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 ھل الذمةاإلسالم ومعاملة أ : الموضوع 

 
وكفى باهللا شهيدا وأشهد ان حق ليظهره على الدين كله هللا رب العالمين، ارسل رسوله بالهدى ودين ال الحمد

والخلق الكريم بالهدى القويم، صلى اهللا عليه وسلّم حبيبه محمداً ال إله إال اهللا وحده الشريك له أرسل نبيه وصفيه و 

إنما بُعثت : ( فقال والطريق المستقيم الذى عّبر عنه صلوات ربى وتسليماته عليه ملخصاً دينه الذى بعثه به مواله 

 ) .ألتمم مكارم األخالق 

المين وحناناً وشفقة للجن واإلنس أن سيدنا محمداً عبد اهللا ورسوله الذى أرسله مواله رحمة للعوأشهد 

صراطاً مستقيماً ومنهجاً فى هدية وفى خلقه وفى كل أحواله صلى اهللا عليه وسلّم ولخلق اهللا عزوجّل أجمعين فكان 

 قويما قال اهللا عزوجّل لنا فى شأنه

وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صلى )  21:األحزاب(  ﴾لََقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة  ﴿

الذى أيدته بالحق وكسوت لسانه بالصدق وجعلت ُحكمه بالعدل، ورعايته للعالم كله بالمساواة وجعلته وهو خير نبى 

 :أيها األخوة جماعة المؤمنين .. وعلى آله وصحبه أجمعين صلى اهللا عليه جاء بخير دين لجميع البشرية، 

نحن أرسله اهللا لنا وللخلق أجمعين، ف سيين ومقتدين فى كل أحوالنا بخير نبىمتأأمرنا اهللا عزوجّل ان نكون 

هديه  من فارقبتدع ماخالف هديه او نفارق خلقه وشمائله ألن نان لحضرته متبعين وبه مقتدين، ونهانا اهللا عزوجّل 

جديد نرجوا ان يوفقنا اهللا ، فتعالوا بنا جميعاً ونحن فى بداية هذا العام الميالدى الوشمائله هو فى نار الجحيم

 .عزوجّل فيه إلى السير على منهج الحبيب المصطفى وان يجعلنا جميعاُ خلفه من أهل الصفا والوفا 

ننظر إلى هديه فى معاملة أهل الذمة واهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين يعيشون فى جوار وكنف تعالوا 

 :المسلمين قال فيهم صلوات ربى وتسليماته عليه 

ثم تعالوا ننظر إلى هديه بعد هجرته إلى المدينة المنورة، فقد كان ) .. هل ذمتنا لهم مالنا وعليهم ما علينا أ( 

وعقد معاهدة بينه وبينهم انهم لهم شئونهم الخاصة بهم، وله فيها جماعة أو جالية كبيرة من اليهود، فذهب إليهم 

العدو الذى يهاجم المدينة، ألنهم جميعاً سوياً فى محاربة  مع المسلمين فى دينه، وان يجتمعواشأنه الخاص 
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 :مره اهللا ألنه كما قال فى شأنه مواله كناها وعاملهم كما أيشتركون فى سُ 

فعلّم اهله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين السالح الذى يفتحون به ) 4:القلم( ﴾َوِإنََّك لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم  ﴿

قويم الذى كان عليه لخل فى دين اهللا أفواجا وهو سالح الخلق ادر بنور عالم الغيوب وتالقلوب ويجعلونها تستني

 .صلى اهللا عليه وسلّم النبى الكريم 

 ه حكما بينهم يحكم بينهمــ إال انهم جعلو وهم الذين تعلمون عهنم ماتعلمون ــ فما كان من اليهود بعد ذلك 

ــ وهذا شاٌن خاٌص اً متزوجاً زنا بيهودية متزوجة ى عنهم أن يهوديم الخاصة، فقد حكأمورهفى فى كل أمورهم حتى 

اخرجوا آية الرجم، : أين التوراة ؟ فجاءوه بالتوراة، فقال : بهم ــ ولكنهم ذهبوا لرسول اهللا ليحكم بينهم، فقال 

