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بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 

تقدمي 
 

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، نبينا حممد 
وعلى آله وصحبه أمجعني ، وبعد :  

فهذه رسالة خمتصرة دف إىل تعريف املسلم اجلديد بأحكام غري املسلمني العقدية 
والفقهية ، وموقفه منهم ، وكيف يتعامل معهم يف بالدهم ، وما يتعلق ذا ؛ وذلك 
استجابة لطلب اإلخوة يف مكتب اجلاليات حبي السلي بالرياض ، ملا رأوه من حاجة 
املسلمني اجلدد إىل بيان خمتصر مناسب يف هذا اجلانب اهلام من العالقة مع الغري .  

 
كتبه 

خالد بن حممد املاجد  
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تعريف غري املسلمني : 
هم من مل يؤمن برسالة نبينا حممد وعليه وعلى آله وصحبه أفضل الصالة والتسليم ، أو 

مل يؤمن بأصل معلوم منها بالضرورة ، ويسمون يف املصطلح الشرعي (الكفار) .  
 

أصنافهم : صنفان :  
الصنف األول : غري املسلمني ظاهرا وباطنا ، ويسمون " الكفار الصرحاء" ، وهم 

نوعان :  
النوع األول : أصليون : وهم من مل يسبق هلم الدخول يف دين اإلسالم ، وهؤالء منهم 

أهل كتاب ، وجموس ، وغريهم هلم أحكام ختتلف حبسب دينهم .  
النوع الثاين : مرتدون : وهم من دخل يف دين اإلسالم مث خرج منه ، سواء أكان بالغا 

حني دخل يف دين اإلسالم مث ارتد ، أم كان صغريا وأبواه أو أبوه مسلم مث وقع يف الكفر 
بعد بلوغه وثبوت الكفر عليه بشروطه .  

الصنف الثاين : من أظهر اإلسالم وأبطن الكفر ، ويسمون " املنافقون " .  
 

األحكام العقدية  
أوالً : األحكام األخروية :  

ال خيلو من مات على غري اإلسالم من أحد أمرين :  
أن يكون غري مكلف ، وهو انون أو غري البالغ : فحكمهم يف اآلخرة حمل  -١

خالف بني أهل العلم ، فمنهم من قال : يعاملهم اهللا بعلمه فهو أعلم مبن سيسلم 
منهم لو بلغ أو عقل ، وهذا قول ضعيف ؛ ألن اهللا ال حياسب العباد إال مبا عملوا 
حقيقة ، ومنهم من قال : هم كمجانني املسلمني وأطفاهلم يدخلون اجلنة ، ومنهم 
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من قال : إن اهللا ميتحنهم يف اآلخرة كما ميتحن أهل الفترة الذين عاشوا يف زمن مل 
يكن فيه نيب وال دين صحيح ، وهذان القوالن أرجح من القول األول .  

 أن يكون مكلفا ، أي : عاقال بالغا ، فهؤالء قسمان :  -٢

القسم األول :  

من بلغهم دين اإلسالم الصحيح على وجه تقوم به احلج ، حبيث يفهمونه ، ويدركون 
أصول عقائده وشرائعه ، فلم يقبلوا به ، وأبوا الدخول فيه ، فهؤالء جزاؤهم النار ، 
خالدين فيها أبدا ، كما قال ـ جل وعال ـ : " إن الذين كفروا من أهل الكتاب 

]، وقال " والذين 6واملشركني يف نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر الربية " البينة [
كفروا هلم نار جهنم ال يقضى عليهم فيموتوا وال خيفف عنهم من عذاا كذلك جنزي 

].  36كل كفور " فاطر [
 

القسم الثاين :  

من مل يبلغهم دين اإلسالم ومل يسمعوا به أبدا ، أو بلغهم على وجه ال تقوم به احلجة 
عليهم كأنه يبلغهم مشوها ، ومل ميكنهم التعرف على احلق والبحث عنه ، فهؤالء 

يسمون أهل الفترة ، ميتحنهم اهللا يف اآلخرة ، بأن خيلف ما يرون نارا ، وهي يف احلقيقة 
جنة ، مث يأمرهم بدخوهلا ، فمن أطاعه كان مسلما ودخل اجلنة ، ومن عصاه كان 

كافرا ودخل النار ، والدليل على ذلك قول اهللا ـ جل وعال ـ : "وما كنا معذبني 
].  15حىت نبعث رسوال " اإلسراء [

ومع أن غري املسلمني يف النار ـ مجيعا ـ إال أن شدة عذام ختتلف حبسب شدة 
كفرهم ومعادام للحق ، فمن كان أشد كفرا كان أشد عذابا ، فاملنافقون أشدهم 

عذابا ؛ لشدة كفرهم وخطرهم على املسلمني ، يقول اهللا ـ جل وعال ـ "إن املنافقني 
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] ، فالنار دركات ، 145يف الدرك األسفل من النار ولن جتد هلم نصريا " النساء [
أشدها عذابا أسفلها .  

 
ثانيا : أحكامهم يف الدنيا :  

احلكم األول :  

وجوب االعتقاد أن كل ملة غري اإلسالم كفر ، وأنه ال يقبل يف اآلخرة إال اإلسالم ، 
لقول اهللا ـ جل وعال ـ " ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من 

] ، وأن غري املسلمني كفار كلهم ، مهما اختلفت أصنافهم 85اخلاسرين " آل عمران [
، وأم على ضالل مبني ؛ لقوله ـ جل وعال ـ " أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم فهو 

] 22على نور من ربه فويل للقاسية قلوم من ذكر اهللا أولئك يف ضالل مبني " الزمر [
، وأن على املسلمني إجراء ما يستطيعون من أحكام الكفر عليهم ، واالعتقاد بأم إن 
ماتوا على الكفر بعد أن بلغتهم دعوة اإلسالم على النحو الذي تقوم به احلجة عليهم 

فإم من أصحاب النار ، ولو كانوا من أهل الكتاب ؛ للحديث الذي رواه مسلم عن 
أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أنه قال : " والذي 

نفسي بيده ال يسمع يب من هذه األمة يهودي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي 
أرسلت به إال كان من أصحاب النار " .  

 
احلكم الثاين :  

وجوب الرباءة منهم ومن مللهم ، وبغضهم ظاهرا وباطنا ، ومعادام ، بال تفريق بني 
أصنافهم ؛ وذلك لكوم جحدوا حق اهللا املتمثل يف عبادته وحده ال شريك له ، 

وكذبوا رسالة نبينا خامت األنبياء ؛ لقول اهللا ـ عز وجل ـ حاكيا قول إبراهيم ومن 
معه لقومهم : " قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا 
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براء منكم ومما تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا 
] وقوله : " يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين 4حىت تؤمنوا باهللا وحده " املمتحنة [

اختذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اهللا إن 
] ، وقوله : " يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى 57كنتم مؤمنني " املائدة [

أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني " 
] .  51املائدة [

وبغضهم ومعادام على درجات حبسب شدة كفرهم وحرم على املسلمني .  
وتعين الرباءة عدم الرضا عنهم وال عن مللهم وال ببقائهم عليها ، ويعين البغض عدم 

حمبتهم حمبة دينية ، أو حمبة مطلقة بدون سبب ، تقتضي الرضا بكفرهم ، أو تقدمي 
رضاهم على رضا اهللا ، فأما احملبة الدنيوية غري املطلقة ، لسبب خاص كمحبة األب 

ولده ، والزوج زوجته ، والزميل زميله ، وحمبة ذي اخللق احلسن خللقه ، واحملسن منهم 
إلحسانه فال بأس ا . وتعين العداوة عدم مودم وعدم مواالم بنصرم على املسلمني 

بنفس أو مال ، أو بقول أو فعل .  
 

احلكم الثالث :  

حترمي تقليدهم يف شيء من خصائصهم ، سواء يف الدين كتعميد األوالد يف الكنائس ، أو 
إحياء أعيادهم الدينية كعيد ميالد املسيح ـ عليه السالم ـ أو يف العبادات اليت ختتص 
م يف اللبس واهليئة ، وإقامة االحتفاالت ، كاالحتفال بأعياد امليالد ، وعيد الزواج ، 
وذلك لقوله ـ عز وجل ـ : " وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثريا 

] وقوله "يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين 77وضلوا عن سواء السبيل " املائدة [
] وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو 156كفروا .. " آل عمران [

منهم " . رواه أبو داود .  
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أحكام غري املسلمني الفقهية :  
 

القسم األول : أحكام غري املسلمني يف العبادات :  

مثة حكم عام يشمل العبادات كلها ، وهو أنه ال تصح عبادة غري املسلم ؛ لقول ـ جل 
وعال ـ " وما منعهم أن تقبل منهم نفقام إال أم كفروا باهللا وبرسوله .. " التوبة 

] . إذ شرط صحة العبادة اإلسالم ؛ ومع ذلك فهم مأمورون بالعبادات كلها ، 54[
ويعاقبون على تركها ؛ لقوله ـ جل وعال ـ " ما سلككم يف سقر * قالوا مل نك من 

] .  44-42املصلني * ومل نك نطعم املسكني " املدثر [ 
ولذا فإن أول ما جيب على املسلم دعوة الكفار إليه هو الدخول يف اإلسالم ، وهو النطق 

بالشهادتني ، وهذا ما أوصى به النيب صلى اهللا عليه وسلم معاذا حني بعثه إىل اليمن ، 
فقال : " إنك تأيت قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال 

اهللا وأن حممدا رسول اهللا " متفق عليه .  
 

