذمل ا﵁ و رساله.
العمل ،مبع ى ذل ّ
و و الء و أول ّ
ب -من ليس ذل لتاب:
العفن ال ؽللكان لتاب مساوي معلف اه ن اإلسبلم ،فتااسدون لسقليّات ن اعض الدول ذات الغالبيّبل اإلسببلميل،
لما ن دول ارل آسيا لسندونيسيا و ماليزفا و وا من الدول الؤ تنتمي للمجتمن اإلسببلمي ،شيب تاسبد يهبا اعبض
الببدفانات ب اإلسبببلميل و لببيس مببن أوببل الكتبباب لئلفزفببدفن ن لاردسببتان و لاذلنببدوس و الببباذفِّ و عبببدة األوثببان و
وا من األدفان على وع الساللل(ٔ).
المطلب الثاني
المبادئ األولية في العالقة بين المسلمين و غيرهم
إ ّن اإلسبببلم دفببن الكرامببل و الرزتببل و ادلببادة و العدالببل و ادلسبباواة و شسببن ادلعاملببل للبسببر رتيعببا و ال ف ببرل ن ذلببو
ا ادلسل و ادلسل و نبح ن وعا ادلال ادل ردات اآتيل:
أوالً :حفظ الكرامة اإلنسانية:

لرم ا﵁ اإلنسان اعامل مسلماً و لا راً ،و ر ن منزلته على لم من خلقبه .ابدليل آفبل قرآنيبل وا بحل الداللبل و وبي:
ّ
ِ
او ْ َعلَببى َلمِب ٍ ِّشلاب ْن َخلَ ْقنَببا تَب ْ ِ ببيبلً ﴿ٓ﴾ٚ
( َولََق ب ْد َلارْمنَببا ابَ ِب ى َ
باو ِّمب َبن الاايِّبَببات َوَ ا ب ْلنَ ُ
باو ْ ِىف الْبَ ب ِّبر َوالْبَ ْح ب ِر َوَرَزقْبنَب ُ
آد َم َو َزتَْلنَب ُ
)سارة اإلسراء.
تنص اآفل الكرؽلل على وع الكرامل لكل اب البسبر اصبارة عامبل و مل ف ِّبرل يهبا اب ادلسبل و ب ادلسبل  ،و وبا
ف لد على أ ّن الناس لله أاناء أب واشد و ٍأم واشدة.
قبال القببرطيب ن ت سب وببع اآفبل"( :لارمنببا" ت بعيف لببرم ،أى سعلنببا ذلب لرمببا أي ابر اً و ببلً ،و وبعا وببا لببرم
ن ي النقصان ال لرم ادلال .و الكرامل فدخل يهبا خلقهب علبى وبع اذليئبل ن امتبداد القامبل و شسبن الصبارة ،و زتلهب ن

(ٔ) فنظ ببر :أشك ببام العم ببل وادلس ببتسمني ن داراالس بببلم:د.عبدالكر زف ببدان ،لٔٔو م ببا اع ببدوا ،و شق ببال ب ب ادلس ببلم داخ ببل ا تم ببن
االسبلمي :وليد اخلزعلي (الكتاب منسار ألكلونيا على ابكل االنلنيت)-)www.alhassanain.comلٔٙو مااعدوا .تسرفت الزفبارة
(ٕٓ.)ٕٓٔ٘/ٕ/
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فتحمل اسرادتبه و قصبد و تبدا  ...و الصبحي البعي فع ّبال عليبه
الع و البحر شلا الفص حلياان ساى ا آدم أن فكان ّ
أن الت يل إظلا لان االعقل العي وا عمدة التكليف.)ٔ()...
و تاسببد أدلببل لم ب ة مببن السببنل النبافبّبل علببى وببعا التكببر فسببتاى ن ذلببو ادلسببل و ب ادلسببل مببن أوببل األدفببان
قمبل
األخرى ،أو من ال دفن له ،سن الكرامل البسرفل ش مساذ فتمتن اه اجلمين مبن دون اسبتمناء ،و تلبو ذروة التكبر و ّ

التس برفف منهببا :مببا نببادى اببه الرسببال ﷺ ن خابتببه حلجببل البباداذ( :فببا أَفهببا النبباس أال إن راك ب واشببد ،و أن أاببال
واشببد ،أال ال ببل لعببر علببى عجمببي ،و ال لعجمببي علببى عببر  ،و ال ألزتببر علببى أسبباد ،و ال ألسبباد علببى أزتببر ّإال
غت؟.)ٕ()..
االتّقاى ،أالا ُ

و اإلختبلف العي فاسد ن أ راد العائلل اإلنسانيل من شي اللان و اجلنس و اللغل ،آفل من آفبات ا﵁ ابدليل قالبه
ف أَلْ ِسببنَتِ ُك وأَلْبباانِ ُك إِ ان ِىف ذَلِببو َآفب ٍ
تعبباىل (:وِمببن آفاتبِ ِبه خ ْل ب ال اسببماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
بات لِّْل َعببالِ ِم َ ﴿ٕٕ﴾ )سببارة
اخببتِ َبل ُ
أ َو ْ
َ َ
َْ َ ْ
َ ْ َ َ ُ ََ
الروم.و وعا اإلختبلف ليس َم ْدعاة للتنا ر و التنالر و التعارك ،ال وا سب للتعارف و التعا بد و التعباون علبى اخلب و
(ٖ)
باس إِنبابا َخلَ ْقنَببا ُل ِّمببن ذَ َل ب ٍر َوأُنمَببى
الببع و التقبباى و تب بادل اخل بعات البس برفل يمببا ايببنه اببدليل قالببه تعبباىل( :فَببا أَفبط َهببا الناب ُ
ِ
ند اللا ِه أَتْب َقا ُل ْ إِ ان اللاهَ َعلِي ٌ َخبِ ٌ ﴿ٖٔ﴾ )سارة احلجرات .
َو َس َع ْلنَا ُل ْ ُاعُااًا َوقَببَائِ َل لتَب َع َارُاا إِ ان أَ ْلَرَم ُك ْ ِع َ
ثانياً :العدالة و المساواة:

اإلسبببلم دفببن العببدل ،و ا﵁ سبببحانه و تعبباىل سعببل ادل باازفن الدقيقببل ليقببام النبباس االقس ب ألن العببدل مببن الببدعائ

القافّببل الماات ببل ن ا تم ببن ادلتماس ببو عل ببى اخ ببتبلف أسناس ببه و طبق بباهت  ،و أن ببه ب ل خلقيّببل لرؽل ببل ،تع ب إلت بزام احل ب و
اإلنصاف ن لل أمر من أمار احلياة ،و البعد عن الظل و البغي و العدوان.
ال ببرل اب النبباس يمببا وببا دنيبباي شسب اعتقببادو أو سنسببه أو لببا  ،اذ القاعببدة وببي ادلسبباواة ،و اجلميببن ن
ابببلد اإلسبببلم "أمببل واشببدة" واخللب للهب عيببال ا﵁ اببالتعب النببباي ،ببلً عببن أن النبباس رتيعباً ُخلقب ُباا مببن "ن ببس واشببدة"

االتعب القرآين(ٗ).
تاسببد ن القببرآن الكببر آفببات لمب ة هبببعا الصببدد فببسمر ادلب من ااتببباذ احلب ّ و العببدل أفنمببا وسببد منهببا قالببه تعبباىل(إِ ان
اللاببه ف بسْمر اِالْع ب ْد ِل وا ِإلشسب ِ
بان َوإِفتَبباء ِذى الْ ُقب ْبرَِ َوفبَْنب َهببى َع ب ِن الْ َ ْح َسبباء َوالْ ُمن َك ب ِر َوالْبَب ْغب ِبى فَعِظُ ُك ب ْ لَ َعلا ُك ب ْ تَب َع ال ُرو َن ﴿ٓ﴾ٜ
َ َ ُُ َ َ ْ َ
)سارة النحل .و وع داللته وا حل مبنااقها ،إن العدل واإلشسان مالااان.
عن اان مسعاد (ر ي ا﵁ عنه) إن وع اآفل أرتن آفل ن القرآن و ذو اإلمام ال خر الرازي إىل أ ّن القرآن للّه
(ٔ) ت سب القببرطيب (اجلببامن ألشكببام القببرآن) :اإلمببام ببس الببدفن أ عبببد ا﵁ زلمببد اببن أزتببد اببن أ اكببر ببرج األنصبباري القببرطيب(ت-
ٔٙٚه) ت  :د.عبدا﵁ ان زلسن الللي ،ا وت-لبنان ،م سسل الرسالل ،ؤ. ٕٔٙ-ٕٔ٘ /ٖٔ ،ٕٓٓٙ ،
(ٕ) أخرسه أزتد ن مسند  ،ٗٔٔ/٘،ارق ( ،)ٕٖٖ٘ٙتعلي اعي األرن وو :إسناد حي .
(ٖ) التعامل من ادلسلم ن ابلد اإلسبلم :زلمد إقبال النائاي الندوي ،لٕ .
(ٗ ) معاملل ادلسلم ن ا تمن االسبلمي :د .إدوار ايل الدويب ،القاورة ،مكتبل رف  ،و األوىل ،ٜٜٖٔ ،لٕ.ٔٙ
( ) 00
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ليس ّإال ت س اً ذلع اآفل(ٔ).
(ٕ)
وقالببه تعبباىل :إِ ان اللاببه ف بسْمرُل أَن تُب طدواْ األَمانبَ ِ
ِ
بات إِ َىل أ َْولِ َهببا َوإِذَا َش َك ْمببتُ ابَ ب ْ َ الناب ِ
باس أَن َْحت ُك ُم بااْ اِالْ َع ب ْدل إِ ان اللاببهَ
َ
َ َ ُُ ْ
(ٖ)
نِعِ اما فعِظُ ُك اِِه إِ ان اللاه َلا َن َِمسيعا ا ِ
ص ًا ﴿﴾٘ٛسارة النساء .قال الاان ( :عام مارد) .
َ
ً َ
َ
وع اآفات و وا آمرة و ناطقل رػلل اسقامل العدل ا الناس اغض النظر عن دفبانته أو سنسبه أو لبا أو
أي إعتبار آخر ،سااء لاناا من األ دقاء أو األعداء العدل أشد أمساء ا﵁ احلس ى.
اِ
فن ءَ َامنُااْ ُلانُااْ قَبا ِام َ لِلا ِه ُا َه َداء اِالْ ِق ْس ِ َوالَ َْغل ِرَمنا ُك ْ َانَآ ُن قَب ْباٍم َعلَبى أَالا تَب ْع ِبدلُااْ ْاع ِبدلُااْ
وقاله تعاىل ( :فَا أَفبط َها الع َ
ب لِلتاب ْق َاى َواتبا ُقااْ اللاهَ إِ ان اللاهَ َخبِ ٌ ِمبَا تَب ْع َملُا َن﴿ ﴾ٛسارة ادلائدة.
ُو َا أَقْبَر ُ
عامببل االتسببافل اب ادلب من و الكببا ر و القرفب و البعيببد ..بببل تبباقعه العببداوة أو
أمببر للق بباة و احلكببام اب النبباس ّ
القراال ن سرم ادليل و الظل و التحيّز.
ساء ن ت س القرطيب أن وع اآفل دلبت علبى أن ل بر الكبا ر ال ؽلنبن مبن العبدل علبيه و أن ادلملبل (أي التنكيبل)
هب ب ب س ببائزة و إن قتل باا نس بباءنا و أط الن ببا و ّمانببا ا ببعلو ،ل ببيس لنببا أن نق ببتله مبمل ببل قصببداً إلفص ببال الغ ب و احل ببزن

إليه (ٗ).

بيب ﷺ وبع ادلعباين للهبا ن رلتمبن ادلدفنبل و لقبد ابكل رلتمعهبا ارئاسبل مبعباث الرزتبل ادلهبداة النمباذج
طبب الن ّ
ألممل تمن التعاقد على أساس اإلالاك ن شقال ادلااطنل .و واسباهتا اقابن النظبر علبى ادلعتقبدات اخلا بل للمبااطني .
بيب ﷺ منببع شلالببه اادلدفنببل إىل إنسبباء وثيقل(دسببتار) تببنظ العبلقببات اب مبااط ادلدفنببل و لبباناا سلتل ببي
لقببد اببادر النب ّ

األع برال و األدفببان ..مببنه عببرب مببن قبائببل سلتل ببل و مببنه ب العببرب ،و مببنه ادلسببل و مببنه اليهببادي و ادلسببرك و
ادلنا  ..و الء رتيعاً نظ عبلقاهت الدستار (الصحي ل) س بحاا أمل واشدة اادلع ى السياسي ادلعا بر مبن اإلعبلاف لكبل
طرف اسنه ؽلمل أمل على أساس رواا الدفنيل أو العرقيل.
قد نصت الصحي ل ن شدفمها عن أمل العقيدة اإلسبلميل "إن ادل من وادلسلم من قرفش (ادلهاسرفن) و فمرب

(ٔ ) ت س ال خر الرازي ادلستهر االت س الكبب وم باتي الغيب  :لئلمبام زلمبد البرازي خبر البدفن اابن العبلمبل بياء البدفن عمبر ادلسبتهر
خباي الري (تٙٓٗ-ه) ،دار ال كر ،ؤ. ٖٔٓ/ٕٓ ،ٜٔٛٔ ،
(ٕ) وردت ن القببرآن الكببر للمببل النبباس – الدالببل علببى اجلببنس البسببري – (ٕٓٗ) مببرة شلببا ف لببد علببى األخبباة البس برفل ،و وردت للمببل
اإلنسان ضلا (٘ )ٙمرة ،وساءت للمل البسر ن ( )ٖٙآفل.
ولمرة التكرار وع مقصاد هبا ترسيت مع ى اإلنسانيل ن ذون ادلسل  ،والتسليد عن ادلساواة ا البسر رتيعاً (ال كر السياسي مبن أ بلطبان
إىل زلمد عبدة :شارفل تا ي رلاود ،وٕ ،سنل ٕ ،ٜٜٔل٘.)ٔٙ
(ٖ) اإلاارات اإلذليل اىل ادلباش اال اليل :صل الدفن أ الراين سليمان ان عبد القاي الاان (تٚٔٙ-ه)،حتقي  :زلمد شسن زلمد
شسن السا عي(،ا وت-لبنان)،دار الكت العلميل ،وٕ٘ٓٓ ،ٔ،ل.ٔٙٛ
(ٗ) ت س القرطيب ،اجلزء. ٖٕٚ /ٚ :
( ) 02
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أمل واشدة من دون الناس"(ٔ).
(األنصار) ومن تبعه وحل هب وساود معه أ
و ن شدفمها عن أمل السياسيل نصت الصحي ل على أن "فهاد ا عاف أمل من ادلسلم لليهاد دفنه و
للمسلم دفنه "(ٕ)" .إن على اليهاد ن قته  ،و على ادلسلم ن قته  ،و إن اينهما النصر من شارب أول وع
الصحي ل"".من خرج من ادلدفنل آمن ،و من قعد آمن ،إالّ من ظل و أمث"(ٖ).