 :وأسلم ال رجم فى التوراة، فقال سيدنا عبد اهللا بن سالم وكان منهم : فوضعوا أيديهم عليها وقالوا 

جموهما فرجموهما ر يا رسول اهللا إنهم يضعون أيديهم على آية الرجم، فحكم بينهم أن ي.. إرفعوا أيديكم 

 :فنزل قول اهللا عزوجّل 

 )105:النساء( ﴾لَِتْحُكَم بـَْيَن النَّاِس ِبَما َأرَاَك اهللا َوال َتُكْن لِْلَخائِنِيَن َخِصيًما  ﴿

ب نفسه لخدمته ن شاباً يهودياً وهبل إن شبابهم أعِجب بحضرته حتى أ فكانوا يُحّكمونه فى كل شئونهم

لزيارته فوجده صلى اهللا عليه وسلّم على يهوديته، واخيراً مرض هذا الغالم فذهب النبى وهو  وأخذ يخدم رسول اهللا

 :يعالج سكرات الموت، فقال 

أطع : يه اليهودى، فقال اليهودى الذى لم يسلم فنظر الغالم ألب ــ يا هذا قل ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا( 

: مسلمين للصلى اهللا عليه وسلّم ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا ثم فاضت روحه، فقال : أبا القاسم، فقال الغالم 

 .) جّهزوا جنازة أخيكم فقد مات على اإلسالم (

للنصارى فى الجزيرة  وفٌد من أكبر قاعدةٍ  إلى دينه وجاءصلى اهللا عليه وسلّم فقد دعاهم النبى أما النصارى 

 القصوراً للضيافة و صلى اهللا عليه وسلّم ى بوكان وفداً كبيراً وليس للنمن بلدة ُتسمى مدران اآلن ــ وكان ــ العربية 

 نزلهم ؟لنزالء، فأين يُ لفنادق 
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م أن يقموا شعائرهم وهم على يا رسول اهللا أين نقيم شعائرنا ؟ فأذن له: أنزلهم فى مسجده المبارك، فقالوا 

 .نصرانيتهم فى مسجده صلوات ربى وتسليماته عليه 

 :وكان يأمر جنده إذا خرجوا لميادين القتال ويقول لهم 

ــ ال تقتلوا شيخاً وال رجالً كبيراً وال إمراة وال طفالً صغيراً وستجدون قوماً فى الصواميع ــ اى فى األديرة ( 

ماهذا ؟ إن هذه هى الحنيفية السمحاء التى جاء بها اهللا ) .. هللا فال ترّوعوهم وال تقتربوا منهم فرّغوا انفسهم لعبادة ا

 :وفيها يقول اهللا لنا ولمن بعدنا حبيبه ومصطفاه ل

التكره أحداً على دين اهللا ألن الدين يحتاج إلى إقتناع وإلى برهان )  256:البقرة(  ﴾ ال ِإْكَراَه ِفي الدِّينِ  ﴿

 .ديناً حقاً هللا عزوجّل ون حتى يك

ودخل عليهم أجمعين، فكانوا يراعون ألهل الذمة حقهم  رضوان اهللامشى على هذا النهج أصحابه المباركين 

أهل الذمة من اليهود والنصارى فى دين اإلسالم لما وجدوه من ُحسن التعامل من المسلمين، واألخالق الكريمة 

من جموع المؤمنين، وتلك سنة اهللا من بعده عليها ا النبى المصطفى والتى سار ا القرآن والتى كان عليهتى امر بهال

 . التى ال تتختلف وال تتبّدل

يتفّقد المدينة يوماً فيجد رجالً كبيراً من اهل الذمة يتسّول ويسأل  رضى اهللا عنهفهذا عمر بن الخطاب 

ن ــ والجزية هى الغرامة التى  الجزية والسّ : ل لم تفعل ذلك ؟ قا: الناس، فأتاه من الخلف وامسك بكفه وقال له 

 .ويحارب عنهم المسلمون ــ فهذه مقابل هذه  خلون القوات المسلحة وال يحاربونا يدفعونها حتى اليدكانو 