أحكام غري املسلمني يف الطهارة والصالة :  

] . والراجح أن 28 يقول اهللا ـ جل وعال ـ " إمنا املشركون جنس " التوبة [أوال :
املراد بالنجاسة هنا النجاسة املعنوية احلاصلة فيهم بالكفر ، وليست النجاسة احلسية ، 

ولذا جاز الزواج باحملصنات من الكتابيات ، ومس أبدام باملصافحة إذا ابتدؤنا ، ولبس 
ثيام اليت خييطوا ، بل حىت اليت يلبسوا ، ما دام مل تصبها جناسة ، كثياب املسلمني .  

 أواين غري املسلمني ال ختلو من إحدى حالني :  ثانيا :

األوىل : أن تكون مصنوعة من حمرم لذاته ، كجلد الكلب واخلرتير ، وكآنية الذهب 
والفضة ، أو لوصفه كمغصوب ومسروق فال جيوز استعماهلا ؛ ألا لو كانت آنية 

مسلمني ما جاز استعماهلا فكيف وهي آنية كفار .  
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الثانية : أن تكون مصنوعة من مادة طاهرة مباحة كاحلجر واخلشب واحلديد وسائر 
املعادن والزجاج ، فإن اشتراها املسلم جديدة فاستعماهلا جائز ، وإن كان يستعملها غري 

املسلمني ويطبخون فيها ، ويأكلون ويشربون فال خيلو احلال من أحد ثالثة أمور :  
األمر األول : أن يغلب على ظنه عدم استعماهلم هذه األواين يف املآكل واملشارب احملرمة 
فيجوز استعماهلا مباشرة دون غسل ؛ حلديث جابر بن عبد اهللا ـ رضي اهللا عنهما ـ 
قال : " كنا نغزو مع رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فنصيب من آنية املشركني 

وأسقيتهم فنستمتع ا ، وال يعيب ذلك عليهم " رواه أمحد وأبو داود .  
األمر الثاين : أن يغلب على ظن املسلم أم يطبخون فيها اللحوم واألشربة احملرمة 

ويأكلون ويشربون ، فإن وجد املسلم غريها مل جيز له استعماهلا ، وإن مل جيد وجب 
غسلها إلزالة احملرمات عنها ، مث له أن يستعملها ؛ حلديث أيب ثعلبة اخلشين أنه قال : يا 
رسول اهللا إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل يف آنيتهم ؟ قال : " إن وجدمت غريها فال 

تأكلوا فيها ، وإن مل جتدوا فاغسلوها وكلوا فيها" رواه البخاري .  
األمر الثالث : أن يشك فال يغلب على ظنه شيء فيعمل باألحوط وهو غسل األواين 

قبل تناوهلا .  
وبناء على ما سبق جتوز الصالة يف مصنوعام من اللباس والفرش الطاهرة املباحة .  

 ينبغي للشخص إذا أسلم أن يغتسل ؛ حلديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النيب ثالثا :
ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ " أن يغتسل مباء وسدر " رواه اخلمسة إال ابن ماجه ، 
وصححه ابن السكن ، وله شواهد . وللمسلم إلزام زوجته الكتابية باالغتسال بعد 

الطهارة من احليض والنفاس ، والتطهر من النجاسات كالبول ؛ رعاية حلقه يف نظافتها ، 
الذي هو كمال حقه يف االستمتاع ا ، وإن كان ال جيب عليها االغتسال من حيث 

األصل .  
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 جيب على غري املسلم إذا أسلم أن جيري عملية االختتان ولو كان كبريا ، إال أن رابعا :
خياف على نفسه املوت أو املرض فيسقط عنه الوجوب ، حفاظا على نفسه ، وصحة 

بدنه ؛ ألن اخلتان سنة املرسلني ـ عليهم السالم ـ وقد اختنت إبراهيم ـ عليه السالم 
ـ وهو ابن مثانني سنة .  

 األصل عدم جواز الصالة يف دور عبادة غري املسلمني كالكنائس والبيع وبيوت خامسا :
النار ، إال أنه يستثىن من األصل حال االضطرار إىل الصالة فيها لعدم وجود مكان غريها 

يصلي فيه املسلم ، كما لو حبس فيها ، فإن أمكنه إزالة التصاوير واسمات من أمامه 
وجب عليه أن يزيلها ، أو يصلي يف جانب من املعبد حبيث ال تكون النار أو التصاوير يف 

قبلته .  
 ال جيوز دخول غري املسلمني املسجد احلرام مطلقا ـ واملقصود به حرم مكة سادسا :

شرفها اهللا ومن باب أوىل مسجد الكعبة ـ ولو كان بإذن من املسلمني ، أو حلاجة ، أو 
لقصد تأليف قلوم على اإلسالم .  

فأما غريه من املساجد فمحل خالف بني أهل العلم ، والراجح جوازه إذا كان حلاجة أو 
ملصلحة ، والدليل على هذا أن الكفار كانوا يدخلون على النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم 
ـ يف مسجد املدينة ومل يكن مينعهم ، بل إنه حبس مثامة بن اثال يف مسجد املدينة قبل 

أن يسلم ـ رضي اهللا عنه ـ .  
 ال جيوز متكني غري املسلمني من أخذ املصحف بإهداء أو بيع ، أو وصية ، أو سابعا :

رهن ؛ ألم ال يؤمنون من أن يهينوا املصحف ، وال جيوز متكينهم من مسه ؛ لقول اهللا 
] لكن جيوز إعطاؤهم ترمجة 28ـ جل وعال ـ " إمنا املشركون جنس " التوبة [

للمصحف إن رجي إسالمهم ، ال إن خشي أن يهينوا الترمجة ، أو يستغلوها يف عدوام 
لإلسالم وأهلهم .  
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 ال جيوز للمسلم قصد موافقة غري املسلمني يف أماكن الصالة ، كالكنائس ، وال ثامنا :
يف أزمنتها ، كوقت طلوع الشمس وقبل أن ترتفع قيد رمح ، أو وقت غروا ، إال ما 

خصه الدليل وهي الصلوات ذوات األسباب ، كصالة اجلنازة فيجوز أداؤها قبيل 
الغروب وقبيل اإلشراف .  

 جيوز للمسلم عيادة غري املسلم إذا مرض ، كما عاد النيب ـ صلى اهللا عليه تاسعا :
وسلم ـ جاره اليهودي ، والدعاء له بالشفاء ، دون الدعاء باألجر واملغفرة ، كما جيوز 
للطبيب املسلم عالجه ، وبذل اجلهد يف ذلك ، ورقيته بالقرآن ؛ ملا يف حديث أيب سعيد 

اخلدري املتفق عليه يف قصة الصحابة الذين رقوا سيد قوم كفار حني لدغته عقرب 
بقراءة سورة الفاحتة ، فصوب النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فعلهم .  