و قببد نصببت الصببحي ل علببى ببرورة الببد اذ ادلسببلك عببن ادلدفنببل ببد لببل عببدوان و عببدم إسببازة ظببامل أو زلببدث أو
عدو ..لما نصت على أن وعا التعاقد م تاح لكل من التح اادلدفنل من م من أو ذمي..
ّ
سسد العدل اإلذلي و ارفعته ن ادلساوات ا لبل البسبر علبى أسباس
و اعلو أرسى أول رلتمن انساين ن التسرفت ّ
العدل و الع و آ رة اإلنسانيل ..ال لل اعتبار عرقي أو طبقي أو دف (ٗ).

ثالثاً :حقهم في المعاملة الحسنة:

أمر ا﵁ ن القرآن الكر ادلسلم اع سلال ه ن الدفن العفن مل فعار اا ذلب اباألذى و القتبال ،قبالَ (:ال فبَْنب َهبا ُل ُ
اِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ا
وو ْ َوتبُ ْقس ب باُاا إِلَ ب ْبي ِه ْ إِ ان اللا ببهَ ُػل ب ب ط الْ ُم ْقس ببا َ
فن َملْ فبُ َق بباتلُاُل ْ ِىف ال ببدِّف ِن َوَملْ ُؼلْ ِر ُس بباُل ِّم ببن دفَببا ِرُل ْ أَن تَببَ ب بطر ُ
الل ببهُ َع ب ب ِن ال ببع َ
﴿)﴾ٛسارة ادلمتحنل.
وبع اآفبل تبسمر االتعامبل احلسب ى و ادلعبروف و العدالبل و اإلنصباف مبن لبل ابخص مل فعباد ادلسبلم أفباً مبا لانببت
عقيدته ،و من وع اآفل وسبت شقال لم ة لغ ادلسلم على ادلسلم (٘).
قببال الاببعي ن ت سب وببع اآفببل":ع ى اببعلو (ال فنهببال ا﵁ عببن الببعفن مل فقبباتلال ن الببدفن) مببن رتيببن أ ببناف
ادللبل و األدفببان أن تبعوو و تصببلاو و تقسببااا إلبيه ...إن ا﵁ ػلب ادلنصب الببعفن فنصب ان النباس و فعاببا احلب و
يعون من ارو  ،و ػلسنان إىل من أشسن إليه "(.)ٙ
العدل من أن سه ّ ،
و الع أعلى أنااذ ادلعاملل و التاسن ن عل اخل  ،قد أمر ا﵁ اه ن ااب التعامل من الاالدفن(.)ٚ

(ٔ) الس ة النبافبل :أابا ال بداء إمساعيبل ابن عمبر اابن لمب القرابي الدمسبقي (تٚٚٗ-ه)  ،حتقيب  :مصبا ى عبدالااشبد ،اب وت ،دار
ادلعر ل. ٖٕٕ – ٖٕٔ /ٕ ،ٜٔٚٙ ،
(ٕ) الس ة النبافل :الان لم . ٖٕٕ – ٖٕٔ /ٕ ،
(ٖ) ادلصدر ن سه .
(ٗ) شقال ادلااطنل :رااد الغنااي ،ادلعهد العادلي لل كر اإلسبلمي ،وٕ ،ٜٜٖٔ ،ل. ٜٗ
(٘) احلاار من أسل التعافش :د .عبدالعزفز ان عممان التاغلري ،القاورة ،دار السرول ،ؤ ،ٜٜٔٛ ،ل. ٔ٘ٛ – ٔ٘ٚ
( )ٙسببامن البيببان عببن تسوفببل آي القرآن:أاببا سع ببر زلمببد اببن سرفببر الاببعي(ت ،)ٖٔٓ-تب  :د.عبببدا﵁ اببن عبببد ا﵀سببن الللببي ،القبباورة،
ؤٕٓٓ ،ٔ،اجلزء. ٘ٚٗ /ٕٕ :
( )ٚفنظ ببر :م ببردات أل بباا الق ببرآن الك ببر  :الرا ب ب األ ب هاين(تٕٗ٘-ه) ،تب ب  :ع بدنان ب ب اان داوودي ،ق ب -إفب بران ،ليمي ببا ،وٗ،
ٕ٘ٗٔه ،لٗٔٔ .
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للع العي أمر هبا ادلسبل جتبا أوبل العمبل " :و لب القبال علبى سببيل اللابف هبب
ذلر ال قيه األ ايل القران اراً ِ ِّ
و الرزتببل ،ال علببى سبببيل اخلبباف و العلببل ،و اشتمببال إذافببته ن اجل باار مببن القببدرة علببى إزالتببه ،لا باً منببا هب ب  ،ال خا باً و
تعظيم باً ،و الببدعاء ذل ب ااذلدافببل ،و أ ْن غلعل باا مببن أوببل السببعادة ،نص ببيحته ن رتيببن أم ببار دفببنه  ،و ش ببن يبببته إذا
تعرأ أشد ألذفته  ...سن ذلو من مكارم األخبلل )ٔ(..نعامله اعد ذلبو مببا تقبام ذلبر إمتمباالً ألمبر رانبا ع ّبز وسبل و

أمببر نبينببا ﷺ قببد أوس ب اإلسبببلم شسببن العسببرة و ببلل الببرش شببىت مببن اإلخببتبلف ن الببدفن ،قببد أمببر ا﵁ سببن
الصببحبل للاالببدفن و إن سهببدا ن رد اانهمببا عببن التاشيببد اىل السببرك ببسن ذلببو ال فقاببن شقهمببا ن اببر و شسببن ببحبته
ِ
ِ
(وإِن ساو َد َاك على أَن تُ ْس ِرَك ِِ ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ىل
باب إِ َا
َ ََ َ
يل َم ْبن أَنَ َ
و ابه ع ْلب ٌ َ َببل تُا ْع ُه َمبا َو َباشْبب ُه َما ىف الب طدنْبيَا َم ْع ُروًبا َواتاب ْبن َسبب َ
َ ْ َ
ىل َم ْرِسعُ ُك ْ َسُنبَبِّئُ ُك ِمبَا ُلنتُ ْ تَب ْع َملُا َن ﴿٘ٔ﴾ )سارة لقمان.
مثُا إِ َا
قبال ااببن لمب  " :إن شر ببا عليببو لبل احلببرل ،علببى أن تتااعهمبا علببى دفنهمبا ،بببل تقبببل منهمبا لببو ،و ال ؽلنعببو
ذلو أن تصاشبهما ن الدنيا (معرو اً) أي زلسناً إليهما"(ٕ).
قد ساءت أمساء انت الصدف اىل رسال ا﵁ ﷺ تقال :فبا رسبال ا﵁ ،قبدمت عل ابي ّأمبي و وبي را ببل ،أ سَ ِ بل
أُمببي؟ سساهبببا الرزتببل ادلهببداة ِ " :ببلي أ امب ِ
بو"(ٖ).قببال اخلاببا  " :يببه أن الببرش الكببا رة تا ببل مببن ادلببال و ضل با لمببا تا ببل
ّ
ادلسلمل ،وفستنب منه وساب ن قل األب الكا ر و أم الكا رة؛ و ان لان الالد مسبلماً".و ؽلتبد البع و بلل البرش اادلسبل
شىت تبلغ الرش البعيدة(ٗ).
المطلب الثالث
التأصيل الشرعي لحرية العقيدة الدينية والعبادة لهم
عند التسمبل و النظبر ن القبرآن الكبر و السبنل النبافبل السبرف ل و وبا مبن األدلبل ادلعتبعة عنبد األ بالي و ال قهباء
فتبب لنببا أ ّ ببا أثبتببت وأ ّببلت وألببدت شب شرفببل العقيببدة الدفنيببل و العبببادة لغب ادلسببلم ن ا تمببن ادلسببل  ،و أدرسببها ن

ثبببلث نقبباو :شرفببل العقيببدة الدفنيببل وعببدم اإلل برا  ،ببيانل معااببدو و لنائسببه و إقامببل اببعائرو الدفنيببل ،شرفببل ال برأي و
اإلستماذ و التعلي .

(ٔ) فنظر :ال رول :اإلمام اهاب الدفن أ العبباس أزتبد الصبنهاسي-القبران(-تٗٙٛه) وهبامسبه (هتبعف ال برول والقااعبد السبنيل ن
االسرار ال قهيل للسيت زلمد ان علي ان شس م ؤ ادلالكيل مبكل ادلكرمل(تٖٔٙٚ-ه) ،ادون طبعل وادون تارفت.ٕٚ -ٕٙ /ٖ ،
(ٕ ) ت س القرآن العظي  :اإلمام اجلليل احلا ن عماد الدفن أ ال داء إمساعيل اان لم الدمسقي(تٚٚٗ-ه) ،ت  :مصا ى السيد و
آخرون ،القاورة ،م سسل قرطبل ،ؤ ،ٕٓٓٓ ،مج ٔٔ. ٘ٗ /
(ٖ) روا البخاري ،ح(ٕٓ ،)ٕٙومسل ح(ٖٓٓٔ).
(ٗ) ت الباري اسرح حي البخاري ،ا وت ،دار ادلعر لٖٜٔٚ ،هٕٖٗ /٘ : ،
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النقطة االولى :حرية العقيدة و عدم اإلكراه:

برو علببى اعتنببال اإلسبببلم و إن لببان فببدعاو اليببه .و لكببن
أقببر اإلسبببلم شرفببل االعتقبباد للنّبباس ،مبعبب ى أنببه ال فكب ّ
الببدعاة اىل اإلسبببلم اببيء ،و اإلل برا عليببه اببيء آخببر ،بباألول مسببروذ و المبباين شلنبباذ(ٔ)  .قببال ا﵁ تعبباىل ن الببدعاة إىل
ِ
احلِكْم ِل والْما ِعظَِل ْ ِ ِ
اإلسبلمْ (:ادذُ إِِىل سبِ ِيل راِّ َ ِ
و ُو َا أ َْعلَب ُ ِمبَبن َ ابل َعبن َسببِيلِ ِه
َش َس ُن إِ ان َرا َ
احلَ َسنَل َو َساد ْذلُ اِالاِىت و َى أ ْ
و ا ْ َ َ َْ
َ َ
ِ ِ
فن ﴿ٕ٘ٔ﴾ سارة النحل.
َوُو َا أ َْعلَ ُ االْ ُم ْهتَد َ
ألن مهم ببل ادلس ببلم ال ببدعاة اىل ا﵁ ال أس ببلمل الن بباس و أدرك ادلس ببلمان أن وداف ببل اجلمي ببن م ببن ا﵀ ببال ،و أن ألم ببر
الناس ال ف منان ،و أن واس الدعاة الدأب ن دعاهت و طل أسبباب وبدافته  .سظلبا مهمبته وبي البببلغ حسب  ،و
ِ
بو
بض الاببعى نَعِب ُبد ُو ْ أ َْو نبَتَب َاابيَبناب َ
ا﵁ فتبباىل شسبباب ادلعر ب ن اآخببرة قببال ا﵁ سلاطبببا نبيببه ﷺَ ﴿ :وإِن امببا نُِرفبَناب َ
بو ابَ ْعب َ
و الْببلَغُ وعلَيبنَا ِْ
اب ﴿ٓٗ﴾ سارة الرعد.
َِساظلَا َعلَْي َ َ َ َ ْ
احل َس ُ
قبال السببالاين " :اي :لببيس عليببو االّ تبليببغ أشكببام الرسببالل ،و ال فلزمببو شصببال اإلسااببل مببنه  ،دلببا الّغتببه إلببيه ،
(و علينا احلساب) أي :زلاسبته اسعماذل و رلازاهت عليها ،و ليس ذلو عليو"(ٕ).
سن ألمر من مائؤ آفل وردت ن القرآن الكبر  ،و وبي تت بمن و تمببت شرفبل العقيبدة و عبدم اإللبرا عليهبا لبعلو
مل فببر اإلسبببلم سلال يببه علببى الببدخال يببه ،اببل تببرك لغب ادلسبلم لامببل احلرفببل ن أن فبقباا علببى دفببنه  ،بببل غلببعوا علببى
اعتنال اإلسبلم و ولل األمر إىل أن سه (ٖ) و وعا انصال وا حل و رػلل منها:
ِ ِ
ِ ِ
ِ
بو اِبالْعُ ْرَوةِ الْ ُباثْب َق َى َال
استَ ْم َس َ
( َآ إِ ْلَرا َ ِىف الدِّف ِن قَد تاببَب ا َ الطر ْا ُبد م َبن الْغَ ِّبى َ َم ْبن فَ ْك ُ ْبر اِالاابا ُات َوفُب ْ من اِاللابه َب َقبد ْ
ِ
بام َذلبَبا َواللاببهُ َِمسيب ٌبن َعلِببي ٌ ﴿ )﴾ٕ٘ٙسببارة البقببرة .وببع اآفببل نزلببت ن اببسن رسببال مببن األنصببار لببان ذلب أانبباء فببدفنان
صب َ
ان َ
االيهادفببل أو النصبرانيل ،لمببا سببائه اإلسبببلم شبباولاا إسبببارو علببى اعتنببال الببدفن اجلدفببد ،نزلببت وببع اآفببل لتمببنعه مببن
ذلو(ٗ).
و قببال زلمببد الا بباور ااببن عاا ببار ( :ن ببي اإلل برا خببع ن مع بب ى النهببي ،و ادل براد :ن ببي أس ببباب اإلل برا ن شك ب
اإلسبببلم ،أي :ال تكروباا أشببدا علببى اتببباذ اإلسبببلم قسبرا ،و سببيء ان ببي اجلببنس لقصببد العمببام نصببا  .و وببي دليببل وا ب
(ٔ) فنظر :أشكام العمي و ادلستسمن  :د .عبدالكر زفدان ،ل٘. ٜ
(ٕ) ببت القببدفر :زلمببد اببن علببي زلمببد اببن عبببدا﵁ السببالاين اليم ب (تٕٔ٘ٓ-ه) ،دمسب  ،اب وت ،دار ااببن لمب  ،دار الكلب الاي ب ،
ؤٔٗٔٗ ،ه.ٔٓٚ /ٖ ،
(ٖ) فنظر :ال قتل للمرتد ادل سد ن القرآن :أ.د.مصا ى إاراوي الزدلي:لٕٗ .
النيب ﷺ  ،مث قبدما ادلدفنبل
(ٗ) سب نزول وع اآفل ( :لان لرسل من األنصار من ا سامل ا عاف اانان ،تنصرا قبل أن فبع
ّ
بيب
ن ن ببر مببن النصببارى ػلمبببلن الاعببام ،ستاعلببا أااعلببا لزمهمببا ،وقببال :ال أدعكمببا شببىت تسببلما  ،سايببا أن فسببلما ،اختصببماا إىل النب ّ
ﷺ  ،قببال :فببا رسببال ا﵁ أ فببدخل اع ببي ( أي ولببداي) النببار و أنببا انظببر ؟ ببسنزل ا﵁ عب ّبز و سب ّبل ( ال إلبرا ن الببدفن ،قببد تبب ّ
الراببد مببن الغب ّبي) أسببباب نببزول القببرآن :أ احلسببن علببي اببن أزتببد اببن زلمببد اببن علببي الااشببدي (تٗٙٛ-ه) ،تب  :د .مبباور فاسب
ال حل ،الرفاأ ،دار ادليمان ،لٕٓٓ .
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علب ببى إااب ببال اإلل ب برا علب ببى الب ببدفن اسب ببائر أنااعب ببه ،أل ّن أم ب بر اإلؽلب ببان غلب ببري علب ببى االسب ببتدالل ،و التمك ب ب مب ببن النظب ببر ،و
ااالختيار)(ٔ).
ِِ
ِ
و قال رب العادل ﴿ :وقُ ِل ْ ِ
ِ ِِ
ِ
ّ
احلَ ط من اراِّ ُك ْ َ َمن َااء َب ْليُب ْ من َوَمن َاباء َب ْليَ ْك ُ ْبر إنابا أ َْعتَب ْدنَا للظابالم َ نَ ًبارا أ َ
َشبا َو هبب ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اءت ُم ْرتَب َ ًقا ﴿ ﴾ٕٜسارة الكهف.
اب َو َس ْ
س السَار ُ
ُسَرادقبُ َها َوإن فَ ْستَغيمُاا فبُغَاثُاا مبَاء َلالْ ُم ْهل فَ ْساى الْ ُا ُساَ اْئ َ