انظروا : ين بيت المال وقال وهو أمإلى بيته وأعطاه من ماله، ثم دعا وزير ماليته  رضى اهللا عنهفأخذه عمر 

 .شبيبته ثم تركناه فى الكبر يعنى أمثاله ــ فما أنصفناه، أكلنا وظرباؤه ــ  هذا

صلى اهللا مرنا رسول اهللا ت المال وأسقط عنهم الجزية فبذا أأنظر هذا وظرباؤه فأعطهم ما يحتاجون من بي

جيوش ، فأسقط الجزية عن الصغار وعن النساء وعن الشيوخ وجعلها على البالغين على ان ال يحاربوا فى عليه وسلمّ 

 .يدافع عنهم المسلمون فى حروب الدين ضد اعداءهم واعداء الدين المسلمين، وان 
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دخل حمص  ائد عمر بن الخطاب فى بالد الشام،وكان ق رضى اهللا عنهأن أبا عبيدة بن الجراح ولذلك روى 

كبيرة ال يستطيع   جموعاً  اخبار بان الروم قد جّهزواعطوه الجزية ثم وصلته وكتب معاهدة بينه وبين أهلها، وأ فاتحاً 

 :وقال لهم مقاومتها، فجمع قادة جنده والوالة على بالده 

إليهم إنا اخذنا الجزية من اهل الذمة لحمايتهم وجاء الروم بجند ال نستطيع مقاومتها وحمايتهم، فُرّدوا 

: ل حمص الجزية قالوا ال نستطيع حكمايتكم فخذوا جزيتكم واحموا انفسكم، فلما أعطى اه: لوا لهم ، وقو الجزية

وردّكم سالمين، فواهللا لنقاتلن فى جواركم حتى اليدخل واهللا لو كان الروم ماردوا شيئاً مما أخذوه، إذهبوا نصركم اهللا 

إلينا الروم أيضاً مع ان الروم كانوا مثلهم نصارى ومسيحيين، ألن اإلنسان يحب العدل فى كل زمان ومكان واهللا 

 .عدل عزوجّل جاءنا بدين ال

ــ ألن هؤالء ملة هذا عمرو بن العاص عندما دخل مصر وجد أهلها من النصارى مضطهتين من قبل الرومان 

نبا الذى يرأسهم فوجد الرومان يذبحون المسحيين فى مصر ألنهم على خالف ملتهم، وطاردوا األ وهؤالء ملة ــ

نبا بنيامين من الصحراء وأصدر قراراً ان مكنه اهللا وفتح مصر وفتح اإلسكنرية، دعا األوهرب إلى الصحراء، فلما 

ن اإلسالم أمرنا أن يكون لهم مالنا وعليهم ، أليكون رأساً للنصارى فى مصر، وجدد له الكنيسة التى هدمها الرومان

 .ما علينا 

 صلوات ربى وتسليماته عليهالجزية يقول له عندما كان يرسل من يُجبى صلى اهللا عليه وسلّم حتى ان الرسول 

خاصمه يوم القيامة، بمثل هذا أى أنا الذى سأ) من ظلم ذمياً أو إنتقصه أو غدر به فأنا حجيجه يوم القيامة : ( 

 .العدل دخل الناس فى دين اهللا أفواجا 

 هن نصرانى وسبقإبكما أنكم تعلمون جميعاً أن إبن عمرو بن العاص قائد مصر عندما كان يتسابق مع 

فأرسل عمر إلى  خطاب فى المدينة يطلب منه القصاص،النصرانى فضربه بسوطه، فذهب أبوه وإبنه إلى عمر بن ال

عمرو بالغاً شديد الوعيد ان يحضر ومعه إبنه إلى المدينة، فأعطى إلبن النصرانى السوط بعد ان تأكد من سالمة 

أباه، فلوال سلطة إضرب : فى المدينة، ثم قال له  موع المسلمينإضرب من ضربك، فضربه امام ج: وقال له حجته 

 :يا أمير المؤمنين حسبى أنى ضربت من ضربنى، فالتفت إلى عمرو وقال له : أبيه ما ضربك، فقال 
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عزوجّل يا معشر المؤمنين لتقيموا العدل  بعثكم اهللا.. ] حراراً عبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أمتى إست[ 

