بسم هللا الرحمن الرحيم
التآلف والتعايش السلمي  -المواطنة
أيها اإلخوة الكرام ،مع موضوع جديد من موضوعات فقه اليهيرة الويويه  ،التوظيمهات اإلداريه التهظ وظمهها
الويظ صلى هللا علي ويلم ،فكاوت القاعدة الصلي للدول اإليالمي .
التركيبة االجتماعية لسكان المدينة عند وصول النبي صلى هللا عليه وسلم:
كاوههت المديوه عوههي وصههو ريههو هللا صه هللا عليه ويههلم توههك مايجهها يويههاويا متووعهها مههن يه الههدين
والعقيههدة ،ومههن ي ه ااوتمههال القيلههظ والعوههاير  ،ومههن ي ه ومههي المعيو ه  ،ففههيهم المهههاجرون ،وفههيهم اسو
والخارج ،والوثويون من اسو

والخارج ،واليهود من اسو

والخارج ،وقياي اليهود الثالث يوو قيوقاع ،و يوهو

الوظير و يوو قريض  ،واسعراب الذين يياكوون أه يثهرب ،والمهوالظ والعييهد ،واس هال  ،وكاوهت مهوارد راقههم
متووع يين العم فهظ التجهارة والاراعه والصهواع  ،والرعهظ والصهيد واا تيهاب ،وكهان تهواعهم اليهكوظ قايمها
علههى هيي ه قههر  ،أو آيههام ،أو صههون ت ههيي يههها الييههاتين واسراضههظ الماروع ه  ،يههدخلون صههووهم يعههد لههو
الظالم ،وي ريون مواالهم خو

الغاو والغارة ،وتيلغ عدد تجمعاتهم اليكوي  ،95ولك عويرة موهم اعام تقوم

على رعاي وؤووها ،وضمان عيوها وأموهها ،ولهم توهدم يعهد جرا هات اسو
يعا  ،ويمكن وص

والخهارج التهظ خلفتهها ييهوهم هرب

ال ال العام فظ المديو يأوها قايم على ت كم الوظام العواير  ،وأعرا

القيايه اليهايدة مهع

وههيوع الجه ه واسمي ه لههد معظههم يههكان يثههرب ،ييومهها كههان أه ه الكتههاب أه ه علههم وديههن ،لكههوهم يماريههون الريهها
وايتغال التجارة ،ويعملون على يثارة الوااعات يين اسو

والخارج ليتمكووا مهن ضهمان يهيادتهم ،ومصهال هم،

ويالمتهم.
النموذج السياسي في اإلطار اإلسالمي في المدينة:
 .1دستور شامل لجميع ساكني المدينة من المسلمين وغير المسلمين:
وا وك فظ أن الوموذج الويو الذ يدأ الويظ تيييق فظ المديو يتواع فظ ميهارين متهوافقين ،أولهمها يتعله
يالميهلمين الهذين آموههوا يهاو وريهول  ،واوقههادوا لوهرع هللا يعملهون يه ويييقووه  ،وثاويهمها يتعله يالتهول
اليلمظ يين الميلمين و َمن لم يعتو اإليالم من الوثويين من اسو

والتعههاي

والخارج وأه الكتاب.

وأعظم مهم أوفذها الويظ صهلى هللا عليه ويهلم يقامه وظهام عهام ،وديهتور وهام لجميهع يهاكوظ المديوه يهين
الميلمين ويين يواهم من يكان المديو .

 .2تنظيم يتوافق مع أعلى درجات المواطنة:
أيها اإلخوة ،يظن الير
كي

اآلخر أن الميلمين فيهم يذاج  ،فيهم تخل  ،يو

ترون الوظل الهذ ا يصهد ،

أن الويظ صلى هللا علي ويلم وظم هذا المجتمع توظيما يتواف مع أعلى درجات الموايو  ،ومع أعلى درجهات

ال قو والواجيات.
فلذلك التوظيم ضارة ،والتوظيم دين ،والتوظيم رقظ ،وهللا يي او وتعالى خل هذا الكون وف الوظام الرايع،
واإلويان خليف هللا فظ اسرض ،ويويغظ أن يقيم الوظام الرايع فظ مجتمع  ،وهذا دلي التفو فظ ال ياة.
 .3حدّد المسؤولية الفردية:
التخل

فظ الدين يياو الفوضى ،التخل

فظ الدين يياو التييب.

مثال :الويظ علي الصالة واليالم يقو :
ضامِن
َمنْ َت َط ّب َب َولَ ْم ُي ْعلَ ْم ِم ْن ُه طِ ّب َف ُه َو َ
[ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم عن ابن عمر ]

فهو ميؤو  ،ويي ايب ،وكان علي الصالة واليالم يؤكد أن ك يويان ميؤو عما أويي ي من عم ،
وقد قا هللا عا وج :
َف َو َر ِّب َك لَ َن ْسأَلَ َّن ُه ْم أَ ْج َمعِينَ (َ )29ع َّما َكا ُنوا َي ْع َملُونَ
( سورة الحجر ).