قال اان لمب ( :أي ال تكبر أشبداً علبى البدخال ن دفبن اإلسببلم سنبه اب ّ وا ب  ،سلبى اراونبه و دالئلبه ،ال ػلتباج
إىل أن فكبر أشبد علبى البدخال يبه ،ابل مبن وبدا ا﵁ لئلسبببلم و ابرح بدر و نبار اصب ته؛ دخبل يبه علبى اينبل ،و مببن
أعمى ا﵁ قلبه و خت على مسعه و اصر  ،سنه ال ف يد الدخال ن الدفن مكروا مقساراً) (ٕ) .
أ ُللطهب َِ
ِ
رت ًيعبا أََسَن َ ِ
باس َش ابىت فَ ُكانبُااْ ُمب ْ ِمنِ َ ﴿ ) ﴾ٜٜسبارة
و قاله تعباىلَ ( :ولَ ْبا َاباء َراط َ
بو َ
آم َبن َمبن ىف األ َْر ِ ُ ْ
بت تُكْبرُ النا َ

فانس.
ِ
صْي ِا ٍر ﴿ٕٕ﴾ )سارة الغاايل.
َنت ُم َع ِّلٌر ﴿ٕٔ﴾ لا ْس َ
و قاله تعاىلَ َ ( :ع ِّل ْر إِاظلَا أ َ
ت َعلَْي ِه مبُ َ
ِّا ِ
ِ
ِ ِا ِ
و قاله تعاىلَ ( :س ْن َشآ طس َ
َسبلَ ُمااْ
َسلَ ْم ُ
َسبلَ ْمتُ ْ َبِس ْن أ ْ
باب َواأل ُِّميِّب َ أَأ ْ
اك َب ُق ْل أ ْ
فن أ ُْوتبُااْ الْكتَ َ
ت َو ْسه َى لله َوَم ِن اتبابَب َع ِن َوقُبل للبع َ
ِ
و الْببلَغُ واللاه ا ِ
ِ
ِ
ص ٌ اِالْعِبَ ِاد ﴿ٕٓ﴾ )سارة آل عمران.
َب َقد ْاوتَ َدواْ اوإن تَب َالاْااْ َساظلَا َعلَْي َ َ َ ُ َ
ٍ
اخص ذلو العي تنك اذلدافبل و أعبرأ عبن أسبباهبا ،سظلبا شسبااه علبى
و لعلو سن ادلسل ال فسعر الل الصراذ من
ا﵁ ن فام القيامل .و ألن اإلختبلف و التعدد آفل من آفات ا﵁ ،سن العي فسعى إللغاء وعا التعدد لليبل سظلبا فبروم زلباالً
و فال شلتنعاً ،لعا لان ال اد من اإلعلاف ااإلختبلف

(ٖ)

.

و مببن تابيقببات النببيب ﷺ دلبببدأ (ال إل برا ن الببدفن) ل ب فعهببد عببن رسببال ا﵁ ﷺ و ال مببن ببحااته (ر ببي ا﵁
عببنه ) ن إل برا النبباس و إسبببارو علببى اإلسبببلم ،و السبباود علببى ذلببو أسببرى النببيب ﷺ وو ب حتببت فببد و اسمكانببه
إسبارو على اعتنال اإلسبلم ،لكنه مل ف عل(ٗ).
ودلببا تاسببعت رقعببل الدولببل اإلسبببلميل زمببن النببيب ﷺ لببان ونبباك رلماعببل لب ب ة مببن القبائببل ادلسببيحيل العرايببل ،و
خبا ل ن صلبران ،مبا لبان منبه ﷺ إال أن أقبام معهب ادلعاوبدات البؤ تتسب ابالل و الر ب والتسبام شيب تب ّمن ذلب
شرفل ادلعتقد ،و شلارسل السعائر.
و ذلبو ألن اإلؽلبان إاتببداء وبا عمبل قلببيب ،لبيس مبب من مبن مل فنابا قلبببه علبى اإلؽلببان ،و لبا ناب اببه لروباً سنببه ال
فغ ن شقيقل قائله و ال شكمه ،و عليه ادلكر على اإلسبلم ال فصب إسببلمه و ال تلزمبه أشكامبه ن البدنيا ،و ال فن عبه

(ٔ ) فنظر :التحرفر و التنافر (حترفر ادلعب ى السبدفد و تنبافر العقبل اجلدفبد مبن ت سب الكتباب ا يبد )  :زلمبد الاباور ابن زلمبد ابن عاابار
التانسي (تٖٜٖٔ-ه)  ،تانس ،الدار التانسي للنسر.ٕٙ/ٕ ، ٜٔٛٗ ،
(ٕ) فنظر :ت س القرآن العظي  :اان لم . ٖٔٓ /ٜ ،
(ٖ ) التعافش من ادلسلم ن ا تمن ادلسل  :د .منقع زلماد ،مكل ادلكرمل ،رااال العامل االسبلمي ،ل. ٛ
(ٗ) الس ة النبافل :اان وسام ،ت  :مصا ى السقا وآخرون ،لٕ/جٖ.ٖ/
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ن اآخرة .و من ادلقرر عند ال قهاء أنه لا ألر أشد على اإلسببلم ،سنبه ال فصب إسببلمه .قبال اابن قدامبل ن ادلغب " :إذا
ألببر علببى اإلسبببلم مببن ال غلبباز إلراوببه لالببعمي و ادلسببتسمن ،سسببل  ،مل فمبببت لببه شكب اإلسبببلم شببىت فاسببد منببه مببا فببدل
على إسبلمه طاعاً" (ٔ) .
و من ال قهاء احلن يل اإلمام زلمد ان احلسن السيباين قال( :مل فنقل عن النيب ﷺ و ال عبن أشبد مبن خل ائبه؛

أنه أسع أشداً من أول العمل على اإلسبلم ...و إذا ألر على اإلسببلم مبن ال غلباز إلراوبه لالبعمي وادلسبتسمن سسبل ؛ مل
فمبت له شك اإلسبلم شىت فاسد منه ما فدل على إسبلمه طاعباً؛ ممبل أن فمببت علبى اإلسببلم اعبد زوال اإللبرا عنبه ،و
إن مببات قبببل ذلببو حكمببه شكب الكببا ر ... ،و لنببا أنببه ألببر علببى مببا الغلباز إلراوببه عليببه ،لب فمبببت شكمببه ن شقببه،
لادلسل إذا ألر علبى الك بر و البدليل علبى حتبر اإللبرا قالبه تعباىلَ ( :آ إِ ْل َبرا َ ِىف البدِّف ِن قَبد تاببَ ب ا َ الطر ْا ُبد ِم َبن الْغَ ِّبى َ َم ْبن
ِ
ات وفب ِمن اِاللا ِه َب َق ِد استمس ِ ِ
ِ
ِ
ين َعلِي ٌ ﴿) ﴾ٕ٘ٙسارة البقرة(ٕ).
َْ ْ َ َ
فَ ْك ُ ْر اِالااا ُ َ ُ ْ
ص َام َذلَا َواللاهُ َمس ٌ
و االْعُ ْرَوة الْ ُاثْب َق َى َال ان َ
النقطة الثانية :صيانة معابدهم و كنائسهم و إقامة شعائرهم الدينية:
ببان اإلسبببلم لغب ادلسببلم معااببدو و رعببى شرمببل اببعائرو اببل سعببل القببرآن مببن أسببباب األذن ن القتببال زتافببل
اِ
شرفببل العبببادة(ٖ) ،و ذلببو ن قالببه تعبباىل :أ ُِذ َن لِلاب ِبعفن فب َقبباتَبلُا َن اِبسَنباه ظُلِم باا وإِ ان اللاببه علَببى نَ ِ ِ
فن
ََ
ْ
َُ
ُْ ُ َ
ص ب ِرو ْ لََقببد ٌفر ﴿ ﴾ٖٜالببع َ
ِ
اِ
أ ْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ا
ِا
باس ابَ ْع َ ب ُه اِببَب ْع ٍ
ات
ت َب َباام ُن َواِيَب ٌبن َو َ بلَ َا ٌ
ِّم ْ
ض اذلبُبد َ
ُخر ُسباا مببن دفبَبارو ْ اغَب ْ َشب إال أَن فبَ ُقالُباا َرابطنَببا اللببهُ َولَب ْباَال َد ْب ُبن اللببه الناب َ
ِ
ِ
ِ ِ
ى َع ِز ٌفز ﴿ٓٗ﴾ )سارة احلج.
نص ُرُ إِ ان اللاهَ لََق ِا ٌّ
َوَم َساس ُد فُ ْع َل ُر َيها ْ
نصَر ان اللاهُ َمن فَ ُ
اس ُ اللاه َلم ًا َولَيَ ُ
و مببا ذوب إليببه الزفدفببه(ٗ) و إاببن القاسب ادلببالكي(٘) مببن أنببه غلبباز ألوببل العمببل أشببداث الكنببائس و ادلعااببد األخببرى
ن أمصببار ادلسببلم و يمببا تحببا عنبباة إذا أذن ذل ب اإلمببام اببعلو .ألن اإلسبببلم فقببر أوببل العمببل علببى عقائببدو  ،و مببن
لاازم وعا اإلقرار السماح ذل اسنساء معاادو إالّ إذا وسد مانن من ذلو(.)ٙ
ومن تابيقات الرسال ن وبعا ا بال ،دلبا تاسبعت رقعبل الدولبل اإلسببلميل زمبن النبيب و خا بل ن صلبران شيب تب ّمن
ذلب شلارسبل السبعائر و و بان أمبالن العببادة ،هبعا مبا ورد ن معاوبدة النبيب ﷺ ألوبل صلبران ،أ ّن ذلب سباار ا﵁ و ذمبل
رساله على أمااذل وملّته وايعه .

(ٔ) فنظر :ادلغ  :الان قدامل ادلقدسي ،حتقي  :د .عبدا﵁ الللي ،و د .عبدال تاح احللا. ٕٜٔ /ٕٔ ،
(ٕ) الس الكب  :لئلمام زلمد ان شسن السيباين(،تٜٔٛ-ه) اش اإلمام أ شني ل. ٖٔٓ /ٔٓ ،
(ٖ) ادلسلم ن ا تمن اإلسبلمي :د .فاسف القر اوي ،وٕ ،ٜٔٛٗ ،لٗٔ .
(ٗ) فنظر :البحر الزخار اجلامن دلعاو علماء االمصار :أزتد ان ػلىي ادلرت ى (تٛٗٓ-ه)  ،القاورة ،ادلابعل السنل ا﵀مدفل،ٜٜٔٗ ،
٘. ٕٗٙ/
(٘) فنظببر :مببن اجلليببل اببرح سلتصببر خليببل :زلمببد اببن أزتببد اببن زلمببد علببيش ،أاببا عبببدا﵁ ادلببالكي(تٕٜٜٔ-ه) ،اب وت ،دار ال كببر،
. ٕٕٕ/ٖ ،ٜٜٔٛ
( )ٙفنظر :أشكام العمي وادلستسمن  :د .عبدالكر زفدان ،ل. ٜٜ – ٜٛ
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ذمل زلمد النيب رسال ا﵁ على أن سه و ملّته و أر به و أمبااذل  ،و بائبه
" و لنجران وشاايتها ساار ا﵁ و ّ
و اباودو  ،و عسب هت و ابيعه و ببلااهت  ،و ل ّبل مببا حتبت أفببدفه مببن قليبل أو لمب  ،و أالّ فغب وا شلببا لباناا عليببه اغب
شب ب م ببن شق بباقه و ال ملّ ببته  ،و ال فغب بار أس ببقف ع ببن أس ببق يته ،وال راوب ب ع ببن روبانيت ببه ،ول ببيس عل ببيه دنيب بل و ال دم
ساوليل.)ٔ("...
و ن عهد عمر ان اخلااب اىل أول إفليا (القبدس) نبص علبى شبرفته الدفنيبل ،و شرمبل لنائسبه  ،و ال هتبدم و ال
(ٕ)
فنتقص منها...
و أن العمل سرى على وبعا ن تبسرفت ادلسبلم  ،و ن عهبد اخلل باء الراابدفن اليهباد والنصبارى فب دون عبباداهت  ،و
فقيمان اعائرو  ،ن شرفل و أمان،لما وا منصال عليه ن العهاد البؤ لتببت ن عهبد أ اكبر و عمبر ( ر.أ) ،ممبل
عهد الصل ا ال ارول و أول إفليا ( القدس).
النقطة الثالثة :حرية الرأي و اإلجتماع و التعليم:

لببيس ن نصببال الس برفعل اإلسبببلميل و قااعببدوا مببا ؽلنببن الببعمي مببن شرفببل ااببداء ال برأي و اإلستمبباذ .له ب  ،اذن،
ااداء آرائه يما ؼلص ا و و يما ال عبلقل له ااألمار اإلسبلميل ،ن شبدود النظبام العبام للدولبل ببل غلباز ذلب  ،مبمبلً،
الاعن ن العقيدة اإلسبلميل حلجل شرفل الرأي.
و ذل شرفل اإلستماذ ن شدود القانان اإلسبلمي إذ ليس وناك ما ؽلنبن دتبتعه هببع احلرفبل .امبا شرفبل التعلبي مهبن
األخرى ،ذل التمتن هبا .له تعلي أوالدو و دفانته و إنساء مدارس اخلا ل هب .
و الدليل على ذلو :أن ادلسلم اعد ت خيع وانتصارو على اليهاد رتعاا الغنائ و لان يها نست مبن التباراة،

سمر النيب ﷺ اردوا اىل اليهاد (ٖ).
و ذلب إابداء زلاسبن دفببنه  ،و ا ادلبل مبن ب و ااحلسبب ى ،الن اإلسببلم ذلبر أنبيبائه ابباخل و ذلبر مبان ابرائعه
ِا ا ِ
ِ
مببن زلاسببن و أمببر مبجببادلته ااحلسبب ى ،قببال تعبباىل :وَال ُجتب ِ
ِ
بادلُاا أ َْوببل الْ ِكتَب ِ
َ َ
باب إِاال اِببالاِىت وب َبى أ ْ
فن ظَلَ ُمباا مبْنب ُه ْ
َش َسب ُبن إال الببع َ
َ
وقُالُاا آمناا اِالا ِعى أُن ِزَل إِلَيبنَا وأُن ِزَل إِلَي ُك وإِ َذلنَا وإِ َذل ُك و ِ
اش ٌد َوَْضل ُن لَهُ ُم ْسلِ ُما َن ﴿) ﴾ٗٙسارة العنكبات.
َ
ْ َْ ُ َ ُ َْ
ْ َ
َ
(ٗ)
اجلدال و ادلناقسل ااحلس ى ن أمار الدفانل ،من األمار ادلباشل للعمي .