وذهب بعض أهل العلم إىل أن للمسلم تعزية غري املسلم إذا ما مات له قريب ، ويقول 
يف تعزيته ـ إن كان امليت غري مسلم ـ ما جيوز قوله ، مثل : أخلف لكم اهللا خريا منه 

، وأحسن عزاءكم ، وال يدعوا له باألجر ، وال مليته بالرمحة ؛ ألما ليسا من أهل األجر 
والرمحة ، وينبغي أن يقصد بذلك كله تأليف قلب غري املسلم على اإلسالم ، كما 

للمسلم أن يزور قرب غري املسلم للعظة ، وال يسلم عليه ، وال يدعو له ، أو يستغفر ؛ 
للحديث الذي رواه مسلم عن أيب هريرة أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال : " 

استأذنت ريب أن أستغفر ألمي فلم يؤذن يل واستأذنته أن أزور قربها فأذن يل " .  
وال جيوز للمسلم تغسيله ، وال تكفينه ؛ ألن الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ألقى 
قتلى بدر من املشركني يف القليب ، بال غسل ، وال تكفني ، وال جتوز الصالة عليه ؛ 

] . وال 84لقوله ـ جل وعال ـ : " وال تصل على أحد منهم مات أبدا " التوبة [
الدعاء هلم باملغفرة والرمحة ، أو قول : املرحوم فالن ؛ لقوله ـ جل وعال ـ : " ما 

] ، 113كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب " التوبة [
كما ال جيوز للمسلم تويل دفن غري املسلم كما يدفن أموات املسلمني ، وإذا مل يكن 
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للكافر امليت قريب يدفنه ، فللمسلم أن يواري جثته يف التراب ليمنع تأذي اخللق من 
نتنها ، كما ال جيوز للمسلم أن يتبع جنازته ، أو ميشي فيها ، أو حيملها معهم ، أو 

حيضر دفنه إذا أراد أهله دفنه ؛ لقوله ـ جل وعال ـ : " وال تقم على قربه " التوبة 
] ، وال جيوز دفنه يف مقابر املسلمني ، بل يدفن يف مقابر مثله من غري املسلمني ؛ 84[

لفعل النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وإمجاع املسلمني على ذلك ، إال إذا ماتت إمرأة 
كتابية زوجها مسلم وهي حامل منه ، وقد بلغ عمر احلمل أكثر من ثالثة أشهر فإا 
تدفن يف قرب املسلمني ، ويكون ظهرها إىل القبلة ؛ ليكون وجه محلها مستقبل القبلة ؛ 
ألن اجلنني مسلم ؛ لكون أبيه مسلما ، واملسلم ال جيوز دفنه يف مقابر غري املسلمني ، 

فرعاية حلقه تقدم مصلحة دفنه يف مقابر املسلمني على مفسدة دفن أمه فيها .  
 

القسم الثاين : أحكام غري املسلمني يف الزكاة :  

 ال جيوز دفع زكاة املال والفطر إىل غري املسلمني ؛ لقول النيب ـ صلى اهللا عليه أوال :
وسلت ـ ملعاذ حيث بعثه إىل اليمن : " فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة ـ وهي 

الزكاة ـ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم " متفق عليه . يعين أغنياء املسلمني 
وفقرائهم ، ويستثىن من ذلك إذا كان غري املسلم من املؤلفة قلوم الذين يتحقق 

بإعطائهم من الزكاة حتصيل مصلحة املسلمني ، أو دفع مفسدة ، أو دخوله يف اإلسالم ؛ 
].  60لقوله ـ جل وعال ـ " واملؤلفة قلوم " التوبة [

 جيوز للمسلم أن يتصدق على غري املسلم إذا كان غري حريب ، ويوصى له ، ثانيا :
ويهدي إليه ، ويكرمه مباله ، ويكافئه على املعروف الذي صنعت إليه ؛ ألنه من الرب 

املباح تقدميه هلم بقول اهللا ـ جل وعال ـ " ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف 
الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهللا حيب املقسطني " 

] ؛ ولعموم قول النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ " ويف كل كبد رطبة أجر 8املمتحنة [
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" متفق عليه . وحلديث أمساء بنت أيب بكر الصديق أن أمها جاءا راغبة يف صلتها وهي 
مشركة فاستأذنت رسول اهللا أن تتصدق على أمها فأذن هلا ، وأهدى عمر حلة من 

حرير ألخ له مشرك . إال أنه ال جيوز أن يهديه شيئا إذا كان سبب اهلدية غري مشروع ؛ 
كاهلدية بسبب عيد من أعيادهم الدينية. 

وجيوز للمسلم أن يقبل هدية غري املسلم إذا كانت مباحة ، وقد قبل النيب صلى اهللا عليه 
وسلم هدية املقوقس وكان غري مسلم .  

 
القسم الثالث : أحكام غري املسلمني يف اجلهاد :  

 غري املسلمني من حيث مشروعية قتاهلم وعدمها قسمان :  أوال :
القسم األول :  

احملاربون : وهم من ليس بينهم وبني املسلمني ذمة ، وال عهد ، وال أمان ، فيشرع 
قتاهلم حبسب القدرة ، فرمبا يكون قتاهلم فرض عني ، وذلك مىت غزوا بلدا مسلما 

ليحتلوه ، أو يستبيحوا دماء أهله ، وأمواهلم ، فيلزم كل قادر من مسلمي ذلك البلد 
قتاهلم ، فإن احتاجوا إىل غريهم من املسلمني من أهل البالد األخرى وجب على سائر 

املسلمني عوم بالرجال واملال والسالح حىت حتصل الكفاية ؛ لقول اهللا ـ جل وعال ـ 
 ] .  72" وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر " األنفال [ 

وقد يكون قتاهلم فرض كفاية إذا قام به من يكفي من املسلمني سقط الوجوب عن 
الباقني ، وذلك إذا منع غري املسلمني وصول دعوة اإلسالم إىل بالدهم ، أو منعوا أهلها 
من الدخول فيه ، وكان املسلمون أقوياء وجب على من يكفي منهم قتال غري املسلمني 

؛ لقول اهللا ـ جل وعال ـ " وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا" البقرة 
] ، وبقى حكم القتال على غريهم من املسلمني مستحبا ، لكن ال جيوز ابتداء 193[
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قتاهلم حىت يدعوا إىل اإلسالم ، فإن رفضوا وجب دعوم إىل الصلح والقبول بدفع 
اجلزية للمسلمني ، فإن رفضوا جاز قتاهلم .  

القسم الثاين :  
غري احملاربني : وهم من بينهم وبني املسلمني ذمة ، أو عهد ، أو أمان ، ومل يفعلوا ما 

ينقض ذلك ، كقتاهلم املسلمني أو اإلعانة عليهم ، وهذا يشمل ثالثة أصناف:  
 وهم رعاية الدولة اإلسالمية الذين رضوا حبكم اإلسالم عليهم أهل الذمة : -١

فأعطوا اجلزية والتزموا بأحكام أهل الذمة ، وأكثر أهل العلم ال يرون جواز 
إعطاء الذمة لغري أهل الكتاب واوس ، فال يقبل من غريهم ممن يعيش يف بالد 
املسلمني إال اإلسالم ، أو السيف ، ومن أهل العلم من جييز إعطاء الذمة لغريهم 
أيضا ، ولعل هذا هو األرجح ؛ أخذا بقول اهللا ـ جل وعال ـ " ال إكراه يف 

] .  256الدين" البقرة [
 وهم رعايا الدولة غري املسلمة ، واليت بينها وبني املسلمني عهد املعاهدون : -٢

 وصلح على عدم القتال . 

 وهم رعايا الدول غري املسلمة احملاربة للمسلمني ، الذين أعطاهم املستأمنون : -٣
إمام املسلمني ، أو أحد من املسلمني األمان على نفسه وماله إذا دخل بالد 

 املسلمني حىت خيرج منها ، سواء أكان من أهل الكتاب أم من غريهم . 

فحكم هؤالء واحد ، وهو أم معصومو الدم واملال ، فال جيوز سفك دمائهم ، وال 
أخذ أمواهلم ، لقول اهللا ـ جل وعال ـ " قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر 

وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت 
] وقوله " وإن أحد من املشركني 29يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون " التوبة [

]. 6استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه مأمنه " التوبة [
ويستحب اإلحسان إليهم والقسط معهم ؛ ترغيبا هلم يف اإلسالم .  
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وجيب على املسلمني حفظ دمائهم وأعراضهم وأمواهلم ما داموا يف ذمة املسلمني 
وعهدهم ممن أراد االعتداء عليهم ، سواء أكان املعتدي منهم أم من املسلمني أم من 

احلربيني ؛ قول علي ـ رضي اهللا عنه ـ : " إمنا بذلوا اجلزية لتكون أمواهلم كأموالنا 
ودماؤهم كدمائنا " ، وجيب على املسلمني فداء أسرى أهل الذمة باملال ، بعد فداء 

أسرى املسلمني ؛ ألنه من محايتهم .  
ومىت خاف املسلمون من املعاهدين أو املستأمنني ، أو من بعضهم نقض العهد جاز نبد 

عهدهم إليهم ، أي إخبارهم ببطالن العهد الذي بيننا وبينهم ، مث جاز قتاهلم ؛ لقول اهللا 
ـ جل وعال ـ " وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن اهللا ال حيب 

] .  58اخلائنني " األنفال [
ومىت نقضوا العهد جاز قتاهلم ، ومل جيب نبذ العهد إليهم ؛ ألن اخليانة وقعت منهم ، 
كما قاتل النيب ـ صلى اهللا عليه وسلت ـ قريشا دون أن خيربهم بنقض العهد ، ملا 