وأ مجتمع ا ي ايب أفراده عن أخيايهم فهو مجتمع ياير فظ يري الهالك  ،فال يد مِن م ايهي دقيقه ،
ومفاهيم مو دة.
 .4اإلسالم دين التعايش:
وظل آخر ،يو

ترون يعد قلي كي

أن التعاي

يين اسيهرا  ،والوهراي

واسييها  ،وااوتمهالات جهال

من الدين ،ما يا هؤال الجهالل يرفضون اآلخر ،اآلخر مقيهو فهظ المجتمهع اإليهالمظ ،يمعاههدة دقيقه جهدا ،فيهها
المهاجرون ،واسو

والخارج والوثويون من اسو

يوو الوظير ويوو القيوقاع ،كي

والخارج ،واليهود من اسو

جمعت هذه الوثيق هذه اسيرا

والخهارج ،القيايه اليهوديه ،

المتووع  ،والمتياعدة؟

ينّ مفهههوم الموايو ه أصههي فههظ الههدين ،ومفهههوم قيههو اآلخههر أصههي فههظ الههدين ،مفهههوم التعههاي

يههين الفيههات

المتعددة أصي فظ الهدين ،وههذه الوغمه التهظ ويهمعها مهن هين يلهى آخهر أن الميهلم ا يقيه اآلخهر ههذه افتهرال مهن
أعدال الدين ،ييد الخل و ييب ال

 ،ييد ولد آدم ،الويظ المري  ،خاتم اسوييال والمريهلين ،ييهب رب العهالمين،

ي يات  ،ويوجوده ،ويتوجيه  ،ويتوظيم أجر معاههدة ضهمت قريوها ،ويوهظ عهو  ،ويوهظ ال هار مهن الخهارج،
ويوههظ يههاعدة ،ويوههظ جوههم ،ويوههو الوجههار ،ويوههظ عمههرو يههن عههو  ،ويوههظ الوييههت ،ويوههظ اسو  ،هههؤال يواي ه

واتجاهات ،وألوان ،ووراي  ،وأييا  ،وكلهم ضمتهم معاههدة فيهها توضهي وهديد لل قهو والواجيهات ،مها لوها ومها
عليوا ،فما يا الميلمين اليوم ا يقيلون الير

اآلخر؟ هذا من الدين.

تحليل بنود معاهدة النبي في المدينة :دراسة واستخالص:
التحليل األول :مفهوم األ ُ ّمة الواحدة:
أيها اإلخوة ،يوود ااتفاقي يويل جدا ،قي أن وأخذ يعض يوودهها أعيهيكم عوهها درايه  ،اليوهد اسو فهظ ههذه
الدراي  ،أن هذه ااتفاقي  ،وأن تلك المعاهدة جعلت جميع القايوين فظ يثرب من مهاجرين ،ويثهرييّن ،و َمهن تهيعهم،
وجاههد معهههم أمه وا ههدة ،وفههظ ذلههك يعههد آوههظ لمههن يقيهن يثههرب ،ويعه مد ميههتقيلظ لمعوههى اسمه
جميعا ،ومن يل

يه تضههمن هههؤال

يهم ،ويجاهد معهم.

ين أو مفهوم لألم ظهر فظ المديو  ،أما فظ مك فقا تعالى:
أَلَ ْم َت َر إِلَى الَّذِينَ قِيل َ لَ ُه ْم ُك ُّفوا أَ ْي ِد َي ُك ْم
( سورة النساء اآلية.) 77 :

موع الويظ الرد على ك ايتفااا ،ي على ك ت ر  ،ي على ك جريم  ،سو يمك أراد أن ييوهظ اإليمهان،
وسن فظ ك ييت عوصهرا ميهلما ،وعوصهرا موهركا ،فهذذا قهاوم فهظ مكه ووهيت هرب أهليه  ،وههذا ممها كهان عليه
الصالة واليالم ي رص على اايتعاد عو  ،لذلك ورد فظ قول تعالى:
قُلْ ه َُو ا ْل َقا ِد ُر َعلَى أَنْ َي ْب َع َث َعلَ ْي ُك ْم َع َذابا ً مِنْ َف ْوقِ ُك ْم
( سورة األنعام اآلية.) 56 :

هذه الصواع  ،و ديثا الصواريخ.
أَ ْو مِنْ َت ْح ِ
ت أَ ْر ُجلِ ُك ْم
( سورة األنعام اآلية) 56 :

هذه الااا و ديثا اسلغام.
س ُك ْم شِ َيعا ً َو ُيذ َ
ض
س َب ْع ٍ
ض ُك ْم َبأْ َ
ِيق َب ْع َ
أَ ْو َي ْل ِب َ
( سورة األنعام اآلية) 56 :

هذه ال رب اسهلي ،
َو ُيذ َ
ض
س َب ْع ٍ
ض ُك ْم َبأْ َ
ِيق َب ْع َ
يذا :كان علي الصالة واليالم أود الوا يعدا عن ال رب اسهلي  ،ففظ مك جال التوجي القرآوظ:
ص َال َة
أَلَ ْم َت َر إِلَى الَّذِينَ قِيل َ لَ ُه ْم ُك ُّفوا أَ ْي ِد َي ُك ْم َوأَقِي ُموا ال َّ
( سورة النساء اآلية.) 77 :

يذا :ا يد من مر ل يعدادي يُعد في المؤمن يعدادا ييماويا قويا ،ي يعد المؤمن وفي يعدادا ييماويا قويا ،لكهن
ييهالمظ ،ا

يعد ين ا يد من كيان ييالمظ ،ا يد من وخصي ييالمي ا يد من كلم ييالمي  ،ا يد مهن موقه

يد من رد ييالمظ ،ا يد من ت لي ييهالمظ ،ا يهد مهن ركه ييهالمي  ،ههذا كهان فهظ المديوه  ،الويهظ عليه الصهالة
وفههم الخصوصهيات والمتغيّهرات،
قي الواقع ،وا تواه ،وايتوعي ِ ،
واليالم أقام أي الدول اإليالمي فظ المديو ِ ،
هو وأص اي يود ،وهواك يوود كثيرة ،يواي  ،وقياي  ،وعواير ،وأديان اليهود ،الوثويون ،الميلمون.
يذا أو خصيص لهذه الوثيق أوها جعلت جميع القايوين فظ يثرب من مهاجرين ويثريين ،ومن تيعهم ،ومن
جاهد معهم ،أم وا دة ،وفظ ذلك يعد آوظ لمن يقين ييثرب ويعد ميتقيلظ لمعوى اسم التظ تضمن هؤال جميعا،
ومن يل

يهم ويجاهد معهم.