قال الاان ":يه مسروعيل سدال أول الكتباب ...وال فعنبف علبيه ؛ لبئبل فظبن أ ب اسبتبقاا شجبل مل فقبدروا علبى
إظهاروا ،و رعافل لعهد العمل"(ٔ).
(ٔ) سبل اذلدى والرااد ن س ة خ العباد ،زلمد ان فاسف الصاحلي السامي(تٜٕٗ-ه) ،ت  :عادل أزتد عبد ادلاساد و علي زلمد
معاأ ،ا وت ،دار الكت العلميل،ؤ. ٕٗٓ /ٙ ،ٜٜٖٔ ،
(ٕ) تسرفت الاعي الان سرفر الاعي(تٖٔٓ-ه) ،مابعل دار ادلعارف ،مصر. ٜٙٓ /ٖ ،
للنيب من األشاال واألماال واحل دة وادلتاذ :تقبي البدفن أزتبد ابن علبي ابن عببد القبادر ،أابا العبباس احلسبي العبيبدي
(ٖ) إمتاذ األمساذ مبا ّ
ادلسهار اادلقرفزي(تٛٗ٘-ه) ،ت  :زلمد عبداحلميد النميسي ،ا وت ،دار الكت العلميل ،ؤ. ٖٔٛ/ٔ ، ٜٜٜٔ ،
(ٗ) أشكام العمي وادلستسمن  ،د .عبدالكر زفدان ،لٖٓٔ .
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المطلب الرابع
التأصيل الشرعي لحقوقهم السياسة و المدنية

التس ببيل السببرعي حلقببال ب ادلسببلم

يمببا فتعل ب ااجلان ب السياسببي و ادلببدين ،تنقس ب احلقببال اص ب ل عامببل إىل

شقال سياسيل و شقال مدنيل احلقال السياسبيل وبي الّبؤ تتقبرر للسبخص لتمكينبه مبن أن فسباو ن إدارة اب ون البد .
هي تمبت للسبخص اسعتببارة ع باا ن دولبل سياسبيل لحب تبايل الاظبائف العامبل و شب االنتخاابات و شب اللابي  .أمبا
احلقببال ادلدنيببل هببي احلقببال ادلقببررة حلمافببل السببخص ن ليانببه و شرفتببه و دتكينببه مببن مزاولببل نسبباطه(ٕ) ،و أسببتعرأ وببعا
ادلال لاآفي:
أوالً :الحقوق السياسة:

أ-تولي الوظائف العامة:

دل علببى وببعا الكتبباب و السببنل
غلبباز اابلاك الببعمي ن حتمببل أعببباء الدولببل واسببناد الاظببائف العامببل الببيه  .و قببد ّ
اخب ُعواْ اِاَانَبلً ِّمببن دونِ ُكب الَ فبسْلُانَ ُك خببباالً وطدواْ مببا عنِبتط قَب ْد اب َبد ِ
ببي الكتبباب قالببه تعبباىل ﴿ :فببا أَفبطهببا الاب ِعفن ءامنُبااْ الَ تَبت ِ
ت
َ َ
ْ ََ َ َ َ ْ َ
ُ ْ َ
َ ََ
الْبب ْغ اء ِمن أَْبا ِاو ِه وما ُختْ ِ ى ُدورو أَ ْلببر قَ ْد ابيابناا لَ ُك اآف ِ
ات إِن ُلنتُ ْ تَب ْع ِقلُا َن ﴿) ﴾ٔٔٛسارة آل عمران.
ُ َ
ُ ُُ ْ َُ َ
َ َ ْ َ ْ ََ
و وي مل تنه ادلسلم عن إختاذ ااانل مبنه اصبارة مالقبل ،و اظلبا قيبدت النهبي ابالقياد البااردة يهبا .أي أن النهبي
منص على من ظهرت عداوهت للمسلم  ،ه الء ال غلباز اختباذو ااانبل .و معب ى وبعا أن البعمي البعفن ال تعبرف ذلب
عداوة للدولل اإلسبلميل غلاز للمسلم اختاذو ااانل فستادعا األسرار و فستعينان ارأفه ن ا ون الدولبل ادلهمبل .و
مع ى وعا أف اً سااز اسناد الاظبائف العامبل إلبيه البؤ وبي دون الباانبل ن ادلرلبز و األعليبل(ٖ) و ن السب ة النبافبل مبا ف فبد
بيب ﷺ واب مسبرلي مكبل،
وعا الرأي أف باً ،مبن ذلبو مبا سباء ن لتب السب ة اصبدد معرلبل الببدر البؤ وقعبت اب الن ّ

قببد أسببر ادلسببلمان مببن ادلسببرل  ،ن وببع ادلعرلببل ،سبببع أس ب اً و لببان مببن و ب الء مببن ال مببال لببه ،جعببل النببيب ﷺ
داءو أن فعلماا أوالد األنصار الكتاال اسن فعل الااشبد مبنه عسبرة مبن لمبان األنصبار و ؼللبي سببيله هبعا األثبر ف يبد

النيب ﷺ دلبا تاسبه اىل مكبل سبنل سبت
لنيب ﷺ استخدم ادلسلم ن الكتاال ،و ن الس النبافل اف اً ان ّ
أن ا ّ
للهجرة و و ل اىل مكان فدعى ذي احللي ل ( اع عينا منه من خزاعل ؼلع عن قرفش) و لان وبعا العب لبا راً(ٗ) و مبن

(ٔ ) اإلاارات اإلذليل إىل ادلباش األ اليل :صل الدفن أ الراين سليمان ان عبدالقاي الاان ،لٕ. ٜٗ
الصدة ،ل.ٖٔٛ
(ٕ) أ ال القانان :د.عبدادلنع رج ّ
(ٖ) ت س الاعي ٚٓٚ /٘ :ومااعدوا  ،و ت س التحرفر والتنافر :﵀مد الااور اان عااار ، ،دار التانسيل للنسر ،سبنل ٗ/ٗ ، ٜٔٛ
ٕ ٙو ما اعدوا  ،و أشكام العمي و ادلستسمن  ،د .عبدالكر زفدان ،ل.ٜٚ
(ٗ) زاد ادلعباد ن وبدي خب العبباد :اابن قببي اجلازفبل ،ببس البدفن أ عببدا﵁ زلمببد ابن أ اكبر الزرعببي الدؽلسبقي(ٔ .،)ٚ٘ٔ-ٜٙتب :
اعي األرن وو وعبدالقادر األرن وو ،ا وت-لبنان :م سسل الرسالل . ٕٔٓ /ٖ ، ٜٜٔٛ ،
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وعا أسند اليه النبيب ﷺ وبع ادلهمبل اخلاب ة ،و الابو أن النبيب ﷺ أمنبه و وثب ابه و اطمبسن اليبه ،شلبا فبدل علبى
سااز اسناد و ظائف الدولل العامل اىل العمي ما داماا أوبلً ذلا من شي الك اءة و المقل و األمانل(ٔ).
و لقد خص لب ال قهاء الدسبتارف القبدامي القا بي ادلباوردي مبن عمبام إااشبل تبايل وظبائف لغب ادلسبل منصبيب
اخلبل ببل العام ببل و وزارة الت ببافض (رئ ببيس ال ببازراء) ام ببا وزارة التن ي ببع (و و ببي قرفب ببل الس بببه ا ببالازارة العادف ببل ن احلكام ببل بببل

مانن)(ٕ).
و ذلببو ألن طبيعببل وببع الاظببائف تقت ببي أن ال فتاالوببا اال ادلسببل  ،كببان مببن اببرو تقليببدوا للسببخص ان فكببان
مسببلماً ألن االمامببل ن احلقيقببل خبل ببل عببن بباش السببرذ ن شراسببل الببدفن و سياسببل الببدنيا اببه .كببان مببن البببدفهي أن

فكان رئيس الدولل اإلسبلميل مسلماً ،و على وعا سرى ادلسلمان ن رتين عصارو (ٖ).
و فعلب ادل كببر اإلسبببلمي همببي وافببدي ن وببع ادلسببائل اقالببه ا ببا " :ن رلماعهببا ليسببت االّ استهببادات تسببتاىف
مقا د السرذ و ادلصلحل ،و ا ا قاالل لؤلخبع و البرد ،و واسببل اإل با ل و التابافر شسب مقت بيات لبل زمبان و مكبان"
إ ا ااختصار ،للمات ليست أخ ة ن الق يل(ٗ).
ب -حق اإلنتخاب و حق الترشيح

غلاز لغ ادلسل اإلابلاك ن إنتخباب رئبيس اجلمهارفبل ن البدول اإلسببلميل البؤ تسخبع هببعا النظبام مبن احلكب ألن
رئاسببل اجلمهافببل ن الاقببت احلا ببر ليسببت ذلببا بببغل دفنيببل لمببا لانببت ن السبباا  ،لببيس وببي ،اذن ،اخلبل ببل الببؤ فتحببدث
عنهببا ال قهبباء ،و أن اقببي ذلببا اببيء مببن معانيهببا ،رئاسببل اجلمهارفببل رئاسببل دنيافببل و ليسببت خبل ببل عببن بباش السببرذ ن
شراسل الدفن و سياسل الدنيا اه.
و غلاز اف اً انتخاب شلملبيه ن رللبس األمبل و ترابي أن سبه لع بافته .ألن الع بافل ن رللبس األمبل ت يبد اابداء
ال برأي و تقببد النص ب للحكامببل و عببرأ مسببالل النبباخب و ضلببا ذلببو و وببع األمببار ال مببانن مببن قيببام الببعمي هبببا و

مساعلته يها(٘).

ثانياً :الحقوق المدنية :
-1حق الحماية

ا ب ّ ا﵁ سبببحانه و تعبباىل ن لتااببه و سببنل نبيببه ش ب احلمافببل الكاملببل لغ ب ادلسببلم انصببال ببرػلل وا ببحل مببن
العدوان اخلارسي و الداخلي شىت فنعماا ااألمان و اإلستقرار.
(ٔ) أشكام العمي وادلستسمن  ،د .عبدالكر زفدان ،لٓ. ٛ
(ٕ) األشكببام السببلاانيل و الاالفببات الدفنيببل :لئلمببام أاببا احلسببن علببي اببن زلمببد اببن شبي ب البصببري البغببدادي ادلبباوردي السببا عي(ت-
ٓ٘ٗه) ،ا وت ،دار الكت العلميل ،لٕ٘ .
(ٖ) أشكام العمي و ادلستسمن  ،د .عبدالكر زفدان ،لٕ. ٛ
(ٗ) مااطنان ال ذميان ،همي وافدي ،ٜٔٛ٘ ،ل٘. ٔٚ
(٘) أشكام العمي و ادلستسمن  ،د .عبدالكر زفدان ،لٗ. ٛ
( ) 27
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أ -احلمافل من الظل الداخلي:
ألن اإلسبببلم ػل ببن و ف ببمن لئلنسببان احلقببال األساسببيل ن احليبباة الببؤ ال ب لببه عنهببا و وببي :ش ببن الببن س ،و
الببدم ،و ادلببال ،و العببرأ ،و العقببل و فسببتاي ن وببع احلقببال ادلسببل و ب ادلسببل  ،س بااء ألببان مااطن باً أم وا ببداً ،هببي
شقببال و شرمببات معصببامل ال تنتهببو االّ اسببب اببرعي ،مببمله ن ذلببو ممببل ادلسببلم بببل فص ب ازوببال أرواشه ب إال
(ٔ)
ِ
ِ
و َلتَْببنَا َعلَى اَِ ى إِ ْس َبر ِآءفل أَنابهُ َمبن قَبتَبل نبَ ْ ًسبا اِغَب ِْ نبَ ْ ٍ
بس أ َْو
َس ِل ذَل َ
قصا اً ،أو ش ّداً على عقاال ادليل قاله تعاىل :م ْن أ ْ
َ
َ
رتيعبا ولََقب ْد سباء تْبهب رسبلُنَا اِالببيِّبنَ ِ
رتيعا ومبن أَشياوبا َ َكسَاظلَبا أَشيبا النا ِ
أ َ َكسَاظلَا قَبتَل الن ِ
َ َس ٍاد ِىف األ َْر ِ
بات مثُا إِ ان َلمِب ًا
ااس َ ً َ َ ْ ْ َ َ
باس َ ً َ َ ُ ْ ُ ُ َ
َْ
َ
َ َ
ِ
و ِىف األ َْر ِ
أ لَ ُم ْس ِرُا َن ﴿ٕٖ﴾ )سارة ادلائدة.
ِّمْنب ُه ابَ ْع َد ذَل َ
بيب ﷺ ن خابتببه فببام عر ببل (فببا أفهببا النبباس إن دمببائك و أمباالك و أعرا ببك علببيك شبرام لحرمببل
و ألببد النب ّ
فامك وعا ن الدل وعا ،و ن اهرل وعا )(ٕ).
بيب ﷺ قببال( :مببن قتببل ن س باً معاوببداً مل فَب َبر ْح رائحببل اجلنببل ،و أن رػلهببا
و لببيس وببعا خا ّ باً اادلسببلم  ،ألن النب ّ
لياسد من مس ة أراع عاماً) (ٖ).
و ال فصب إفببعاء ب ادلسببل اغب شب ّ  ،اببسي وسببه مببن الاسببا و قببد تكبباثرت اآفببات و األشادفب البااردة ن حتببر
الظلب و تقبيحبه ،و ايببان آثببار الاا ببحل ن الببدنيا و اآخببرة ،و سبباءت أشادفب خا ببل حتببعر مببن ظلب و ببدر ادلسببلم

النيب ﷺ( :من ظل معاوداً أو انتقصه شقاً ،أو لل ه بال طاقتبه أو أخبع منبه ابيئاً اغب
من أول العهد و العمل ،قال ّ
طي ن س منه ،سنا شجيجه فام القيامل) (ٗ).
ب -احلمافل من اإلعتداء اخلارسي:
أمببا احلمافببل مببن اإلعتببداء اخلببارسي يجب لببه مببا غلب للمسببلم  ،وعلببى اإلمببام أو ويل األمببر ن ادلسببلم مبببا لدفببه
من سلال ارعيل و ما لدفه من قاة عسكرفل أن فا ر له وع احلمافل.

