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  التعامل مع غير المسلمينب المتعلقة  المسائل العقدية

 العنزي سحالن بن عبيد بن عايد

  جامعـة-اإلسـالمية  الدراسـات قـسم - واآلداب الرتبيـة كليـة -قسم العقيدة والفلـسفة 

 . السعودية – الشمالية احلدود

 A@hotmail.com  : البريد االلكتروني  

  :المخلص

تقريـــر عقيـــدة الـــوالء والـــرباء يف التعامـــل مـــع غـــري املـــسلمني مـــع بيـــان  : أهـــداف البحـــث

توضـيح هـدي الـسلف للـدين، والتعامـل الـذي يقبلـه الـشرع ، الفرق بـني املـواالة املناقـضة 

ســلكت يف هــذا  :مــنهج البحــث . يف التعامــل مــع غــري املــسلمني ليتــسىن االقتــداء �ــم 

بعـد مجـع األدلـة  :  فـي البحـثأهم النتـائجالنقدي البحث املنهج االستقرائي التحليلي 

 باحلــسىن وتبــادل ني املــسلم مــع غـريمـن التعامــلال مــانع وأقـوال الــسلف ودراســة تبـني أنــه 

، وال يكــــره يف الــــدخول ذر مــــن مــــواال�م والرضــــا بكفــــرهماحلــــ مــــن ال بــــداملنــــافع ولكــــن 

 أو ، املداهنـــة يف الـــدينمعهـــم مـــن مـــل يف حـــال التعاتنبـــهجيـــب ال ، كمـــا  أحـــداإلســـالمب

أهـــم  .، أو التــشبه �ــم ممــا هــو مــن خــصائص ديــنهم  اإلســالم اعتقــاد صــحة ديــن غــري

حتتـــاج اىل توســـع يف  مـــسائل العقيـــدة املتعلقـــة بالتعامـــل مـــع غـــري املـــسلمني : التوصـــيات

  . دراسة ذلك  يف العقيدةحنث املتخصصني، الدراسة 

 التــشبه بغــري - املداهنــة - الــرباء - الــوالء -مفهــوم غــري املــسلمني  : الكلمــات المفتاحيــة

  .املسلمني 
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Contract issues related to dealing with non-Muslims 

Ayed bin Obaid bin Sahlan Al-Anzi 
Department of Belief and Philosophy - College of Education 
and Arts - Department of Islamic Studies - University of 
Northern Borders - Saudi Arabia. 

E-MAIL: A@hotmail.com 

Abstract  
 Research Subject: Doctrinal issues related to dealing with 
non-Muslims. Research Objectives: To  determine the 
doctrine of " Al-Wala' wal-Bara " in dealing with non-
Muslims with an explanation of the difference between 
loyalty contrary to religion, and dealing that is acceptable to 
Sharia Law, clarifying the guidance of the predecessors in 
dealing with non-Muslims in order to emulate them. 
Research Methodology: I followed in this research the 
inductive critical, analytical approach. The most important 
result of the research: After collecting the evidence and the 
sayings of the predecessors and studying it, it becomes clear 
that there is no objection to deal with non-Muslims with 
goodness and exchanging benefits, but it must be careful of 
their loyalties and accept their disbeliefs, and hate no one 
convert to Islam. It should also beware, in the case of dealing 
with them, against denouncing the religion, or believing the 
validity of any religion other than Islam, or imitating their 
religion characteristics. The most important 
recommendations:  The issues of belief related to dealing 
with non-Muslims need to be expanded in the study, we urge 
specialists to study them. 
Keywords: The concept of non-Muslims- "Al-Wala' wal-

Bara"- flattery- politeness. 
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ا :   
، والـــصالة والـــسالم علـــى نبينـــا حممـــد وآلـــه وصـــحبه وســـلم احلمـــد هللا رب العـــاملني 

  :أما بعد . أمجعني 

  ،رمحــة للعــاملني بعــث  ونبينــا  واإلحــسان،،العــدل و،اإلســالم ديــن الرمحــةديــن  

 وتبعــه علــى ذلــك ، التعامــل مــع غــري املــسلمنيحــسن وضــرب لنــا أروع األمثلــة يف 

   .ومن تبعهم من سلف هذه األمة  أصحابه رضوان اهللا عليهم

أل�ما أعمـال الوالء والرباء   عقيدة ال ينايف،أمر مشروعالتعامل مع غري املسلمني ف

مع أن نصوص الشرع جاءت مبينـة  وقد ألتبس على بعض املسلمني ذلك ، ،قلبية

ـــان سألةهلـــذه املـــ ـــارة وأ، أمت بي  وبينـــوا هـــاهـــل العلـــم قـــد فـــصلوا القـــول فيوأوضـــح عب

 مبــا ال يــدع  علــى فهــم ســلف هــذه األمــة،أحكامهــا املــستنبطة مــن الكتــاب والــسنة

  .عتقد  أو احنراف يف امل،ًجماال ألي لبس يف التصور 

ًسواء كان هـذا الفـرد مـسلما ، ه حفظ حقوقبني أكنافه يعيش نملاإلسالم يضمن و

 بلـــد اإلســـالم إقامـــة دائمـــة أو مؤقتـــة بالعهـــد أو غـــري مـــسلم، وســـواء كـــان يقـــيم يف

  .وامليثاق

املــسائل العقديــة  (نــوان عببكتابــة هــذا البحــث  املــشاركة ودأهــذا املوضــوع مهيــة وأل

  )  املتعلقة يف التعامل مع غري املسلمني

  : تقوم هذي الدراسة على اإلجابة  على التساؤالت التالية : مشكلة البحث 

  ؟ء يف التعامل مع غري املسلمني ما عالقة الوالء والربا

  ما الفرق بني املواالة املناقضة للدين، والتعامل الذي يقبله الشرع  ؟
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   يف التعامل مع غري املسلمني ؟ما هدي النيب 

  هل اإلسالم يكره أحد على الدخول فيه ؟

  ما املخالفات العقدية األكثر وقوعا حال التعامل مع غري املسلمني ؟

  :تتبني أمهية املوضوع يف النقاط التالية  : أ اع

واحلاجـة إىل  ،حـال التعامـل مـع غـري املـسلمنياملخالفات العقدية بعض انتشار -١

  بيان احلكم الشرعي فيها 

 املتعلقة بالتعامل مع غري احلاجة إىل حتصني ا�تمع من آثار املخالفات العقدية-٢

   .املسلمني 

املــــواالة املناقــــضة للــــدين، كثــــريين يف اخللــــط بــــني إزالــــة اللــــبس احلاصــــل عنــــد ال-٣

  والتعامل الذي يقبله الشرع  

 ا  ا رااف اأ  :  

يف التعامــل مــع غــري   أوثــق عــرى اإلميــانهــي الــيت ،الــوالء والــرباءعقيــدة تقريــر  – ١

  املسلمني 

  .ل الذي يقبله الشرع  التعام و،رق بني املواالة املناقضة للدين الفبيان  -٢

 مـع التمـسك بالثوابـت ، قـي تعاملـه مـع غـري املـسلمني هـدي النـيب  توضح -٣

  الشرعية 

حيــث االنفجــار املعــريف ) عــصر العوملــة(هــذا املوضــوع مهــم يف عــصرنا احلاضــر  -٤

  واحدة،ةالعامل قريتوثورة االتصاالت وتطور وسائل السفر واملواصالت حىت أصبح 

  . موقف السلف الصاحلة ليتسىن االقتداء �م فال بد من بيان

  ا  : وذلـك  ،تقـوم الدراسـة علـى املـنهج االسـتقرائي التحليلـي النقـدي

 التعامــل مــع غـري املــسلمني والــيت حيــصل عنــد املــسائل العقديــة األكثــر انتـشارا جبمـع
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علـى ، موضحا ذلك باألدلة مـن الكتـاب والـسنة مع عقيدة الوالء والرباءلبس فيها 

  . السلف الصاحل فهم

اءات ايتلخص يف األمور التالية    : إ :  

  ـ مجع املادة العلمية مث تقسيمها على حسب اخلطة١

  . ـ عزو اآليات إىل سورها ويكون ذلك يف املنت ٢ 

 ـ ختـريج األحاديـث إىل مـصادرها األصـلية فـإذا كـان احلـديث يف الـصحيحني أو ٣

 يف غريمهـا أذكـر مـصدره مث حكـم العلمـاء املتخصـصني أحدمها أكتفي به وإذا كـان

  . يف ذلك 

  . ـ مل أترجم ألحد من األعالم ،لشهر�م ٤

  فهـــرس املـــصادر -:  ـ ختمـــت البحـــث بـــبعض الفهـــارس التوضـــيحية وهـــي ٥ 

   فهرس املوضوعات- ٢  واملراجع

ا     :   لبحث إىل مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة قسمت ا  