التحليل الثاني :االعتراف بخصوصيات القبائل والعشائر والطوائف:
الت لي الثاوظ لهذه الوثيق  :اعترفت هذه الوثيق  ،وتلك المعاهدة يال ا الخاص لك في مهن اليهكان ،كه فيه
لها خصوصياتها ،ي ك في لها تركييها ،هذا ااعترا
اآلن موكلتوا مع الير

اآلخر أو ا يعتر

يخصوصي ك مجتمع ذكال و وك و كم .

يخصوصيات الوعوب ،يريد العولمه  ،يريهد أن يييه وظامه ،

وقيم  ،وييا يت واو الل الخلقظ على جميع الوعوب يالقوة ،وما ههذه ال هروب التهظ ترووهها يا صهورة مهن صهور
هذا القهر ،يريد الير

اآلخر أن يعمم ثقافته علهى كه الوهعوب ،اليهر

اآلخهر يتجاهه قيمهها ،مياديهها ،ثقافتهها،

ديوها.
ينّ من يهمات آخهر الامهان ظههور اسعهور الهدجا  ،ومهع اا تفهاظ يهالمعوى اسصهولظ لههذا المصهيل هوهاك
ومههوذج معاصههر هههو أعههور ،أعههور ي هر ثقافت ه  ،وا يقي ه ثقاف ه اآلخههرين ،يههر مصههال  ،وا يعتههر

يمصههال

اآلخرين ،ير كرامت  ،ويجهر كرامه اآلخهرين ،يهر ثقافته ويقديهها ،وا يقيه ثقافه اآلخهرين ،يهر مصهال ،
ويتجاه مصال اآلخرين ،ههذا ههو اسعهور ،الصهف الثاويه أوه دجها  ،يكهذب ،تههدم الهيالد ،توههب الثهروات ،يقههر
اليور ،تثار الفتن اليايفي ت ت ايم ال ري والديمقرايي  ،اسعور الدجا وصه ُ جهام مع مهاوع إلويهان آخهر الامهان
القو .
ذكرت لكم من قي أيها اإلخوة كي

أن هللا يي او وتعالى وص

قوم عاد

الَّذِينَ َط َغ ْوا فِي ا ْل ِب َال ِد
( سورة الفجر ).

لم يق  :يغت فظ يلدها ،يغت فظ اليالد ،فظ جميع اليالد.
سا َد
َفأ َ ْك َث ُروا فِي َها ا ْل َف َ
( سورة الفجر ).

أيل تهم الفتاك تقص  ،وأفالمهم تفيد ،يغيان وفياد ،مع غيري ا ت تم .

َمنْ أَ َ
ش ُّد ِم َّنا قُ َّو ًة
( سورة فصلت اآلية.) 56 :

مع تفو مذه فظ العماران.
َ
صان َِع لَ َعلَّ ُك ْم َت ْخلُدُونَ
يع آَ َي ًة َت ْع َب ُثونَ (َ )591و َت َّت ِخ ُذونَ َم َ
أ َت ْب ُنونَ ِب ُكل ِّ ِر ٍ
( سورة الشعراء ).

تفو عيكر :
ش ُت ْم َب َط ْ
َوإِ َذا َب َط ْ
ارينَ
ش ُت ْم َج َّب ِ
( سورة الشعراء ).

تفو علمظ:
َو َكا ُنوا ُم ْس َت ْبصِ ِرينَ
( سورة العنكبوت ).

غيري ا ت تم :
َمنْ أَ َ
ش ُّد ِم َّنا قُ َّو ًة
ماذا فعلوا أيضا؟ فعلوا أوهم:
سا َد
الَّذِينَ َط َغ ْوا فِي ا ْل ِب َال ِد (َ )55فأ َ ْك َث ُروا فِي َها ا ْل َف َ
( سورة الفجر ).

وما أهلك هللا قوما يا ذكر أو أهلك من هو أود موهم قوة ،يا عادا يوما أهلكها فقا :
هللا الَّذِي َخلَ َق ُه ْم ه َُو أَ َ
ش ُّد ِم ْن ُه ْم قُ َّو ًة
َّ َ
( سورة فصلت اآلية.) 65 :

ما مصيرها؟ مصير هؤال القوم اليغاة الجيارين أن هللا أهلكهم:
َ َ
ص ْر َعى َكأ َ َّن ُه ْم
سوما ً َف َت َرى ا ْل َق ْو َم فِي َها َ
ام ُح ُ
س َّخ َرهَا َعلَ ْي ِه ْم َ
ص ٍر َعاتِ َي ٍة (َ )5
ص ْر َ
يح َ
س ْب َع لَ َي ٍ
ال َو َث َمانِ َية أ َّي ٍ
ِب ِر ٍ
او َي ٍة
أَ ْع َجا ُز َن ْخ ٍل َخ ِ
( سورة الحاقة ).

هذا الور في يوارة قرآوي يلى أن قوم عاد قوم ياغون كوموذج ،ولهم أمثها فهظ كه عصهر ،والهدلي قوله
تعالى:
َوأَ َّن ُه أَهْ لَ َك َعاداً ْاألُولَى
( سورة النجم ).

ما معوى عادا اسولى؟ أ أن هواك عادا ثاوي .
َو َث ُمو َد َف َما أَ ْب َقى
( سورة النجم ).