غدروا فنقضوا العهد ، وذلك عام فتح مكة ، فأما أهل الذمة فال ينبذ إليهم عهدهم حىت 
ينقضوه فعال ، ألم حتت أيدينا ويف حكمنا فضرر اخلوف من نقضهم العهد أخف من 

غريهم ، فإذا نقضوه أو بعضهم زالت عصمة الناقضني فقط ، وحل للمسلمني سفك 
دمائهم وأخذ أمواهلم ؛ جزاء هلم على نقضهم العهد ، وحيصل نقض العهد مبخالفة 

شروط عقد الذمة معهم ، مثل سب اهللا ـ جل وعال ـ أو سب رسوله ـ صلى اهللا 
عليه وسلم ـ أو دين اإلسالم ، أو االستهزاء بشيء من ذلك ، أو الزنا مبسلمة ، أو 

معاونة الكفار على املسلمني ، أو التجسس على املسلمني ، وحنو ذلك .  
أما املرتدون عن اإلسالم إذا ثبتت ردم ثبوتا ال شك فيه فيستتابون ثالثة أيام فإن تابوا 

قبل منهم ، وإال حكم عليهم حبد الردة وهو القتل .  
وأما املنافقون نفاقا اعتقاديا فيعاملون معاملة املسلمني يف الظاهر ، ومن أظهر نفاقه فهو 

مرتد يعامل معاملة املرتدين .  
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 إذا قاتل املسلمون غري املسلمني لسبب مشروع ، فإن للقتال آدابا يلزم املسلمني ثانيا :
بالتأدب ا ، من أمهها :  

عدم قتل النساء واألطفال والشيوخ ، والرهبان يف صوامعهم ، ما مل يشارك أحد  -١
منهم يف احلرب فيقتل كغريه .  

عدم التمثيل بقتالهم ، أو إحراقهم ، إال على وجه اازاة هلم مبثل صنيعهم ؛  -٢
 ].40لقول اهللا جل وعال " وجزاء سيئة سيئة مثلها " الشورى [

 الوفاء بالعهد ، وعدم اخليانة ، أو الغدر .  -٣

وقد دل على ما تقدم من اآلداب حديث بريدة أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال 
" اغزوا وال تغلوا وال تغدروا ، وال متثلوا ، وال تقتلوا وليدا " رواه مسلم ، وحديث ابن 
عمر أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ رأى امرأة مقتولة يف بعض مغازيه ، فأنكر قتل 

النساء والصبيان ، متفق عليه .  
 جيب على املسلم اهلجرة من بلد الكفر إىل بلد اإلسالم بالشروط اآلتية :  ثالثا :
عدم قدرة املسلم على إقامة شعائر دينه يف بلد الكفر ، أو خوفه من الفتنة على  -١

نفسه أو أهله أو ولده .  
 قدرة املسلم على السفر وحتمل تكاليف اهلجرة .  -٢

 وجود بلد مسلم يستطيع اإلقامة فيه إقامة نظامية ، وأن يقيم فيه شعائر دينه. -٣

فإذا اختل أحد هذه الشروط مل جتب اهلجرة ، بل تكون مستحبة ، أو مباحة حسب 
درجة الفائدة منها .  

 حكم إقامة املسلم يف بلد الكفر خيتلف حبسب نوع انتمائه إليه :  رابعا :
ـ النوع األول : أن يكون املقيم مواطنا من مواطين بالد الكفر ومعه جنسيته فيجوز له 

أن يقيم يف بالده تلك إذا اختل شرط من شروط وجوب اهلجرة املذكورة يف ثالثا .  
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ـ النوع الثاين : أن يكون من غري مواطين ذلك البلد ، بل يريد أن يفد عليه من بالد 
اإلسالم فال جيوز له ذلك من حيث األصل ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم " أنا برئ 
من مسلم يقيم بني ظهراين الكفار ال تراءا نارامها " رواه أبو داود . وذلك لعظم خطر 

اإلقامة يف بالد الكفر على دين املسلم وخلقه ، واليت ال ميكن لعاقل أن ينكرها ، إال أنه 
يستثين من التحرمي ما إذا حتققت الشروط اآلتية فتجوز اإلقامة حينئذ :  

وجود العذر الشرعي وهو احلاجة للهجرة املعتربة شرعا ، كخوف املسلم على   -١
دينه أو نفسه أو ماله أو عرضه أو من يعوهلم إذا أقام يف بلده األصلي وال جيد غري 

بالد الكفر تستقبله ويأمن فيها على تلك األمور ، أو طلب عالج أو جتارة أو 
 عمل أو علم ال يتوافر حنوه يف بلد اإلسالم ، أو التمثيل الرمسي لبلد مسلم .

نية اإلقامة املؤقتة اليت تنقضي بزوال العذر الذي من أجله أقام يف بلد الكفر ، فال   -٢
جيوز له أن ينوي تأبيد إقامته ؛ ألن التأبيد يعين اهلجرة من بالد اإلسالم إىل بالد 
الكفر ، وهذا مناقضة صرحية حلكم الشرع يف إجياب اهلجرة من بالد الكفر إىل 

 بالد اإلسالم . 

 كون بلد الكفر الذي ينوي اإلقامة فيه غري حمارب للمسلمني .   -٣

توفر احلرية الدينية يف بلد الكفر مبا يأمن املسلم على نفسه وأهله وولده من   -٤
االفتتان يف الدين ، ويتمكن من تعلم دينه وتعليمه ألهله وولده ، ويتمكن من 

 إقامة شعائر دينه الظاهرة ؛ وذلك ألن حفظ الدين أهم من حفظ النفس واملال . 

بقاء والء املسلم لدينه اإلسالم وإلخوانه املسلمني ، فال يقدم على ذلك والءه   -٥
 لوطنه . 

فإذا توافرت هذه الشروط جار للمسلم أن يقيم يف بلد الكفر ، وأن يستخرج بطاقة 
إقامة ، أو حىت يتجنس جبنسية ذلك البلد إن توقف حصول اإلقامة واالستفادة من 

مزاياها على استخراج اجلنسية .  
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 حكم القتال مع غري املسلمني خيتلف حبسب املستهدفني بالقتال ، إذ ال خيلو خامسا :
املستهدف ا أن يكون إحدى جهتني :  

 جهة مسلمة ـ سواء أكانت أفرادا أم منظمات أم دوال ـ ابتدأت قتاهلا اجلهة األوىل :
اجلهة غري املسلمة فمقاتلتها غري مشروعة ، وال جيوز للمسلمني املشاركة فيها ، بل ذلك 

بعد من مواالة الكفار املوجبة للخروج من دين اإلسالم ، بل جتب على املسلم معاونة 
املسلمني عليهم ، أو تستحب ، حسب احلال والقدرة .  

فإن كانت اجلهة املسلمة هي البادئة وكانت يف ذلك غري معتدية مل جيز له أن يقاتل مع 
غري املسلمني ؛ ألنه ال جيوز قتال املسلمني حتت آي ظرف ، وال جيوز له أيضا القتال 

ضد أولئك الكفار إن كان بينه وبينهم عهد ؛ لقول ـ جل وعال ـ " وإن استنصروكم 
] ، وإن مل يكن 72يف الدين فعليكم النصر إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق " األنفال [

بينه وبينهم عهد شرع قتاله مع املسلمني إما وجوبا وإما استحبابا حبسب احلال والقدرة 
  .

وإن كانت اجلهة املسلمة معتدية واستطاع املسلم رد الظلم الواقع منها على غري 
املسلمني دون القتال فعل ، وإال كف عن قتال الفئتني ، ومل جيز له أن يعني أحدا على 

أحد .  
 جهة أخرى غري مسلمة ، فال خيلو :  اجلهة الثانية :

أن يكون بينه وبني هذه اجلهة عهد ، فال جيوز قتاهلا ، ولو كان قتاهلا بسبب  -١
ظلمها هلم ؛ لوجوب الوفاء بالعهد .  

أال يكون بينه وبينها عهد ، فإن كان قاتلها ظلما مل جيز قتاهلا معهم ، ولو كان  -٢
بينه وبني املعتدين حلف على التناصر ؛ ألنه ال جتوز إعانة الظامل على ظلمه ولو 

كان مسلما ، فكيف وهو غري مسلم ، وإن كان الظلم واقعا من هذه اجلهة على 
أولئك الكفار وجب قالتها معهم إن كان بينه وبينهم حلف على التناصر ؛ 
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لوجوب الوفاء بالعهد ، أو جاز إن كان مصلحة املسلمني يف قتاهلا ، أو حرم إن 
مل يكن حلف ، وال مصلحة ؛ ألنه ال يشرع القتال إال وفاء بالعهد ، أو ملصلحة 

 الدين أو مصلحة املسلمني ، وهي منتفية هنا . 