رض بين الناس أجمعين وجعل اهللا عوزجّل فى العدل عمارة الدنيا وصالح السماوات واأل مت على اساسهالذى قا

 .الدين، وجعل فى الظلم خراب الدنيا وفى الظلم فساد الدين 

: ( صلى اهللا عليه وسلّم وقال ) وال تلووا  الناس إعدلواأيها : ( ، قال اهللا تعالى صلى اهللا عليه وسلمّ قال 

 ..أدعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة  ) ..حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن ال ذنب له  التائب

 

 : الخطبة الثانية

ُيّشع بضياء الهدى ظهر جمال هذا الدين فى أخالق سيد المرسلين، وجعله الحمد هللا رب العالمين الذى أ

 .رض ومن عليها  األن يرث اهللاوعلى من قبله وعلى من بعده إلى أ واليقين على من حوله

وأشهد أن سيدنا .. لمجرمون بطل الباطل ولو كره ا وحده ال شريك له يُحق الحق ويُ وأشهد ان ال إله إال اهللا

عزوجّل الشريعة السمحاء ونشر به الديانة السمحاء عبد اهللا ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اقام به اهللا  محمداً 

 ..وجعله رحمة وهدى للخلق أجمعين 

 :أيها األخوة جماعة المؤمنين .. اللهم صلى وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

وعن تأييده لسيد األولين واآلخرين وإثبات معجزات  عزوجّل عن جمال هذا الدين يكشف اهللافى كل يوم 

ال تعرف الصالح واإلصالح من على ذلك طائفة ضالة  رُ ، لكن تُغبّـ نبوته إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها

واآلخرين، فقد كان الناس ضى كان حدثاً عظيماً يثبت إعجاز اإلعجاز لسيد األولين ا، ففى يوم الثالثاء المالمسلمين

ن تنّيناً عظيماً جاء وامسك بعين الشمس فيصرخون ها إذا كسفت الشمس يعتقدون بأر يفى بالد الصين والهند وغ

 .فعتلهم هذهب حتى ترجع الشمس ويظنون أنهم خلّصوها ن بالقذائف فى السماءيلجأون إلى الطبل ويلقو و 

كان يظن أن كسوف الشمس لموت رجٍل عظيم أو لحادث عظيم فيحدث فى الكون وإحتار فى وبعضهم  

 : صلى اهللا عليه وسلمّ ذلك المنجمون والذين يقول فيهم 
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صلى رسول اهللا على حقيقة هذه المعجزة كان ماء قذ الناس والعليمن أول وأ) كذب المنجمون ولو صدقوا ( 

اه إبراهيم وعاش إبراهيم فترة ثم مات، ولده كلهم بنات، فسمّ كان ن  فقد رزقه اهللا عزوجّل بغالم بعد أ، اهللا عليه وسلمّ 

وهو يعالج سكرات الموت، وطفرت من عينه  صلى اهللا عليه وسلمّ وفى اليوم الذى مات فيه دخل عليه النبى 

 :قال نت ؟ يا رسول اهللا حتى أ:  رضى اهللا عنهع، فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف الدمو 

ن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولكنا ال نقول وال نفعل إال مايرضى اهللا ، إيا عبد الرحمن إنها رحمة( 

كما يقول اإلمام  لهم ؟ قاللقد كسفت الشمس لموت إبراهيم، فماذا قال : وخرج فوجد الناس يقولون ) عزوجّل 

 : صلى اهللا عليه وسلمّ البخارى ومسلم عنه 

فإذا  ال ينخسفان لموت أحٍد أو لحياته والقمر آيتين من آيات اهللا عزوجّل ال ينكسفان و ن الشمس إ( 

 . )رأيتموهما فافزعوا للصالة حتى ينجليا 

ها لتعلموا قدر نبيكم الكريم ضات ال ُتحد وال تُعد نشير إلى بعالحديث مع قلة كلماته فيه معجز هذا 