يذا أيها اإلخوة ،الوظل الدقي أن وثيق الويظ علي الصالة واليالم ،وأن ااتفاقي والعهد الذ يين الميهلمين،
ويههين يقيهه اسيههرا  ،فيههها اعتههرا

يخصوصههيات كهه فيهه اعتههرا

ياعامتههها ،اعتههرا

يموههكالتها ،اعتههرا

يأعرافها ،يتقاليدها ،ويعقايدها الديوي هذا المفهوم ال ضار  ،أوهت ميهلم لهك عقيهدتك ،ولهك عيادتهك ،ولهك موهجهك،
ولك قيمك ،ولك أهدافك ،لكن يذا وجدت فظ يلد في أوا
وأن تعر

خصوصياتهم ،وأن تعر

من غير ديوك يويغظ أن تيالمهم ،وأن تتقايم مع الغوهايم،

مواعرهم ،وهذا ما فعل الويظ علي الصالة واليالم.

التحليل الثالث :التعاون العام بين المسلمين:
يتعاون المؤموون فظ معاوو الذين تعرضوا لوضهع مهالظ وهديد مهن افتقهار ،أو كثهرة عيها  ،ولعه ذلهك يوهي
صودو تكاف لجميع اسهالظ ،وخاص فظ الفدي  ،فههؤال الفقهرال قوايه موقوته  ،فهذن لهم توتيه يلهى هاجتهم ،ويلهى
موكلتهم ويلى مأياتهم ،ويلى فقرهم ،وتجاهلتهم ،كان هواك خل فظ المجتمع ييهم فظ اوهياره،
وقد قا ييدوا علظ:
كاد الفقر أن يكون كفراً
ويقو علي الصالة واليالم:
إنما تنصرون بضعفائكم
[ أخرجه أحمد و مسلم وابن حبان والحاكم عن أبي الدرداء ].

الضعفال هم الذين يذا وصرواهم تتمايك ييقات المجتمع ،فهذا الضعي

ين كان فقيرا فيويغظ أن تيعم  ،وين

كههان مريضهها فيويغههظ أن تعالجه  ،وين كههان موههردا فيويغههظ أن تؤويه  ،وين كههان جههاهال فيويغههظ أن تعلمه  ،وين كههان
مظلوما فيويغظ أن توصف  ،يذا وصرت الضعي

تمايك المجتمع ،وأصي يدا مويعا ا يمكن اختراق .

التحليل الرابع :منع حدوث تجاوزات في روابط الوالء:
موع دو

تجاواات فظ روايي الوال لل فاظ على الثق والتعاون يين الجميع ،فال تجاواات ،وك يويان

يويغظ أن يلام ده ،وأن يق

عوده ،وهواك قواوين توتظم جميع الفيات ،لذلك:

قا ريو هللا صلى هللا علي ويلم:
س َر َق فِي ِه ُم ال ّ
ِيف أَ َقا ُموا َعلَ ْي ِه
ضع ُ
س َر َق فِي ِه ُم ال ّ
يف َت َر ُكوهُ .وإ َذا َ
ش ِر ُ
إ ّن َما أَهْ لَ َك الّذِينَ مِنْ َق ْبلِ ُك ْم أَ ّن ُه ْم َكا ُنوا إ َذا َ
س َر َق ْت لَ َق َط ْع ُ
ت َي َدهَا
الح ّد .وأ ْي ُم هللا ،لَ ْو أنّ َفاطِ َم َة ِب ْن َت ُم َح ّم ٍد َ
َ
[ متفق عليه ].

ما لم يقم فظ المجتمع قواعد صارم يلتام يها جميع فيات فلن يوهض المجتمع.
امرأة يرقت فكان ال كم قيع يدها ،وهظ من يوهظ مخهاوم ،فجهال ِهبر ريهو هللا أيهام يهن ايهد يوهفع لهها،
فغضب الويظ أود الغضب ،وقا  :وي ك يا أيام أتوفع فظ د من دود هللا؟

س َر َق فِي ِه ُم ال ّ
ِيف أَ َقا ُموا َعلَ ْي ِه
ضع ُ
س َر َق فِي ِه ُم ال ّ
يف َت َر ُكوهُ .وإ َذا َ
ش ِر ُ
إ ّن َما أَهْ لَ َك الّذِينَ مِنْ َق ْبلِ ُك ْم أَ ّن ُه ْم َكا ُنوا إ َذا َ
س َر َق ْت لَ َق َط ْع ُ
ت َي َدهَا
الح ّد .وأ ْي ُم هللا لَ ْو أنّ َفاطِ َم َة ِب ْن َت ُم َح ّم ٍد َ
َ
أن يأتظ يويان من أعلى أروم من قري

من وجههال قهري  ،وفهظ يهاع غضهب دون أن يوهعر وجه كلمه

قايي لييدوا يال  ،فقا لك :يا اين اليودال ،فقا علي الصالة واليالم وقد غضب غضيا ا يوص  ،قا ل :
ام ُروء فِي َك َجا ِهلِية
إِ ّن َك ْ
فما كان من أيظ ذر يا أن وضع رأي على اسرض وودد على يال أن ييأ رأي يقدم .
وكان عمر يخرج يلى ظاهر المديو لييتقي يالا ،هذا هو اإليالم.
يذا :هذه الوثيقه  ،وتلهك المعاههدة ،موعهت التجهاواات فهظ روايهي الهوال فهظ لل فهاظ علهى الثقه والتعهاون يهين
الجميع.
التحليل الخامس :التعاون على مقاومة أي معتد أو آثم ،أو ظالم أو مفسد:
اآلن هههذه الوثيق ه تؤكههد أن الجميههع متعههاووون فههظ مقاومه أ معتههد أو آثههم ،أو ظههالم أو مفيههد ،ولههو كههان ولههد
أ دهم ،وفظ ذلك يهيادة الديهتور والقهاوون ،فت ققهوا مهن خهال العداله والميهاواة ،وعوهدها يت قه اسمهن واليهالم
للجميع.
جميههع المههوايوين ت كمهههم قههواوين وا ههدة ،جميههع المتعاهههدين يههوال مكاوه صههغيرهم ،مثه مكاوه كييههرهم فههظ
ال قو والواجيات ،وكلهم يد وا دة ،وذو اعتيار وا د هذا مجتمع الميلمين ،هذا مجتمع ضار .
هذا مجتمع ،جميع الوا