 جيوز عمل املسلم يف وظائف الدولة غري املسلمة وتويل املناصب والدخول يف سادسا :
الربملانات بثالث شروط يف اجلملة :  

أن يكون العمل مباحا ؛ ألنه ال جيوز تويل العمل احملرم يف الدولة املسلمة فكيف  -١
بتوليه يف الدولة غري املسلمة ، كأن يعمل يف مصنع مخور ، أو يف بنك ربوي ، 

أو يف صالة قمار .  
عدم حصول الضرر على املسلمني أو على دينهم بتوليه هذا العمل ؛ ألن األصل  -٢

جواز العمل عند غري املسلم ما مل يترتب عليه ضرر يلحقه املرء بدينه ، أو 
باملسلمني ، مثل العمل يف دوائر التجسس على املسلمني ، أفراد أو حكومات ، 

أو يف صناعة األسلحة ـ إال أن قصد اكتساب اخلربة لنقلها للمسلمني وعلم من 
نفسه القدرة على ذلك ـ أو يف شن احلرب اإللكترونية على املواقع اإلسالمية ، 
أو احلرب العسكرية على أحد من املسلمني ، فإما أن حتقق بتوليه مصلحة للدين 
أو للمسلمني ، أو دفع مفسدة عنه أو عنهم كان اجلواز أوىل ، مثل العمل وزيرا 
لألديان ، أو اهلجرة ، أو عضوا يف االس البلدية ، ألنه يتمكن من نفع املسلمني 

 يف منصبه.

أال يترتب على ذلك العمل التزام مبا ال جيوز يف دين اإلسالم ، سواء يف أمور  -٣
العقيدة ، كاملشاركة يف االحتفال بأعياد غري املسلمني الدينية ، أو يف العبادة ، 

كعدم الصالة يف املساجد بدعوى عدم التعصب الديين ، أو يف املعاملة ، كإقرار 
الربا يف التعامل املايل ، أو السلوك واألخالق ، كإلزام املرأة املسلمة خبلع حجاا 

 أثناء عملها . 



  -  

مشاركة املسلم يف انتخابات بلده غري املسلم سواء منها الرئاسية ، أو الربملانية ، سابعا : 
أو البلدية جائزة ، بل قد تكون واجبة مىت كان يف ذلك جلب مصلحة للمسلمني ، أو 

دفع مفسدة عنهم ، ال حيصل أحدمها إال باملشاركة يف االنتخابات ؛ ألن ذلك من األمر 
باملعروف وتثبيته ، والنهي عن املنكر وإزالته .  

 االلتزام بقوانني بالد غري املسلمني خيتلف حبسب تلك القوانني اليت ال ختلو من ثامنا :
أحد أمرين :  

أن تكون غري خمالفة ألحكام الشرع ، كاألحكام املتعلقة بأنظمة السري ، وإصدار  -١
التراخيص ، واحترام حقوق اآلخرين ، وممتلكام فهذه جيب على املسلم االلتزام 

ا ؛ ألن عقد إقامته متضمن وجوب التزام نظام بلده وقوانينه ، واهللا ـ جل 
] .  1وعال ـ يقول : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " املائدة [

أن تكون خمالفة ألحكام الشريعة فإن كان يستطيع حتاشي االلتزام ا ؛ لكونه ال  -٢
حيتاجها ، كاملعامالت املالية احملرمة ، فعليه حتاشيها ومل يضره كوا موجودة يف 

البلد الذي يعيش فيه ، لقوله ـ جل وعال ـ " يا أيها الذين آمنوا عليكم 
]، وإن كان يستطيع 105أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم " املائدة [

حتاشيها نظرنا إىل سبب إقامته فإن كان سببا اختياريا مل جيز له البقاء يف ديار غري 
املسلمني ، ولزمته اهلجرة منها ، وإن كان سببا قهريا اتقى اهللا ما استطاع يف 

حتاشي الوقوع يف أسباا ، فما وقع فيه بعد ذلك منها فيكون من باب الضرورة 
 ، والضرورات تبيح احملظورات . 

 اختلف أهل العلم يف حكم استعانة املسلمني بغريهم يف اجلهد ، فذهب أكثر تاسعا :
أهل العلم إىل عدم جواز ذلك ؛ حلديث عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أن رجال من 

املشركني قال للنيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ : جئت ألتبعك وأصيب معك ( يريد 



  -  

الغنيمة ) فقال له " أتؤمن باهللا ورسوله " قال : ال . قال " فارجع فلن أستعني مبشرك " 
رواه مسلم .  

ويف حديث آخر رواه أمحد يف مسنده أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال : "فإنا ال 
نستعني باملشركني على املشركني " . ومن أهل العلم من قال جبواز ذلك بثالثة شروط :  

حاجة املسلمني لالستعانة بغريهم .   -١
أن يكون من يستعني به املسلمني مأمونا ، ال خيون املسلمني وال يتجسس عليهم  -٢

 . 

أن تكون الغلبة للمسلمني على من يستعينون به من غريهم يف العدد والعدة ،  -٣
ودليل االستعانة أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ استعان بصفوان بن أمية يف 

 غزوة حنني وكان مشركا ، حيث استعار دروعه ، واصطحبه معه.

 
القسم الرابع : أحكام غري املسلمني يف املعامالت املالية :  

 جيوز التعامل مع غري املسلمني بالبيع والشراء واإلجيار وسائر العقود املالية ، أوال :
وجيري عليهم من األحكام والضوابط ما جيري على التعامل مع املسلمني.  

 جيوز للمسلم أن يعقد من الذمي واملعاهد واملستأمن عقد شركة ، شريطة أن يثق ثانيا :
املسلم أن التعامل جيري يف الشركة على وفق قواعد الشريعة اإلسالمية وضوابطها فيما 
حيل وحيرم من املعامالت ، وأال ميكن شريكه غري املسلم من التصرف بأموال الشركة 

تصرفا مطلقا ، دون إجراء رقابة عليه لضمان حصول التصرف املشروع ، وجتنب 
التصرف غري املشروع .  

 ال جيوز التعامل مع غري املسلمني باملعامالت احملرمة كالربا والقمار ، وال باملواد ثالثا :
احملرمة كاملخدرات واخلمور وحلوم امليتة واخلرتير ، سواء أكانوا من الذميني أو املعاهدين 
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أو املستأمنني ، أم كانوا من احلربيني ؛ ألن التعامل باملعامالت احملرمة ، ويف املواد احملرمة 
من نشر الفساد يف األرض ، واهللا ال حيب الفساد .  

 اختلف أهل العلم يف حكم بيع املسلم على بيع غري املسلم ، وشرائه على شرائه ، رابعا :
وسومه على سومه ( أي أنب يبيع الرجل على الرجل سلعة فإذا مت البيع وأراد تسليم 
السلعة وقبض الثمن جاء بائع آخر فعرض على املشتري مثل السلعة بسعر أقل ، أو 

يشتري سلعة فإذا مت الشراء وأرادا التقايض جاء مشتر آخر فعرض على البائع الشراء 
بسعر أكثر مما اشتراه األول ، أو يسوم شخص سلعة فريغب البائع بيعها على صاحب 

السوم ويعزم على ذلك فيأيت آخر فيسوم بأكثر من سوم األول ) ، والراجح جوازه 
سواء أكان غري املسلم ذميا أم غري ذمي ، ألن األصل احلل ، والنهي ورد عن بيع األخ 

على أخيه ، أو شرائه على شرائه أو سومه على سومه ، والكافر مهما كانت صفته ليس 
بأخ للمسلم ؛ إذا املقصود باألخوة هنا األخوة الدينية .  