  أمهية املوضوع وأهدافه وخطة البحث  :  يف املقدمة 

  : التمهيد فيه مطلبان 

   .التعريف بغري املسلمني: املطلب األول 

   .مفهوم التعامل مع غري املسلمني وعالقته بالوالء والرباء: املطلب الثاين 

  . متعلقة مع غير المسلمين المسائل العقدية ال: المبحث األول 

  حرية املعتقد وعدم اإلكراه يف الدين : املطلب األول 

    ال ينايف الوالء والرباءمعهماإلحسان والعدل : املطلب الثاين 

  حال التعامل مع غير المسلمين  عقدية مخالفات: المبحث الثاني 

  .املداهنة يف الدين : املطلب األول 
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  .حة دين غري اإلسالم اعتقاد ص: املطلب الثاين 

  .التشبه فيما هو من خصائصهم الدينية : املطلب الثالث 

  . وذكرت فيها أهم النتائج اليت مت التوصل إليها : اخلامتة 

  

 ت اراا:  

 ، وقـــد املوضـــوعهلـــا عالقـــة ب ي وجـــدت عـــدة دراســـاتالبحـــث والتحـــرمـــن خـــالل 

  :لدراسات من هذه اف استفدت منها يف مجع املادة العلمية

  .بالد اإلسالم، صاحل حسني العايدحقوق غري املسلمني يف  -١

 .اإلسالم وأهل الذمة، علي حسن اخلربوطلي  -٢

سـهل .  داألحكام والضوابط العقدية املتعلقـة بـاحلوار مـع غـري املـسلمني -٣

  العتييب

 منقذ بن حممود السقار. د يف ا�تمع املسلم غري املسلمني التعايش مع - ٤
اسات تدرس اجلانب الفقهي من حيث طريقة التعامل مع غري أغلب هذه الدر

ومل ختـــــصص لدراســـــة  ،وطريقـــــة احلـــــوار معهـــــم املـــــسلمني وبيـــــان حقـــــوقهم ،

املـــسائل العقديـــة املتعلقـــة   �ـــدف اىل بيـــان الدراســـةهـــذهو املـــسائل العقديـــة

دراسـة بعـض و،  ذلـك مـن  الـسلفموقـفبالتعامل مع غري املسلمني مـع بيـان 

    .  مع غري املسلمني عامل التحالدية اليت ينبغي ضبطها املسائل العق

يف ختامــه أســأل اهللا عــز وجــل التوفيــق والــسداد وأن يغفــر لنــا وجلميــع املــسلمني إنــه 

  .عني ه أمجمسيع قريب جميب وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحب
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ا   

  

  ا اول

ا  ا  
  

 املسلم ما سوى املسلمني من أهل امللـل والنحـل واألديـان، وهـم أقـسام يقصد بغري

فمنهم أهل حرب وأهل عهد، أمـا أهـل العهـد فهـم علـى ثالثـة أقـسام أهـل هدنـة، 

  .وأهل ذمة، وأهل أمان

واهلدنة والذمة واألمان ألفاظ عامة، تشمل املـستأمنني واملعاهـدين وغـريهم ممـن هـم 

 هدنــة أو أمــان، فذمــة املــسلمني وعهــودهم وأمــا�م يف بــالد اإلســالم بعقــد ذمــة أو

  ١.ثابتة لكل هذه األصناف

  

ُ﴿يـا أيـهـا الـذين آمنـوا أوفـوا : ًواألصل يف معاملـة هـذه األصـناف مجيعـا قولـه تعـاىل  ْ َ ََ َُ َ
ِ َّ َ ُّ

ِبـالعقود ُ ُ ْ واألصـل يف األمــان أن يكـون مــن الـوايل، ولــو أعطـاه أحــد )  ١( املائــدة ﴾ ِ

قــد أجــارت زينــب بنــت رســول اهللا عليــه الــصالة والــسالم أبــا املــسلمني ثبــت لــه، ف

فأمـضاه رسـول اهللا، كمـا أمـضى عليـه الـصالة والـسالم جـوار أم ؛العاص بـن الربيـع 

                                                 

  )٢/٨٧٤( م أنظر أحكام أهل الذمة، ابن القي-  ١
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قـــد أجرنـــا مـــن أجـــرت يـــا أم هـــانئ، إمنـــا جيـــري علـــى : " هـــانئ ألمحائهـــا فقـــال هلـــا 

  . ١"املسلمني أدناهم 

، -ً كائنا من كـان –مني ثبت أمانه ً وعليه فأي مسلم أمن حربيا دخل بالد املسل

ذمـــة املـــسلمني واحـــدة، يـــسعى �ـــا أدنـــاهم، فمـــن أخفـــر : "  قـــال رســـول اهللا 

   ٢"ًمسلما فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل منهم صرف وال عدل 

 يتبــني لنــا ممــا ســبق أن غــري املــسلم املقــصود بــه مــا ســوى املــسلمني مــن أهــل امللــل 

ن والنحــل، ســواء مــن أهــل الكتــاب أو غــريهم، فــإذا دخــل أحــد مــنهم بــالد واألديــا

املسلمني بعهد أو أمان، وأقام بينهم أو صاحلهم، فهو يف ذمة املسلمني وعهدهم، 

ًوأوفوا بالعهد  إن العهد كان مـسئوال ﴿: قال تعاىل  ُ ْ َ َْ َُ َ ْ َْ َْ َّْ ِ ِ ِ فاإلسـالم ). ٣٤(اإلسـراء  ﴾ ََ

  .دين رمحة وهداية وسالم

  

  
  

  

  

                                                 

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب أبواب اجلزية واملوادعة، باب أمان النساء  - ١

   ).٣٠٠٠( وجوارهن، ح 

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب أبواب اجلزية واملوادعة، باب أمث من  - ٢

  ). ٧٣٠٠( عاهد مث غدر، ح 
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ما ا  

  ا ا   ا و ء وااء
  

  : ضوابط التعامل مع غير المسلمين : المسألة األولى 

اإلســـالم ديـــن حيـــث علـــى األخـــالق احلـــسنة والتعـــامالت الطيبـــة وبـــذل اإلحـــسان، 

 الكتـاب والـسنة ونبينا عليـه الـصالة والـسالم بعـث باحلنيفيـة الـسمحة ولـذا جـاء يف

نصوص كثرية تبني طريقة التعامل مع غري املسلمني ومن أهم الضوابط للتعامل مـع 

  :غري املسلمني وفق النصوص الشرعية 

ً اعرتافــا وجوديـا ولــيس اعـرتاف بالــصحة، لقولــه ،االعـرتاف بوجــود الـدين اآلخــر-١ ً

ِلكـــم ديـــنكم ويل ديـــن ﴿ :تعـــاىل  ِ ِ
َ
َِ ْ ُْ ُُ َ﴿ال :  وقولـــه تعـــاىل ،). ٦(ســـورة الكـــافرون ﴾ َ

ِإكـراه يف الــدِّين ﴾ ِ َ َ ْ
 الــيت فيهــا ،والنــصوص الكثــرية يف الــسنة النبويــة). ٢٥٦(  البقــرة ِ

جــواز أخــذ العهــد واهلدنــة والــصلح مــن غــري املــسلمني، والنــصوص الــيت فيهــا النهــي 

 .عن قتل املعاهد والذمي واملستأمن

إخراجهم مـــن بـــعلـــيهم التعامـــل مـــع غـــري املـــسلمني باإلحـــسان وعـــدم العـــدوان -٢

 . ًالديار إال إن وقع منهم ما يوجب ذلك شرعا

ْ﴿ال يـنـهـاكم اللــه عــن الـذين مل يـقــاتلوكم يف الـدِّين ومل خيرجــوكم مــن : لقولـه تعــاىل 
ِ ِ

ْ َ ُْ ُ ُُ ُ َِ ُْ ْ َْ َِ ِِ ُ ََ َْ
ِ َّ َ ُ َّ ُ َ

ُدياركم أن تـبـروهم وتـقسطوا إليهم  إن الله حيب الم ْ َ ْ ْْ ُّ ُِ ِ
َ َّْ َّ ِ ِِ َ ُ ْ ُ َُ ُّ َ ْ َ ُِ َ

َقسطنيِ
ِ ِ ِ إمنا يـنـهاكم الله عـن ٨ْ َ ُ َّ ُ ُ َ َْ ََِّ

ْالذين قاتـلوكم يف الدِّين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخـراجكم أن تـولـوهم   ْ َ ْ ْ َ ُْ َْ َّ ِ َّ
َ َ َْ َ َُ ِ ِ ِ

َ ُ َْ َ ِْ َ َُ ُ ُ َُ ُْ
ِ ِ ِ َ َ
َومـــن يـتــــوهلم فأولئـــك هـــم الظـــالمون َُ ْ َ

ِ َّ
ُ ُ َُ ََِ ُ َّ

َ َ ، ففـــي هـــذه اآليـــات  ) ٩-٨(  املمتحنـــة ﴾٩َْ
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ـــذين مل دال ـــرب مـــع غـــري املـــسلمني ال لـــة واضـــحة علـــى وجـــوب التعامـــل بالقـــسط وال

  .يظاهروا علينا بالعداوة والقتال

ُِ﴿وال جتــادلوا : املنــاظرة واحلــوار والتفــاهم معهــم بــاليت هــي أحــسن لقولــه تعــاىل -٣ َُ ََ
ُأهل الكتاب إال باليت هي أحـسن  َ ْ َ ََ