يوال فهظ ال قهو والواجيهات ،ههم يهد وا هدة علهى مهن عهاداهم ،يجيهر أدوهاهم يجيهر

ميههتجيرهم ،ولليهههود وهههم أعههدال تقليههديون مث ه مهها لغيههرهم فههظ هههذا العهههد ،ولليهههود ديههوهم ،و للميههلمون ديههوهم،
وللميهلمون ديهوهم ،فمها مهن موهكل أيهدا ،لههم ديهوهم ،ههذا ههو التعهاي  ،وههذه ههظ الموايوه  ،ههذا ههو الفههم العميه
لخصايص ال ياة الدويا ،مجتمعات فييفيايي كمجتمعاتوا ،أوت ميلم يجب أن تقيم أمر هللا ،وأن تقي اآلخهر دون أن
تض ظ يديوك ،دون أن تفيد ديوك أقم أمر هللا ودع الير

اآلخر يعي

على تيوره ،وعلى ميادي وعلى قيم .

التحليل السادس :معاهدة الدفاع المشترك:
والمؤموههون وغيههر المههؤموين يههوال يوصههر يعضهههم يعضهها ،فههظ ميثهها  ،فههظ معاهههدة دفههاع موههترك يالمصههيل
ال دي  ،ا ي

س د ممن عاهد ،وواف على ههذه الوثيقه  ،وقيه ههذه ااتفاقيه أ ي هد

هدثا ،أو يهؤو م هدثا،

ويذا فع ذلك وقع علي هللا ولعوت  ،و رماو من ال قو العام .
هذا هو التوهريع ،ههذا ههو االتهاام ،لكهن لههذا المجتمهع رأ  ،مرجعيه وا هدة قهرار وافهذ ،هللا عها وجه أمهر
الويظ علي الصالة واليالم أن يواور أص اي ،

قا هللا تعالى:
َو َ
او ْر ُه ْم فِي ْاألَ ْم ِر
ش ِ
( سورة آل عمران اآلية) 562 :

لكن:
هللا
َفإِ َذا َع َز ْم َت َف َت َو َّكلْ َعلَى َّ ِ
( سورة آل عمران اآلية.) 562 :

التحليل السابع :المخل ّ بالمعاهدة ال ذمة له وال ميثاق:
ومن يوود هذه ااتفاقي  :من أخ يعده من اليهود فذو ظالم لوفيه وأهله  ،ولهي

له علهى أهه ههذا العههد ذمه

وا ميثا  ،يت م ك فري موارك فظ هذا العهد وصيي فظ ال رب ،واليلم ،والوفق  ،وعليهم التعاون والموهارك ،
وييوهم الوص  ،والير ،من دون يثم.
من أيلغ ما فظ هذه المعاهدة ،وتلك ااتفاقي أو ا يت م أ د وار غيره لقول تعالى:
از َرةٌ ِو ْز َر أ ُ ْخ َرى
َو َال َت ِز ُر َو ِ
( سورة األنعام اآلية.) 551 :

من أود الموكرات فظ المجتمع اليعيد عن هللا قضي الثأر ،يُقت يويان من قييل  ،كان جميهع أفهراد القييله التهظ
موها القات معرّ ضين للقت  ،يال ييب ،هذا الثأر وصم عار ي اسم  ،عالج الثأر أو
از َرةٌ ِو ْز َر أ ُ ْخ َرى
َال َت ِز ُر َو ِ
هذا العهد ا يلغظ التاامات اليايق  ،ل على المعاهدين ،وا يعفظ ظالما أو آثما من جااله أو معاقيت  ،ولهي
هذا العهد لل رب فقي ،ي هو لليلم أيضا ،وجع هذا العهد المديو الموورة يلدا راما.
أيها اإلخوة ،هذه يعض يوود ههذا العههد الهذ أيرمه الويهظ عليه الصهالة واليهالم فهظ المديوه الموهورة يومها
وص يليها ،وصدقوا أيها اإلخوة ،وهللا ا أيالغ يو من أرقى ااتفاقيات ال ضاري التظ يوار يليها ياليوان.
من بنود المعاهدة
هذا المجتمع الويو الذ

كم الويظ ،هذا المجتمع المتووع ،يهين الهدين اإليهالمظ ،ويهين ديهن أهه الكتهاب،

ويين الوثوي  ،ويين العوايري  ،هذا المجتمع كي

أل

الويظ ييوهم ،وكي

وضع لهم وظاما يغييهم جميعا.

هؤال من قري  ،ومن يوظ عو  ،ومن يوظ ال ار  ،ومن يوظ ياعدة ،ويوظ جوم ،ومن يوظ الوجهار ،ومهن
يوههظ عمههر يههن عههو  ،ومههن يوههظ اسو  ،علههى مههاذا اتفه الويههظ معهههم ؟ مهها الوظههام الههذ جمعهههم ،مهها المعاهههدة التههظ
غيتهم ،ما القوايم الموترك فيما ييوهم ،يليكم يعض تفصيالت هذه المعاهدة  ،والتظ و ن فظ أم ّ ال اج يليها.

