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 ملخص البحث 

دراسة موضوع املعاهدات الدولية وابألخص تتناول موضوع البحث العلمي يف القرآن الكرمي ودوره  يتناول هذا البحث 
ني موادعتُهم والتعامُل معه، لكون القرآن الكرمي األطراِف الذين حيُق للمسلميف معاجلة قضية املعاهدين يف اإلسالم و 

 . جع األصيل يف بيان تلك العالقاتاملر 

لتسليط الضوء على أمهية البحث العلمي يف جمال السياسة الشرعية ودوره يف معاجلِة قضية وعليه هتدف هذه الورقة  
مث أن هذه الورقة ال تتناول هذا املوضوع من حيث عموِم صورها الواقعيِة أو عموِم أطرافها، بل .  املعاهدين يف اإلسالم

 ي اإلسالمي أتثريًا وأتثرًا.من حيث كوهنا نتيجًة للرؤيِة اإلسالميِة لالجتماع اإلنساين السياس

 سؤال رئيس: ما املنهج القرآين يف التعامل مع املعاهدين وما أصنافهم؟ وذلك من خالل اتباع الدراسة ملنهجني رئيسيني 
 .واملنهج التحليلي من خالل تفسري واستنباط املفاهيم واألحكام  مها: املنهج االستقرائي،

كذلك خرج   ،، عناية اإلسالم بقضية املعاهدين ومشولية آايت القرآن الكرمي وقد خلصت الدراسة إىل عدد من النتائج  
 .املعاهدة واملهادنة عالقة تباينالبحث إىل بيان أن العالقة بني مفهوم  

 .معاهدون غري ملتزمني -معاهدون ملتزمون  - امليثاق  -املهادنة   -املعاهدة الكلمات املفتاحية:  
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ABSTRAC 
This research deals with the study of the issue of international treaties, and it deals with the topic of 
scientific research in the Noble Qur’an and its role in addressing the issue of treaties in Islam and the 
parties that Muslims have the right to deal with; this is because the Holy Qur’an is the original 
reference in clarifying those relationships. Accordingly, this paper aims to shed the light on the 
importance of scientific research in the field of legitimate policy (Al-Siyasah al-Shar'iyah) and its role 
in addressing the issue of treaties in Islam. Moreover, this paper does not deal with this topic in terms 
of its general realistic forms or its general parties, but rather in terms of being an outcome of the 
Islamic vision of the Islamic political and humane meeting, in terms of influencing it and being 
affected by it. a major question: What is the Qur’anic approach to dealing with treaties and what are 
their classifications? And that is through the study of two main approaches: the inductive approach, 
and the analytical approach. The study concluded a number of results, the concern of Islam with the 
issue of the treaties and the comprehensiveness of the verses of the Noble Qur’an. The research also 
came out to show that the relationship between the treaty and the appeasement is a relationship of 
contrast.  
Key words:Treaty - Appeasement - Charter - Committed Treaties - Non-Committed Treaties 
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 املقدمة 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خري املرسلني حممد بن عبدهللا وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبني، وأما 

 بعد، 

فإن قضية املعاهدين يف اإلسالم تُعد من القضااي الكربى واليت طاملا لقيت أخذ ورد بني العلماء واملفسرين، متسائلني 

ليت ميكن أن تقيمها الدولة اإلسالمية مع غريها من الدول، فالدولة اإلسالمية حتيط وجمتهدين حول طبيعية العالقات ا

هبا دول من أداين وأجناس خمتلفة وطبائع متغايرة، وعليه فإن من نتائج ذلك تضارب املواقف واختالف املعاملة، إذن 

تقيمها مع غريها من الدول، ويف هذه أصبحت احلاجة ماسة إىل دراسة طبيعة العالقة اليت ميكن للدولة اإلسالمية أن  

الدراسة اليت ختتص ابلعامل اإلسالمي فإن من الواجب دراسة هذه العالقة واستنباط أحكامها من الشريعة اإلسالمية ومن 

املصدر األول القرآن الكرمي ألكونه األساس املنشأ هلذه العالقات واملبني ألحكامها، الذي قدم نظاًما شاماًل متكاماًل 

جل بيان منهج القرآن الكرمي يف معاجلة قضية املعاهدين ومنهجه لى مجيع جوانب احلياة ومنها اجلانب السياسي، ألع

 يف إقامة العدل واحلرية وحفظ الكرامة، وأمره ابلوفاء ابلعهد. 

ين؟ والذي يتفرع سؤال رئيس وهو ما املنهج القرآين يف التعامل مع املعاهد   القضية املشار إليها من خالل البحث    يعاجل

عنه عدد من األسئلة: ما مفهوم املعاهدة يف القرآن الكرمي؟ ما تعريف املعاَهد يف القرآن الكرمي؟ ما أصناف املعاهدين، 

 وهل فصل القرآن الكرمي يف أحكامهم؟
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ج التحليلي: املنهج االستقرائي: من خالل تتبع اآلايت ذات العالقة، واملنه :واعتمدت هذه الدراسة على منهجني مها

من خالل تفسري واستنباط املفاهيم واألحكام، كما تفرتض الدراسة: اهتمام اإلسالم بقضية املعاهدين ومشول اآلايت 

 .القرآنية أحكامهم

 املبحث األول: املعاهدة واملعاهدين واملفاهيم ذات الصلة 

مبيناً كذلك العالقة بني مفهوم املعاهدة واملصطلحات األخرى ،  ريف مفهوم املعاهدة لغة واصطالحايُعىن هذا املبحث بتع

 ، أي هل هذه املفاهيم مرتادفة أم لكل منها جماله اخلاص؟ عليها كاملهادنة  اليت أطلقت 

 املطلب األول: مفهوم املعاهدة واملعاهدين لغة واصطالحا

سبعة عشر فيما يتعلق ابلعهد بني العبد وربه، وأربعة منها  ورد لفظ العهد ابشتقاقاته يف القرآن الكرمي مخٌس وعشرون مرًة  

هي حمل البحث فقد تضمن العهد معىن املعاهدة اليت هي التزام سياسي، وما تبقى من ابب املعامالت بني العباد، 

 حيث ال حتتمل سياقتها معىن املعاهدة من حيث هي التزام سياسي.

 أوال: املعاهدة لغًة: 

 :(Al-Farabi, 2003,2: 383) ""الـُمعاَهَدُة من الَعْهدالفارايب:    ابلتعريف اللغوي لكلمة "املعاهدة"، فقد قالفيما يتعلق  

الَعْهُد: الوصية والتقدم إىل صاحبك بشيء، ومنه اشتق الَعْهُد الذي يُْكَتُب لِلُوالِة، وجيمع الفراهيدي بـقوله "   وقد عّرفها

 "والَعْهُد: اَلمْوِثق ومجُعه ُعُهود، والتعاهد االحتفاظ ابلشيء، وإحداث العهد به، وكذلك التعهد واالعتهادعلى ُعهوٍد،  

(Al-faraaheedi, 2003, 3:244-245) . 
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إىل ما قرره الفراهيدي عدة معاٍن لـلعهد مثل: "الَعْهُد: األمان، واليمني، والذمة"، وذكر كذلك أن   اجلوهريوقد أضاف  

 .  )1990,2:515Gohari,-Al-516("التَـَعهُُّد يعين: "التحفظ ابلشيء وجتديد الَعْهِد به

ي: "الوفاء، احلفاظ ورعاية معاين أخرى للعهد مل يتطرق إهليا ال الفراهيدي وال اجلوهري وه  ابن منظوروكذلك أضاف  

  (Ibn Manzur, 1300,3:311-315 ). احلرمة، الزمان"

معاين أخرى هي: "الضَّماُن، واْستَـْعَهَد من صاحبه: اْشرَتََط عليه، وكتب عليه عهده،   الفريوزآابديوزاد على تلك املعاين  

 .(Al-Firouzabadi, 2005,303)"وفالانً من نفسه: َضمََّنه َحواِدث نـَْفِسه

ية احلرمة، الزمان إذن املعاهدة يف اللغة أتيت مبعىن: الوصية، املوثق، االحتفاظ ابلشيء، األمانة، اليمني، الذمة، الوفاء، رعا 

 والضمان. 

 اثلثا: املعاهدة يف اصطالح املفسرين. 