 جيوز إقراض غري املسلم واالقتراض منهم ،فقد ثبت أن املسلمني على عهد النيب خامسا :
ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ كانوا يقترضون من اليهود يف املدينة ، ويقرهم النيب ـ صلى 

اهللا عليه وسلم ـ على ذلك ، لكن يشترط لذلك الشرط اآلتية :  
أن يكون قرضا حسنا ال ربا فيه .   -١
 أال يترتب على إقراضهم ضرر باملسلمني ، كإقراض احملاربني .  -٢

 أن يغلب على ظن املسلمني رجوع أمواهلم إليهم إذا كانوا هم املقرضني .  -٣

 جيوز أن يوكل املسلم غري املسلم بدال عنه يف القيام بأموره ، ويتوكل عنه ، سادسا :
لكن بالشروط اآلتية :  

أال يترتب على توكيل غري املسلم والية له على مسلم ، كأن يوكله يف تطليق  -١
امرأته املسلمة ، أو يف رعاية أوالده القصر ، أو يف نظارة وقف ، أو يف تنفيذ 
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وصية ، أو يف قسم مرياثه بني ورثته ، أو يوكله قاضيا للمسلمني ؛ لقوله ـ جل 
].  141وعال ـ " ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال " النساء [

أال يوكله يف القيام بالعبادات اليت جيوز فيها توكيل املسلم ، كأن يوكله أن يذبح  -٢
أضحيته ، أو يؤذن عنه أو يؤم أو خيطب ، ألا ال تصح من غري املسلم ح لقوله 
ـ جل وعال ـ " وما منعهم أن تقبل منهم نفقام إال أم كفروا باهللا وبرسوله 

 ]. 54.. " التوبة [

أال يتوكل املسلم على غري املسلم يف القيام مبا ال جيوز شرعا للمسلم القيام به ،  -٣
وال يقر غري املسلم على القيام به ، كأن يعقد له عقد ربا ، أو كان مما حيرم على 

املسلم ويقر غريه عليه ، كأن يشتري له مخرا ، أو كان مما جيوز للمسلم فعله 
 دون غريه ، كأن يتوكل عنه يف تزوجيه بامرأة مسلمة ، أو شراء رقيق مسلم . 

 جيوز للمسلم االستعارة من غري املسلم ما حيتاجه من األدوات والكتب وغريها ، سابعا :
وكذلك إعارته إذا كان غري حمارب ، ألا من اإلحسان ، وهو جائز منا هلم ، لكن 
يشترط كون العارية مما جيوز لغري املسلم االنتفاع ا، كسيارة ، أو جهاز كمبيوتر ، 

وإال مل جتز إعارا له ، كمصحف ، أو رقيق مسلم .  
 جيوز للمسلم قبول ودائع غري املسلمني ، وإيداعهم ، لكن يف حال اإليداع ثامنا :

يشترط ـ مع كوم غري حماربني ـ كوم أمناء ، حبيث يغلب على ظنه عدم خيانتهم 
، جبحد العارية ، أو املماطلة يف ردها .  

 جيوز للمسلم قبول هدية غري املسلم وإهدائه ، كما قبل النيب ـ صلى اهللا عليه تاسعا :
وسلم ـ هدية املقوقس ملك مصر ، وكانت من ضمنها مارية القبطية ، وكما أهدى 

عمر ـ رضي اهللا عنه ـ أخا له مشركا حلة من حرير كان النيب ـ صلى اهللا عليه 
وسلم ـ أعطاها عمر .  
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 أموال غري املسلمني من غري احملاربني اليت أقرهم اإلسالم على االنتفاع ا حمترمة عاشرا :
، ال جيوز إتالفها ، ولو كانت مما ال جيوز للمسلم حيازا ، كاخلمر ، فإما أموال 

احملاربني فيجوز للمسلمني إتالفها إذا كانت املصلحة يف ذلك ، كما أقر اهللا نبيه ومن 
معه من األصحاب على قطع خنل يهود بين النضري يف غزوة خيرب ، بقوله ـ جل وعال 

ـ : " ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا وليخزي الفاسقني " 
] واللينة : النخلة .  5احلشر [

 اللقيط غري املسلم ( وهو الطفل املنبوذ أو التائه الذي ال يعرف والداه حادي عشر :
ووجد يف بلد أكثر أهله غري مسلمني ) له حق على املسلمني الذين عثروا عليه أن يتولوا 

حضانته ، واإلنفاق عليه ، والقيام مبصاحله ، كما يفعل باللقيط املسلم ، ألن نفسه 
] .  70مكرمة حمترمة ، وقد قال ـ جل وعال ـ " ولقد كرمنا بين آدم " اإلسراء [

 
القسم اخلامس : أحكام غري املسلمني يف الفرائض :  

 الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس للمسلم أن يرث غري املسلم بنسب أو أوال :
مصاهرة أو والء ، وال أن يرثه غري املسلم ؛ لقوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف 

احلديث الذي رواه البخاري : " ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم " .  
 إذا حتاكم إلينا غري املسلمني يف قسم مواريثهم قسمناها على وفق شرعنا ، وحينئذ ثانيا :

فللمتحاكمني إلينا منهم حالتان :  
األوىل : أن يكون املورث والوارث على دين واحد ، كأن يكونا نصارى فريثه ، ويقسم 

اإلرث كما يقسم بني املسلمني .  
الثانية : أن خيتلف الدين ، فيكون امليت الذي يراد قسم مرياثه نصرانيا ـ مثال ـ 

ويكون قريبه الذي يراد توريثه يهوديا ، فقد اختلف أهل العلم يف توريثه من امليت على 
ثالثة أقوال :  
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القول األول : ال إرث بني كفار أقرباء دينهم خمتلف ؛ لقول النيب ـ صلى اهللا عليه 
وسلم ـ : " ال يتوارث أهل ملتني شىت " رواه أمحد وأبو داود والنسائي. 

القول الثاين : يتوارثون فيما بينهم مهما اختلفت أصنافهم ، شرط أن يكونوا من دار 
واحدة (أي من بالد ليس بينها حرب) ؛ ألن الكفر ملة واحدة ، وقد قال ـ جال وعال 

] .  73ـ " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " األنفال [
القول الثالث : يتوارث أهل الكتاب (اليهود والنصارى) من بعضهم ؛ لوجود جامع 
بينهم وهو أم أهل كتاب ، ويتوارث غريهم من بعضهم ؛ لوجود جامع بينهم وهو 

أم ليسوا أهل كتاب ، لكن ال توارث بني أهل الكتاب وغريهم ، لعدم وجود اجلامع .  
واملسألة ال حتتمل األخذ بأحد هذا األقوال ؛ لعدم وجود دليل صحيح صريح يرجح 

أحدها .  
 

القسم السادس : أحكام غري املسلمني يف فقه األسرة :  

ال جيوز للمسلم النظر إىل املرأة غري املسلمة ، إذا كانت من غري حمارمه ؛ لعموم أوال : 
] ، وال 30قول اهللا ـ جل وعال ـ " قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم .. " النور [

جيوز له مسهن ، وال مصافحتهن ؛ لعموم قول النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ " ألن 
يطعن يف رأس رجل مبخيط من حديد خري له من أن ميس امرأة ال حتل له " ، ويستثىن 

من ذلك ما إذا دعت احلاجة ، كالنظر للمخطوبة ، أو نظر القاضي أو الشاهد ، أو نظر 
الطبيب ومسه هلا ، كاملرأة املسلمة ،  

وأما املرأة املسلمة فيجوز هلا النظر إىل غري املسلمة ، والعكس لكن يرى بعض أهل العلم 
عدم مبالغة املسلمة يف إظهار الزينة عند غري املسلمة .  

 ال والية لغري املسلم على قريبته املسلمة يف عقد نكاحها ؛ لقول اهللا ـ جل وعال ثانيا :
] ويكون وليها قريبها 141ـ " ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال " النساء [



  -  

املسلم ، فإن مل يوجد فاحلاكم املسلم ، أو من ميثله كالقاضي ، أو مسؤول اجلالية 
املسلمة ، فإن مل يوجد فتوكل بعقد نكاحها من جتده من صاحل املسلمني .  

 ال جيوز لغري املسلم نكاح املسلمة ، سواء أكان من أهل الكتاب أم من غريهم ؛ ثالثا :
لعموم قوله ـ جل وعال ـ " فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ال هن 

] ، وقوله " وال تنكحوا املشركني حىت يؤمنوا 10حل هلم وال هم حيلون هلن " املمتحنة [
] .  221" البقرة [

 ال جيوز للمسلم نكاح الكافرة غري الكتابية ، لقول اهللا ـ جل وعال ـ " وال رابعا :
] ، وأما الكتابية فاألوىل باملسلم نكاحها 221تنكحوا املشركات حىت يؤمن " البقرة [

لوجود خماطر على دينه ودين أوالده ، فإن رغب يف نكاحها جاز ؛ لقول اهللا ـ جل 
وعال ـ " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
هلم واحملصنات من املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 

] .  5أجورهن حمصنني غري مسافحني وال متخذي أخدان " املائدة [
لكن يشترط للجواز مخسة شروط :  

كوا حمصنة أي : عفيفة غري زانية .   -١
 كون عقد النكاح جيري وفق أحكام الشريعة اإلسالمية .  -٢

أال خيشى األب املسلم أن يترتب على هذا العقد لوازم خمالفة للشريعة ، مثل أن  -٣
يكون قانون بالد الكفر يعد األوالد تبعا لألم يف الدين ، وهي األحق من األب 

املسلم حبضانتهم عند حصول الفرقة ، أو تكون األم متعصبة لدينها لتعلمه 
أوالدها ، أو تذهب م إىل كنائس النصارى ، أو معابد اليهود ؛ ألن يف هذا 

 إحلاق أعظم الضرر بأوالده الذين من صلبه،حيث يرضون بالكفر بعد إسالمهم . 