ِ َِّ ِ َِّ ِ َِ ْ َ  الـسرية ، وجـاءت يف ) ٤٦(  العنكبـوت ﴾٤٦ْ

 وأن ذلـك  خلقـه ، وحـسن، يف تعاملـه مـع املخـالفنيالنبويـة مواقـف كثـرية للنـيب 

 .هم كان سبب يف إسالم عدد كبري من
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  : عالقة الوالء والبراء بالتعامل مع غير المسلمين : المسألة الثانية 

  ١.البغض واملعاداة: والرباء جيمعه . احلب والنصر: الوالء جيمعه 

ومهــا أمــران يتعلقــان بالعقيــدة مــن حــب اإلســالم وأهلــه، وبغــض الكفــر وأهلــه، وال 

  .ميس الذوات واألشخاص إال أن يكونوا حماربني لدين اهللا

 –  –وعقيـدة الـوالء والـرباء ال يعـين متـين الـسوء للمخـالف فقـد كـان مـن هديــه 

:  فقـال –  –الدعاء للمخالف باهلداية، فقد جاء الطفيـل بـن عمـرو إىل النـيب 

ِاللهم اهد وأت �م: ًإن دوسا قد عصت وأبت فادع اهللا عليهم، فقال  ٍ.٢  

يهــديكم اهللا ويــصلح :  فيقــول هلــم –  -بــل كــان اليهــود يتعاطــسون عنــد النــيب 

  ٣.بالكم

فــالوالء والـــرباء عقيـــدة صــافية ال تتنـــاىف مـــع التعامـــل مــع غـــري املـــسلمني وال تـــستلزم 

لعلمــاء بــني املــواالة التامــة الكاملــة للكفــار بالرضــى عــن القتــل والفــساد، فقــد فــرق ا

دينهم أو تـصحيح مـذهبهم أو حـب ظهـور الكفـر علـى اإلسـالم وحنـو ذلـك فهـذا 

:  عنـد تفـسريه لقولـه تعـاىل – رمحـه اهللا –من موجبات الكفر، قال اإلمـام الطـربي 

ِ﴿ال يـتخــذ المؤمنــون الكــافرين أوليــاء مــن دون
ُ ْ

ِ ِ ِ
َ ََ

ِ
ْ ََ ِ ِ َِ ْ َْ ُ ْ ُ َّ َ المــؤمنني  ومــن يـفعــل ذلــك فـلــيس َ ْ ََ َْ

َِ ْ َ َ َْ َ َُ
ِِ ْ ْ

ـــــه نـفـــــسه  وإىل اللـــــه  ـــــه يف شـــــيء إال أن تـتـقـــــوا مـــــنـهم تـقـــــاة  وحيـــــذركم الل ِمـــــن الل ِ ِ َِّ َّ َّ ََّ ِ ِ
َ َ ُْ ُ ََ ْ َ ُ ُُ

ِّ ُ ً َ ُ ْ ُ َُ َّ ْ َ ٍ
ْ َ ِ

َ
ُالمصري

ِ
َ    ) ٢٨(  آل عمران ﴾٢٨ْ

                                                 

 ٩مية، صالفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، ابن تي: أنظر - ١

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، باب الدعاء للمشركني  - ٢

  )٢٧٧٩( باهلدى ليتألفهم، ح 

صححه األلباين يف صحيح سنن  ) ٢٧٣٩(  ح ٨٣ / ٥سنن الرتمذي،  - ٣

 الرتمذي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
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ًلكفار ظهرا وأنصارا ال تتخذوا أيها املؤمنون ا"  : - رمحه اهللا –قال اإلمام الطربي  ً

توالــو�م علــى ديــنهم، وتظــاهرو�م علــى املــسلمني مــن دون املــؤمنني وتــدلو�م علــى 

عورا�م؛ فإنه من يفعـل ذلـك فلـيس مـن اهللا يف شـي، يعـين بـذلك قـد بـرئ مـن اهللا 

) إال أن تتقـوا مـنهم تقـاة ( وبرئ اهللا منه بارتداده عن دين اهللا ودخولـه يف الكفـر، 

نـــــوا يف ســـــلطا�م فتخـــــافو�م علـــــى أنفـــــسكم، فتظهـــــروا هلـــــم الواليـــــة مبعـــــىن أن تكو

بألــسنتكم وتـــضمروا هلــم العـــداوة وال تــشايعوهم علـــى مــا هـــم عليــه مـــن الكفـــر وال 

  .١"تعينهم على مسلم بفعل 

سلمني من الكبائر واملعاصي وذهب عامة العلماء إىل أن التجسس للكفار على امل

َُ﴿يا أيـها الـذين آمنـوا :  مساه يف كتابه مواالة بقوله اليت ال خترج من امللة مع أن اهللا ََ
ِ َّ َ َُّ

ِال تـتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تـلقون إليهم بالمودة  َّ َ َ ْ ْ َْ ِ ِ َِْ َ ُِّ ُ َْ َ َ
ِ
َْ َُّ ُ َُ َ ُ َِ   .  )١( املمتحنة ﴾١َّ

 يف فــتح مكــة عنــدما أرســل  لــذلك حــديث حاطــب رضــي اهللا عنــهوممــا اســتدلوا بــه

فــسأله النــيب  ، فعنــدما نــزل الــوحي بــذلك ، وم النــيب رســالة لقــريش خيــربهم بقــد

 : " فذكر أنه مل يفعله كفرا وال ارتدادا " َيا حاطب ما محلك على ما صنعت ،ً ً

ِيــد عنــد قــريش يــدفع �ــا عــن أهلــه، فقــال النــيب لــه عــن اإلســالم، وإمنــا فعلــه ليكــون ٍ َ ٌ 

 " ٢   "ًوال تقولوا له إال خريا" : ، ويف لفظ"لقد صدقكم.  

                                                 

 ، حتقيق أمحد ٣١٣ / ٦جامع البيان يف تأويل القرآن، ابن جرير الطربي،  - ١

  هـ١٤٢٠ ١حممد شاكر، مؤسسة الرسالة ط

  )٢٨٤٥(برقم /  باب اجلاسوس/  كتاب اجلهاد والسري /أخرجه البخاري يف صحيحه - ٢

 باب من فضائل أهل بدر رضي اهللا / فضائل الصحابةكتاب/  صحيحه  مسلم يف،

 ٢٤٩٤ رقم  / عنهم
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ّالتكفري بــبعض صــور املــواالة إمنــا هــو يف التكفــري املطلــق، وأمــا احلكــم علــى معــني فــ ّ

ِال بـد مـن تـوألنـه ّبالكفر والردة بإطالق، فال جيوز؛  كمـا  وانـع،م شـروط وانتفـاء فرّ

  . والبدع ًهي قاعدة أهل السنة واجلماعة يف باب التكفري، خالفا ألهل الغلو

ًاإلكـــراه والتأويـــل عـــذرا شـــرعيا يف بـــاب  اعتبـــارب ،العلمـــاءأهـــل ّدلـــت أقـــوال كمـــا   ً

ٌَالوعيد، فال يكفر من كان مع الكفار يف صفهم وهو مكره، أو   مينع حلوق،املواالة ِّ ّ َ ْ

  .ّمتأول

  ومما يستدل به حديث أم سلمة رضي اهللا عنها يف اجليش الذي خيسف فيه 

ّإ�ـــم يبعثـــون علـــى نيـــا�م" :   قـــال ٍويف روايـــة ملـــسلم، ١ "ُ َفكيـــف مبـــن كـــان " : ٍ

ُوفــيهم أســواقهم، ": وعنــد البخــاري مــن حــديث عائــشة رضــي اهللا عنهــا ،٢"ً كارهــا َ ِ ِ

ُومن ليس منـهم ْ ِ َ َ"٣.   

 تــدل أن األمــر راجــع إىل النيــة ، ففــي هــذا اجلــيش الكــاره، وفــيهم فهــذه األحاديــث

  . اخلدم ومن ليس منه يوم القيامة يبعثون على نيا�م 

فهــو ه الــوالء والــرباء هلمــا حــدود، فمــا نقــص عــن حــدودأن : نــستخلص ممــا ســبق 

واإلسالم يف كل شؤونه وسط بني الغايل واجلايف واإلفراط  ٌتفريط، وما زاد فهو غلو

  .والتفريط

                                                 

   صححه االلباينو)  ٢١٧١(ديث  رقم احل٤٦٩/ ٤ /  يف جامعهالرتمذي أخرجه -  ١

باب اخلسف باجليش  / كتاب الفنت وأشراط الساعة /  أخرجه مسلم يف صحيحه - ٢

   )٧٤٢١( رقم احلديث / الذي يؤم البيت 

رقم / باب ما ذكر يف األسواق / كتاب البيوع /  أخرجه البخاري يف صحيحه - ٣

)٢٠١٢ (  



       

 

 
 

 
 
 

٣٩٤

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

 مع شخـصه مـع الـرباءة مـن دينـه، فيجـوز اإلحـسان  التعاملألن غري احملارب يشرع

ا من شأنه حتبيبه لالسـالم ،  ،ورد التحية وكل مإليه والصدقة عليه، وإعطاؤه اهلدية

  .  وسلف هذه األمة وهذا هو هدي نبينا 
 

  