 ..وُحسن إتباعه فى كل وقت وحين عظموه بالصالة عليه وتُ 

 :واول هذه المعجزات 

ُكسفت لفرح بذلك وأقّر ذلك ألنهم يقولون أن الشمس  يطلب دنيا أو شهرة أو صيتاً بين الناس كان لو  أنه 

ه، ال يعمل إال لنشر دين اهللا، ولذلك ألغى كل الخرافات لموت إبراهيم، لكنه ال يريد إال وجه اهللا وال يسعى إال لرضا

 :بشأن هذه اآلية وأثبت حقيقتها فقال 

 ) .إن الشمس والقمر آيتين من آيات اهللا، ال ينكسفان لموت أحد وال لحياته ( 

 :المعجزة الثانية 

ل له فيها، ولم كان الناس إلى زمانه يعلمون ويعتقدون أن كسوف الشمس من الشمس فقط والقمر ال دخ

كسوف الليعلمنا أن ) إن الشمس والقمر : ( هذه الحقيقة فى علم الفلك أحٌد إال بعد رسول اهللا، فقد قال يثبت 

 ،شكالهرابه وأضأنواعه و رض والشمس حدث الكسوف بأكان القمر بين األالبد فيه من الشمس مع القمر، فإذا  
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 . صلى اهللا عليه وسلمّ ل اهللا وكان هذا إعجاز فى علم الفلك ُسّجل لمحمد رسو 

تُضّر إكتشف العلماء فى زماننا ان النظر غلى الشمس ساعة الكسوف يخرج منها أشعة تحت الحمراء 

إذا رأوا  تضر بالنظر إلى الشمس، فدعاهم ،وقدُتسبب أضراراً للشبكية شبكية العين، قد ُتسبب العمى فى الوقت

يصلوا صالة الكسوف، ويدعون اهللا عزوجّل وينشغلون أن بمرهم لدعاء فأوإلى اهذه اآلية أن ينصرفوا إلى الصالة 

اآلية فيحفظهم اهللا عزوجّل من النظر إلى الشمس، ومن اآلثار التى تحدث لمن ينظر إليها ببركة بالدعاء حتى تنجلى 

 :إعجاز النبى الذى قال فيه اهللا 

 )النجم (  ﴾ )4(ٌي يُوَحى ِإْن ُهَو ِإال َوحْ ) 3(َوَما يـَْنِطُق َعِن اْلَهَوى  ﴿

ويجب علينا جماعة المسلمين أجمعين ان نتعلّم صالة الكسوف وصالة الخسوف ونؤديها فى حينها وال 

 .تشغلنا أعباء الحياة عن تأديتها 

يؤديها اإلنسان بمفرده وهى عبارة  ،صالة الكسوف تؤدى وقت كسوف الشمس إما فى جماعة أو فُرادىو 

 ،ولى الفاتحة وما تيّسر من كتاب اهللان يقرأ فى الركعة األ، بأفيها ركوعين ــ األئمة كل ركعة فيهابإجماع عن ركعتين 

القراءة فى القرآن، ثم يركع ثم يقوم من الركوع فيقرأ الفاتحة مرة ثانية وما تيّسر من كتاب اهللا، ثم والسنة ان يطيل 

 .ركوعين  ركعفى الركعة الثانية يفعل ذلك، ففى كل ركعة يو .. السجدتين ثم يسجد من الركوع يركع ثانيًة ثم يقوم 

او فى جماعة سّراً  وصالة الكسوف تكون نهاراً وصالة النهار تكون سّراً، ويؤديها اإلنسان إن كان بمفرده 

 .كصالة النهار وليست كصالة الجمعة ألن الجمعة خصيصة لصالة الجمعة 

يصليهما اإلنسان بمفرده ى ركعتين من ركعات النوافل عتين كأللقمر فتكون ليالً وهى ركما صالة الخسوف أ

 .يزيد عن الركعتين حتى ينجلى هذا األمر ويذهب الخسوف و يصليهما فى جماعة والسنة أن يكرر الصالة يعنى أ

 .وهذه سنة اإلسالم التى سّنها النبى عليه أفضل الصالة وأتم السالم  

 صحبھ وسلمّ وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ و
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