و فنقل ن التس يل السرعي ذلعا احل اإلرتباذ(٘) ،لمبا ذلبر ذلبو ن لتباب "مراتب اإلرتباذ" الابن شبزم الظباوري،
نقببل منببه اإلمببام الق بران( :أن مببن لببان ن العمببل ،و سبباء أوببل احلببرب إىل ابلدنببا فقصببدونه ،وس ب علينببا أن طلببرج لقتبباذل
االكراذ و السبلح ،و ظلات دون ذلو ،اناً دلن وا ن ذمل ا﵁ تعاىل و ذمل رساله ﷺ سن تسليمه دون ذلو
إعلال لعقد العمل)( ،)ٙو شكى ن ذلو اإلرتاذ(ٔ).
(ٔ ) فنظر :شقال ادلسلم ن ابلد االسبلم :أ.د .احل ان شس العافد ،ادلملكل العرايل السعادفل ،وٗ ،ٕٓٓٛ ،ل. ٗٛ
(ٕ) حي البخاري :ح(ٕ٘. )ٔٙ
(ٖ) ادلصدر ن سه :ح(. )ٙ٘ٔٙ
(ٗ) السنن الكعى للبيهقي .ٕٓ٘/ٜ :
(٘) السنن الكعى للبيهقي. ٕٓ٘ /٘ :
( )ٙال رول للقران ، ٔ٘ – ٔٗ /ٖ :ال رل التاسن عسر وادلائل.
( ) 20
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 -2ح ّق المواطنة:

العمبل) أو (البعمي ).
سرى العرف اإلسببلمي علبى تسبميل ب ادلسبلم ادلقيمب ن رلتمبن اإلسببلمي ااسب (أوبل ّ
و فرى لم من الكتاب أن وعا الا ف قد اات ألمر األو اف شاسل إىل ادلراسعل و إعادة النظر.
فقب ببال األسب ببتاذ همب ببي اذلافب ببدي ( :إنّنب ببا نقب ببف ن شقيقب ببل األمب ببر ن مااسهب ببل ب ببيغل ال تسب ببتند اىل نب ببص قب ببرآين ،و

اسببتخدامها ن السببنل النبافببل لببان مببن قبيببل الا ببف ال التعرفف...ااإلظا ببل اىل ..أنببه لببان تعب ب ا عببن شالببل "تعاودفببل"
تعارف عليها عرب اجلاوليل ن تنظي عبلقات القبائل و األ راد ،استمر اىل ما اعد اإلسبلم ،من مبا أخبع ابه مبن تقاليبد
و أعراف)(ٕ).
و ف ببيف قببائبل ان دفببار ادلسببلم فنبغببي ان تظببل ملكببا للمسببلم و ب ادلسببلم  ،اغ ب تسببل و ال أ ببليل مببن
أشد اىل أشد ،ألنه ال ل النسان على انسان اال اتقاا و عمله الصاحل ،و اذا لان ذلو وا معيار الت ا بل اب النباس
أمام ا﵁ سبحانه و تعاىل ،ما االك مبعيار فت ا بل يبه النباس يمبا ايبنه ؟(ٖ) ،و م هبام العمبل فقاابل -ن عصبر احلبدف
لمببا فقببال د .عبببدالكر زفببدان-رزتببه ا﵁ -م هببام اجلنسببيل أي ادلااطنببل الببىت جتعببل ادلتمتببن هبببا ع باا ن دار اإلسبببلم ،مببا

وببي األ ببناف الببؤ احلب ذلببا زتببل اجلنسببيل ن ا تمبن اإلسبببلمي مببن ب ادلسببلم مل ؼلتلببف ال قهبباء ن سبااز عقببد العمببل
لليهاد و النصارى اآفل اجلزفل و لعلو ا اس حلدف ( سنّاا هبب سبنّل أوبل الكتباب)(ٗ) و اختلبف ال قهباء ن ب و مبن
ادلسرل و الاثن منن ذلو احلناالل و السا عيل و الظاورفل و السيعل اإلماميل(٘) و خص الببعض( )ٙابادلنن مسبرلي العبرب
ِ
ِ
انسلَ َت األَ ْا ُه ُر ْ
وو ْ َواقْبعُ ُدواْ َذلُ ْ ُل ابل َم ْر َ ٍبد َبِسن تَبااُااْ
ص ُر ُ
او ْ َو ُخ ُع ُ
احلُُرُم َاقْبتُبلُااْ الْ ُم ْس ِرل َ َشْي ُ َو َسدطدتُ ُ
وو ْ َو ْ
اش ُ
آفلَ ( :سذَا َ
ِ
ار ارِشي ٌ ﴿٘﴾ )سارة التاال.
َوأَقَ ُامااْ ال ا
صبلَةَ َوآتَب ُااْ الازَلاةَ َ َخلطااْ َسبِيلَ ُه ْ إ ان اللاهَ َ ُ ٌ

(ٔ) ومببن ادلااقببف التابيقيببل ذلببعا ادلبببدأ اإلسبببلمي ،ماقببف اببيت اإلسبببلم ااببن تيميببل شب تغلب التتببار علببى السببام ،وذوب السببيت لببيكلّ
التلي للسيت ااطبلل أسبرى ادلسبلم  ،وأِ أن فسبم لبه اباطبلل أوبل العمبل ،مبا لبان
(قالااا) ن اطبلل األسرى ،سم القائد ّ
من ايت اإلسبلم إال أن قال :ال نر ى إال اا تكباك رتيبن األسبرى مبن اليهباد والنصبارى ،هب أوبل ذمتنبا وال نبدذ أسب اً ،ال مبن أوبل
العمبل وال مبن أوببل ادللبل ،لمبا أسبرار وتسبدد أطلقببه ذلب (الرسبالل القع ببيل :ابيت االسبببلم تقبي البدفن أزتببد ابن تيميببل (تٕٚٛ-ه)،
القاورة ،ادلابعل السل يل ،ٜٔٚٗ ،لٕ٘) .
(ٕ) مااطنان ال ذميان ،همي وافدي ،لٔٔٔ .
(ٖ) أشكام العمي وادلستسمن  ،د .عبدالكر زفدان ،ل. ٕٚ
(ٗ) ماطس اإلمام مالو اسرح الزرقاين  :﵀مد ان عبد الباقي ان فاسف الزرقاين ادلصري األزوري ،ت  :عبد البرؤف سبعد ،القباورة ،مكتببل
المقا ل الدفنيل ، ٕٓ٘-ٕٓٗ/ٕ ،ٕٖٓٓ ،ااب الزلاة ،سزفل أول الكتاب و ا اس.
(٘) فنظر :ادلغ  ،٘ٓٓ/ٛ :مغ ا﵀تاج ،ٕٗٗ/ٗ :ا﵀لى ،ٖٗ٘/ٚ :س ينل النجاة ن قه السيعل اإلماميل.ٖٗٗ/ٕ :
( )ٙو و احلن يل(.ادائن الصنائن.)ٔٔٔ/ٚ :
( ) 22
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و أسبباز مالببو(ٔ) و األوزاعببي و الزفدفببل(ٕ) رتيببن األ ببناف ال ببرل ا ب و ث ب عببر و ب اعتمببادا علببى أن النببيب
رس ب اعببض ال قهبباء ادلعا برفن الببعفن إوتم باا
ﷺ اخببع اجلزفببل مببن ا بباس ببدل علببى س بااز جلميببن األ ببناف و قببد ّ
رسح باا األخ ب س بااز
ادراسببل وببع الق ببيل اذلامببل ممببل السببيت عبببدالكر زفببدان و همببي اذلافببدي و د.زلمببد سببلي العبااّ ،
عقد العمل لكل من طلبها و التزم اسروطها ..شلا ف لد البعد اإلنساين العادلي للمجتمن اإلسبلمي(ٖ).
و ن لتاب "التدفن ادلنقال" فقال األستاذ همبي وافبدي " أن أول وثيقبل مكتاابل ن تبسرفت اإلسببلم ،البؤ شرروبا
النيب ﷺ و وا فرسي اسس ا تمن اإلسببلمي ن ادلدفنبل و البؤ عر بت ااسب ( الصبحي ل) ت بمنت نصباً اعتبع اليهباد
ّ
مببن ادلسببلم " أمببل واشببدة" ي ب عامل باا لم بااطن ن الدولببل اإلسبببلميل الاليببدة ،ول م فعبباملاا لسسان ب أو رعاف با مببن
الدرسل المانيل"(ٗ).
و ن وعا الصدد لت الدلتار زلمد سلي العاا" :وعا الاثيقل جتعل ادلسلم ادلقيمب ن دولبل ادلدفنبل مبااطن
يها ،ذل من احلقال ممل ما للمسلم  ،و عليه من الااسبات ممل ما على ادلسلم "(٘).
و اذا اعتعنا ادلسلم مااطن لمسلم تسق اجلزفل عنه ذلو ان الرأي ادلت عليه ا ال قهباء أن اجلزفبل
تسق عن العمي اذا ما شارب ن اف ادلسلم ألن الرأي الراس وا البعي فقبال ان اجلزفبل فبدل زتافبل و منَب َعبل و دلبا
لان الااقن الراون وا أن رتين أانباء الباطن مبن مسبلم و ب مسبلم  ،فسبللان ب اً واشبداً ن البد اذ عبن تراابه ،بسن
ما اذ اجلزفل مل فعد وارداً ن ا تمن اإلسبلمي احلدف  ،على اعتبار ان العلل األساسيل البؤ اب ى عليهبا احلكب السبرعي مل
فعد ذلا وساد ،ألن احلك السرعي فرتب اعلته وساداً و عدماً(.)ٙ
 -3الوصايا و األوقاف و الصدقات:

من احلقال الؤ أقروا اإلسبلم لغ ادلسلم وي و افاو و أوقا ه و دقاهت  ،ذل و منه .

تص الا يل من ادلسل للعمي ادليل :روي ان
دفنار ،و ألن اذلبل جتاز للعمي تجاز الا يل له لادلسل .

يل انت شيي ( ر ي ا﵁ عنها) أو ت ألخيها اليهبادي ابسلف

و لما تص و يل ادلسل للعمي تصب و بيل البعمي للمسبل و للبعمي أف باً .ابدليل ان النبيب ﷺ أعابى شلبل

لعمر ان اخلااب (ر.أ) بعمها عمر اىل أخ له مسرك مبكل ،و مكل فامئع دار شرب .و اشتجاا اف باً مببا روي ان أمسباء
(ٔ) مااوب اجلليببل لسببرح سلتصببر أ ال ببياء سببيدي خليببل :أ عبببد ا﵁ زلمببد اببن زلمببد اببن عبببد الببرزتن ادلعببروف ااحلابباب (تٗ٘،)ٜ
ٖ.ٖٛٔ/
(ٕ) الروأ الن ارح رلماذ ال قه الكب  :للقا ي ارف الدفن احلس السيغي احلي اليم الصنعاين (تٕٕٔٔ-ه).ٖٔٚ/ٗ ،
(ٖ) فنظر :شقال ادلااطنل :رااد الغنااي ،ادلعهد العادلي لل كر االسبلمي،و المانيل ،ٜٜٖٔ،ل. ٘ٚ
(ٗ) التدفطن ادلنقال :همي وافدي ،ٜٔٛ٘ ،لٖٖٓ .
(٘) أ ال النظام اجلنائي اإلسبلمي ،زلمد سلي العاا ،ٜٖٔٛ،ل. ٖٚ
( ) ٙالبحر ا﵀ي ن أ ال ال قه :ادر الدفن زلمد ان هبادر الزرلسي (ت ،)ٜٚٗ-و المانيل.ٕٕٔ/٘ ،ٜٜٕٔ ،
( ) 24
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انببت أ اكببر ا ببا و ببلت امهببا ادلسببرلل دلببا ساءهتببا ،و لانببت شرايببل ،اعببد ان سببسلت أمسبباء رسببال ا﵁ ﷺ عببن س بااز
لتها ،سسازوا ذلا ذلو .دل وعا اخلع على سااز لل احلر  ،و الا يل لل تجاز له اف اً.
شىت قال اان شزم" :ال نعل ن وعا خبل اً ،و قد قال رسال ا﵁ ﷺ ن لل ذي لبد راال أسر"(ٔ).
و غلاز وقف ذمي على ذمي أو مسل  ،لما غلاز الاقف عليه من مسل أو مسل .

بيب ﷺ وق بت علببى أخ
و البدليل علبى وبعا اببان الاقبف بلل ،و بلل الببعمي سبائزة لمبا روي ان ب يل زوسببل الن ّ
ذلا فهادي ،و ألن من ساز أن فقف العمي عليه ساز أن فقف عليه ادلسل .
و ارو لل وقف العمي أن ال تكان اجلهل ادلاقا ل عليها سهل معصيل ن نظر السرفعل اإلسبلميل(ٕ).
 -4حق الميراث:
ادلسلم فتاارثان يما اينه اذا لاناا من ملبل واشبدة اببل خببلف اب أوبل العلب  .امبا اذا اختل بت مللهب قبد
أساز رتهار ال قهاء(ٖ).