       

 

 
 

 
 
 

٣٩٥

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

  
  ا اول

 ا   ا ا ا  

  
  ا اول

ا  اها و ا   
  

، يقـول مـرتبط حبكمتـهو  الكونيـةمبـشيئة اهللا تعـاىل واقـعشـرائعهم اختالف البشر يف 

 مي زي ري ٰى  ىنين نن من زن رن	 ُّ   : تبارك وتعـاىلاهللا

 ٤٨: ا�ائدة َّ حبخب جب مئهئ  خئ حئ جئ يي ىي ني

هذا إخبار عن األمـم املختلفـة األديـان باعتبـار  : "- رمحه اهللا -قال ابن كثري 

ـــشرائع املختلفـــة يف األحكـــام املتفقـــة يف  ـــه رســـله الكـــرام مـــن ال ـــه ب ّمـــا بعـــث الل

  ١".التوحيد 

  

 خن حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل   ُّ:  وقــــــال تعــــــاىل

 ١١٩ - ١١٨: هود َّ ىهيه مه ينجه ىن من

                                                 

  .)٣/١٢٩ (/ اين كثري / تفسري القرآن العظيم  ١



       

 

 
 

 
 
 

٣٩٦

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

وقــد نــص تعــاىل علــى أن االخــتالف لــيس مــن ":  - رمحــه اهللا -قــال ابــن حــزم

 أرادٍعنده، ومعىن ذلك أنه تعاىل مل يرض به، وإمنا أراده تعاىل إرادة كون، كما 

 ١".الكفر وسائر املعاصي

يؤمنــون، ومهمــة الــدعاة الــبالغ  النــاس ال كثــري مــنفهدايــة اجلميــع مــن احملــال، و

ًبالطرق املشروعة، واهللا يتوىل حساب املعرضني يف اآلخرة، قال اهللا خماطبـا نبيـه 

   :  

  : وقـال تعـاىل ،٨٢:  ا�حلَّ ىف يث ىث  نث مث زث رث ُّ 

 جت هب خبمب حب  جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ُّ 

 ٢٠:  آل عمرانَّ خت حت

 َّ جم  هل مل خل حل جل مك لك ُّ  :  وقولــــــه تعــــــاىل

 ٢٢ - ٢١: الغاشية

 ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  ُّ   : وقولـــــه تعـــــاىل 

 ٩٩:  يو�سَّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

معــــىن اآليــــات أن مــــن أعــــرض عــــن النظــــر واالســــتدالل واإلميــــان ؛ فإمنــــا علــــى 

   ٢. ده يهدي من يشاء ويضل من يشاءالرسول البالغ أما اهلدية فإىل اهللا وح

                                                 

   )٢/٦٤(بن حزم األندلسي ا  /صول األحكامأ اإلحكام يف -١

هشام : احملقق  ).١٠/١٦١/ (القرطيب / اجلامع ألحكام القرآن  :  انظر أقوال املفسرين -٢

 ١٤٢٣: الطبعة  /  دار عامل الكتب، الرياض، اململكة العربية السعودية/مسري البخاري

  /امع بني فين الرواية والدراية من علم التفسريفتح القدير اجل:   ، أنظر  م٢٠٠٣/ هـ

  بريوت/  الناشر دار الفكر ).٣/٩٠/ (الشوكاين  حممد بن علي 



       

 

 
 

 
 
 

٣٩٧

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

 ،ا يـشاء مـن املعتقـد خيتـار مـهوف فال يكره غري املسلم بالدخول يف اإلسالم؛ وعليه

، ٢٥٦:  ا�قـــرةَّ جهمه هن  من خن حن ممجن خم حم جم  ُّ : قــال تعــاىل

  .واهللا يتوىل يف اآلخرة حسابه

ًوقــد امتثــل الــسلف الــصاحل هــذا اهلــدي، فلــم يكرهــوا أحــدا يف الــدخول باإلســالم  

: لعجــوز  نــصرانية: "  قــال – رضــي اهللا عنــه –ومــن ذلــك أن عمــر بــن اخلطــاب 

أنـا عجـوز كبـرية، واملـوت أقـرب : ً بعث حممـدا بـاحلق قالـتأسلمي تسلمي، إن اهللا

   ١ ."ال إكراه يف الدين : " اللهم اشهد، وتال: ّإيل ؛ فقال عمر

 علــــىً أحــــدا أجــــرب أنــــه ،خلفائــــه مــــن أحــــد عــــن وال ، النــــيب عــــنيثبــــت  ملو

  ٢.اإلسالم  

ستأمن على أنه من أكره الذمي أو امل: نص ابن قدامة الفقيه احلنبلي رمحه اهللا 

  ٣.ًعلى اإلسالم، ال يصح إسالمه حىت يوجد منه ما يدل على إسالمه طوعا 

  

     يتبني لنا حرية معتقـد اإلنـسان فـال يـصح إكراهـه للـدخول يف اإلسـالم ، وإمنـا 

 الواجــب الــدعوة والـــبالغ أمــا هدايــة التوفيـــق بيــد اهللا جــل وعـــال يهــدي مــن يـــشاء

   .ته  بعدله وحكم ويضل من يشاءبفضله وكرمه، 
 

  
 

                                                 

  .٣٢/ ١ /   الكربى يف السنن البيهقيأخرجه -  ١

 ) .٢/٩٣ / (السرخسي /شرح السري الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين  : انظر - ١
، وانظر كشاف القناع للبھوتي )٩/٢٩(المغني ) .  ١٠/٩٦ (ابن قدامة/ املغين : أنظر  -  ٣

)٦/١٨٠.(  



       

 

 
 

 
 
 

٣٩٨

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

ما ا  

  ان وال   ا   اء وااء
 املـسلمني بـرب خمـالفيهم يف الـدين، الـذين مل ، الكرميكتابه يف  عز وجل أمر اهللا

ـــــاألذى والقتـــــال قـــــال تعـــــاىل  ىب نب مب زب رب يئ  ُّ : يتعرضـــــوا هلـــــم ب

 يث نثىث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب

      ٨:  ا�متحنةَّ	 ىق يف ىف

الـــذين مل غـــري املـــسلمني  علـــى وجـــوب التعامـــل بالقـــسط والـــرب مـــع تـــدل اآليـــة

   ١. يظاهروا علينا بالعداوة والقتال

 بنـت أيب بكـر رضـي اهللا عنهـا مـع وقد ذكر مجع من أهل العلم أن قصة أمسـاء

 إن أمــي قــدمت وهــي راغبــة، ":جــاء فيــه قوهلــا ،  ســبب لنــزول اآليــةأمهــا، هــي

   ٢.  "لي أمكنعم ص: أفأصل أمي؟ قال

، ما هو أوسع من العدل؛ ألن العدل مأمور به مع واملقصود بالقسط يف اآلية 

   ٣. .ًكل أحد، مقاتال أو غري مقاتل

 حـسن العــشرة وصـلة الــرحم حـىت مــع اخـتالف الــدين ، فقـد أمــر  أوجــباإلسـالمو

 حبــسن الــصحبة للوالــدين وإن جهــدا يف رد ابنهمــا عــن التوحيــد إىل ســبحانه وتعــاىل

 مث ُّ  :، قــال تعــاىل لــشرك، فــإن ذلــك ال يقطــع حقهمــا يف بــره وحــسن صــحبتها

 يكمل ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث

                                                 
    ٣٢٣ / ٢٣/ ابن جرير الطربي  / جامع البيان يف تأويل القرآن: انظر   -   ١
  )١٠٠٣( يف صحيحه رقم  ومسلم ٢٦٢٠ يف صحيحه برقم البخاريأخرجه  -   ٢

      /٥٩ / ١٨ /القرطيب / اجلامع ألحكام القرآن : انظر  -١



       

 

 
 

 
 
 

٣٩٩

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

 زي ري ينٰى ىن نن من زن  ممرن ام يل ىل

 ١٥:  لقمانَّ حئ جئ يي ىي  ني مي

إن حرصـــــا عليـــــك كـــــل احلـــــرص، علـــــى أن : "  - رمحـــــه اهللا -قـــــال ابـــــن كثـــــري

ن تـصاحبهما تتابعهما على دينهما؛ فال تقبل منهمـا ذلـك، وال مينعـك ذلـك أ

ًيف الدنيا معروفا أي حمسنا إليهما ً "١  

   .٢) الرب حسن اخللق: (  بقوله   وقد وضحه رسول اهللا 

 لــني القــول علــى ســبيل اللطــف هلــم والرمحــة، ال علــى ســبيل :ومــن صــور الــرب 

ًاخلــوف والذلــة، واحتمــال إذايــتهم يف اجلــوار مــع القــدرة علــى إزالتــه، لطفــا منــا 

ًظيما ، والدعاء هلم باهلدايـةً�م، ال خوفا وتع
، وأن جيعلـوا مـن أهـل الـسعادة، ٣

، نــصيحتهم يف مجيــع أمـــور ديــنهم، وحفــظ غيبـــتهم إذا تعــرض أحــد ألذيـــتهم 