 .(Altabari, 2001,11:235)  العهد على عدم احملاربة واملظاهرة:  إىل أن املعاهدة هيالطربي    ذهب

ولكن اكتفى الطربي ببيان اهلدف من املعاهدة، وذلك حبسب ورودها يف سياق اآلية اليت تضمنت احلديث عن العهد،  

َن اَّللَِّ َوَرُسولِِه ِإىَل الَِّذيَن َعاَهدُّتُّ يف موضع آخر بني ذلك بسبب السياق الذي ترد فيه املعاهدة وهو قوله تعاىل : }بـَرَاَءٌة مِّ

( اْلُمْشرِِكنَي  َن  اْلَكافِ 1مِّ خُمْزِي  اَّللََّ  َوَأنَّ  اَّللَِّ  ُمْعِجزِي  َغرْيُ  أَنَُّكْم  َواْعَلُمواْ  َأْشُهٍر  أَْربـََعَة  اأَلْرِض  يف  َفِسيُحواْ   )( ({ 2رِيَن 

(alqurani, altawba, 9: 1-2)،  وسلم ف عليه  الرسول صلى هللا  بني  اليت  املعاهدة  ذكر  بعد  التوقيت  هذا  جاء  قد 

َيُكوُن   واملشركني، ومن خالل هذا السياق أشار أن املعاهدة مؤقتة مبدة معينة، الطربي يف قوله تعاىل:}َكْيَف  وقول 

دُّتُّْ ِعنَد اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َفَما اْستَـَقاُمواْ َلُكْم فَاْسَتِقيُمواْ هَلُْم ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعنَد اَّللَِّ َوِعنَد َرُسولِِه ِإالَّ الَِّذيَن َعاهَ 
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، قال: "يقول تعاىل ذكره: أّّن يكون أيها املؤمنون ابهلل ورسوله، وأبيِّ معىن، alqurani, altawba, 9:7))  {اْلُمتَِّقنيَ 

عند هللا وعند رسوله، يوّّف هلم به، ويرتكوا من أجله آمنني يتصرفون يف البالد؟ وإمنا يكون للمشركني برهبم عهٌد وذمة  

معناه: ال عهد هلم، وأن الواجب على املؤمنني قتلهم حيث وجدوهم، إال الذين أعطوا العهد عند املسجد احلرام منهم، 

 ,Altabari)"عليه، ما داموا عليه للمؤمنني مستقيمنيفإن هللا جل ثناؤه أمَر املؤمنني ابلوفاء هلم بعهدهم، واالستقامة هلم  

2001,11:235). 

حبسب ما ذهب إليه الطربي، حيمل املراد من االستقامة على العهد ليس الدوام مطلقا، إمنا الدوام على العهد املتفق عليه 

 ملدة معلومة غري دائمة.لوقت إن مل يشوب هذا العهد اخرتاقات من الطرف اآلخر، فبحسب هذا الفهم تكون املعاهدة  

 ويتبني مما سبق أن املعاهدة عند الطربي فيها عنصران جوهراين: 

 االتفاق على ترك القتال.  .1

 أن يكون مؤقتا. .2

 .(Al-Qurtubi, 2013,1:371)"الـُمواثقة: املعاهدة"  قد ذهب القرطب إىل أن: و 

ط اواكتفى أبهنا املواثقة، لكنه كالطربي من حيث اشرت هنا جند أن القرطيب أوجز قوله، فلم يفسر املعاهدة أبلفاظ أخرى  

)التوقيت( فعند تفسري اآلية األوىل والثانية من سورة التوبة يشري إىل الطرف اآلخر وهم املشركون وأن املعاهدة مؤقتة أبجل 

 معني. 
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عهد هو: "أي: فما أقاموا على وقوله يف آايت األشهر احلرم إهنا حمكمة ال انسخة وال منسوخة، وقوله يف االستقامة على ال

   .(Al-Qurtubi, 2013,1:371)"الوفاء بعهدكم فأقيموا هلم على مثل ذلك

املعاهدة تعين: إن  ابن عاشور  الطاهر  يعينوا عليه عدوا"  يف حني قال   .Eltaher Ibn Ashour, M)"التزامهم أبن ال 

1984,10:48). 

تعريفاً لعموم املعاهدة، وإمنا تعريف للمعاهدة حبسب سياق ورودها يف القرآن، تعريف املعاهدة عند ابن عاشور أنه ليس  إن  

 فألن اآلية نصت على عدم إعانة اآلخرين فقد ضمنها ابن عاشور يف حد املعاهدة. 

ينقضوا عهده وقد أشار يف تفسريه لآلية اليت سبقت هذه اآلية أن املشركني الذين عاهدهم النيب صلى هللا عليه وسلم ومل  

 (.Eltaher Ibn Ashour, 1984,10:48)  ال تشملهم الرباءة من العهد 

ُّتُّْ ِعنَد اْلَمْسِجِد يف آية االستقامة على العهد هو: }َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعنَد اَّللَِّ َوِعنَد َرُسولِِه ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهد  وقوله

تفريع على االستثناء، فالتقدير "،  )  (alqurani, altawba, 9:7  اْ َلُكْم فَاْسَتِقيُمواْ هَلُْم ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقنَي{ احْلَرَاِم َفَما اْستَـَقاُمو 

إال الذين عاهدُّت عند املسجد احلرام فاستقيموا هلم ما استقاموا لكم، أي ما داموا مستقيمني لكم، والظاهر أن استثناء 

 (. Eltaher Ibn Ashour, M. 1984,10:48)لعهدهم حرمة زائدة لوقوعه عند املسجد احلرام حول الكعبة"هؤالء ألن  

 نالحظ أن املفسرين هنا يذهبون إىل قول واحد، فهم يرون أن االستقامة على العهد مرتبطة ابستقامة الطرف اآلخر.

"العهد ما يتفق رجالن أو فريقان من الناس على التزامه بينهما ملصلحتهما   ويذهب رشيد رضا إىل أن العهد يعين:

 .(Rashid Reza,1974, 10:222)"املشرتكة
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 . (Al-Zuhaili, 2009,10:445)"عقد العهد بني فريقني على شروط يلتزموهناوأخريا رأى الزحيلي أن املعاهدة هي: "

املعاَهدين، لكنَّ سياق اآلية حيددهم وهم املسلمون واملشركون، أما عنصر الزمن املالحظ على هذا التعريف أنه مل حيدد نوع  

 (.2009,10:445W.  Zuhaili,-Al)  فتفسريه لآلية األوىل والثانية من سورة التوبة أشار إىل أن العهد له مدة معينة

 تتضح لنا النتائج اآلتية:   ملفسرين يف تفسري املعاهدة بعد استعراض أقوال اإذن و 

إن تعريف املعاهدة عند املفسرين كان مبنياً على تفسريهم لآلايت اليت تتحدث عن هذا الشأن، وكان التعريف أكثر   أوال:

 وضوحاً عند املتأخرين منهم. 

 إن تعريف املفسرين للعهد ميكن أن يفهم منه تعريف املعاهدة عندهم.   اثنيا:

 " "عقد العهد بني فريقني على شروط يلتزموهناوميكن اختيار تعريف الزحيلىي للمعاهدة ألنه أكثر وضوحا واختصارا، وهو:  

(Al-Zuhaili, 2009,10:445). 
اتفاق سياسي ملزم بني طرفني أبهنا:  املعاهدة اخلروج من ذلك كله بتعريفاملفسرين ميكن املقارنة واملوازنة بني وبعد هذه 

 ملدة معلومة. 

 شرح التعريف: 

 احرتازا من االتفاقات األخرى اليت تربم يف جماالت غري اجملال السياسي.   اتفاق سياسي: 

 طريف املعاهدة.  أي أنه ليس من العقود اجلائزة اليت حيق اخلروج منها دون إعالمهم، بل هو ملزم ل  ملزم: 

 للخروج هبا من أن تكون مطلقة. ملدة معلومة:  
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 املطلب الثاين: املعاهدون لغة واصطالحا. 