و الدليل ذلع ادلسسلل :مبا روي عن النيب ﷺ اذ قال ( :ال فبرث ادلسبل الكبا ر و ال الكبا ر ادلسبل )(ٗ) بادل هام
ا
عفن َل َ ُرواْ ابَ ْع ُ ُه ْ أ َْولِيَباء ابَ ْع ٍ
بض إِالا تَب ْ َعلُباُ تَ ُكبن ِْتبنَبلٌ ِىف
من وعا احلدف ان الكا ر فرث الكا ر .و ادليل قاله تعاىلَ (:وال َ
األ َْر ِ
اد َلبِ ٌ ﴿ٖ) ﴾ٚسارة األن ال.
أ َوَ َس ٌ
 -5النكاح:

النك بباح عن ببد ادلل ببل األخ ببرى ،س بااء ل بباناا أو ببل الكت بباب أو ب و  ،ببحي ن االس ببلم ،ش ببىت و ل ببا ل ببان سلال باً
احلَاَ ِ ﴿ٗ﴾ سارة ادلسد ،هع اإل ا ل قا يل عر اً و لغل االنكاح ،و قد قصها
لسرفعتنا .لقاله تعاىلَ ( :و ْامَرأَتُهُ َزتاالَلَ ْ
ا﵁ تعاىل ن لتااه م يدة وعا ادلع ى(ٔ).
(ٔ) ا﵀لبى . ٖٕٖ/ٜ :مبا سباء ن البخباري ومسبل عبن أ ورفبرة -ر بي ا﵁ عنبه -أن رسبال ا﵁  -بلى ا﵁ عليبه وسبل  -قبال( :اينمبا
رسل ؽلسي اارف ااتد عليه العاش ،اسد ائراً نزل يها سرب ،مث خرج سذا لل فله  ،فسلل المبرى مبن العابش ،قبال الرسبل:
لقد الغ وعا الكل من العاش ممل العي لان الغ م  ،نزل البئر مؤل خ ه ماء ،مث أمسكه ا يبه شبىت رقبي سبقى الكلب  ،سبكر
ا﵁ له ،غ ر له ،قالاا :فا رسال ا﵁ وإن لنبا ن وبع البهبائ ألسبراً؟ قبال :ن لبل لببد رطببل أسبر)..وعبن عببد ا﵁ ابن عمبرو أن رسببلً
ساء إىل رسال ا﵁  -بلى ا﵁ عليبه وسبل  -قبال :إين أنبزذ ن شا بي شبىت إذا مؤلتبه ألالبي ورد عل ّبي البعب لغب ي سبقيته ،هبل ن
ذلبو مبن أسبر؟ ،قبال رسبال ا﵁  -بلى ا﵁ عليبه وسبل ( -:إن ن لبل ذات لببد أسبرا) )روا أزتبد ،و بححه األلبباين ن بحي

الل يب واللويب ( ).( .656معنبا ن اإلشسبان إىل لبل شيباان شبي اسبقيه وضلبا أسبر ومسبى احلبي ذا لببد رطببل؛ ألن ادليبت غلبف

سسمه ولبد (فراسن :ت الباري ارح حي البخاري(٘ )ٕٗ/اان شجر .وارح الناوي على مسل (ٗٔ.)ٕٗٔ/

(ٕ) أشكام العمي ادلستسمن  ،ل.ٗٛٛ
(ٖ ) ادافبل ا تهببد و افببل ادلقتصببد :لئلمببام القا ببي أ الاليببد زلمببد ابن أزتببد القببرطيب االندلسببي السببه اببسان الراببد احل يببد (تٜ٘٘-ه)
ٕ ، ٕٜٙ/ومغ ا﵀تاج إىل معاين أل اا ادلنهاج :زلمد ان أزتد السراي اخلاي (تٜٚٚ-ه). ٕ٘ /ٖ،
(ٗ) روا البخاري ،ٖٖٗ /ٜ :و .
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النيب ﷺ قال ( :ولدت من نكاح ال من سب اح) (ٕ) ،سبمى ﷺ مبا وسبد مبن انكحبل اجلاوليبل نكاشباً،
و ّ
بيب ﷺ ،
النيب ﷺ اخل إشداعلا ،و لا مل فكن نكاشه ذلما حيحاً دلبا خب الن ّ
و وز اسل من اخت قال له ّ
بيب ﷺ أمسببو أراعباً ،و قببد أسببل خلب
و ألمببر اتجدفببد نكاشببه .و ااببن ببيبلن أسببل علببى عسببر زوسببات قببال لببه النب ّ

لم على عهد رسال ا﵁ ﷺ و مل فنقل ق أن أول ايت سددوا أنكحته (ٖ).
المطلب الخامس

التأصيل الشرعي لحقوقهم اإلقتصادية

قببد نببص ال قه بباء اببسن ب ادلس ببل ن البي بباذ و التجببارات و س ببائر العق بباد و ادلع ببامبلت ادلالي ببل لادلسببل  ،بببل ف ب ثر
اخببتبلف الببدفن ن أشكببام ادلعببامبلت و مل فسببتمناا مببن ذلببو إالّ عقببد الراببا ،سنببه ُزلب ّبرم علببيه لادلسببلم و الببدليل عليببه
إطبلل أدلل ادلعامبلت ،التعامل من ادلسلم ن النااشي اإلقتصادفل فعد من أو احلقبال البؤ رعاوبا ،ووبعا مبا سبرى
عليه األمر ،و اذلر ن وعا ادلال تس يل ش ادللكيل و العقاد و ادلعامبلت و التكا ل اإلستماعي ذل .
أوالً :حق الملكية و العقود و المعامالت:

من احلقال ادلاليل احل ن دتلو ادلبال و مباابرة التصبر ات القانانيبل للحصبال علبى المبروة و مبا فتببن ذلبو مبن احلب
ذلب ن ان فصبببحاا دائنب ومببدفن  .و وببع احلقببال مببن احلقببال اخلا ببل ال تببب ى علببى العقيببدة و ال تسببتلزم تباا ر اإلسبببلم
شىت ؽلنن منها ادلسل و ذلعا ها فتمتن يمين وع احلقال لادلسل (ٗ).
و قد برح ال قهباء ابسن البعمي ن ادلعبامبلت لادلسبل (٘) و قبد نبص ال قهباء علبى ان " معاملبل أوبل العمبل سبائزة و
()ٚ
ان لاناا فستحلان اين اخلمر و اخلنازفر و فعملان الراا"( )ٙو أن " شك أمااذل شك أماال ادلسلم ن شرمتها"
و ان له مال التصرف ن امااله لما وا احلال االنسبل للمسلم .
و زتافل أمااذل لحمافل أن سه و أادا  ،وعا شلا ات عليه ادلسبلمان ن رتيبن ادلبعاو  ،و ن رتيبن األقابار ،و

سلتلف العصار(.)ٛ

(ٔ) رد ا﵀تببار علببى الببدر ادلختببار اببرح تنببافر األاصببار :زلمببد أمب السببه ابباان عااببدفن ،تب  :د.زلمببد اكببر إمساعيببل،دار عببامل الكت ب ،
الرفاأ.ٖٗٚ/ٗ ،ٕٖٓٓ،
(ٕ) رلمن الزوائد ،ٕٔٗ/ٛو نص الرافل ،ٕٖٔ/ٖ:و إرواء الغليل ن خترفج أشادف منار السبيل ح(ٕٓٗٔ) قال :شدف شسن.
(ٖ) ت القدفر ٗٛٚ /ٔ :و ما اعدوا .
(ٗ) فنظر :أشكام العمي و ادلستسمن  :ل ٕٖٔ .
(٘) فنظببر :اببرح الس ب الكبب  :لئلمببام ببس األئمببل السرخسببي احلن ببي  ،شيببدر آابباد-اذلنببد ،دائببرة ادلعببارف النظاميببل ،ؤ/ٔ ،ٖٖٔ٘ ،
. ٕٓٚ
( )ٙادلقدمات ،الان راد. ٕٜٛ /ٕ :
( )ٚادلغ  :الان قدامل. ٗٗ٘ – ٗٗٗ /ٛ ،
( )ٛفنظر :ادلسلم ن ا تمن اإلسبلمي:لٔٔ.
( ) 22

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

التأصيل الشرعي حلقوق غري املسلمني يف اجملتمع االسالمي /ص ص44-71

بيب ﷺ الوبل صلبران" :و لنجبران وشاابيتها سباار ا﵁ ،و ذمبل
روى أاا فاسبف ن " اخلبراج" مبا سباء ن عهبد الن ّ
النيب رسال ا﵁ (ل) على أمااذل وملته وايعه  ،ولل ما حتت أفدفه من قليل أو لم "...
زلمد ّ
و ن عهد عمر (ر.أ) اىل ا عبيدة اان اجلراح ر ي ا﵁ عنهما أن " :امنن ادلسلم مبن ظلمهب واال برار هبب ،
ولل امااذل اال لها"(ٔ).
وعلى وعا استقر عمل ادلسلم طال العصار.
عزر ،و اعيد ادلال إىل اشبه ،و من استدان من ذمي عليه أن
من سرل مال ذمي قان فد  ،و من صبه ِّ
فق ي دفنه سن ماله ووا شبسه احلال شىت ف دي ما عليه ،اسنه ن ذلو اسن ادلسل و ال رل(ٕ).
ثانياً :التكافل اإلجتماعي:

ن ا تمن اإلنساين التزامات جتا اع ه البعض ،و ن وع التزامات التكا بل يمبا ايبنه مبن الناشيبل اإلقتصبادفل،
دلا له األثر ن تاشيد ادلساعر و تقافل االوا ر االستماعيل ،و وناك ناع من التكا ل اإلستماعي:
أ -تك ّ ل الدولل اإلسبلميل :الدولل مس ولل جتا أاناء ا تمن لا ّل.

ب -تكا ببل اانبباء ا تمببن يمببا ايببنه  :ان اانبباء ا تمببن ذلب مس ب وليل يمببا ايببنه  ،لببعلو اسبباز ال قهبباء الصببدقل ،و
اذلبل و الاقف لغ ادلسلم  ،و الا يل للعمي اسيء من الللل.
ادلنهج اإلسبلمي وا و رف ن مسبسلل التكا بل اإلستمباعي وتابيقبه علبى رتيبن ابرائ ا تمبن مسبلم و ب
ادلسلم .
و قببد سعببل اإلسبببلم د ببن الزلبباة اىل مسببتحقيها مببن ادلسببلم و ب و رلنببا مببن أرلببان اإلسبببلم ،قببال تعبباىل :إِاظلبَبا
الرقَب ِ
ال ا
ات لِْل ُ َقب َبراء َوالْ َم َسببالِ ِ َوالْ َعب ِباملِ َ َعلَْيب َهببا َوالْ ُم َلاَ ب ِبل قبُلُبباابُ ُه ْ َوِىف ِّ
باب َوالْغَببا ِرِم َ َوِىف َسببِ ِيل اللاب ِبه َوااْب ِن ال اسببِ ِيل َ ِرف َ بلً
صب َبدقَ ُ
ِّم َن اللا ِه َواللاهُ َعلِي ٌ َش ِكي ٌ ﴿ٓ ﴾ٙسارة التاال ،اآفل.ٙٓ :

قال القرطيب":ومال ل ن ال قراء ال فق ي االختصال اادلسلم دون أول ذمبل" ..و قبال عكرمبل" :ال قبراء قبراء
(ٖ)
ادلسلم  ،و ادلسال قراء أول الكتاب".و قد منن لمب مبن ال قهباء إعاباء اوبل العمبل مبن الزلباة ادل رو بل  ،اسبتدالالً

اقاله ﷺ ( :ت خع من أ نيائه لد على قرائه )(ٗ).

و فرد ال قيه السرخسي علبيه اقالبه":لنا ان ادلقصباد سبد اخللبل ا﵀تباج ود بن خا بته ا عبل وبا قرابل مبن ادلب دي ،و
وببعا ادلقصبباد شا ببل االصببرف اىل أوببل العمببل ،ببسن التقصببيد علببيه قراببل اببدليل التااعببات ،ألنببا مل ننببه عببن ادلببعة دلببن ال
فقاتلنا ،قال ا﵁ تعاىل ( :ال فنهال ا﵁ عن العفن مل فقاتلال ن الدفن و مل ؼلرسال من دفارل ان تعوو )"(ٔ).
اش االمام أ شني ل (تٕٔٛ-ه) ،لٕ. ٚ

(ٔ ) اخلراج :لئلمام أ فاسف فعقاب ان إاراوي
(ٕ) اخلراج أل فاسف.ٕٚ :
(ٖ) فنظر :اجلامن ألشكام القرآن للقرطيب.ٕ٘٘ /ٔٓ:
(ٗ) حي البخاري ،ح(٘)ٖٜٔ
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و أساز ال قهاء د ن الك ارة الااسبل اىل أول العمل ،ال قدمه الكاساين يها على ادلسل "(ٕ).
أمر القرآن الكر و ر ّ االصدقل على ادلسلم  ،قد روي أااعبيد(ٖ) أن اعض ادلسلم لبان ذلب انسبباء ،و
ِ
ا
س َعلَْي َ
بو ُو َبد ُاو ْ َولَكب ان اللابهَ
قراال من قرف ل و الن  ،و لاناا فتقان ان فتصدقاا عليه  ،فرفدوو ان فسبلماا ،نزلبت :ل ْبي َ
فبَ ْه ِدى َمن فَ َسآءُ َوَما تُن ِ ُقااْ ِم ْن َخب ٍْ َؤلن ُ ِسب ُك ْ َوَمبا تُن ِ ُقبا َن إِالا ااْتِغَبآءَ َو ْس ِبه اللا ِبه َوَمبا تُن ِ ُقبااْ ِم ْبن َخب ٍْ فبُ َبا ا
ف إِلَ ْبي ُك ْ َوأَنبتُ ْ الَ

تُظْلَ ُما َن ﴿ٕ) ﴾ٕٚسارة البقرة.