ُ وكل خري حيسن من األعلى مع األسـفل أن يفعلـه، ومـن العـدو ٤عيادة املريض
  ٥ .أن يفعله مع عدوه، فإن ذلك من مكارم األخالق 

                                                 

      ٤٣٥ -٤٣٤/ ٢/ القرايف /  الفروق ٥٣٨ / ٣/  تفسري ابن كثري -  ١

برقم / تفسري الرب واألمث / كتاب الرب والصلة اآلداب /   أخرجه مسلم يف صحيحه - ٢

)٦٦٨٠( 
أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلهاد  ،" ً اللهم اهد دوسا، وائت �م"حديث   -  ٣

   )٢٧٧٩(برقم /كني باهلدى ليتألفهمباب الدعاء للمشرباب / والسري 

/ كتاب االميان / أخرجه مسلم يف صحيحه :  عمه أبا طالب احلديث  عاد النيب -  ٤

: ، وكذلك عاد ابن جاره اليهودي ) ١٤١(ح /باب أول االميان قول ال اله اال اهللا 

باب إذا أسلم الصيب فمات هل /  كتاب اجلنائز / يف صحيحه  أخرجه البخاري

  )١٢٩٠(ح  /  عليه وهل يعرض على الصيب اإلسالميصلى

  ٤٣٥ -٤٣٤/ ٢/ القرايف / الفروق :  انظر -  ٥



       

 

 
 

 
 
 

٤٠٠

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

أهل الذمـة وانتقـاص حقـوقهم، وجعـل نفـسه الـشريفة  من ظلم وحذر النيب 

ًمــن ظلــم معاهــدا أو انتقــصه حقــه أو كلفــه : (ًخــصما للمعتــدي علــيهم، فقــال

  ١).ًفوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة 

أكد أن ظلم غـري املـسلم موجـب النتقـام اهللا الـذي يقبـل شـكاته ودعوتـه كما 

 فإنـه -ً وإن كـان كـافرا -اتقـوا دعـوة املظلـوم  :( سلم ، فقـال على ظامله املـ

  ٢).ليس دو�ا حجاب 

أما منتهى الظلم وأشنعه، فهو قتل النفس بغري حق، هلذا جاء فيه أشد الوعيد 

ًمـن قتـل معاهـدا مل يـرح رائحـة اجلنـة، وإن رحيهـا ليوجـد  : (وأعظمه، يقول  َ
   ٣).ًمن مسرية أربعني عاما 

ل املـــــسلمني مـــــع أهـــــل ذمـــــتهم كثـــــرية، منهـــــا العـــــدل معهـــــم يف وشـــــواهد عـــــد

خـــصومتهم مـــع اخللفـــاء واألمـــراء، ومنـــه خـــصومة اخلليفـــة علـــي بـــن أيب طالـــب 

  ٤ .رضى اهللا عنه مع يهودي يف درعه 

وقد شهد املؤرخون بسمو حضارتنا يف هذا الباب، فقد اعرتف نصارى محص 

  ٥:نهحني كتبوا إىل أيب عبيدة بن اجلراح رضى اهللا ع

                                                 

، وصححه )٢٧٤٩(، و حنوه يف سنن النسائي ح )٣٠٥٢(  أخرجه أبو داود يف سننه ح ١

 ).٢٦٢٦(األلباين يف صحيح أيب داود ح 

 رقمبالصحيحة السلسلة ،وصححه األلباين يف )١٢١٤٠( أخرجه أمحد  يف املسند ح ٢

)٧٦٧ ( 

باب إمث من قتل /  كتاب أبواب اجلزية واملوادعة /  أخرجه البخاري يف صحيحه - ٣

  ).٣١٦٦(ح  /  معاهدا بغري جرم

 )٥ -  ٨/٤(لبداية والنهاية ا:  انظر -  ٤

 )١٨٧(رواه البالذري يف فتوح البلدان  -  ٥



       

 

 
 

 
 
 

٤٠١
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ـــايف األعمـــال القلبيـــة  ـــا أن التعامـــل مـــع غـــري املـــسلمني يف الظـــاهر ال ين يتـــنب لن

  .املتعلقة بالوالء والرباء من احلب والبغض 

  

  



       

 

 
 

 
 
 

٤٠٢

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

  

 اما   

ا ا  ا  

ا     
  

 يف ســـوف اختـــصر علـــى ثـــالث مـــسائل هـــي األكثـــر وقوعـــا

 وهـي ؛مع غري املسلمني وحصل فيهـا االلتبـاس عند التعامل نظري،

بغري التشبه و  ، دين غري اإلسالم اعتقادصحة، واملداهنة يف الدين 

ــــةاملــــسلمني   وإليــــك تفــــصيلها يف فيمــــا هــــو مــــن خصائــــصهم الديني

  ثالث مطالب 

  




       

 

 
 

 
 
 

٤٠٣

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

  ا اول 

ا  اا   

  
الـــشيء ويـــسرت مـــأخوذة مـــن الـــدهان، وهـــو الـــذي يظهـــر علـــى : املداهنـــة 

صانعة مــن أجــل الــدنيا، والتنــازل عمــا جيــب علــى املــ مثــل ومداهنــة الكفــار ،باطنــه 

 ومعاشــر�م وهــم علــى كفــرهم وتــرك �ــماملــسلم مــن الغــرية علــى الــدين، االســتئناس 

تــرك الــدين لــصالح ،  إظهــار الرضــا مبــا هــو فيــه  ، اإلنكــار علــيهم مــع القــدرة عليــه

  ١. يف النفسواظهار املوافقة حلظ،  الدنيا

  :  وقد ورد يف الكتاب والسنة النهي عن املداهنة منها 

  جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ    : تعــاىلقولــه

آل  َّ خفمف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

  ٢٨: عمران

َّألن حمل ذلك يف حالة ؛ًهذه اآلية الكرمية فيها منع مواالة الكفار مطلقا   َّ

َيف مـواال�م، بقـدر املـداراة ، ويـشرتط االختيار، وأما عند اخلوف والتقيـة، فـريخص 

 ٢" يف ذلك سالمة الباطن من تلك املواالة

ــــهو ــــمَّ مح جح مج حج مث ُّ  :  تعــــاىلقول فكفــــار قــــريش ، ٩:  القل

 معهـم فـال يــسفه آهلـتهم ويـسكت عــن بـاطلهم فــاذا ن يلـني النــيب أيطمعـون يف 

                                                 

 ، ٤٥٤  ، ٥٢٨ / ١٠/ ابن حجر   / فتح الباري شرح صحيح البخاري:  انظر-   ١ 

  ٢٣١ ابن القيم ،  ص/ الروح

  ١/٤١٣/ الشنقيطي  / أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن:  انظر -  ٢



       

 

 
 

 
 
 

٤٠٤

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

 مل يداهنهم وامنـا أظهـر يعادونه، ولكن النيب  فعل ذلك فسوف يرضون عنه وال

 وذلك منة من اهللا عليه ورمحـة منـه جـل وعـال لنبيـه ،احلق وأعلن الرباءة من باطلهم

١.. ولقد عصمه اهللا من الوقوع يف الزلل ومداهنة أهل الباطل ،حممد 
  

 نن من  زن رن مم ام يل ُّ  : قولـــــه تعـــــاىل مـــــن األدلـــــةو

  ١١٣:  هودَّ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

ُتــركن إلــيهم، وال تنكــر علــيهم الــذي قــالوا، وقــد  ،دهــان، اإلهــو " الركــون"
  ٢.   َقالوا العظيم من كفرهم باهللا وكتابه ورسل

   :النبوية ألدلة من السنة ا

 وعـدم ، علـى احلـق لثبـات رسـول اهللا ؛عديـدة حفظت لنا السرية املطهرة صورا 

نــاس وأحــسنهم ألــني ال مــع أنــه  ديــن اهللا تعــاىل، قبولــه أي مــساومة أو جماملــة يف

  .خلقا وأشدهم حياء

هلـم فلنعبـد ، يـا حممـد : فقد اعرتضه سادة قريش يوما وهو يطوف بالكعبة، فقالوا

فــأنزل اهللا تعــاىل فــيهم .! فنــشرتك حنــن وأنــت يف األمــر، وتعبــد مــا نعبــد ، مــا تعبــد 

  .٣. إىل آخر السورة ) ال أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون(

ُّ مــــن بــــاب التلطــــف  املــــسلمني مثقفــــيعلــــى بعــــض  قــــد يــــدخلالــــشيطانو ِ

 فيحرفــون أو يؤولــون ديــن بالنــاس، وحتــسني صــورة اإلســالم يف نظــر غــري املــسلمني،

   .اهللا وهذا من الضالل 

                                                 

 ٥٣٤ / ٢٣تفسري الطربي :   انظر -  ١

  ٥٠١ - ٥٠٠ / ١٥/ تفسري الطربي :  انظر -  ٢

  ٨٣-  ٨٢/ ٣/ ابن كثري /  ،والبداية والنهاية )٢٤/٧٠٣" ( جامع البيان : انظر -  ٣



       

 

 
 

 
 
 

٤٠٥

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

ولذا جيب التحذير حال التعامل مع غري املسلمني من املداهنة يف الدين ، 

  . ة للدين خبالف املداراة اليت فيها مصلحبأي صورة من صور املداهنة 

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       

 