البند األول :نصرة الضعيف:
المؤموون ا يتركون مفر ا ؛ أ مغلويا ،أو فقيرا يا ويعيوه يالمعرو  ،أو يود وصرة الضعي ،
قا يعض العلمال:
الدنيا تصلح بالعدل ،وال تصلح بالظلم
وصرة الضعي ،
يقو علي الصالة واليالم:
ض َع َفائِ ُكم
ص ُرونَ ِب ُ
َفإِ ّن َما َ ُت ْن َ
[ رواه النسائي عن مصعب بن سعد عن أبيه ].

المجتمع الذ ا يوصر الضعي

مجتمع مختر  ،ويذا اُختر المجتمع قو علي أعهداله ،ومها مهن أمه تريهد

أن تكون م صو يا وتيعى لوصرة الضعي  ،والويظ علي الصالة واليالم ييهين أن أ هد أيهياب الوصهر أن وعيهظ
الضعفال قهم.
البند الثاني :أال يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه:
اليود الثاوظ :وأا ي ال

مؤمن مولى مؤمن دوو  ،المولى تايع للمؤمن ،ا خياو .

مثال :أوت صا ب م

تجار  ،ولك جار عوده موظ  ،فتكلمت مع الموظ  ،وقلت ل  :كهم يعييهك يهيدك؟

قا لك :خمي آا  ،قلت ل  :أوا أعييك ييع  ،تعها يلهظ ،أوهت اتفقهت مهع موظه

عوهد أ لهك ،وههذا معوهى قهو

الويظ علي الصالة واليالم:
ليس منا من خبب امرأة على زوجها ؛ أو عبدا على سيده
[ أخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ]

ايليظ اليهال موه أوها أتاوجهك ،لهك ييهت خهاص ،أو خيهب عيهدا علهى
أ ّ اتفا يين رج ولو على الهات ،
ِ
ييده ،اآلن موظ على صا ب الم  ،هذا ايم تخييب ،وقد لعو هللا عا وج .
اليود الثاوظ من يوود هذه المعاهد :وأا ي ال
المكر ،الخي  ،لي

مؤمن موا مؤمن دووه  ،ههذه اسيهاليب الملتويه  ،ههذا الخهداع،

هذا من وصيب المؤمن.

البند الثالث :المؤمنون أيديهم جميعا ً على من بغى عليهم:
وأن المؤموين المتقين أيديهم جميعا على من يغى عليهم ،لي

معقوا أن تعتد دوله علهى وهعب أعها فهظ

فلييين ،وأن دوا ييالمي أخر تواصرها ،وتقيم فيما ييوها عالقات ديلومايهي  ،وتييهع العالقهات فيمها ييوهها ،ههذا
مخال

لموهج المؤموين.
وأن المؤموين المتقين أيديهم على مهن يغهى مهوهم ،وأن أيهديهم عليه جميعها ،ولهو كهان ولهد أ هدهم ،ههذه وقيه

دقيقه جهدا ،لهو أن اسمه اإليههالمي مليهار وخميهمي مليهون يِ هلمها وا ههدة ،و ريهها وا هدة  ،ويويه يايهمها يويههان

وا د ،وأن اسم اإليالمي يأكملها ت ارب أو تيالم ،وأن اسم اإليالمي يأكملها موقفها وا د من جه وا دة ،أمها
هههذا فل ه صههل  ،وهههذا معاهههدة ،وهههذا تيييههع عالقههات ،هههذا ايههارات ،هههذا عههدال ،هههذا ههرب ،أ ههد أيههياب ضههع
الميلمين أن كلمتهم لييت وا دة.
از ُعوا َف َت ْف َ
َو َال َت َن َ
َب ِري ُح ُك ْم
شلُوا َو َت ْذه َ
( سورة األنفال اآلية.) 15 :

ييوما تتفون ييرايي يذيادة وعب يأكمل ييادة ،ويتدمير يلد يأكمل ليوان ،ودو أخر تقيم فيمها ييوهها عالقهات،
وايارات ،ومعاهدات ،وتواص  ،وتعاون ،وتوار ،أهؤال ميلمون ؟! اوظر يلى هذا العهد ،وأن أيهديهم جميعها علهى
من يغى موهم ،ولو كان ولد أ دهم.
صلِ ُحوا َب ْي َن ُه َما
ان مِنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ا ْق َت َتلُوا َفأ َ ْ
َوإِنْ َطائِ َف َت ِ
( سورة الحجرات اآلية.) 2 :

وويت رب يين العرا وييران امتدت ثماوظ يهووات ،وذههب ضه يتها مليهون يويهان ،ومهرة وأوها أذكهر ههذا
للتاريخ ،كان هواك مؤتمر للدو الصواعي فظ عاصم يريياويا ،وتالين اعيم غريظ مع رييي وارال يريياويها،
فهددها الاعيم الغريظ يماذا ؟ يذيقا