 أوال: املعاهدون لغة: 

ابن حبسب ما نص عليه  ،  (Ibn Manzur,1300,3:311) ."عرفنا الَعْهد يف اللغة، أما املعاَهد فهو "من كان بينك وبينه عهد 

"أنه أكثر ما يطلق يف احلديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غريهم من الكفار إذا صوحلوا على ، وأضاف إليه  منظور

 . (,Ibn Manzur 1300,3:311) ."ترك احلرب مدة ما

 اثنيا: املعاَهد يف االصطالح: 

َعاَهُد: الذِّّميُّ ألنه ُمَعاَهٌد وُمباَيٌع على ما عليه من إعطاء اجلزيعرفه الفراهيدي قال:  
ُ
ة والكفِّ عنه، وهم أهل الَعْهِد، "امل

 .(Al-faraaheedi, 2003,3: 245) "فإذا أسلم ذهب عنه اسم املعاَهد 

الكافر الذي يدخل يف عهد   جينح إىل التعميم ليشملالراغب األصفهاين    جند،  املعاهد ذميا حصراً الفراهيدي  وبينما جعل  

مبن يدخل من الكفار يف عهد املسلمني، وكذلك ذو العهد، قال املسلمني، فقد قال: "واملعاهد يف عرف الشرع خيتص  

 Al-Ragheb " (Ahmad Ibn Hanbal,2001,2:268)«صلى هللا عليه وسلم: »ال يُقتُل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده

Al-Isfahani, A. 2009,446) .   
 اثلثا: املعاَهد يف اصطالح املفسرين: 

يف  (Altabari, 2001,7:329)  " وذهب شيخ املفسرين ابن جرير الطربي إىل أن املعاَهد هو: "الذي بيننا وبني قومه ميثاق

 بيان دية املعاَهد. 

 .(Ibn Kathir, 1990,3:363) "املستأمن من أهل احلرب"يف حني املعاَهد عند ابن كثري هو  



 

 

 

 

  
JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) 55 

 
 

 

 

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) | VOL: 07 ISSUE 

:04 | OCTOBER 2021 

|  04العدد  07| المجلد  مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية

 2021أكتوبر 

jistsr.misd.techwww.|  9065-2289ISSN: -E 

، لذلك جيب معرفة ابن كثريوبني ما ذكره    الطربي بعد أن بينا الفرق بني الذمي واملعاهد حناول اآلن التفريق بني ما ذكره  

والذي بني فيه أن املعاهد أعم من املستأمن،   إىل هذا من خالل تعريفه ألهل العهد، ابن القيم  من هو املستأمن؟، وقد أشار  

 من كان بينه وبني املسلمني التزام سواء أ كان مقيماً يف دولة اإلسالم أم خارجها. هو:   املعاَهد ميكن القول إن  

للباحثة   يبدو  الذي  فإن  توضيح ما سبق  بينه وبني وبعد  القرآين هو من كان  املعاَهد حبسب ما ورد يف اخلطاب  أن 

 املسلمني التزام وكان خارج الدولة اإلسالمية. 

َعَلْيُكْم َأَحًدا فَأَ   : وهذا ما يدل عليه قول هللا تعاىل ًئا َوملَْ يُظَاِهُرواْ  َن اْلُمْشرِِكنَي مُثَّ ملَْ يَنُقُصوُكْم َشيـْ ِتُّواْ }ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهدُّتُّ مِّ

هِتِْم ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقنَي{  }َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعنَد :  وقوله،  alqurani, altawba, 9:4))   إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإىَل ُمدَّ

 ,alqurani) )   هَلُْم ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقنَي{ اَّللَِّ َوِعنَد َرُسولِِه ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهدُّتُّْ ِعنَد اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َفَما اْستَـَقاُموْا َلُكْم فَاْسَتِقيُمواْ 

altawba, 9:7ُهْم مُثَّ يَنُقُضوَن َعْهَدُهْم يف ُكلِّ َمرٍَّة َوُهْم اَل يـَتـَُّقوَن{  وقوله: }الَِّذي  . ((alqurani, alanfal, 8:56َن َعاَهدتَّ ِمنـْ

 فهذه اآلايت وغريها تدل على أن املعاَهد هو من توافرت فيه اخلصائص اآلتية: 

 غري مسلم.  -1

 خارج الدولة اإلسالمية.  -2

: }َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعنَد اَّللَِّ ن يكون ملتزما بعهده، وهذا ما يؤخذ من مفهوم املخالفة يف قوله تعاىل أ -1

 ,alqurani).ِقنَي{ِذيَن َعاَهدُّتُّْ ِعنَد اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َفَما اْستَـَقاُمواْ َلُكْم فَاْسَتِقيُمواْ هَلُْم ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمتَّ َوِعنَد َرُسولِِه ِإالَّ الَّ 

altawba, 9:7) 
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 املطلب الثاين: العالقة بني مفهوم املهادنة ومفهوم املعاهدة 

 املفسرين، وفقاً للمطالب اآلتية: لح املعاهدة عند  ومصط مصطلح املهادنةيف هذا املبحث حناول بيان العالقة بني  

 املهادنة.   مفهوم :  أوال

 يف اللغة: 

"املْهَدنُة من اهلُْدنة، وهو السكون، وقوله: »يكون بعدها هدنة على دخن، ومجاعة على أقذاء«،   املهادنة: عند الفراهيدي: 

 (. Al-faraaheedi, 2003,4: 298-299)أي صلح واستقرار على أمور كريهة"

"هادنه: صاحله، واالسم منها اهلدنة، وقوهلم »هدنة على دخن« أي سكون على غل، وهَتَاَدَنِت األمور  اجلوهري: وعرفها 

 .(aljawhariu, 6:69) استقامت"

: "صلح الفراهيديمن خالل ذينك التعريفني لكلمة هدنة يف اللغة يتضح لنا أن اهلدنة يسبقها نزاع أو أمر مكروه، لقول 

: "سكون على غل". وهذه املالحظة مهمة حملاولة حل اإلشكال الذي وقع اجلوهري واستقرار على أمور كريهة"، ولقول  

 فيه الفقهاء من خالل تعريفهم االصطالحي للمهادنة. 

 يف اصطالح املفسرين: املهادنة  

ما كانت اهلدنة وضعت احلرب، وأمن الناس كلهم بنّي فيه معىن املهادنة أبهنا: "فل  البن شهاب الزهريقوال  ذكر الطربي  

 (. Altabari, 2001,21:318)   بعضهم بعضا، فالتقوا، فتفاوضوا يف احلديث واملنازعة"
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أضافها وهي أيمن،  ويدعم ذلك عدة مفردات  قبالً،  قائمة  أن احلرب كانت  ابن شهاب بكلمة "وضع"، حيتمل  تعبري 

واملفاوضة، فاملفاوضة تعين تبادل اآلراء للوصول إىل تسوية أو اتفاق، وكذلك كلمة املنازعة تشري إىل وجود القتال إن صح 

من حيث الطرف املقابل واملدة اليت تستغرقها اهلدنة، هبذا التحليل لقول التعبري، ولكن الزهري مل يتطرق لذكر التفاصيل  

 الزهري نستطيع بيان الفرق بني املعاهدة واملهادنة، ولكن نتمهل ملناقشة آراء بقية املفسرين. 

والغب يعين ،  ((Zamakhshari, M. 1998,5:536 ل"القتا" (Ibn Manzur, 1:634-636) ""غب   اهلدنة: وقال الزخمشري  

: قال ابن منظور ُغبُّ األمر وَمَغبـَُّته عاقبُته وآِخرُه، وأضاف أيضا وَغبََّب عن القوم: َدَفع عنهم  يف اللغة:  . الِغبُّ

عرب الزخمشري عن اهلدنة إبجياز، فقد استخدم كلمتني فقط، لكنهما معرباتن جدا، فكلمة غب تعين دفع، والدفع يكون 

 ن وقت القتال حبسب تعبري الزخمشري. نستدل أن اهلدنة تكو ملا هو آت، هبذا  

"وقيل: أراد ابالعتزال هنا املهادنة، ومسيت اعتزااًل ألهنا سبب االعتزال عن القتال"، مث أشار إىل أما أبو حيان فقد قال:  

اعتبار املستثنون يف قوله تعاىل: َنُكمْ   أن  بـَيـْ قـَْوٍم  ِإىَلَ  َيِصُلوَن  الَِّذيَن  َأن   }ِإالَّ  أَْو َجاُؤوُكْم َحِصَرْت ُصُدورُُهْم  يثَاٌق  نَـُهم مِّ َوبـَيـْ