 توافر شروط عقد النكاح ، وهي :  -٤
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األول : الرضا من الزوجني بالنكاح ومن الزمه معرفة الكتابية أن هذا نكاح وليس 
صداقة .  

الثاين : ويل الزوجة .  
الثالث : املهر .  

الرابع : الشاهدان .  
اخلامس : اإلجياب من ويل الزوجة بأن يقول : زوجتك مولييت فالنة . والقبول من 

الزواج بأن يقول : قبلت الزواج ا .  
عدم جود مانع من موانع النكاح ، ككوا يف عدة طالق أو وفاة ، ولذا فعلى   -٥

الزوج املسلم إن كانت الكتابية ثيبا التأكد من أا اعتدت العدة الشرعية بعد 
فراقها لزوجها األول ، سواء أكانت فرقة بسبب طالق زوجها هلا ، وهي وضع 

احلمل إن كانت حامال ، أو أن حتيض ثالث حيض إن مل تكن حامال ، أو مضي 
 أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته . 

 جيب على املسلم معاشرة زوجته الكتابية باحلسىن والعدل يف النفقة والقسم خامسا :
كما يعاشر زوجته املسلمة ، وله أن حيبها حب الزوج زوجته ، وليس حمبة دين ورضا 

مبا هي عليه ، وجيب عليه دعوا إىل دين اإلسالم ؛ ألنه من األمر باملعروف ، وهو 
واجب على كل مسلم حبسبه ، وله أن يلزمها بالتنظف من الشعر غري املرغوب فيه ، 

وأن يأمرها بالغسل بعد احليض واجلنابة ؛ ألن ذلك من كمال استمتاعه ا ، وهو حق 
له عليها ، فيلزمها طاعته فيه .  

 إذا طلق املسلم زوجته الكتابية فعليها أن تعتد ثالث حيض ، أو تضع محلها إن سادسا :
كانت حامال قبل أن تتزوج بغريه ، كما تعتد املسلمة ، وعليه اإلحداد بعد وفاته إن 

توىف وهي يف ذمته ، يف مدة عدا ، وهي مدة محلها حىت تضع إن كانت حامال منه ، 
أو متضي على وفاته أربعة أشهر وعشر ؛ ألن العدة واإلحداد حق للزوج .  
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 حضانة أوالد املسلم من زوجته الكتابية إذا حصلت الفرقة بينهما للمسلم ؛ سابعا :
ألم مسلمون تبعا ألبيهم ، وقد قال اهللا ـ جل وعال ـ " ولن جيعل اهللا للكافرين على 

] .  141املؤمنني سبيال " النساء [
 يقر اإلسالم غري املسلمني على أنكحتهم ، وال يطلب منهم جتديد عقودها إذا ثامنا :

أسلموا ؛ كما فعل النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ حيث أقر أنكحة من أسلم منهم ، 
سواء أكانوا من أهل الكتاب أم من غريهم يف مكة واملدينة ، ومل يبطلها. 

فإن أسلما مجيعا فنكاحهما صحيحا ، ويستمران عليه ، وإن أسلم الرجل دون املرأة فإن 
كانت من أهل الكتاب فكذلك نكاحهما صحيح ويبقيان عليه ، وإن كانت من غري 

أهل الكتاب فإن مل يكن دخل ا انفسخ نكاحهما يف احلال دون حاجة إىل أن يطلقها 
وإن كان بعد الدخول وقف األمر على انقضاء عدة طالق بوضع محل أو انتهاء ثالث 

حيض ، فإن أسلمت أثناء العدة فهي زوجته دون حاجة إىل جتديد العقد ، وإن انقضت 
العدة وهي مل تسلم انفسخ عقدمها مباشرة وحيسب االنفساخ من حني أسلم الزوج ، 

] وقوله ـ جل 10لقول اهللا ـ جل وعال ـ " وال متسكوا بعصم الكوافر " املمتحنة [
] ، وإن أسلمت املرأة دون 221وعال ـ " وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن " البقرة [

زوجها ، سواء أكان كتابيا أم غري كتايب فهي يف احلكم نفس حكم الزوج إذا أسلم 
وكانت زوجته غري كتابية ، وبنفس التفصيل ، لقوله ـ جل وعال ـ " فال ترجعوهن 

] .  10إىل الكفار ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن " املمتحنة [
 

القسم السابع : أحكام غري املسلمني يف القصاص واحلدود والتعزيرات :  

 إذا ارتكب غري املسلم ـ ممن له عهد وذمة ـ يف بالد املسلمني جناية ميكن أوال :
القصاص منه ا خري صاحب احلق بني إقامة القصاص عليه ، أو دفع الدية ، أو العفو ، 

فإن كانت جناية على النفس كقتله معصوم الدم ، خري أولياء املقتول ، وإن كانت جناية 
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على عضو كقطع رجل أو فقء عني خري اين عليه ، وإن كانت اجلناية ال ميكن 
القصاص منه ا خري اين عليه بني الدية أو العفو ، فهو يف هذا كاملسلم ؛ لقوله ـ جل 

وعال ـ " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف واألذن 
] ، 45باألذن والسن بالسن واجلروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له " املائدة [

وقوله ـ جل وعال ـ " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى .. " إىل 
 .  ]178البقرة [قوله " فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان " 

 إذا اعتدى املسلم على غري مسلم من ذمي أو مستأمن فقتله أو جرحه فقد ارتكب ثانيا :
امثا عظيما ، قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " من قتل ذميا أو معاهدا مل يرح 

رائحة اجلنة " رواه البخاري . وهو مستحق للعقوبة ، كما عليه دفع ديته ، لكن ال 
يقتص منه به بقتل وال جرح ، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي رواه 

البخاري " ال يقتل مسلم بكافر " ، كما أن الذمي لو قتل حربيا فإنه ال يقام عليه 
القصاص ، وال يعاقب ، وليس عليه دية ، وال كفارة ؛ ألنه قتل غري معصوم الدم .  

 الراجح من أقوال أهل العلم أن دية الكتايب إذا كان معصوم الدم يف جناية القتل ثالثا :
أو اجلراح إذا كان خطئا نصف دية املسلم ، فإن كان ذكرا فديته نصف دية املسلم 

الذكر ، وإن كان أنثى فنصف دية األنثى املسلمة ، حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم " قضى أن عقل الكتايب نصف عقل املسلم " . 

رواه أمحد ، والعقل هو الدية ، وإن كانت اجلناية عمدا واالين مسلما ، فقد ذهب 
اإلمام أمحد إىل تضعيف الدية على املسلم فتصبح مثل دية املسلم ، وروى ذلك عن 

عثمان بن عفان ، لكن رأي مجهور أهل العلم على عدم تضعيفها .  
 إذا ارتكب غري مسلم من الذميني واملعاهدين يف بالد اإلسالم معصية توجب رابعا :

احلد يف شرعنا على املسلم لو ارتكبها نظرنا فإن كانت املعصية مما أقره اإلسالم على 
فعلها خفية كشرب اخلمر فال يقام عليه احلد الواجب فيه ، لكن لو جاهر بشرا جاز 



  -  

تعزيره بعقوبة مناسبة تردعه عن تكرار ااهرة ، وإن كانت املعصية مما مل يقره اإلسالم 
على فعلها كالزنا وجب إقامة حد الزنا عليه وهو الرجم إن كان حمصنا ( وهو املتزوج 
حىت لو طلق مث زنا ) أو اجللد مئة جلدة إن كان غري حمصن ، وهذا إذا ثبت الزنا عليه 

باعترافه أو شهادة أربعة شهود عدول ، كما يفعل باملسلم إذا زنا ، لعموم قوله ـ جل 
].  2وعال ـ " الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " النور [

وحلديث ابن عمر أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أقام حد الرجم على يهوديني زنيا 
يف املدينة حني رفع اليهود أمرمها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم . متفق عليه . ومثله 

السرقة والقذف .  
وجيدر التنبيه هنا أن بعض أهل العلم ال يوجب إقامة احلدود عليهم إال إذا ترافعوا إىل 
حماكم املسلمني ، أو كان املعتدي عليه مسلما ، فإن كان األمر فيما بينهم وليس فيه 

طرف مسلم ومل يترافعوا إلينا مل يلزم احلكم بينهم ، وال إقامة احلدود عليهم .  
 إذا اعتدى املسلم على غري املسلم من الذميني واملعاهدين مبا يوجب حدا كما خامسا :