 
 

 
 
 

٤٠٦

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

  

ما ا  

   د  ااد 
  

  :الواجـــب علـــى العبـــد أن يعلـــم أن ديـــن اهللا واحـــد وهـــو اإلســـالم، كمـــا قـــال تعـــاىل

ـــرانَّ	 مبنب زب  رب يئ ىئ ُّ   َّ ٍّ ُّ   :، وقـــال ١٩:  آل عم

   َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ

 بغـري ديـن اإلسـالم، وهـذا اء عليهم السالم من األنبيومل يأت نيب،  ٨٥: آل عمران

قـــدر مـــشرتك متفـــق عليـــه بـــني مجيـــع األنبيـــاء ، مث يقـــع التمييـــز بيـــنهم يف تفاصـــيل 

األنبيــاء إخــوة لعــالت ، أمهــا�م شــىت وديــنهم "  :  الــشرائع ، وهلــذا قــال النــيب 

    . ١" واحد 

  

بــني مجيــع علمــاء أمــر جممــع عليــه االعتقــاد بــأن مجيــع األديــان منــسوخة باإلســالم، و

  . بالكتاب والسنة واإلمجاع كفرهم املسلمني ، ثبت 

  

 َّ مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث  ُّ  : فمن القرآن قوله تعاىل 

  ٧٣: ا�ائدة

                                                 

 واذكر يف الكتاب مرمي إذ (باب / كتاب األنبياء /  يف صحيحه البخاريأخرجه - ١

  ).  ٣٢٥٩ ( ح١٦مرمي  / )انتبذت من أهلها 



       

 

 
 

 
 
 

٤٠٧

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

والــذي نفــس حممــد بيــده ، ال يــسمع يب أحــد مــن هــذه  : " ومــن الــسنة قولــه 

يــــؤمن بالــــذي أرســـــلت بــــه إال كــــان مـــــن األمــــة يهــــودي وال نــــصراين مث ميـــــوت ومل 

  ١" صحاب النار أ

سـليمان و ، ٣، وابن حزم الظـاهري .٢نقل اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن تيمة رمحه اهللا 

    ٤. بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب

 اعتقـاد صـحة ،مـل مـع غـري املـسلمنيمن األخطاء اليت حتصل بـسبب التعا

ــــني  أوأو الرضــــى بكفــــرهم، أو عــــدم تكفــــريهم، ،رالكفــــاديــــن   دعــــوى التقــــارب ب

   ،مجع أهل األديان السماوية على امللة اإلبراهيمية  أو وحدة األديان ، أو،األديان

   . واحلذر منها وكل هذا من املخالفات العقدية اليت جيب التنبه هلا

  

  
  

  

                                                 

   أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإلميان ، باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد -  ١
َإىل     )٤٠٣( مجيع الناس ونسخ امللل مبلته ، حِ

  و )١٢/٤٩٦ ( مجع عبدالرمحن بن قاسم / ابن تيمية / موع الفتاوى  جم:   انظر -٣ 

)٣٥/٢٠١(  

/  ابن حزم الظاهري  / مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات:   انظر -  ٣

    ١١٩ص

من / ٣٨، ص  سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب / أوثق عرى اإلميان -  ٤

  الوليد بن عبدالرمحن بن حممد آل فريان. د: حتقيق  / كتاب جمموع الرسائل



       

 

 
 

 
 
 

٤٠٨

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

  

ا ا  

ا     ا  
  

املقاصـد والغايـات الـيت جـاء ترك التشبه بالكفار يف أعمـاهلم وأقـواهلم وأهـوائهم مـن 

 زن رن مم ام يل  ُّ  : ، كمـــــا يف قولـــــه تعـــــاىل �ـــــا القـــــرآن الكـــــرمي 

قـــول و، ١٨:  ا�اثيـــةَّ ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من

  جح مج حج مث هت مت خت حت جت ُّ : اهللا تعـــــــــــــــــــاىل 

 مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

   :  ا�ديدَّ  جف مغ جغ مع مظجع حط

وهلــــذا �ــــى اهللا املــــؤمنني أن  ":قــــال ابــــن كثــــري رمحــــه اهللا عنــــد تفــــسري هــــذه اآليــــة   

   .  ١"يتشبهوا �م يف شيء من األمور األصلية والفرعية 

  مج حج مث هت مت خت حت ُّ : قـــــــــــــــــــــــول اهللا تعـــــــــــــــــــــــاىل و

  ١٠٤:  ا�قرةَّ  خس حس جس مخ محجخ جح

�ـى اهللا تعـاىل عبـاده املـؤمنني أن يتـشبهوا بالكـافرين يف : " قال ابن كثري رمحه اهللا  

هــــود كــــانوا يعــــانون مــــن الكــــالم مــــا فيــــه توريــــة ملــــا مقــــاهلم وفعــــاهلم ، وذلــــك أن الي

: امسع لنـا قـالوا : يقصدونه من التنقيص ، عليهم لعائن اهللا ، فإذا أرادوا أن يقولوا 

 ين ىن من خن حن ُّ   :راعنا ، ويورون بالرعونة ، كما قـال تعـاىل 

                                                 

  )٤/٣٩٦(/   تفسري ابن كقري -  ١



       

 

 
 

 
 
 

٤٠٩

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه

  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ

 َّنت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

  ٤٦: ل�ساءا

: (   وكذلك جاءت األحاديث باإلخبار عنهم بأ�م كانوا إذا سـلموا إمنـا يقولـون 

وإمنـا ) وعلـيكم ( والسام هو املـوت ، وهلـذا أمرنـا أن نـرد علـيهم بــ ) السام عليكم 

يــستجاب لنــا فــيهم وال يــستجاب هلــم علينــا ، والغــرض أن اهللا تعــاىل �ــى املــؤمنني 

  ١"ً وفعال ًعن مشا�ة الكافرين قوال

  :ًوأما أدلة السنة فهي كثرية جدا ، منها 

َعـن ابـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا قـال  َ َ َ ُ َِ ْ ِقـال رسـول اللـه : ْ َّ ُ َُ َ َ ): َمـن تـش َ ْ َبه بقـوم فـهـو َ ُ َ
ٍ
ْ َ

ِ َ َّ

ْمنـهم ُ ْ ِ(٢  

َعــن شــداد بــن أوس رضــي اهللا عنــه قــال  َ ٍ َْ َِّ ْ
ِ

َ ْ ِقــال رســول اللــه : َ َّ ُ َُ َ َ) : َخــالفوا اليـهــود ُ َْ ُِ َ ، 

ْفإنـهم ال يصلون يف نعاهلم وال خفافهم  َ ْ ْ
ِ ِ َِ ِ َِ َِ

َ َ ُِ َ َُّ ُ َِّ (٣  

جــاء التــشريع بتحــرمي تــشبه املــسلمني بالكفــار ، ســواء يف عبــادا�م أو أعيــادهم أو  

  .أزيائهم اخلاصة �م 

 عــدد كــم جليلــةِ فــإن ذلــك حل– يف اهلــدي الظــاهر – وحــني أمــر مبخالفــة الكفــار 

    :ابن تيمية يف كتابه اقتضاء الصراط املستقيم مما ذكره مجلة منها شيخ اإلسالم 

                                                 

  )١/١٩٧(/  تفسري ابن كثري -  ١

  .صحيح أيب داود ، وصححه األلباين ) ٤٠٣١/ ( أخرجه أبو داود يف سننه -  ٢

  . وصححه األلباين يف صحيح أيب داود )٦٥٢/  ( أخرجه أبو داود يف سننه  -٣



       

 

 
 

 
 
 

٤١٠

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

ًتـورث تناسـبا وتـشاكال بـني املتـشا�ني : إن املشاركة يف اهلدي الظاهر) ١( ً

وهــذا أمـــر حمــسوس، فـــإن الالبــس لثيـــاب ،يقــود إىل املوافقــة يف األخـــالق واألعمال

ًعـــه مقتـــضيا  يف نفـــسه نـــوع ختلـــق بـــأخالقهم، ويـــصري طب–ً مـــثال –اجلنـــد املقاتلـــة 

  .لذلك، إال أن مينعه من ذلك مانع

توجــــــب مباينــــــة ومفارقــــــة توجــــــب : إن املخالفــــــة يف اهلــــــدي الظــــــاهر) ٢(

واالنعطـــاف إىل أهـــل اهلـــدي . االنقطـــاع عـــن موجبـــات الغـــضب وأســـباب الـــضالل

  .والرضوان، وحتقق ما قطع اهللا من املواالة بني جنده املفلحني وأعدائه اخلاسرين

توجـــب االخـــتالط الظـــاهر، حـــىت : م يف اهلـــدي الظـــاهرإن مــشاركته) ٣ (

ًيرتفع التمييز ظاهرا بني املهديني املرضيني، وبني املغضوب عليهم والضالني إىل غري 

  .ذلك من األسباب احلكمية

ًهــــذا إذا مل يكــــن ذلــــك اهلــــدي الظــــاهر إال مباحــــا حمــــضا، لــــو جتــــرد عــــن  ً