ُ َلَسلََّطُهْم َعَلْيُكْم فـََلَقاتـَُلوُكْم فَِإِن اْعتَـزَُلوكُ  َل ْم فـََلْم يـَُقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوا إِلَْيُكُم السََّلَم َفَما َجعَ يـَُقاتُِلوُكْم أَْو يـَُقاتُِلواْ قـَْوَمُهْم َوَلْو َشاء اَّللَّ

َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيالً   ُ كفارا، فحينها تكون حقيقة االعتزال ال تتهيأ إال عند املواجهة يف (alquranu, alnisaa,4:90){  اَّللَّ

 .(Abu Hayyan, 2002,3:451)احلرب

إن املالحظ من تعريف أيب حيان أنه أكثر بياانً وتفصيالً ملصطلح املهادنة من ابن عطية، فقد عرب عنها ابالعتزال، وذكر 

الطرف اآلخر وهم الكفار، وذكر تقيدا مهما وهو أهنا ال تكون إال عند املواجهة يف احلرب، وهبذا نقرتب من بيان مفهوم 

 املهادنة عند املفسرين. 
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 اثلثًا: بيان العالقة: 

. وأن قوهلم يف اهلدنة دنة لدى املفسرينأقوال املفسرين يف اهلدنة، يتضح لنا مدى وضوح مفهوم اهل  بعض من   إذن بعد عرض 

املتقدمني مبيٌن على تفسريهم لآلايت املتعلقة هبذا الشأن، ونلحظ أيضاً أن املفهوم لدى املتأخرين أكثر بياانً وتفصيال من  

 الذين اتسم تعريفهم ابإلجياز، إال أن أقواهلم تُرجح ما أشران إليه سابقاً من أن اهلدنة يسبقها نزاع أو قتال. 

  هي: وقف القتال أثناء احلرب مدة زمنية معلومة. املهادنةلذلك ميكن القول إن  

 اتفاق سياسي ملزم بني طرفني ملدة معلومة.   املعاهدة هي:يف حني  

 هنا أن املعاهدة قد ال يسبقها قتال، بينما املهادنة تكون أثناء القتال.   فالفارق 

عالقة ، إذن ميكننا القول إن العالقة بينهما  هدة عند املفسرين ليس كاملهادنةوبعد هذه املوازنة نصل إىل أن مصطلح املعا

 . تباين 

 : أنواع املعاهدين وأحكامهم املبحث الثاين

أن املعاَهدين هم أانس خارج الدولة   املبحث األول ، فبعد أن تبنّي يف يف القرآن الكرمي أنواع املعاَهدين    ناول هذا املبحث يت

 املبحث. ، حنتاج إىل أن نعرف أنواعهم وأحكام كل نوع، وهذا ما سيناقشه هذا  اإلسالمية جيمع بينهم وبني املسلمني التزام

الكفار جيوز للمسلمني إبرام العهود معهم، وأشار أيضاً إىل مجاعة أخرى جيب على فقد أشار القرآن الكرمي إىل مجاعة من  

املسلمني قتاهلم، وكذلك هناك حالة اثلثة أشار إليها القرآن وهي حالة ال ميكن الوثوق هبا، هبذا تصنف هذه الورقة املعاهدين 

 إىل: 
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 املطلب األول: املعاهدون امللتزمون 

 ددات املعاهدين امللتزمني من خالل مناقشة اآلايت املتعلقة هبم واليت هي: يُعىن هذا املطلب ببيان حم

نَـُهْم ِميثَاٌق..) - َنُكْم َوبـَيـْ  ({90ما جاء يف سورة النساء: }ِإالَّ الَِّذيَن َيِصُلوَن ِإىَلٰ قـَْوٍم بـَيـْ

  :واليت تتجلى هبا عالقة املعاهدين يف عدة نواحٍ 

 جواز إبرام املعاهدات بني املسلمني واملشركنيأوالً: يف اآلية دليل على  

اثنياً: أشارت اآلية بصورة مباشرة إىل حلفاء املعاَهدين، وبّينت أن هلم ما للمعاَهدين من عدم االعتداء عليهم ومقاتلتهم، 

ملة املعاَهدين وهؤالء ميكن أن يطلق عليهم حلفاء املعاَهدين، وميكن عدهم نوعاً من املعاَهدين، حيث إهنم يعاملون معا 

 .امللتزمني من عدم مقاتلتهم حبسب ما نصت عليه اآلية

اثلثاً: ميكن القول إن اآلية أشارت إىل املعاَهدين امللتزمني، ولكن بصورة غري مباشرة، وذلك عندما بّينت وجوب التزام 

حلفائهم، وهذه إشارة إىل أن هؤالء املعاَهدين املسلمني للعهود اليت بينهم وبني من عاَهدهم من خالل عدم االعتداء على  

 ملتزمون مما أوجب التزام املسلمني جتاههم أيضا. 

يِن فَعَلَْيُكمُ سورة األنفال: }َوالَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَُهاِجُروا َما لَُكْم ِمْن َوََلَيتِِهْم ِمْن َشْيٍء َحتَّٰى يَُهاِجُروا ۚ َوإِِن   -  النَّْصُر إَِلَّ َعلَٰى قَْوٍم  اْستَْنَصُروُكْم فِي الد ِ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َبِصيٌر ﴿  ﴾{  ٧٢َبْينَُكْم َوَبْيَنُهْم ِميثَاٌق ۗ َوَّللاَّ

نلحظ عالقة و   (،:78Al-Qurtubi, 2013,10)  مدته"  "وال تنقضوا العهد حىت تتمقال القرطيب يف تفسريه هذه اآلية:  

ذكروا فيها هم املعاَهدون امللتزمون بعهودهم مع املسلمني، والدليل على التزامهم، هو هذه اآلية ابملعاَهدين، وأن الذين 

 .أمر هللا تعاىل املسلمني أبن ال يقاتلوهم ما داموا على عهدهم
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ًئا َوملَْ يُظَاِهُروا عَ  ُقُصوُكْم َشيـْ َلْيُكْم َأَحًدا فََأِتُّوا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإىَلٰ سورة التوبة: }إالَّ الَِّذيَن َعاَهْدُُّتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي مُثَّ ملَْ يـَنـْ

هِتِْمۚ  ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقنَي ﴿  ْ﴾{، وكذلك قوله تعاىل: }َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعْنَد اَّللَِّ َوِعْنَد َرُسولِِه ِإالَّ الَِّذيَن ٤ُمدَّ

﴾{. أشارت اآليتان إىل فئة ٧حْلَرَاِمۖ  َفَما اْستَـَقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا هَلُْمۚ  ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقنَي ﴿َعاَهْدُُّتْ ِعْنَد اْلَمْسِجِد ا

 :املعاهدين امللتزمني بعدهم فهؤالء جيب االلتزام معهم إذا توافر شرطان 

  مل ينقضوا 

 مل يعينوا أحًدا

أنه كان من أهل العهد من خاس بعهده، ومنهم من ثبت عليه، فَأِذَن هللا سبحانه لنبيه يدل على   وهبذا قال القرطيب: " 

صلى هللا عليه وسلم يف نقض عهد من خاس، وأمر ابلوفاء ملن بقي على عهده إىل مدته، ومعىن )مل ينقصوكم( أي: 

 (Al-Qurtubi,2013,10:108)  "من شروط العهد شيئاً، )َوملَْ يُظاِهُروا(: مل يعاِونوا،

ُ َعِن الَِّذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم يف الدِّيِن َوملَْ خُيْرُِجوُكْم ِمْن ِداَيرُِكمْ   - َهاُكُم اَّللَّ َأْن َترَبُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا ِإلَْيِهْمۚ    سورة املمتحنة: }اَل يـَنـْ

 ﴾{٨ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي ﴿ 

اآلايت القرآنية صفات املعاهدين امللتزمني الذين مل ينقضوا عهودهم مع املسلمني ومل يعينوا  بني لنا فيما سبق عرضه من  ت

  :عليهم أحدا، ويف سورة املمتحنة اتصف هؤالء مبزيد من الصفات هي

 .الذين ال يقاتلون املسلمني-1

  .الذين ال خيرجون املسلمني من دايرهم-2
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امللتزمون، نبني أحكام التعامل معهم من خالل عرض احلقوق اليت هلم والواجبات اليت وبعد بيان من هم املعاهدون  

 عليهم.