ال رب يين العر وييران ،هددها ،معوى ييقا

ال هرب توقه

ييهع اسيهل ،

يعيوون على موييوا ،يعيوون على اقتتالوا ،يعيوون على خالفاتوا ،يعيوون على العداوة فيما ييووا.
لما اجتا ت العرا الكويت من الذ تهدخ ؟ العهالم الغريهظ ،مهن كهان يويغهظ أن يتهدخ ؟ الميهلمون ،ييهيب
قول تعالى:
صلِ ُحوا َب ْي َن ُه َما َفإِنْ َب َغ ْت إِ ْح َدا ُه َما َعلَى ْاأل ُ ْخ َرى َف َقاتِلُوا الَّتِي َت ْبغِي َح َّتى
ان مِنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ا ْق َت َتلُوا َفأ َ ْ
َوإِنْ َطائِ َف َت ِ
ِب ا ْل ُم ْقسِ طِ ينَ
َتفِي َء إِلَى أَ ْم ِر َّ ِ
هللا ُيح ُّ
هللا َفإِنْ َفا َء ْت َفأ َ ْ
صلِ ُحوا َب ْي َن ُه َما ِبا ْل َعدْ ِل َوأَ ْقسِ ُطوا إِنَّ َّ َ
( سورة الحجرات اآلية.) 2 :

أوتم أيها المؤموون عليكم فع ذلك.
يواوان اقتتال على قيع جين كييرة ،ا تكما يلى ثعلب ،فالثعلب ادعى أو قهاض وايه  ،جهال يميهاان فوضهع
فظ كف ثلثظ القيع  ،وفظ كف الثل  ،فرج ت هذه فأك من هذه وصفها ،فرج هت ههذه فأكه وصهفها ،رج هت ههذه
أك وصفها ،يعد ين لم يي َ وظل.
وهذا الذ
ياقتوا ،ففظ أو

ص  ،توااعوا فيما ييووا فجالوا ،ووهيوا ثرواتوا ،أخذوا الوفي ،وأجيرووا علهى وهرال أيهل

فهو

رب اوتق يلى الغرب أكثر من  077مليهار ،وال هرب الثاويه كهذلك ،أكيهر كتله وقديه كوها وملكهها

توجهت يلى الغرب ،كان الديوار يثالث دوارات ،اآلن  0977ديوار يدوار وا د ،اوهيهار اقتصهاد  ،أيهن الثهروات
؟ اوتقلت،
از ُعوا َف َت ْف َ
َو َال َت َن َ
شلُوا
أؤكد على هذا الدر

يأو خيير ،سن موهج الويظ هكذا.

البند الرابع :ذمة هللا واحدة يجير عليهم أدناهم:
وين ذم هللا وا دة يجير عليهم أدوهاهم ،وأن المهؤموين يعضههم مهوالظ يعهض دون الوها  ،ههذا المجتمهع علهى
تووع  ،وعلى وراي  ،وعلى أيياف  ،وعلى يوايف مجتمع وا د ،هذا مفهوم التعهاي  ،ههذا مفههوم الموايوه  ،ههذا
مفههوم المجتمههع اليههلمظ هههذا مفههوم قيههو اآلخههر ،هههذا تههوجظ الويهظ ،هه هوههاك أعلهم موه  ،هههذا توجيه يههيد الخله
و ييب ال

.

البند الخامس :أهل ُ الذمة لهم األمن واألمان في بالد اإلسالم:
وأو من تيعوا من يهود فذن لهم الوصر ،واسيوة غير ظالمظ وا متواصرا عليهم.
يصرا

اار يويان يلدوا ،مع جواا يفر علي تأوهيرة ،تأوهيرة دخهو يلهى يهوري  ،مها معوهى ههذا الكهالم ؟

هو فظ عهدوا ،فظ ذمتوا ،هواك عالقات ديلومايي  ،وتأويرة ،هذه التأويرة ماذا تعوهظ ؟ أن ههذا المهواين الهذ ييووها
ويين دولت عالقات واتفاقيات ،وتياد يفرال ،يوما دخه يالدوها يتأوهيرة علهى جهوااه مِهن قِ َيلوها ههو يذا فهظ ذمتوها،
ماذا ويتويي ؟ أن خي

اسجاوب ا يجوا.

البند السادس :المؤمنون المتقين على أحسن هدًى وأقومه:
وأن المؤموين المتقين على أ ين هد وأقوم  ،أوا أعي
ولظ وعلظ ،لي

معوى هذا أو على

أوههت موظ ه

مع يويان غير مؤمن يعالقات م دودة ،له وعليه ،

؟ ا.

يههدايرة ،المههدير العههام ،ولههتكن مدري ه  ،لههي

كمهها يويغههظ ،أمهها أوهها فههواجيظ أن آتههظ فههظ الوقههت

الموايب ،وأن ألقظ دريا ممتااا ،وأن أعام اليالب معامل جيدة ،وأن أ ترم ههذا المهدير ،ا يموهع أن تكهون أوهت
على هد  ،وهو لهي

كمها تتموهى أوهت ،ههذا ا يموهع أن تتعامه معه  ،أوها أيهميها عالقهات عمه  ،عالقهات العمه ا

وظل فيها ييالقا ،المؤمن موفت  ،ييجايظ ،يوال ،ولي

مهدما.

ونصره:
لمقر بالوثيقة إيواء محدث
البند السابع :ال يحل
ٍّ
ِ
وأو ا ي

لمؤمن أقر فظ هذه الص يف  ،وآمن ياو واليوم اآلخر أن يوصر م هدثا أو يؤويه  ،كذويهان خهرج

علههى جمههع المههؤموين مموههوع أن تؤوي ه  ،أو أن توصههره ،وأن مههن وصههره أو آواه فههذن علي ه لعو ه هللا ،وغضههي يههوم
القيام  ،وا يؤخذ مو صر
يويههان يغ ه

وا عد .

الميههلمين ،ا تههدافع عو ه  ،يويههان أتههى ييضههاع لييههت صههال

لاليههتعما اليوههر  ،والههدواير

الريمي موعت دخولها ،ممووع عليك أن تتويهي له يذدخالهها ،ههذه اليضهاع تهؤذ الوها  ،لييهت معهدة لاليهتعما
اليور  ،معدة عل

لل يواوات ،هذا يويان يغى على الميلمين ،تدافع عو ؟ تتويي ل ؟.