و قببد سبباء ن مراسببيل سببعيد ااببن ادلسببي أن رسببال ا﵁ ﷺ تصببدل اصببدقل علببى اوببل ايببت مببن اليهبباد ،هببي
جترى عليه  .و عليه اسباز قهباء السبرفعل التصبدل علبى اوبل العمبل ،فقبال ا رزفبن قبال لنبت مبن سب يان ابن سبلمل مبر
ِِ ِ ِ
ِ
يمبا َوأ َِسب ًا
عليه أسارى من ادلسرل  ،آمرين ان اتصدل عليه  ،مث تبل وع اآفبلَ :وفُاْع ُمبا َن الاا َع َ
بام َعلَبى ُشبِّبه م ْسبكينًا َوفَت ً
﴿ ) ﴾ٛسارة اإلنسان ،اآفل.)ٗ( ٛ:
المطلب السادس
التأصيل الشرعي لآلداب اإلجتماعية معهم
ش ن األعراأ من ادلقا د ال روفل للمسل و  ،قد أوس اإلسبلم عيادة ادلرفض و شسن العسبرة و اجلباار و
لل الرش شىت من اإلخبتبلف ن البدفن ،و شب حتب ّدث ال قهباء عبن شقبال ال بيف رأوا وساهببا لكبل بيف سبااء لبان

مسلما أم

النيب ﷺ إىل سلال يه ن الدفن ،و دعا ذل و وا اعض رزتته للعادل .
مسل  ،وقد أودى ّ

و يما فلي نستعرأ ما جه اإلسبلم ن اآداب اإلستماعيل من

ادلسلم مستندفن ن ذلو إىل األدلبل البااردة

ن القرآن الكر و السنل النبافل السرف ل و وا من األدلل .
أوالً :عدم التجاوز عليهم وحرمة قذفهم:

ػلمببي اإلسبببلم عببرأ ب ادلسببل و لرامتببه لمببا ػلمببي عببرأ ادلسببل ولرامتببه بببل غلبباز ألشببد أن فسبببه أو فتهمببه
االباطببل ،أو فسببنن عليببه االكببعب ،أو فغتااببه ،و فببعلر مبببا فكببر  ،ن ن سببه ،أو نسبببه ،أو َخ ْلقببه ،او ُخلُقببه أو ب ذلببو شلببا

فتعل اه(٘).

قال ال قيه األ ايل ادلالكي اهاب الدفن القران ( :إن لعقد العمل فاسب ذلب شقاقباً علينبا ،أل ب ن ساارنبا و ن
خ ارتنا(زتافتنا) و ذمتنا و ذمل ا﵁ تعاىل ،و ذمل رسال ا﵁ (ل) ،و دفن اإلسبلم ،من اعتدى عليه و لبا اكلمبل سباء
أو يبل ،قد يّن ذمل ا﵁ ،و ذمل رساله (ل) وذمل دفن اإلسبلم)(ٔ).
(ٔ ) ادلبساو :زلمد ان أزتد ان أ سهل للسرخسي ،ا وت ،دار ادلعر ل. ٔٔٔ /ٖ :ٜٜٔٛ ،
(ٕ) ادائن الصنائن ن ترتي السرائن :أاا اكر ان مسعاد عبلء الدفن الكاساين (ت٘ٛٚ-ه) ،و اجلماليل ،وٕ. ٔٓٗ /٘ ،ٜٔٛٙ ،
(ٖ) روا ن األماال ح(ٖٔٗٔ) ،و اان زصلافل ن األماال ح(ٕ )ٔٛٙو ححه األلباين.
(ٗ) أخرسه الاعاين ن معجمه الكب ح(ٓٔٗ )ٔٛقال اذليممي :إسناد شسن ،و رلمن الزوائد.ٛٙ/ٙ
(٘) ادلسلم ن ا تمن اإلسبلمي :د .فاسف القر اوي ،لٕٔٔ .
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و فعل العبلمل اان العاابدفن علبى ذلبو اقالبه ( :ألنبه اعقبد العمبل وسب لبه مالنبا بسذا شرمبت يببل ادلسبل شرمبت
يبته ،ال قالاا :ان ظل العمي أاد)(ٕ).
و سببسل(ٖ) عبببدا﵁ اببن وو ب  ،بباش اإلمببام مالببو (رزته ب ا﵁) عببن يبببل النص براين ،قببالَ :أو لببيس مببن النبباس؟
عزوسل فقالَ ( :وقُالُااْ لِلن ِ
ااس ُش ْسناً ﴿ٖ) ﴾ٛسارة البقرة .
قالاا :الى ،قال :سن ا﵁ ّ

و وببع احلقببال الكببعى ليسببت للم بااطن مببن
ِ
ِ
َشب ٌد ِّمب َبن الْ ُم ْسب ِرل َ
ب و  ،اببدليل قالببه تعبباىلَ ﴿ :وإ ْن أ َ
قَب ْاٌم الا فبَ ْعلَ ُما َن ﴿ ) ﴾ٙسارة التاال.

ب ادلسببلم حس ب  ،اببل وببي أف ببا دلببن اسببتجار اادلسببلم مببن
اسببتَجارَك َبس َِسرُ شب ابىت فسببمن َلببلَم اللاب ِبه مثُا أَاْلِ ْغببهُ مسْمنَببهُ ذَلِب َ ِ
ْ َ َََْ َ
ََ
بو ابسَنب ُاه ْ
ْ ََ

ثانياً :عيادة مريضهم وحسن صحبتهم و جوارهم:

من ساان البع و بلل األرشبام ادلبسمار ابه ن القبرآن الكبر مبن ادلسبلم و ب ادلسبلم عيبادة ادلبرفض ،قبد عباد

النيب ﷺ عمه أاا طال ن مر ه(ٗ) ،و عاد أف اً سارا له من اليهاد ن مر ه قعد عند رأسه(٘).
ّ
فروي البخاري ن األدب ادل رد عن رلاود انه مسن عببدا﵁ ابن عمبرو ( ر.أ) فقبال لغببلم لبه فسبلت اباة ،فبا ببلم
إذا ر ببت ااببدأ يارنببا اليهببادي .قببال رسببل مببن القببام :اليهببادي أ ببلحو ا﵁)؟ قببال :مسعببت النببيب (ل) فا ببي اجلببار،
شىت خسينا أنه سيارثه(.)ٙ
و ش ب حتببدث ال قهبباء عببن شقببال ال ببيف رأوا وساهبببا لكببل ببيف ،س بااء لببان مسببلماً أو ب مسببل  ،قببال أاببا
فعلبي " :و جتب ال ببيا ل علببى ادلسببلم للمسببلم و للك ببار لعمببام اخلببع ،و قببد نببص عليببه أزتببد ن روافببل شنبببل ،و قببد
سسله ان أ اف الرسل ي ان من أوبل الك بر؟ قبال :قبال (ل)" :ليلبل ال بيف شب واسب علبى لبل مسبل " ،دل علبى
أن ادلسل و ادلسرك م اف"..فع ادلسل و الكا ر"(.)ٚ
بيب ﷺ دلبا سباء عبدي ابن شباو ،فقبال
و من ش ال يا ل إلرام ال يف على قدر اإلستااعل ،و قبد بنعه الن ّ

بت اغب أمبان وال لتباب ،لمبا
عدي " :أتيت رسال ا﵁ (ل) ووا سالس ن ادلسجد ،قال :وبعا عبدي ابن شباو ،و سئ ُ
عت اليه أخع ايدي ،شىت أتى دار  ،سلقت له الاليدة وسادة ،جلس عليها"(.)ٛ
ُد ُ

(ٔ) فنظر :ال رول ، ٔٗ/ٖ :ال رل التاسن عسر وادلائل.
(ٕ) الدر ادلختار وشاايل اان عاادفن عليه ،ٕٗٗ /ٖ :و :استانبال.
(ٖ) الدر ادلختار وشاايل اان عاادفن عليه ،ٕٗٗ /ٖ :و :استانبال.
(ٗ) روا أزتد ،ح ،)ٕٜٓٓ( .واللمعي ح (ٕٖٕٖ) .
(٘) روا البخاري. ٖٔ٘ٙ :
( )ٙروا البخاري ،ح ، )ٜ٘( .و ححه األلباين ن حي األدب ادل رد ،ح.)ٕٚ( .
( )ٚاألشكام السلاانيل ، ٔ٘ٛ ،واحلدف  :روا أاا داوود ح (ٓ٘ ،)ٖٚواان ماسل :ح ( ،)ٖٙٚٚو :أزتد ،ح(ٓ)ٕٙٚ
( )ٛروا اللمعي ،ح (ٗ٘ ،)ٕٜو ححه األلباين ن حي اللمعي ،ح (ٖٖٕ٘).
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ثالثاً :قبول هديتهم و الدعاء لهم:

بيب ﷺ إىل سلال يبل
و من ار الع الؤ هتدف اىل لس القلاب و اسبتبلل السبحناء؛ اذلدفبل ،و قبد أوبدى الن ّ
ن الدفن ،من ذلو ما روا اان زصلافل أن رسال ا﵁ ﷺ أودى اىل أااس يان دتر عجاة ،و وا مبكل ،و لت إليه
فستهدفه أدماً ،سودى إليه أااس يان(ٔ).
ِ
النيب ﷺ ودافا ادللاك إليهَ ،قبِل ودفل ادلقاقس و ودفل ملو أفلل أليدر ،و ودفل لسرى(ٕ).
و قَبل ّ
و أودى النيب ﷺ عمر ان اخلااب شلّلً ذتينل ،سوداوا عمر ( ر.أ) أخيه مبكل لان ٍ
فامئع مسرلاً(ٖ).
ّ
(ٗ)
قال الناوي " و ن وعا دليل اجلااز لل األقارب ،و اإلشسان اليه  ،و سااز اذلدفل اىل الك ار" .
بيب ﷺ لغب ادلسببلم و وببا اعبض رزتتببه ﷺ للعببادل  ،و منبه دعبباؤ لقبيلببل دوس ،و قبد قببدم عليببه
دعبى النب ّ

الا يببل اببن عمببرو الدوسببي و أ ببحااه قببالاا :فببا رسببال ا﵁ ان دوسباً قببد ل ببرت و أاببت؛ ببادذ ا﵁ عليهببا ،قيببل :ولكببت
دوس –أي ستهلو ادعائه عليها -قال (ل) ( :الله اود دوساً ،و ات هب )(٘).
إين مل أاعب ّلعان باً ،و إظلببا اعمببت
و دلببا قيببل لببه ﷺ ن مبباطن آخببر :فببا رسببال ا﵁ ،ادذ علببى ادلسببرل  ،قببالّ ( :

رزتل)(.)ٙ

الخاتمة و النتائج:

عر ببنا ن و ببعا البح ب ما بباذ التس ببيل الس ببرعي حلق ببال ادلس ببلم ن ا تم ببن االس بببلمي م ببن خ بببلل تعرف ببف

م ردات:التس ببيل السببرعي ،احلقال ،ادلسببلمي و تقس ببيماته ،مسببتندا إىل اآفببات القرآنيببل و األشادف ب النبافببل ،و آراء
اعض ادل سرفن و اال الي و ال قهاء القدامى و رلماعل من ادل كرف االسبلمي ادلعا رفن شال وع ادلسسلل.
رلزنببا علببى شقببال ب ادلسببلم ن ا تمببن االسبببلمي مببن التعامببل ااحلسببن و التس ببيل السببرعي حلقبباقه الدفنيببل و
السياسيل و ادلدنيل و االقتصادفل و االستماعيل.
وعاادلا اذ تا ل الباش إىل رلماعل من النتائج و التا يات ،و منها:
واعد تلو اجلالل ن

(ٔ) روا اان زصلافل ن لتاب األماال. ٜ٘ٛ /ٕ :
(ٕ) البخاري ،ح (ٕ ، ) ٜٔٗوأزتد.)ٜٚٗ( ،
(ٖ) البخاري ،ح ( ،)ٛٛٙو مسل  :ح(.)ٕٓٛٙ
(ٗ) ابرح النباوي علبى بحي مسببل  :االمبام ػلبىي ابن ابرف النبباوي الدمسبقي السبا عي (تٙٚٚ-ه)،اب وت ،دار الكتب العلميببل ،و
األوىل. ٖٜ /ٔٗ ،ٕٓٓٓ ،
(٘) روا البخاري ،ح ( ،)ٕٜٖٚومسل  ،ح (ٕٕٗ٘).
( )ٙروا مسل  ،ح (.)ٕٜٜ٘
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ٔ-ادلقصبباد اغب ادلسببلم وب ادلقيمببان ن ابببلد ادلسببلم  .ه ّإمببا أوببل لتبباب مسبباوي لمببا ااببتهر عببنه  ،ممببل اليهبباد و
النصببارى ،و أحل ب هب ب ا بباس و الصبباائل ،أو مببن لببيس ذل ب لتبباب مسبباوي لادلسببرل ن اجلزفببرة العرايببل آنببعاك ،أو
لاذلندوس و الباذف لما ن دول ارل آسيا  ،أو لاإلفزفدفن ن لاردستان و و .
ٕ-ل ّبرم ا﵁ اإلنسبان اعامبل مسبلماً و لبا راً ،و ر بن منزلتبه علبى لمب مبن خلقبه .و تاسبد أدلبل لمب ة مبن القبرآن الكبر ومبن
السبنل النبافبّبل علببى وببعا التكببر فسبتاى ن ذلببو ادلسببل و ب ادلسببل مببن أوبل األدفببان األخببرى ،أو مببن ال دفببن لببه،
ببسن الكرامببل البس برفل ش ب مسبباذ فتمتببن اببه اجلميببن مببن دون اسببتمناء ،ال ببرل ا ب النبباس يمببا وببا دنيبباي شس ب
اعتقادو أو سنسه أو لا  ،إذ القاعدة وي ادلساواة ،واجلمين ن ابلد اإلسبلم "أمل واشدة".

ٖ-إ ّن ا﵁ تعبباىل فببسمر االتعامببل احلسبب ى و ادلعببروف و العدالببل و اإلنصبباف مببن لببل اببخص مل فعبباد ادلسببلم أفباً مببا لانببت
عقيدته.
برو علببى اعتنببال اإلسبببلم و إن لببان فببدعاو اليببه ،ببان اإلسبببلم
ٗ-أقببر اإلسبببلم شرفببل االعتقبباد للنّبباس ،مبعبب ى أنببه ال فكب ّ
لغ ادلسلم معاادو و رعى شرمل اعائرو ال سعل القرآن من أسباب األذن ن القتال زتافل شرفل العبادة.
دل على وعا الكتاب و السنل.
٘-غلاز االاك ادلسلمي ن حتمل أعباء الدولل و إسناد الاظائف العامل اليه .و قد ّ
-ٙاب ّ ا﵁ سببحانه و تعباىل ن لتاابه وسبنل نبيّبه شب احلمافبل الكاملبل لغب ادلسبلم انصبال برػلل وا بحل مبن العبدوان
اخلارسي و الداخلي شىت فنعماا ااألمان و اإلستقرار.
--ٚم هام العمل فقاال -ن عصر احلدف م هام اجلنسيل أي ادلااطنل الىت جتعل ادلتمتن هبا ع باا ن دار اإلسببلم .و اذا
اعتعنببا ب ادلسببلم م بااطن لمسببلم تسببق اجلزفببل عببنه ذلببو ببان ال برأي ادلت ب عليببه ا ب ال قهبباء أن اجلزفببل
تسق عن العمي اذا ما شارب ن اف ادلسلم .
-ٛمن احلقال الؤ أقروا اإلسبلم لغ ادلسلم وي و افاو و أوقا ه و دقاهت  ،ذل و منه .
ادلسلم فتاارثبان يمبا ايبنه اذا لباناا مبن ملبل واشبدة اببل خببلف اب أوبل العلب  .امبا اذا اختل بت مللهب قبد اسباز
رتهار ال قهاء.
-ٜالنكاح عند ادللل األخرى ،سااء لاناا اول الكتاب او و  ،حي ن االسبلم ،شىت و لا لان سلال اً لسرفعتنا.