 القسم األول: احلقوق 

 أي حقوق املعاهدين على املسلمني. وحبسب استقراء نصوص القرآن جند أنَّ احلقوق ستة، وهي: 

  مدته االلتزام ابلعهد إىل  -2

 از االعتداء على حلفاء املعاهدين عدم جو  -3

 عاهدين حال اختاذهم موقف احلياد م جواز مقاتلة امل عد  -4

 م مناصرة املسلمني على املعاهدين عد  -5

 الرب واإلقساط ابملعاهدين  -6

 وجوب دفع دية املعاهد املقتول خطأ من قبل املسلمني.  -7

 

 القسم الثاين: الواجبات

 ين جتاه املسلمني. والواجبات هي: أي ما جيب على املعاهد 

 املتبادل ببنود املعاهدة اللتزام  ا -1

 ، عدم إخراج املسلمني من دايرهم عدم اإلعانة على املسلمني -2

 عدم جواز االعتداء على حلفاء املسلمني.  -3
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 وسوف نتحدث اآلن عن احلقوق والواجبات بشيء من التفصيل. -4

 :حلق األول: االلتزام ابلعهد إىل مدتها

املسلمني إذا عاهدوا عهًدا أن يلتزموا به التزاًما صرحًيا، وقد دل على تدل نصوص القرآن الصرحية على أنَّه جيب على  

 ذلك عدة آايت، منها: 

َأَحًدا  قوله تعاىل: } ًئا َوملَْ يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم  يَنُقُصوُكْم َشيـْ اْلُمْشرِِكنَي مُثَّ ملَْ  َن  الَِّذيَن َعاَهدُّتُّ مِّ إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم إِ ِإالَّ  ىَلٰ فََأِتُّوا 

ففي هذه اآلية داللة واضحة على وجوب االلتزام ابلعهد  ،alqurani, altawba, 9:4)){   حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ  ِإنَّ اَّللََّ  ۚ ُمدَّهِتِمْ 

ًئا(: يف موضع نصب ابالستثناء املتَّصل، املعىن: أن  وهذا ما أقره القرطيب حيث قال: "إىل مدته،   هللا )مُثَّ ملَْ يَنُقُصوُكْم َشيـْ

 لذينبريء من املشركني إال من املعاَهدين يف مدة عهدهم، وقيل االستثناء منقطع، أي: أن هللا بريء منهم، ولكن ا

 (Al-Qurtubi,2013,10:107) .  على العهد، فأِتوا إليهم عهدهم"  عاهدُّت فثبتوا

َفَما نَد َرُسولِِه ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهدُّتُّْ ِعنَد اْلَمْسِجِد احْلَرَاِمۖ   َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعنَد اَّللَِّ َوعِ وكذلك قوله تعاىل: }

حيث إن شرط االستقامة يوجب أن ،  alqurani, altawba, 9:7)){  اْستَـَقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا هَلُْمۚ  ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ 

 تقابل مبثلها. 

 :الثاين: عدم جواز االعتداء على حلفاء املعاهديناحلق  احلق الثاين:  

بعد أن استقر األمر على عدم جواز املساس ابملعاهدين، أييت السؤال عن حلفاء املعاهدين: هل أيخذون حكم املعاهدين 

 أم أنَّ العالقة بني املسلمني واملعاهدين ليس هلا أي انعكاس إجيايب على حلفائهم؟
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د أنَّه يعطي حلفاء املعاهدين حكم املعاهدين فيما يتعلق بعدم املقاتلة واحملافظة على الوضع ذا أتملنا نصوص القرآن جن إ

ُهْم أَْولَِياَء َحىتَّٰ يـَُهاِجُروا يف ، وذلك يف قوله تعاىل: }السلمي  َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسَواًءۖ  َفاَل تـَتَِّخُذوا ِمنـْ

ُهْم َولِيًّا َواَل َنِصريًاَسِبيِل اَّللَِّ  ُوُهْمۖ  َواَل تـَتَِّخُذوا ِمنـْ ( ِإالَّ الَِّذيَن َيِصُلوَن ِإىَلٰ 89)  ۚ  فَِإن تـََولَّْوا َفُخُذوُهْم َواقْـتـُُلوُهْم َحْيُث َوَجدِتُّ

يثَاٌق أَْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدورُُهْم َأن يـَُقاتُِلو  نَـُهم مِّ َنُكْم َوبـَيـْ ُ َلَسلََّطُهْم َعَلْيُكْم قـَْوٍم بـَيـْ ُكْم أَْو يـَُقاتُِلوا قـَْوَمُهْمۚ  َوَلْو َشاَء اَّللَّ

  (alqurani, alnisaa, 4:90){  َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبياًل   فـََلَقاتـَُلوُكْمۚ  فَِإِن اْعتَـزَُلوُكْم فـََلْم يـَُقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوا إِلَْيُكُم السََّلَم َفَما َجَعَل اَّللَُّ 

ِإالَّ   أيمران هللا تعاىل هبذه اآلية أبال نعتدي على قوم هلم عهٌد مع معاهدينا، وقد صرح القرطيب هبذا احلق حيث قال: ")

بينهم وبنَي َمن بيَنكم  الَِّذيَن َيِصُلوَن(: أي يتَّصلون هبم، ويدخلون فيما بينهم ابجِلوار واحلِلف؛ املعىن فال تقتلوا قوماً 

 (.Al-Qurtubi,2013,6:507)" دهمعهٌد، فإهنم على عه

 :احلق الثالث: عدم جواز مقاتلة املعاهدين حال اختاذهم موقف احلياد

أَْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدورُُهْم َأن يـَُقاتُِلوُكْم أَْو يـَُقاتُِلوا قـَْوَمُهْمۚ  َوَلْو }جند هذا احلق منصوص عليه صراحًة يف قوله تعاىل:  

  ُ   {  َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبياًل ا َجَعَل اَّللَُّ َلَسلََّطُهْم َعَلْيُكْم فـََلَقاتـَُلوُكْمۚ  فَِإِن اْعتَـزَُلوُكْم فـََلْم يـَُقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوا إِلَْيُكُم السََّلَم َفمَ َشاَء اَّللَّ

(alqurani, alnisaa, 4:90)  ،  :القرطيب فقد قال به  أقر  السابقة من حق  الذين جاؤوكم قد وما تضمنته اآلية  "وإال 

 (.Al-Qurtubi,2013,6:512")ومهم، فدخلوا فيكم فال تقتلوهمحصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا ق

 :احلق الرابع: عدم مناصرة املسلمني على املعاهدين 

الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِإنَّ  }  عدم مناصرة املسلمني على املعاهدين حق منصوص عليه صراحًة يف قوله تعاىل: 

الَِّذيَن آَمُنوا َوملَْ يـَُهاِجُروا َما َلُكم مِّن أِبَْمَواهِلِْم َوأَنُفِسِهْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َوالَِّذيَن آَووا وََّنَصُروا أُولَِٰئَك بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍضۚ  وَ 
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يثَاٌقۗ   َواَليَِتِهم مِّن َشْيٍء َحىتَّٰ يـُهَ  نَـُهم مِّ َنُكْم َوبـَيـْ  مبَا َواَّللَُّ اِجُرواۚ  َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم يف الدِّيِن فـََعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلٰى قـَْوٍم بـَيـْ

 alqurani, alainfal,8:72)){ تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ 

هنى هللا تعاىل عن واليتهم حىت يهاجروا،   جند يف اآلايت وبكل وضوح استثناء املعاهدين من قتاهلم ألجل نصر مسلمني  

ولقد قال هبذا ابن عاشور حيث إنه أكد على عدم قتال املعاهدين نصرًة ملسلمني خارج حدود دار اإلسالم، أو بقول 

دقيق مل يهاجروا من دار الشرك كما عرب عن ذلك ابن عاشور فهؤالء ال نصرة هلم، فقد قال: "فال يتحمل املسلمون 

 Eltaher Ibn)"  وال يدخلون فيما جروه ألنفسهم من عداوات وإحن ألهنم مل يصدروا عن رأي مجاعة املسلمني تبعاهتم،  