لو زىن بامرأة من نسائهم ، أو عمل عمل قوم لوط مع أحدهم أو سرق ماله احملترم أقيم 
عليه احلد الواجب يف كل معصية منها كما يقام عليه لو فعل ذلك مبسلم ، فإن كان 
االعتداء قذفا له بالزنا أو اللواط مل جتب إقامة احلد على املسلم ، ولكن جيب تأديبه ، 

ردعا له عن الكالم يف أعراضهم ، وكفا له عن أذاهم .  
 ال يقام القصاص وال احلدود على من ارتكب موجبها من أفراد اجلالية املسلمة سادسا :

يف الدول غري املسلمة ، سواء أكانت معادية لدول املسلمني ، أو غري معادية بل بينها 
وبني املسلمني صلح وعهد ، ولكن ال يسقطان عمن ارتكب موجبهما ، بل تؤخر 
إقامتهما حىت يسافر إىل بلد مسلم فيقام عليه يف ذلك البلد القصاص أو احلد ، إذا 
كملت شروط إقامتهما وانتفت املوانع ، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم ، 

والدليل على ذلك ـ إن حصل يف الدولة احملاربة للمسلمني ـ  ما روى بشر بن أيب 
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أرطاة أنه أتى برجل يف الغزاة قد سرق فقال : لوال أين مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا 
عليه وسلم ـ يقول : " ال تقطع األيدي يف الغزاة " لقطعتك ، أخرجه أبو داود وغريه . 

وروى سعيد بن منصور عن األحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر ( كتب إىل الناس أال 
جيلدن أمري جيش وال سرية رجال من املسلمني حدا وهو غار ، حىت يقطع الدرب قافال 
، لئال تلحقه محية الشيطان فيلحق بالكفار ) ، وعن أيب الدرداء وحذيفة بن اليمان حنوه 

، فإذا كان هذا يف الغزاة املسلمني وهم حتت حكم املسلمني فمن األوىل إجراء هذا 
احلكم على أفراد اجلالية املسلمة وهم حتت حكم دولة كافرة حماربة للمسلمني .  
والدليل على ذلك ـ إن حصل يف دولة مهادنة للمسلمني ـ أن احلكم فيها لغري 

املسلمني ، وليس مثة للمسلمني والية حتكم مبا أنزل اهللا ، وتقيم القصاص واحلدود ، وقد 
تعد تلك الدولة إقامة احلدود فيها والقصاص خارج حماكمها ودوائرها األمنية افتياتا 

عليها وانتهاكا لسيادا على أراضيها ، وتعدها جرمية يعاقب عليها ، فال يلزم املسلمني 
فعل ما يعاقبون عليه يف غري أراضيهم .  

وبناء على هذا يكون واجب القصاص وإقامة احلدود مما يترك يف غري بالد املسلمني 
عجزا عن إقامته أو رعاية للمصلحة اليت اعتربها الشرع ، ودرءا للمفسدة .  

فأما دليل إقامة القصاص أو احلد إذا دخل املرتكب ما يوجبهما بالد املسلمني فلعموم 
النصوص اآلمرة بذلك ، وإمنا أخرت لعارض كما تؤخر بعض الواجبات ملرض أو شغل 

  .
 

القسم الثامن : أحكام ذبائح غري املسلمني وأطعمتهم :  

 مأكوالت غري املسلمني من غري اللحم الواجب ذحبه بالطريقة اإلسالمية حالل ، أوال :
كالسمك واخلضروات والفواكه وما صنع منها ، ويشترط يف ذلك ما يشترط يف 

مأكوالت املسلمني من كوا حالال ، مباحة ، غري جنسة وال متنجسة ، لعدم الدليل 
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احملرم هلا فبقيت على األصل وهو احلل ، الذي دل عليه قول الل جل وعال : " هو الذي 
] .  29خلق لكم ما يف األرض مجيعا " البقرة [

ال جيوز أكل ذبائح غري املسلمني ؛ لقوله ـ جل وعال ـ " وال تأكلوا مما مل ثانيا : 
] ، ويستثىن من ذلك ذبائح اليهود 121يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق " األنعام [

والنصارى فقط ، فيجوز أكلها شريطة أن يذحبوها بالطريقة الشرعية للذبح اليت جيب 
على املسلم الذبح ا إن كانت مما يذبح كالشياه ، بأن يقطعوا بالسكني وحنوها رقبتها 
من جهة البلعوم فيقطعوه ويفروا الودجني ومها الوريدان اللذان على جانيب الرقبة ، أو 

ينحروها إن كانت مما ينحر كاإلبل ، بأن يضربوا حنرها باحلربة وحنوها حىت خيرج الدم 
كالنهر ؛ لقول ـ جل وعال ـ " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب 

] فإن ماتت بغري هذه الطريقة فهي ميتة حرام كميتة املسلم ، بل 5حل لكم " املائدة [
وحترميها أوىل ؛ ألا ميتة كافر. 

 
واملسلم من حيث علمه بطريقة موت ذبائح أهل الكتاب ال خيلو من إحدى ثالث 

حاالت :  
األوىل : أن يتيقن أا ماتت بغري الطريقة اإلسالمية ، أو يغلب ذلك على ظنه فال جيوز 

له أكلها .  
الثانية : أن يتيقن أا ذحبت على الطريقة اإلسالمية أو يغلب ذلك على ظنه فهي حالل 

  .
الثالثة : أن يشك ، وال يغلب على ظنه شيء من ذلك فله األكل منها ؛ ألنه األصل ، 

والورع والترك .  
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القسم التاسع : أحكام غري املسلمني يف القضاء والبينات :  

 ال جيوز تولية غري املسلم الواليات الكربى يف الدولة اإلسالمية ، كرئاسة الدولة أوال :
والوزارة والقضاء ، وكذلك الصغرى كمدير إدارة أو رئيس رئاسة ، سواء أكانت 

وظيفة مدنية أم عسكرية ؛ لقول اهللا ـ جل وعال ـ  " ولن جيعل اهللا للكافرين على 
] وألا وظائف يشترط يف من يتوالها القوة واألمانة وغري 141املؤمنني سبيال " النساء [

املسلم ليس أمينا على مصاحل املسلمني ، وهذا أمر اتفق عليه أهل العلم ، أما الوظائف 
األخرى فيجوز توظيفهم فيها إذا حقق مصلحة للمسلمني أو دفع مفسدة عنهم ، سواء 
يف ما ال والية فيه من الوظائف كطبيب أو فين أو مهندس أو عامل وحنوها ، أو ما كان 

فيها شيء من والية كوظائف تدريب املدنيني والعسكريني على األمور الفنية والطبية 
واهلندسية والقتالية وغريها .  

 إذا ادعى الكافر دعوى على مثله أو على مسلم قبلت ، ووجب على القاضي إن ثانيا :
حكم بينهم أن حيكم بالعدل ، كما حيكم بني املسلمني ؛ لقول اهللا ـ جل وعال ـ " 

] .  42وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " املائدة [
 ال تقبل شهادة غري املسلم على املسلم يف جملس القضاء ؛ ألن شرط قبوهلا العدالة ثالثا :

وغري املسلم ليس بعدل ، وأما شهادم على بعضهم ففيها خالف بني أهل العلم ، 
واألقرب قبوهلا ، سواء أكان املشهود عليه من نفس ملة الشاهد أم ال ؛ ألنه قد يتعذر 
عليهم أن جيدوا مسلما يشهد هلم حبقوقهم ؛ لقلة خمالطتهم للمسلمني ، فإذا مل تقبل 

شهادم على بعضهم أدى إىل ضياع حقوقهم ، خبالف املسلم يوجد من يشهد له أو 
عليه من املسلمني .  

 تقبل ميني الكافر يف اخلصومات ؛ لعموم قوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ " رابعا :
اليمني على املدعى عليه " متفق عليه . ويف حديث األشعث بن قيس أنه وقعت بينه وبني 
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يهودي خصومة على أرض فرفعه إىل النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقال لألشعث : " 
هل لك بينة " قال : ال . قال لليهودي : احلف " رواه البخاري. 

لكن ال حيلف إال باهللا ؛ لقوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ " من كان حالفا فليحلف باهللا 
أو ليصمت " متفق عليه . وذلك بأن يقول اليهودي : واهللا الذي أنزل التوراة على 

موسى . ويقول النصراين : واهللا الذي أنزل اإلجنيل على عيسى . وللقاضي أن يغلظ 
اليمني على غري املسلم فيجعله حيلف يف الزمان واملكان الذين يعظمهما. 

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثريا .  

 
هـ 23/4/1425خالد بن حممد املاجد                 يف 