ٓٔ-و قببد ببرح ال قهبباء اببسن الببعمي ن ادلعببامبلت لادلسببلم قببد نببص ال قهبباء علببى ان " معاملببل أوببل العمببل سببائزة و إن
لاناا فستحلان اين اخلمر و اخلنازفر و فعملان الراا".
ٔٔ-ادلببنهج اإلسبببلمي وا ب و برف ن مسببسلل التكا ببل اإلستمبباعي و تابيقببه علبى رتيببن ابرائ ا تمببن مسببلم و ب
ادلسلم .
ٕٔ-ػلمي اإلسبلم عرأ

ادلسل و لرامته لما ػلمي عرأ ادلسل و لرامته .
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مصادر و مراجع البحث :

ٔ -أشكب ب ببام العمب ب ببل و ادلسب ب ببتسمني ن دار االسب ب بببلم :د.عبب ب ببدالكر زفب ب ببدان( ،ا ب ب ب وت-لبنب ب ببان) ،م سسب ب ببل الرسب ب ببالل ،و
المانيل(ٜٕٔٛ،أطروشل دلتارا  ،سامعلالقاورة) .
ٕ -األشكببام السببلاانيل و الاالفببات الدفنيببل :لئلمببام أاببا احلسببن علببي اببن زلمببد اببن شبيب البصببري البغببدادي ادلبباوردي
السا عي(تٗ٘ٓ-ه) ،ا وت ،دار الكت العلميل .
ٖ -أسببباب نببزول القببرآن :أ احلسببن علببي اببن أزتببد اببن زلمببد اببن علببي الااشببدي (تٗٙٛ-ه) ،تب  :د.مبباور فاسب
ال حل ،الرفاأ ،دار ادليمان .
ٗ -اإلا ببارات اإلذلي ببل اىل ادلباشب ب اال ب باليل :صلب ب ال ببدفن أ الراي ببن س ببليمان ا ببن عب ببد الق بباي الا ببان (تٚٔٙ-ه)،
حتقي  :زلمد شسن زلمد شسن السا عي(،ا وت-لبنان) ،دار الكت العلميل ،و االوىلٕٓٓ٘ ،
٘ -أ ال القانان أو ادلدخل لدراسل القانان:د.عبد الرزال السنهاري و د.أزتد شسمت أاا ستيت،القاورة.ٜٜٔٗ،
الصدة ،ا وت ،دار النه ل العرايل .
 -ٙأ ال القانان :د.عبدادلنع رج ّ
 -ٚأ ال النظام اجلنائي اإلسبلمي :زلمد سلي العاا.ٜٖٔٛ ،
بيب مببن األشباال و األمباال و احل ببدة و ادلتبباذ :تقب ّبي الببدفن أزتببد اببن علببي اببن عبببد القببادر ،أاببا
 -ٛإمتبباذ األمسبباذ مبببا للنب ّ
العب بباس احلس ببي العبي ببدي ادلس ببهار ا ببادلقرفزي(تٛٗ٘-ه) ،ت ب  :زلم ببد عبداحلمي ببد النميس ببي ،ا ب وت ،دار الكت ب
العلميل ،ؤ.ٜٜٜٔ ،
 -ٜالبحببر الزخببار اجلببامن دلببعاو علمبباء االمصببار :أزتببد اببن ػل ببىي ادلرت ببى (تٛٗٓ-ه)  ،القبباورة ،ادلابعببل السببنل
ا﵀مدفل. ٜٜٔٗ ،
ٓٔ -البحب ببر ا﵀ب ببي ن أ ب ببال ال قب ببه :اب ببدر الب ببدفن زلمب ببد اب ببن هبب ببادر الزرلسب ببي (ت ،)ٜٚٗ-و الماني ب ببل،ٜٜٕٔ ،
٘.ٕٕٔ/
ٔٔ -ادافببل ا تهببد و افببل ادلقتصببد :لئلمببام القا ببي أ الاليببد زلمببد اببن أزتببد القببرطيب االندلسببي السببه اببسان الراببد
احل يد (تٜ٘٘-ه) .
ٕٔ -اببدائن الصببنائن ن ترتي ب الس برائن:أاا اكببر اببن مسببعاد عبببلء الببدفن الكاسبباين (ت٘ٛٚ-ه)،و اجلماليببل،وٕ،
.ٜٔٛٙ
ٖٔ -تسرفت الاعي الان سرفر الاعي(تٖٔٓ-ه) ،مابعل دار ادلعارف ،مصر .
ٗٔ -التدفطن ادلنقال :همي وافدي.ٜٔٛ٘ ،
٘ٔ -التعامل من ادلسلم ن ابلد اإلسبلم :زلمد إقبال النائاي الندوي.
 -ٔٙالتعافش من ادلسلم ن ا تمن ادلسل  :د .منقع زلماد ،مكل ادلكرمل ،رااال العامل االسبلمي .
 -ٔٚالتحرفر و التنافر (حترفر ادلع ى السدفد و تنافر العقل اجلدفد من ت س الكتباب ا يبد )  :زلمبد الاباور ابن زلمبد
ان عااار التانسي (تٖٜٖٔ-ه)  ،تانس ،الدار التانسي للنسر.ٜٔٛٗ ،
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 -ٔٛت س ال خر الرازي ادلسبتهر االت سب الكبب وم باتي الغيب  :لئلمبام زلمبد البرازي خبر البدفن اابن العبلمبل بياء
الدفن عمر ادلستهر خباي الري (تٙٓٗ-ه) ،دار ال كر ،ؤ.ٜٔٛٔ ،
 -ٜٔت سب القببرآن العظببي  :اإلمببام اجلليببل احلببا ن عمبباد الببدفن أ ال ببداء إمساعيببل ااببن لمب الدمسببقي(تٚٚٗ-ه)،
ت  :مصا ى السيد وآخرون ،القاورة ،م سسل قرطبل ،ؤ.ٕٓٓٓ ،
ٕٓ -ت سب ب الق ببرطيب (اجل ببامن ألشك ببام الق ببرآن) :اإلم ببام ببس ال ببدفن أ عب ببد ا﵁ زلم ببد ا ببن أزت ببد ا ببن أ اك ببر ببرج
األنصاري القرطيب(تٙٚٔ-ه) ت  :د.عبدا﵁ ان زلسن الللي ،ا وت-لبنان ،م سسل الرسالل ،ؤ.ٕٓٓٙ ،
ٕٔ -سامن البيان عن تسوفل آي القرآن:أاا سع ر زلمد ان سرفبر الابعي(ت ،)ٖٔٓ-تب  :د.عببدا﵁ ابن عببد ا﵀سبن
الللي ،القاورة ،و األوىل.ٕٓٓٔ ،
ٕٕ -احل والعمل وتسث ادلات يهما  :لعلي اخل يف ،القاورة ،دار ال كر العر .ٕٓٔٓ ،
ٖٕ -شقال ادلااطنل :رااد الغنااي ،ادلعهد العادلي لل كر اإلسبلمي ،وٕ.ٜٜٖٔ ،
ٕٗ -شقال ادلااطنل:رااد الغنااي ،ادلعهد العادلي لل كر االسبلمي،و المانيل.ٜٜٖٔ،
ٕ٘ )ٕٗ( -شق ب ببال ب ب ب ادلس ب ببلم داخ ب ببل ا تم ب ببن االس ب بببلمي:وليداخلزعلي(الكتاب منس ب ببار ألكلوني ب ببا عل ب ببى ا ب بببكل
االنلنيتwww.alhassanain.com-ا.
 -ٕٙشقال ادلسلم ن ابلد االسبلم :أ.د .احل ان شس العافد ،ادلملكل العرايل السعادفل ،وٗ. ٕٓٓٛ ،

 -ٕٚاحلاار من أسل التعافش :د .عبدالعزفز ان عممان التاغلري ،القاورة ،دار السرول ،ؤ.ٜٜٔٛ ،

 -ٕٛاخلراج :لئلمام أ فاسف فعقاب ان إاراوي اش االمام أ شني ل (تٕٔٛ-ه .
 -ٕٜالدر ادلختار وشاايل اان عاادفن عليه ،ٕٗٗ /ٖ :و :استانبال.
ٖٓ -رد ا﵀تار على الدر ادلختبار ابرح تنبافر األاصبار :زلمبد أمب السبه اباان عاابدفن ،تب  :د.زلمبد اكبر إمساعيبل،دار
عامل الكت  ،الرفاأ.ٕٖٓٓ،

ٖٔ -الرسالل القع يل :ايت االسبلم تقي الدفن أزتد ان تيميل (تٕٚٛ-ه) ،القاورة ،ادلابعل السل يل.ٜٔٚٗ ،
ٕٖ -زاد ادلعب ب بباد ن وب ب ببدي خ ب ب ب العب ب ب باد :ااب ب ببن قب ب ببي اجلازفب ب ببل ،ب ب ببس الب ب ببدفن أ عبب ب ببدا﵁ زلمب ب ببد اب ب ببن أ اكب ب ببر الزرعب ب ببي
الدؽلسقي(ٔ .،)ٚ٘ٔ-ٜٙت  :اعي األرن وو وعبدالقادر األرن وو ،ا وت-لبنان:م سسل الرسالل . ٜٜٔٛ،
ٖٖ -سبل اذلدى والرااد ن سب ة خب العبباد ،زلمبد ابن فاسبف الصباحلي السبامي(تٜٕٗ-ه) ،تب  :عبادل أزتبد عببد
ادلاساد وعلي زلمد معاأ ،ا وت ،دار الكت العلميل،ؤ.ٜٜٖٔ ،
ٖٗ -الس الكب  :لئلمام زلمد ان شسن السيباين(،تٜٔٛ-ه) اش اإلمام أ شني ل .
ٖ٘ -السب ب ة النباف ببل :أا ببا ال ببداء إمساعي ببل ا ببن عم ببر اا ببن لم ب ب القرا ببي الدمس ببقي (تٚٚٗ-ه)  ،حتقي ب ب  :مص ببا ى
عبدالااشد ،ا وت ،دار ادلعر ل.ٜٔٚٙ ،
 -ٖٙارح الس الكب :لئلمام س األئمل السرخسي احلن ي،شيدر آااد-اذلند ،دائرة ادلعارف النظاميل،ؤ.ٖٖٔ٘ ،
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 -ٖٚاببرح النبباوي علببى ببحي مسببل :االمام ػلببىي اببن اببرف النبباوي الدمسببقي السببا عي (تٙٚٚ-ه)،ا ب وت ،دار
الكت العلميل ،و األوىل.ٕٓٓٓ ،
 -ٖٛادلسلم ن ا تمن اإلسبلمي :د .فاسف القر اوي ،وٕ.ٜٔٛٗ ،
 -ٖٜت الباري اسرح حي البخاري ،ا وت ،دار ادلعر لٖٜٔٚ ،هٕٖٗ /٘ : ،
ٓٗ -ت القدفر :زلمد ابن علبي زلمبد ابن عببدا﵁ السبالاين اليمب (تٕٔ٘ٓ-ه) ،دمسب  ،اب وت ،دار اابن لمب  ،دار
الكل الاي  ،ؤٔٗٔٗ ،ه .
ٔٗ -ال رول :االمام اهاب الدفن أ العباس أزتد الصنهاسي-القران(-تٗٙٛه) وهبامسبه (هتبعف ال برول والقااعبد
السنيل ن االسرار ال قهيل للسيت زلمد ان علي ان شس م ؤ ادلالكي مبكبل ادلكرمبل(تٖٔٙٚ-ه) ،ابدون طبعبل
وادون تارفت.
ٕٗ -ال كر السياسي من أ بلطان إىل زلمد عبدة :شارفل تا ي رلاود ،وٕ ،سنل ٕ.ٜٜٔ
ٖٗ -لتاب التعرف ات :علي ان زلمد اجلرساين (ت ٛٔٙ-ه) ،ا وت ،دارال كر ،ؤ.ٜٜٔٛ ،
ٗٗ -ال قتل للمرتد ادل سد ن القرآن :أ.د.مصا ى إاراوي الزدلي.
٘ٗ -ادلبساو :زلمد ان أزتد ان أ سهل للسرخسي ،ا وت ،دار ادلعر ل.ٜٜٔٛ ،
 -ٗٙادلدخل لدراسل التسرفن االسبلمي :د.عبدالرزتن الصاااين ،القاورة ،دارال كر،و المانيلٜٜٖٔ،
 -ٗٚادلصباح ادلن ن رف السبرح الكبب للرا عبي :أزتبد ابن زلمبد ابن علبي ادلقبري ال يبامي(تٚٚٓ-ه) ،اب وت ،دار
الكت العلميل ،ؤ.ٜٜٔٗ ،
 -ٗٛمعاملل ادلسلم ن ا تمن االسبلمي :د.إدوار ايل الدويب ،القاورة ،مكتبل رف  ،و األوىل.ٜٜٖٔ ،
 -ٜٗادلعج الاسي  :إاراوي مصا ى وآخرون ،اسانبال ،دارالدعاة ،و المانيل. ٜٜٔٛ،
ٓ٘ -ادلغ  :الان قدامل ادلقدسي ،حتقي  :د .عبدا﵁ الللي ،و د .عبدال تاح احللا .
ٔ٘ -مغ ا﵀تاج إىل معاين أل اا ادلنهاج :زلمد ان أزتد السراي اخلاي (تٜٚٚ-ه).
ٕ٘ -م ببردات أل بباا القببرآن الكببر  :الرا ب األ ب هاين(تٕٗ٘-ه) ،تب  :عببدنان ب اان داوودي ،قب -إفبران ،ليميببا،
وٕٗٔٗ٘ ،ه.
ٖ٘ -ادلقدمات ،الان راد .
ٗ٘ -من اجلليل ارح سلتصر خليل :زلمد ابن أزتبد ابن زلمبد علبيش ،أابا عببدا﵁ ادلبالكي(تٕٜٜٔ-ه) ،اب وت ،دار
ال كر.ٜٜٔٛ ،
٘٘ -مااطنان ال ذميان ،همي وافدي.ٜٔٛ٘ ،
 -٘ٙنظرفل احل  :د.زلمد سامي مدلار ،القاورة ،دار ال كر العر .
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