Ashour, M. 1984,10:87 ) 
 :احلق اخلامس: الرب واإلقساط ابملعاهدين 

ُ َعِن الَِّذيَن ملَْ  }   :تعاىليدل على هذا احلق داللة واضحة قوله   َهاُكُم اَّللَّ يـَُقاتُِلوُكْم يف الدِّيِن َوملَْ خُيْرُِجوُكم مِّن ِداَيرُِكْم الَّ يـَنـْ

اآلية جييز الرب  منطوق إن  (alqurani, Al Mumtahinah,60:8) {  حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ َأن َترَبُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهْمۚ  ِإنَّ اَّللََّ 

قال: "استثىن هللا أقواما من املشركني غري مضمرين العداوة واإلقساط ابملعاهدين، وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور حني  

 (.Eltaher Ibn Ashour, M. 1984,28:151 ) "شديد املنافرة مع دين اإلسالم  للمسلمني وكان دينهم

 احلق السادس: دية املعاهد املقتول خطئاً من جانب املسلمني:

 ِإالَّ ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخطًَأۚ  َوَمن قـََتَل ُمْؤِمًنا َخطًَأ فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِديٌَة مَُّسلََّمٌة ِإىَلٰ َأْهِلهِ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن يـَْقُتَل قال تعاىل: 

ُقواۚ  فَِإن َكاَن ِمن قـَْوٍم َعُدوٍّ لَُّكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة مُّْؤِمَنٍةۖ  َوِإن َكاَن مِ  يثَاٌق َفِديٌَة َأن َيصَّدَّ نَـُهم مِّ َنُكْم َوبـَيـْ ن قـَْوٍم بـَيـْ

تـَْوبَ  ُمتَـَتابَِعنْيِ  َشْهَرْيِن  َفِصَياُم  ْد  جيَِ ملَّْ  َفَمن  مُّْؤِمَنٍةۖ   َرقـََبٍة  َوحَتْرِيُر  أَْهِلِه  ِإىَلٰ  وََكانَ مَُّسلََّمٌة    ۗ اَّللَِّ َن  مِّ َحِكيًماًة  َعِليًما   ُ اَّللَّ   } 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) 65 

 
 

 

 

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) | VOL: 07 ISSUE 

:04 | OCTOBER 2021 

|  04العدد  07| المجلد  مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية

 2021أكتوبر 

jistsr.misd.techwww.|  9065-2289ISSN: -E 

.(alqurani, Al Nisaa,4:92)   وقد أقر القرطيب بوجوب دية املعاهد املقتول خطًأ والكفارة أيضا، حني قال: "قوله

يثَاقٌ )تعاىل:   نَـُهم مِّ َنُكْم َوبـَيـْ هذا يف الذمي واملعاَهد يُقتل خطأً، فتجب الدية والكفارة؛ قاله ابن   (َوِإن َكاَن ِمن قـَْوٍم بـَيـْ

يقل: وهو مؤمن كما قال   ومل الطربي؛ قال: ألن هللا سبحانه وتعاىل أهبمه  عباس والشَّعيبُّ والنََّخعي والشافعي. واختاره  

 .(Al-Qurtubi,2013,7:27)"  يف القتيل من املؤمنني ومن أهل احلرب. وإطالقه ما قـُيِّد قبُل يدلُّ على أنه خالفه

  :ملعاهدين امللتزمني جتاه املسلمنياجبات او 

 :املسلمني يف ثالثة واجباتتتجسد واجبات املعاهدين جتاه  

  ة:االلتزام املتبادل ببنود املعاهدالواجب األول:  

فعندما أمر هللا تعاىل املسلمني بوجوب االلتزام بعهودهم نص كذلك على شرط هذا االلتزام، وهو أن يبادهلم  

 املعاهدون هذا االلتزام، وقد ُنص على هذا الواجب يف آايت عدة، منها: 

ِ َوِعنَد َرُسوِلِه إَِلَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَرا}قوله تعالى:   - ِم ۖ فََما اْستَقَاُموا لَُكْم فَاْستَِقيُموا لَُهْم ۚ إِنَّ  َكْيَف يَُكوُن ِلْلُمْشِرِكيَن َعْهٌد ِعنَد َّللاَّ

َ يُِحبُّ اْلُمتَِّقيَن ) أي: فما أقاموا على الوفاء  ، نجد في فول القرطبي هذا الواجب حيث قال: "alqurani, Tawbaa, 9:7)){  ( 7َّللاَّ

 (.Al-Qurtubi,2013,10:118)" بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك

 الواجب الثاني: عدم اإلعانة على المسلمين:  -

ففي هذه اآلية داللة (alqurani, Tawbaa, 9:4) { َأَحًداَّ َوملَْ يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم : }دل على هذا الواجب قوله تعاىل

واضحة على أنه جيب على املعاهدين امللتزمني أال يعينوا أحداً على املسلمني، وقد قرر القرطيب هذا احلق حيث قال: 

 (.Al-Qurtubi,2013,10:108) (: مل يعاِونوا"َّ ")َوملَْ يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا

 ج المسلمين من ديارهم: الواجب الثالث: عدم إخرا -
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نصت اآلية على ( alqurani,Al Mumtahinah,60:8) {َوملَْ خُيْرُِجوُكم مِّن ِداَيرُِكمْ }   نص على هذا الواجب قوله تعاىل:

صفة من جتوز معاهدهتم، وهم الذين مل خيرجوا املسلمني من دايرهم، وبذلك فإن من يعاهده املسلمون جيب عليه أال 

دايرهم، وقد أقر هبذا ابن عاشور حيث قال: "فهذه اجلملة قد أخرجت من حكم النهي القوم الذين مل خيرجهم من  

 (.Eltaher Ibn Ashour, M. 1984,28:152) يقاتلوا يف الدين ومل خيرجوا املسلمني من دايرهم"

 املطلب الثاين: املعاهدون غري امللتزمني وأحكامهم 

يف هذا املطلب ندرس اآلايت اليت اختصت بتعيني املعاهدين غري امللتزمني واألحكام املستنبطة منها واليت جيب العمل 

 هبا من قبل الطرفني، وأوال نبدأ بـ:   وااللتزامهبا  

 :حمددات املعاهدين غري امللتزمني

 :يف آايت القرآن الكرمي يف عدد من السور وقد جاء ذكر هذا النوع من املعاَهدين الناقضني لعهودهم أو أحد شروطها

ُهْم مُثَّ يـَنـُْقُضوَن ٥٥أوالً: سورة األنفال: }ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اَّللَِّ الَِّذيَن َكَفُروا فـَُهْم اَل يـُْؤِمُنوَن ﴿  ﴾ الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمنـْ

 ﴾{٥٦َعْهَدُهْم يف ُكلِّ َمرٍَّة َوُهْم اَل يـَتـَُّقوَن ﴿

من خالل تكرر، ال مرة واحدة بل مرات عدة مابإلضافة إىل أنه نقض عدم ثباهتم على العهد    يف اآلية صفة وهي ذكر 

حبسب ما جاء يف تفسري   مقاتلة املسلمني، واإلعانة عليهم حبسب فعل بين قريظة والذي قيل إنه سبب نزول اآلية 

فيهم، فهي تعم كل من يتصف هبذه الصفة، فالعربة بعموم واآلية وإن نزلت    ،(Al-Qurtubi,2013,10:47)القرطيب  

 اللفظ ال خبصوص السبب، فهؤالء يُعدون معاَهدين غري ملتزمني ابلعهود اليت أبرموها. 

 اثنيا: يف سورة التوبة ما يشري مباشرة إىل املعاهدين غري امللتزمني.
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تَـُهوَن ﴿ َوِإْن َنَكثُوا أمَْيَاهَنُْم ِمْن بـَْعِد َعْهِدِهْم َوَطعَ } ُْم اَل أمَْيَاَن هَلُْم َلَعلَُّهْم يـَنـْ  { ﴾١٢ُنوا يف ِديِنُكْم فـََقاتُِلوا أَئِمََّة اْلُكْفِرۙ  ِإهنَّ

الذين مل يلتزموا بعهودهم مع املسلمني فنقضوها،   لتزمني، حيث أشارت إىل فاآلية صرحية ببيان صنف املعاهدين غري امل

فإن الطعن يف الدين قد   (.Al-Qurtubi, 2013,10:122) ني، وكما ذكر القرطيب وزادوا على ذلك الطعن يف دين املسلم

 .يكون ابحلرب، أو ابستنقاصهم يف دينهم أو عهودهم

 وقد جعلت اآلية الطعن يف الدين من نواقض العهد، فقد ُحل قتاهلم يف حال طعنوا يف دين املسلمني. 