وأو ا ي

لمؤمن أقر فظ هذه الص يف وآمن ياو واليوم اآلخر أن يوصر م دثا أو يؤوي  ،وأن مهن وصهره

أو آواه علي لعو هللا ،وغضي يوم القيام  ،وا يؤخذ مو صر

وا عد .

البند الثامن :مرد االختالف والتنازع إلى هللا ورسوله:
اآلن :وأوكم مهما اختلفتم فظ وظل فذن مرده يلى هللا وريول  ،عود التوااع عودوا موهج هللا ،ويو ريهو هللا،
وهذا وظل رايع ،يوما أرجع يلى توريع يماو هللا فو الجميع لذلك:
از ْع ُت ْم فِي َ
َفإِنْ َت َن َ
ول
ش ْي ٍء َف ُردُّوهُ إِلَى َّ ِ
الر ُ
هللا َو َّ
س ِ
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البند التاسع :ال يأثم امرؤ بحليفه:
وأو ا يأثم امرؤ ي ليف  ،ال لي

لي

يييا لعقهاب أ هد ،أوها يومها أ هال

جهه ت هت ضهول الوهم

جههارا

وهارا علوا ،أوا ا أ ايب على ذلك.
البند العاشر :النصر للمظلوم ال للظالم:
وأن الوصر للمظلوم ،ا للظالم ،وأن الجار كالوف  ،غير مضار وآثم ،الجار يعام كما يعامه المهؤمن وفيه ،
سو ألص الوا

ي  ،يا أن يكون معتديا أو آثما.

وأو ما كان يين أه هذه الص يف من د  ،أو اوتجار يخا

فياده فذن مهرده يلهى هللا ،ويلهى م مهد صهلى

هللا علي ويلم ،وأن هللا أتقى على ما فظ هذه الص يف وأيره.
البند الحادي عشر :دفع المعتدي عن المدينة:
وأن يين هؤال جميعا يين هذه اليوايه  ،والوهراي  ،واسييها  ،واسلهوان والمهذاهب ،والقيايه  ،والعوهاير،
وأن ييوهم الوصر على من دهم يثرب ،يالتعيير المعاصهر اتفاقيه دفهاع موهترك ،سن اإلويهان ههو اإلويهان ،فهظ كه
امان ومكان ،فلو كان ييووا ويين جميع المؤموين والميلمين معاهدات دفهاع موهترك وافهذة ا يهر علهى ور  ،فهأ ّ
دول تفكر أن تعتد على يعض الدو  ،تع ّد للمليون ،سوها يو

تواجه مليهارا و 977مليهون ،لكهن يمكهن أن ُتههدم

غاة يأكملها ،أن ُتهدم ك ييوتها ،أن ُتضرب م يات التوليد فتيقى يال كهريهال ،وأن ُتجهر
ُتردم اآليار ،وأن ُتموع ال رك  ،وأن يقام جدار فص  ،والمليار ووص

يتفرجون ،ألي

ييهاتين الايتهون ،وأن

كذلك ؟ هذه المعاهدة.

وأن ييوهم الوصر على من دهم يثهرب ،ويذا ُدعهوا يلهى صهل يصهال وو  ،فهذوهم يصهال وو  ،ويلييهوو ُ ،دعهوا
جميعا يلى صل وصال ُ ،دعوا جميعا يلى رب و ارب أرأيت يلى هذه القوة ؟ والموع ؟.

البند الثاني عشر :الظالم يعا َقب:
وأو ا ي و هذا الكتاب دون ظالم أو آثم ،الظالم يعاقب ،واآلثم يعاقب والظالم واآلثم لي

يذمكاو أن ي تج

يهذا الكالم ،وا تلك المعاهدة.
البند الثالث عشر :ساكن المدينة آمن فيها وآمن عند الرجوع إليها :
وأو من خرج فهو آمن ،ومن قعد فظ المديوه فههو آمهن ،يذا خهرج يرجهع ،ين خهرج فههو آمهن ،وين قعهد فههو
آمن ،يا من ظلم أو آثم ،وأن هللا جار لمن ير واتقى وم مد ريو هللا.
أيها اإلخوة الكرام ،ههذه يعهض فقهرات ههذه المعاههدة التهظ ا تهوت قيايه وهتى وأديهان وهتى ،وعوهاير وهتى،
وأييا
أو

وتى ،وألوان وتى ،مهن يهدو ،يلهى مهوا  ،يلهى مههاجرين ،يلهى أوصهار ،يلهى أو
وخارج وثويين ،ويلى أو

وخهارج ميهلمين ،ويلهى

وخهارج يههود ،كه ههؤال اوتظمهتهم ههذه ااتفاقيه  ،ههذا مهن تخيهيي الويهظ عليه

الصالة واليالم ،وهذا من كمت  ،وهذا من موهج هللا عا وج .
استنباط عملي من بنود المعاهدة
وو ن أيها اإلخوة ،يويغظ أن ورجع يلى أصو هذا الدين ،يويغظ أن ورجهع يلهى أصهول  ،أ وههر ،اذههب يلهى
يويوعه تههر مههالا صههافيا ،عههذيا ،ذاا ،اذهههب يلههى مصههي تههر مههالا آثوهها أيههود اللههون ،وكههذلك الههدين ارجعههوا يلههى
أصو الدين ،يلى يواييع الدين ،يلى الكتاب واليو .
وقد قا علي الصالة واليالم:
تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما :كتاب هللا وسنة رسوله
[ أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ].
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