  .مشا�تهم

ن شــعبة مــن شــعب الكفــر، فأمــا إن كــان مــن موجبــات كفــرهم فإنــه يكــو

وهذا أصـل ينبغـي أن . فموافقتهم فيه موافقة يف نوع من أنواع ضاللتهم ومعاصيهم

  ١ .يتفطن إليه

العيـد مـشاركتهم يف أعيـادهم ، فمما جـاء النهـي عنـه وهـو مـن خصائـصهم 

  مظهر مميز لألمة، وقد وردت األدلة الكثرية احملرمة للتشبه �م يف هذا الشأن

  يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ   :لــه تعــاىل قو  الكتــابفمــن

  ٧٢:  الفرقانَّ يل ىل مل

                                                 

  ١٢-١١ص / ابن تيمة / اقتضاء الصراط املستقيم  : ر  انظ-  ١



       

 

 
 

 
 
 

٤١١

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

ن قــال جماهــد يف تفــسريها إ�ــا أعيــاد املــشركني وكــذلك قــال مثلــه الربيــع بــ

   .١أنس والقاضي أبو يعلى والضحاك 

وإذا كان اهللا قد مدح ترك شهودها الذي هو جمـرد احلـضور برؤيـة أو مسـاع 

ـــد علـــى ذلـــك مـــن العمـــل  ـــزور ال جمـــرد فكيـــف باملوافقـــة مبـــا يزي الـــذي هـــو عمـــل ال

  شهوده؟

 قـدم رسـول اهللا : ((عن أنس بن مالك رضي اهللا عنـه قـال: ومن السنة

كنــا نلعــب فيهمــا يف : مــا هــذان اليومــان؟ قــالوا: وهلــم يومــان يلعبــون فيهمــا فقــال

ً إن اهللا قـد أبـدلكم �مـا خـريا منهمـا، يـوم األضـحى فقـال رسـول اهللا . اجلاهلية

    ٢)) ويوم الفطر

ـــة ـــومني اجلـــاهليني مل يقرمهـــا رســـول اهللا : ووجـــه الدالل  وال تـــركهم أن الي

 واإلبـدال  "إن اهللا قد أبدلكم �ما خريا منهما" يلعبون فيهما على العادة بل قال 

    ٣.من الشيء يقتضي ترك املبدل منه، إذ ال جيمع بني البدل واملبدل منه

  الصالة واللباس ومما ورد يف السنة النهي عن التشبه �م يف 

َعن شداد بن أوس رضي اهللا عنه قال   َ ٍ َْ َِّ ْ
ِ َ ْ ِقال رسـول اللـه : َ َّ ُ َُ َ َ ) :  ، َخـالفوا اليـهـود ُ َْ ُِ َ

ْفإنـهم ال يصلون يف نعاهلم وال خفافهم  َ ْ ْ
ِ ِ َِ ِ َِ َِ

َ َ ُِ َ َُّ ُ َِّ(٤ .  

  

                                                 

 ١٨١  نفس املصدر ص -  ١
، صححه االلباين  ١١٣٤ح   يف السنن أبو داود١٣٦٤٧ يف املسند ح أمحدأخرجه  -  ٢

  يف صحيح أيب داود

  )١٨٦- ١٨٤/ ص ("اقتضاء الصراط املستقيم":  انظر -  ٣

  .أيب داود سنن ين يف صحيح وصححه األلبا  أخرجه أبو داود يف سننه ح ،-  ٤



       

 

 
 

 
 
 

٤١٢

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

  .وهذا يدل على أن خمالفة اليهود أمر مقصود يف الشرع 

َعــن عبــد اللــه بــنو  ْ
ِ َّ َ ِ عمــرو بــن العــاص رضــي اهللا عنهمــا قــال َْ َ ْ ِ ْ ِ ْ  رأى رســول اهللا : َ

َعلي ثـوبـني معصفرين ، فـقال  َ ََ ِ َْ ْ َ ُ َِ ْ ْ َ َّ َإن هذه من ثياب الكفار فال تـلبسها : ( ََ ْ َ َْ َُ ََ ِ َّ ْ ِ ِ ِ
ْ

ِ ِ
َ َّ ِ(١   

   . النهي عن لبس هذه الثياب بأ�ا من لباس الكفار َّفعلل الرسول  

 ، غــري املــسلمنيتــاب والــسنة علــى النهــي عــن التــشبه بفهــذه بعــض األدلــة مــن الك

واألمـــر مبخـــالفتهم ، وهـــذا يـــدل علـــى أن ذلـــك مـــن مقاصـــد الـــشريعة اإلســـالمية ، 

  . فعلى املسلمني أن يراعوا ذلك يف شؤو�م كلها

  
  

  

                                                 

 ) .٢٠٧٧( أخرجه مسلم يف صحيحه  برقم -  ١



       

 

 
 

 
 
 

٤١٣

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

  

ا:    

  
 ، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

  ًوصحبه وسلم تسليما كثريا

  :نستخلص يف ختام هذا البحث أهم النتائج وهي كاآليت : أما بعد 

 املقــــصود بــــه مــــا ســــوى املــــسلمني مــــن أهــــل امللــــل : غــــري املــــسلم تعريــــف    – ١

  .واألديان

  .عرتاف صحةاالعرتاف بوجود الدين اآلخر يعترب اعرتاف وجود ، ال ا  – ٢

 حقيقة الوالء والرباء أمر اعتقادي يكون باالنتماء إىل اإلسالم والرباءة من كل -٣

الذوات واألشخاص إال أن يكونوا حماربني وحمادين لدين اهللا   دين غريه، وال ميس 

  .وأهله

، وال امـــل مـــع غـــري املـــسلمني  والـــرباء عقيـــدة صـــافية، ال تتنـــاىف مــع التعالــوالء  -٤

  .قتل والفسادتستلزم ال

وعدم   ،حرية املعتقد ،من املسائل العقدية املتعلقة بالتعامل مع غري املسلمني – ٥

  .االكراه يف الدين 

  . ال ينايف الوالء والرباء ،مع غري املسلمنيالعدل  حسن العشرة و-٦

  . وهي حمرمة ترك الدين لصالح الدنيا:  املداهنة-٧

نسوخة باإلسالم، وأنه جيب الكفر �ا، أي جيب االعتقاد بأن مجيع األديان م -٨

  .اعتقاد بطالن اتباعها



       

 

 
 

 
 
 

٤١٤

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

 جــاء التــشريع بتحــرمي تــشبه املــسلمني بالكفــار ،ســواء يف عبــادا�م أو أعيــادهم -٩

  .أو أزيائهم اخلاصة �م 

هــذه أهــم نتــائج البحــث أســأل اهللا عــز وجــل أن يوفقنــا للــصواب وأن يغفــر لنــا 

 والـــصالة والـــسالم علـــى نبينـــا حممـــد وآلـــه جميـــبالزلـــل واخلطـــأ إنـــه مسيـــع قريـــب 

  . وصحبه أمجعني 

  

  



       

 

 
 

 
 
 

٤١٥

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

ادر واس ا:   
   .القرآن الكريم  .١

 توفيـق شـاكر - البكـري أمحـد يوسـف: ت /القيم البن الذمة أهل أحكام .٢

 هـ١٤١٨ / ١ط /  الدمام–دار ابن حزم   /العاروري

صول األحكـام أبـو حممـد علـي بـن أمحـد بـن حـزم األندلـسي أإلحكام يف ا .٣

 دار اآلفـاق اجلديـدة، /أمحد حممد شاكر: ت/ )٢/٦٤(القرطيب الظاهري 

 بريوت

دار / حممــد األمــني الــشنقيطي  /أضــواء البيــان يف إيــضاح القــرآن بــالقرآن  .٤

 - هــ١٤١٥: الطبعـة  /  لبنان–الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت 

    مـ١٩٩٥

حممــد حامــد :  حتقيــق /ابــن القــيم  / إغاثــة اللهفــان مــن مــصائد الــشيطان .٥

  م١٩٧٥ – ١٣٩٥ بريوت الطبعة الثانية ، -دار املعرفة   الفقي

 مطبعــة  /حممــد حامــد الفقــي :ت/ ابــن تيميــة / اقتــضاء الــصراط املــستقيم .٦

  القاهرة–السنة احملمدية 

 /   ســعيد عبــد اهللا بــن عمــر البيــضاوى أبــو/ أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل  .٧

/  بريوت –دار إحياء الرتاث العريب / حممد عبد الرمحن املرعشلي :حتقيق 

  هـ١٤١٨  ١ط

مـن  / سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب / أوثق عرى اإلميان  .٨

الوليــد بــن عبــدالرمحن بــن حممــد آل . د: حتقيــق  / كتــاب جممــوع الرســائل

 فريان

   .الناشر مكتبة املعارف/  ابن كثري /  والنهاية البداية .٩



       

 

 
 

 
 
 