الصفات أضيف هلم صفات أخرى يعرف منها حاهلم، وحُيل هبا قتاهلم، وبعد وصف هؤالء املعاَهدين غري امللتزمني بتلك  

 (alqurani, altawba,9:13).{ْم َبَدُءوُكْم أَوََّل َمرَّةٍ فقد قال تعاىل: }َأاَل تـَُقاتُِلوَن قـَْوًما َنَكثُوا أمَْيَاهَنُْم َومَهُّوا إبِِْخرَاِج الرَُّسوِل َوهُ 

 .العهد، ومها نقض العهد، واهلم إبخراج الرسول صلى هللا عليه وسلم  صرحت اآلية بسببني يوجبان قتال انكثي

  .وأن البدء ابالعتداء على املسلمني كان من جهتهم، فهؤالء مل يلتزموا مبا كان بينهم وبني املسلمني من عهود

  :(Al-Qurtubi,2013,10:128-129) قال عن القرطيبال نإلخراج يف هذه اآلية ثالثة أقو وقيل اب

القول األول: أن سبب اإلخراج هو نقض املشركني للعهد، عن طريق إعانة بين بكر على خزاعة حلفاء الرسول هللا عليه 

وسلم، وهذا يعد سبباً ألن يقاتل املسلمون املشركني، ألن املسلمني مطالبون بنصرة حليفهم حني يعتدى عليه، وإبعانة 

 .يفهم على قتال حليف املسلمني كان هذا سبًبا يف نقض العهد املشركني حل

القول الثاين: أن املراد ابخلروج هو بدء املشركون بقتال املسلمني، وذلك يوم بدر عندما أصروا على الوصول إىل بدر 

 .وشرب اخلمر فيها



 

 

 

 

  
JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) 68 

 
 

 

 

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) | VOL: 07 ISSUE 

:04 | OCTOBER 2021 

|  04العدد  07| المجلد  مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية

 2021أكتوبر 

jistsr.misd.techwww.|  9065-2289ISSN: -E 

واحلج، وهو املراد أيضا بقوله }َوُهْم القول الثالث: أن املراد إبخراج الرسول صلى هللا عليه وسلم هو منعه من العمرة  

 .َبَدُءوُكْم َأوََّل َمرٍَّة{

يلحظ من هذه األقوال إن القول األول ينطبق على املعاهدين غري امللتزمني، ذلك أنه كان هناك عهد بني املسلمني 

املؤدي إىل القتال   واملشركني وكان لكل منهم حليف، فاعتدى حليف الثاين على األول فكان فعله سبباً لنقض العهد

  .بينهم

 . أما القول الثاين والثالث فهما حوادث حدثت قبل أن يعقد الرسول عهود مع املشركني، فليست واردة يف حمل حبثنا

ِمْن   َوَأْخَرُجوُكْم  الدِّيِن  قَاتـَُلوُكْم يف  الَِّذيَن  َعِن   ُ اَّللَّ َهاُكُم  يـَنـْ َا  تعاىل: }ِإمنَّ قال  املمتحنة  َعَلٰى اثلثا: سورة  َوظَاَهُروا  ِداَيرُِكْم 

ُْم فَُأولَِٰئَك ُهُم الظَّاِلُموَن ﴿  ﴾{٩ِإْخرَاِجُكْم َأْن تـََولَّْوُهْمۚ  َوَمْن يـَتَـَوهلَّ

حبسب تفسري القرطيب أبن الذين أخرجوا املسلمني من دايرهم هم عتاة أهل مكة،   ما ميكن مالحظته أن هذه اآلية

جاءت بعد اآلية اليت تضمنت   ،(Al-Qurtubi,2013,20: 409)أولئك هم الظاملون  وعاونوا على إخراجهم من ينصرهم ف

وصف اجلماعة اليت ميكن للمسلمني مواالهتا، فهي بذلك تشري إىل اجلماعة اليت ال جيوز للمسلمني مواالهتا، وحتتمل 

أن من يكون معاَهدا للمسلمني وتصدر منه مثل هذه األفعال فهو بذلك انقضا ملا كان بينه وبينهم، فقد بّينت هذه 

مواالته ونصرته وأن يتخذ حليفا، ملسلمني، وخيرجهم من دايرهم، ويظاهر على إخراجهم ال جتوز  اآلية أن من يقاتل ا

  .وقد جاءت مثل هذه الصفات يف اآلايت السابقة، واليت وصف هبا هم املعاَهدون غري امللتزمني

ن عهودهم، وهذا النقض له إذن بعد هذا اجلمع والشرح لآلايت املتعلقة ابملعاَهدين غري امللتزمني، وهم الذين ينقضو 

  :عدة صور 
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 .نقض العهد عند اإلخالل أبحد شروطه-1

 .الطعن يف دين املسلمني-2

 .قتال املسلمني-3

 .إخراج املسلمني من دايرهم -4

  .املظاهرة على إخراج املسلمني-5

 .االعتداء على حلفاء املسلمني-6

  .  وهذه كلها علل صاحلة ملقاتلة الكفار الذين نقضوا عهودهم

 األحكام املتعلقة ابملعاهدين غري امللتزمني: 

وقد تضمنت النصوص القرآنية ما يرتتب على نقض العهود، واألحكام السارية على هذا النوع من املعاهدين، واليت 

 :ميكن عدها يف اآليت

 :أوالً: وجوب قتال املعاهدين غري امللتزمني

 َقاتُِلوا أَئِمََّة اْلُكْفِر{ }َوِإْن َنَكثُوا أمَْيَاهَنُْم ِمْن بـَْعِد َعْهِدِهْم َوطََعُنوا يف ِديِنُكْم فَـ فقد صرح هبذا احلكم يف قوله تعاىل:  

 alqurani, Tawbaa,9:12)) { َبَدُءوُكْم أَوََّل َمرَّةٍ َأاَل تـَُقاتُِلوَن قـَْوًما َنَكثُوا أمَْيَاهَنُْم َومَهُّوا إبِِْخرَاِج الرَُّسوِل َوُهمْ و}

 : م َوالية املعاهدين غري امللتزمنياثنياً: عد

ُ َعِن الَِّذيَن قَاتـَُلوُكْم يف الدِّيِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِداَيِر  َهاُكُم اَّللَّ َا يـَنـْ ْخرَاِجُكْم ُكْم َوظَاَهُروا َعَلٰى إِ والذي نص عليه قوله تعاىل: }ِۚإمنَّ

ُْم فَُأولَِٰئَك ُهُم الظَّاِلُموَن ﴿ َوَمْن   َأْن تـََولَّْوُهمْ   .(alqurani,Al Mumtahinah,60:9) ﴾{٩يـَتَـَوهلَّ
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 :املطلب الثالث: املعاَهدون غري املأمونني وأحكامهم

 يناقش هذا املطلب الصنف الثالث من املعاهدين والذين ميكن معرفتهم من خالل:  

  : حمددات املعاهدين غري املأمونني:أوالً 

، فقد جاء ، وقد أشار إليهم اخلطاب القرآينهؤالء هم معاَهدون غري مأمونني، أي خُياف املسلمون غدرهم وخيانتهم

  :ذكرهم يف

َ ََل يُِحبُّ اْلخَ  -1 ا تََخافَنَّ ِمْن قَْوٍم ِخيَاَنةً فَاْنبِْذ إِلَْيِهْم َعلَٰى َسَواٍء ۚ إِنَّ َّللاَّ  ﴾{٥٨اِئِنيَن ﴿سورة األنفال: }َوإِمَّ

ما يُهم يف هذه اآلية هو اإلشارة إىل هذا النوع من املعاَهدين، وقد عرب القرطيب عن هذا الصنف أبهنم قوم أقرب إىل 

  (Al-Qurtubi, 2013, 10:50) .:  اخليانة من االلتزام، إذ ال يبدو عليهم أهنم حمل ثقة

1- { ۚ ُ  (alqurani, alainfal,8:62)  .{َنْصِرِه َوبِاْلُمْؤِمِنينَ هَُو الَِّذي أَيََّدَك ِب َوإِْن يُِريُدوا أَْن َيْخَدُعوَك فَإِنَّ َحْسبََك َّللاَّ

أشارت هذه اآلية كما فسرها القرطيب، أن هؤالء املعاَهدين يظهرون السلم، وقد يبطنوا اخلداع، فهؤالء املعاَهدون الذين 

 (Al-Qurtubi,2013,10:66) والغدر.يطلبون السَّلم قد يكونون صادقني، وقد يتخذوه وسيلة للخداع  

 :أحكام املعاهدين غري املأمونني

هؤالء معاَهدون بينهم وبني املسلمني عهود، لكن خُياف غدرهم ويلحظ عليهم بوادر اخليانة، وقد أشار القرآن إىل هذا 

 .النوع يف عدد من آايت القرآن الكرمي وإىل األحكام املتعلقة هبم

 صرف مع هؤالء تتمثل يف: فكيفية الت

 اَل َواٍءۚ  ِإنَّ اَّللََّ أوالً: جواز إبداء الرغبة إبهناء عهد من ختاف خيانته: }َوِإمَّا خَتَاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم ِخَيانًَة فَانِْبْذ إِلَْيِهْم َعَلٰى سَ 

 (alqurani, alainfal,8:58).{  حيُِبُّ اخْلَائِِننيَ 
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 ,alqurani){  رادة نقض العهد: }فَانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعَلٰى َسَواٍءۚ  ِإنَّ اَّللََّ اَل حيُِبُّ اخْلَائِِننيَ اثنياً: وجوب إبالغ املعاهدين إب

alainfal,8:58). 

 ,alqurani) وٍَّة َوِمْن راَِبِط اخْلَْيِل{اثلثاً: وجوب إعداد القوة لقتال من خيشى خيانتهم: }َوأَِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُـ 

alainfal,8:60). 
ُ تـَْعلَ   رابعاً: وجوب إعداد القوة إىل مستوى توازن الردع: }تـُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اَّللَِّ َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوهِنِْم اَل  ُموهَنُُم اَّللَّ

 .(alqurani, alainfal,8:60){  يـَْعَلُمُهمْ 

ۚ  ِإنَُّه هُ خامساً: جواز قبول السلم ممن خياف غدره:    َو السَِّميُع اْلَعِليُم{}َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتـَوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ

.(alqurani, alainfal,8:60) 

 

 اخلامتة

  :خلصت الدراسة إىل عدد من النتائج نذكر منها

ا به يف هذا البحث ومل خيلطوا بينهوضوح معىن املعاهدة عند املفسرين، حيث جتلى عند كثري منهم ابملعىن املراد   -1

 .؛ وذلك ألن تعريفهم للمعاهدة كان قائماً على تفسريهم لآلايت اليت وردت فيهاوبني املهادنة

  .طرفني ملدة معلومة  توصل البحث إىل إمكانية تعريف املعاهدة أبهنا: اتفاق سياسي ملزم بني -2

توصل البحث إىل أن املعاهد هو من كان بينه وبني املسلمني التزام من غري املسلم وكان مقيما خارج الدولة  -3

  .اإلسالمية، وهذه النتيجة جاءت بعد معاينة ما نص عليه اخلطاب القرآين الذي حدد صفات املعاهد 
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ما توصل إليه البحث يف معناها، فقد عرفها بـ: وقف القتال   -سكون على غل   –دعم املعىن اللغوي للمهادنة   -4

 أثناء احلرب مدة زمنية معلومة. 

ات على صنف املعاهدين امللتزمني: هم مجاعة ملتزمة بعهدها مع املسلمني، من حيث الثبتوصل البحث إىل بيان   -5

 العهد إىل مدته. 

طاب القرآين ستة حقوق نص عليها للمعاهدين امللتزمني: االلتزام ابلعهد إىل مدته، عدم جواز استنبط من اخل -6

االعتداء على حلفاء املعاهدين، عدم جواز مقاتلة املعاهدين حال اختاذهم موقف احلياد، عدم مناصرة املسلمني 

 ل خطأ من قبل املسلمني. على املعاهدين، الرب واإلقساط ابملعاهدين، وجوب دفع دية املعاهد املقتو 

على  -7 اإلعانة  عدم  املعاهدة،  ببنود  املتبادل  االلتزام  القرآين:  اخلطاب  هبا  جاء  اليت  امللتزمني  املعاهدين  واجبات 

 املسلمني، عدم إخراج املسلمني من دايرهم.

شروطه،   املعاهدين غري امللتزمني مبا أييت: نقض العهد عند اإلخالل أبحد خلص البحث إىل التعريف بصنف   -8

الطعن يف دين املسلمني، قتال املسلمني، إخراج املسلمني من دايرهم، املظاهرة على إخراجهم، االعتداء على 

 حلفاء املسلمني. 

 هدين غري امللتزمني وعدم موالهتم.نص اخلطاب القرآين على مقاتلة املعا -9

ن يف نياهتم من الغدر واخليانة تظهر ، ويظهرون عكس ما يبطنو املأمونني هم تدور حوهلم الشكوك  املعاهدون غري  -10

 عند قوهتم. 
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أحكام املعاهدين غري املأمونني كما نصت عليها آايت القرآن الكرمي: جواز إبداء الرغبة إبهناء عهد من ختاف  -11

خيانته، وجوب إبالغ املعاهدين إبرادة نقض العهد، وجوب إعداد القوة ملقاتلة اخلائنني، وجوب إعداد القوة إىل 

 توازن الردع، جواز قبول السلم ممن خياف غدره.   مستوى

  



 

 

 

 

  
JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) 74 

 
 

 

 

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) | VOL: 07 ISSUE 

:04 | OCTOBER 2021 

|  04العدد  07| المجلد  مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية

 2021أكتوبر 

jistsr.misd.techwww.|  9065-2289ISSN: -E 

References 
 

             Al-Qur’ān Alkarim 

1. Abu Hayan M. Y., “Al-bahr Al-muhit”. Bayrut: dar Ihya Al-turath. (2002). 

2. Ahmad bin ḥanbal., “Al-musnad”, Bayrut: Muasasat Al-risālah. (1995). 

3. Al-Farabi, I. I., “Muajm Diwan Al-Adb”. Al-qahirah: Majma Al-Aughah Al-Arabyah. 

(2003). 

4. Al-Farahidy Al-kh. A, “Kitab Al-Ayn”. Bayrut: Dar Al-Kutub Al-Ilmyah. (2003). 

5. Al-Fayruzabady, M. Y., “Al-Qamus aAl-Muhit”. Bayrut: Muasasat Al-Risalah. (2005).  

6.  Al-jawhary, I. H., “Al-Sihah Taj Al-Lughah Wa Sihah Al-Arabyah”. Bayrut: Dar Al-

malayin. (1990). 

7. Al-qurtuby, M. A, “Al-Jami Liahkam Al-Quran”. Al-riyaḍ: Dar Am Al-kutub. (2013). 

8. Al-raghib Al-asfahany, A. M., “Mufradat Alfaẓ Al-Quran”. Al-Mansurah: Maktabt 

Fayad. (2009) 

9. Al-Tabary, M. J., “Jami Al-Bayan And Tawil Ay Al-Quran”. Al-Qahirah: Dar Hajr. 

(2001). 

10. Al-tahir Ibn ashur, M., “Al-Tahrir wa Al-tanwir”. Tunis: Al-Dar Al-Tunisyah lilnashr 

(1241h). 

11.  Al-zamakhshary, M. A., “Al-kashaf an haqaiq ghawamid al-tanzil wa uyun al-aqawil”. 

Al-riyad: maktabt al-ubaykan. (1998). 

12. Al-Zuḥily, W., “Al-Tafsir Al-Munir Fy Al-aqidah Wa Al-shariah Wa al-manhaj”. 

Dimashq: dar Al-fikr. (2009). 

13.  Ibn hajar, A. A., ”Fath Al-bary Sharh Sahih Al-Bukhary”.Al-riyad: Maktabt Al-malik 

Fahd al-watanyah. (2001). 

14. Ibn Kathir, I. A., “Tafsir Al-Quran Al-azim”. Al-riyad: Dar Tibah. (1990). 

15. Ibn Manzur. M. M., “lisan Al-Arab”. Bayrut: Dar Sadir. (1300h). 

 