٤١٦

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

  املكتبة الشاملة .َّالزبيدي/  القاموس جواهر من العروس تاج .١٠

 –دار الكتـب العلميـة   /حممد بـن جريـر الطـربي / تاريخ األمم وامللوك .١١

 ٥ طبريوت

مكتبة   / عبد الرمحن الفريوائي :ت /املروزي    / تعظيم  قدر الصالة  .١٢

  الدار

دار طيبـة للنــشر  / سـامي بــن حممـد ســالمة: القـرآن العظــيم ت تفـسري  .١٣

   م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة   /والتوزيع

سـليمان بـن عبـد اهللا بـن  / تيسري العزيز احلميد يف شرح كتـاب التوحيـد .١٤

 مكتبة الرياض احلديثة  / حممد بن عبد الوهاب

 دار / البخـاريهشام مسري: احملقق  /.القرطيب / اجلامع ألحكام القرآن  .١٥

/  هـــ١٤٢٣: الطبعــة  / عــامل الكتــب، الريــاض، اململكــة العربيــة الــسعودية

  م٢٠٠٣

ت  / ٣٢٣ / ٢٣/ ابـن جريـر الطـربي / جامع البيان يف تأويل القرآن  .١٦

 - هـــ ١٤٢٠األوىل ، : الطبعــة / مؤســسة الرســالة / أمحــد حممــد شــاكر :

  م٢٠٠٠

مـــصطفى . د: حتقيـــق / البخـــاريحممـــد بـــن إمساعيـــل/اجلـــامع الـــصحيح  .١٧

 ه١٤٠٧ بريوتالطبعة الثالثة ، -دار ابن كثري ، اليمامة  /ديب البغا

: حتقيــق  / حممــد بــن عيــسى الرتمــذي/اجلــامع الــصحيح ســنن الرتمــذي .١٨

دار  /األحاديـث مذيلـة بأحكـام األلبـاين عليهـا/أمحد حممد شـاكر وآخـرون

  /  بريوت–إحياء الرتاث العريب 



       

 

 
 

 
 
 

٤١٧

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

الـــدكتور حممـــد رشـــاد : حتقيـــق/  ابـــن تيميـــة /درء تعـــارض العقـــل والنقـــل .١٩

ط الثانيـــة   / جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية: الناشـــر / ســـامل

   /   .هـ  ١٤١١

 قاسم بن الرمحن  عبد:مجع وحتقيق.الدرر السنية يف األجوبة النجدية .٢٠

 ١٣٩٥ بـريوت ، - دار الكتـب العلميـة / ٢٣١  /ابـن القـيم / الـروح .٢١

 م١٩٧٥ –

مؤســسة الرســالة، / ابــن قــيم اجلوزيــة / د يف هــدي خــري العبــاد زاد املعــا .٢٢

  .م ١٩٩٤/هـ ١٤١٥/  مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت -بريوت 

دار الكتاب العـريب   /سليمان بن األشعث السجستاين/ داود أيبسنن  .٢٣

  ـ بريوت

حممــد عبــد القــادر : حتقيــق  / أبــو بكــر البيهقــي/ ســنن البيهقــي الكــربى .٢٤

 م١٩٩٤ –ه ١٤١٤ مكة املكرمة ، - دار الباز  مكتبة / عطا

/ علــــــي معــــــوض و عــــــادل عبــــــداجلواد : ت/  البغــــــوي / الــــــسنة شــــــرح .٢٥

 ،دارالكتب العلمية بريوت 

حممـد بـن أمحـد  /شرح الـسري الكبـري لالمـام حممـد بـن احلـسن الـشيباين   .٢٦

حممــــد حــــسن : ت )/ ٢/٩٣ / (بـــن أيب ســــهل مشــــس األئمــــة السرخــــسي

   م١٩٩٧ / ١ ط/ لمية بريوتدار الكتب الع/ الشافعي

   الرياض – املعارف مكتبةاأللباين / صحيح الرتغيب والرتهيب  .٢٧

  عارف دار امل /  األلباين/ اجلامع  صحيح .٢٨

  دار املعارف / األلباين / صحيح اجلامع الصغري  .٢٩

  املعارف دار / صحيح سنن النسائي األلباين  .٣٠



       

 

 
 

 
 
 

٤١٨

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

دار + ت دار اجليـل بـريو/مـسلم بـن احلجـاج القـشريي /صـحيح مـسلم  .٣١

 األفاق اجلديدة ـ بريوت

دار /إحــــسان عبــــاس: احملقــــق  /حممــــد بــــن ســــعد / الطبقــــات الكــــربى  .٣٢

 ١٩٦ ،١:الطبعة /  صادر

أمحـد بـن : حتقيـق  /ابن حجر     / فتح الباري شرح صحيح البخاري  .٣٣

 بــريوت ، -دار املعرفــة / علــي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقالين الــشافعي

 . ه ١٣٧٩

حممـد بـن   / بني فين الرواية والدراية مـن علـم التفـسريفتح القدير اجلامع .٣٤

 بريوت/  الناشر دار الفكر / الشوكاين  علي 

عبـداهللا أنـيس الطبـاع وعمـر أنـيس . حتقيـق د/  الـبالذري / فتوح البلدان .٣٥

  ه١٤٠٧مؤسسة املعارف بريوت / الطباع 

ة املكتبــــ/  ابــــن تيمبــــة  / الــــشيطان وأوليــــاء الــــرمحن أوليــــاء بــــني الفرقــــان .٣٦

 الشاملة 

 ١ط/ مؤسـسة الرسـالة / حتقيق عمر حـسن القيـام /  القرايف / الفروق  .٣٧

 م٢٠٠٣

، مطبعـــة جلنـــة ٢قـــصة احلـــضارة، ول ديورانـــت، ترمجـــة حممـــد بـــدران، ط .٣٨

 .م١٩٦٤التأليف والرتمجة والنشر، 

عبـــد اهللا بـــن قدامـــة   /الكـــايف يف فقـــه اإلمـــام املبجـــل أمحـــد بـــن حنبـــل .٣٩

 .بريوت  / املكتب االسالميالناشر   /املقدسي أبو حممد



       

 

 
 

 
 
 

٤١٩

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

  /ســيد بــن رجــب :ت/أيب عبيــد القاســم بـن ســالم    / كتـاب األمــوال .٤٠

 -) املنــصورة(دار اهلــدي النبـوي  أبــو إسـحاق احلـويين: قـدم لـه وعلــق عليـه

 )الرياض(دار الفضيلة 

الــــسلفية  املطبعــــة / يوســــف يعقــــوب بــــن إبــــراهيم يبأل/ كتــــاب اخلــــراج .٤١

  هـ١٣٨٢ثالثة عام ال الطبعة .ومكتبتها القاهرة

  ١ طبريوت – صادر دار  ابن منظور / لسان العرب  .٤٢

 مجع عبدالرمحن بن قاسم / ابن تيمية / جمموع الفتاوى   .٤٣

ـــــادات واملعـــــامالت واالعتقـــــادات .٤٤ ـــــن حـــــزم  / مراتـــــب اإلمجـــــاع يف العب اب

   بريوت- دار الكتب العلمية /الظاهري 

ادل مرشـد ،  عـ-شعيب األرنـؤوط :ت  /مسند اإلمام أمحد بن حنبل  .٤٥

   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األوىل ، : الطبعة   /مؤسسة الرسالة  / وآخرون

 واحلكــم العلــوم مكتبــة  /الــسلفي محــدي: ت الكبــري يف الطــرباينمعجــم  .٤٦

 هـ ١٤٠٤ / ٢ط  / املوصل -

حامـــد / أمحـــد الزيـــات / إبـــراهيم مـــصطفى : املعجـــم الوســـيط، تـــأليف .٤٧

 .جممع اللغة العربية : قحممد النجار، دار الدعوة، حتقي/ عبدالقادر 

عبــد اهللا بــن أمحــد بــن   /املغــين يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل الــشيباين .٤٨

ـــــو حممـــــد ـــــريوت–دار الفكـــــر   /قدامـــــة املقدســـــي أب الطبعـــــة األوىل ،  /  ب

  .ه ١٤٠٥

 ـ القلم دار  / ٥٣٥ /٢/ الراغب األصفهاين   / مفردات ألفاظ القرآن .٤٩

  / دمشق



       

 

 
 

 
 
 

٤٢٠

 للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  التعامل مع غري املسلمنيب املتعلقة  املسائل العقدية 
 

عــضو  ، عبــدالعزيز املوســى ، ايش يف اإلســالممفهــوم الــوالء والــرباء والتعــ .٥٠

 -ًسـابقا-اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد باملـسجد احلـرام يف مكـة املكرمـة 

  صحيفة الوئام االلكرتونية

 دار  / هــارون حممــد الــسالم عبــد:  ت  / ابــن فــارس  / مقــاييس اللغــة .٥١

 هـ١٣٩٩ الفكر

ون اإلســــالمية وزارة الــــشؤ/ حممــــد بــــن عبــــدالوهاب / نــــواقض اإلســــالم  .٥٢

  . هـ١٤١٠ ١ ط اململكة العربية السعودية-واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

، "الوسائل االقتصادية يف التعايش مع غري املسلمني يف الفقه اإلسـالمي .٥٣

صــبحي أفنــدي الكبيــسي، عبــداهللا حــسن احلــديثي،  جملــة مــداد اآلداب، 

  .٣العدد 

 
  

  


