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Abstract  

Islam is a religion came to bring people from darkness to light However, the 

principle of compulsion in religion is one of the basic principles in Islam. The 

country is not without Muslim countries of non-Muslims of different religions, 

especially the Christians, and hence the problem arises in the knowledge of how 

best to deal with the perception that they are the people of the book. This research 

aims to know how to deal with the Prophet peace be upon him through his dealings 

with the Christians Najran in his reign peace be upon him. As well as aims to reveal 

the charters that took place between the Prophet and the Christians of Najran. This 

research was followed by an inductive analytical method through induction and 

analysis of texts from modern and biographies. The results found that the Prophet 

(peace and blessings of Allaah be upon him) used to deal with them and give them 

the right to live, equality, and so on. This indicates that the Prophet (peace and 

blessings of Allaah be upon him) was greedy to invite them into Islam. And also 

because of this policy prevailed security and stability in the region and the safest 

of the safest of the Christians because of the wisdom of the Prophet peace be upon 

him. This research should be used by students of science and Islamic countries in 

their dealings with Christians and other Muslims. 
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 مقّدمة البحث:
ملا قويت شوكة اإلسالم وظهر أنه دعوة إىل العاملني خضع غري املسلمني حتت ظل احلكم اإلسالمي حتت إمرة 
الرسول صلى هللا عليه وسلم. واإلسالم دين جاء برسالة العدل واإلحسان سواء مع املسلم أو الكافر. يشعر غري 

ما يتحاكمون إليه إال شرائع اإلسالم. فتحت ظالل املسلم ابألمن واألمان حتت حكم اإلسالم وهلذا مل جيدوا أفضل  
 اإلسالم يعيش حىت احليوان يف أمان وسالم. 

 

وحتت ظل األفكار والفلسفات عاشت البشرية يف اضطهاد وظلم، وهلذا يفرح أهل البلد بقدوم جيش اإلسالم فاحتا 
له كي خيلصهم من العدوان والظلم. فنقرأ يف التاريخ هذا األمر حيث إن املؤرخني قد ذكروا أن أهل األندلس 

ذين يفرضون عليهم الضرائب والضرب والظلم والقسطنطينية كانوا يرحبون بقدوم اإلسالم بدال من حكامهم ال
واهلوان، وهذا هو الذي بدأ الرسول صلى هللا عليه وسلم به يف مراسلة امللوك واألمراء ومن بينهم أهل جنران وطلب 
منهم أن يدينوا حتت إمرة املسلمني حيث حتقن دمائهم وحتفظ أمواهلم وأعراضهم وال يرغمون على ما يكرهون من 

 ترك دينهم.  
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ويف هذا البحث سيكز احلديث عن معاهدة الرسول مع أهل جنران الذين جاءوا إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم 
يف وفد منهم ملا راسلهم الرسول صلى هللا عليه وسلم وطلب منهم أن خيتاروا من بني ثالث، اإلسالم أو اجلزية أو 

 احلرب.  

 

الرسول والذي كان سببًا يف إسالم أسقفهم وصاحلوا الرسول ويف هذا البحث نتعرف على احلوار الذي دار بني 
وعاقدوا معه الصلح ووافقوا على الشروط اليت وضعها الرسول صلى هللا عليه وسلم. وهذا احلوار فيه إقرار ملبدأ احلوار  

 مع غري املسلمني إلقامة احلجة والربهان وتقرير مبدأ ال إكراه يف الدين. 

 

م ونتعلم من الرسول صلى هللا عليه وسلم التعامل مع النصارى وطبيعة دينهم الذي يقبل ومن املهم أيضا أن نعل
احلوار مع الغري. وأيضا سنرى كيف أن هللا سبحانه وتعاىل يرد وجييب لتساؤالت النصارى من العوامل الذي ساعد 

احلكم الدعوية الكامنة يف هذا يف قبوهلم الدخول حتت إمرة الرسول صلى هللا عليه وسلم. وأخريا سوف نتعرف على  
 احلوار واليت أدت إىل املصاحلة اليت تعود ابلنفع على اإلسالم واملسلمني. 

 أدت إىل قبول وفد جنران للمصاحلةاملبحث األول: األحداث واألسباب اليت   

 هم مع الرسول صلى هللا عليه وسلماملطلب األول: قدوم وفد بين جنران وحوار 

 

 أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كتب إىل أهل جنران فأرسلوا وفدا إىل رسول هللا صلى هللا عليه ورد يف كتب السري
  1وسلم، وهذا كان يف عام الوفود حيث كثرت الوفود إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 

 أوال: ارسال الرسالة وموقفهم من ذلك:

ل صلى هللا عليه وسلم إليهم وموقفهم ملا وصلتهم الرسالة وما سأذكر يف هذا املطلب نص الرسالة اليت أرسله الرسو 
الذي تسبب يف إرساهلم وفد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. أورد ابن كثري يف البداية والنهاية نص الرسالة اليت 

جنران، إن أرسلت هلم: )ابسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، من حممد النيب رسول هللا إىل أسقف جنران، وأهل 
أسلمتم فإين أمحد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب; أما بعد، فإين أدعوكم إىل عبادة هللا من عبادة العباد، 

 2وأدعوكم إىل والية هللا من والية العباد، فإن أبيتم فاجلزية، فإن أبيتم، آذنتكم حبرب والسالم(.

 
، ج  8بريوت، عدد األجزاء:  – ، دار الكتب العلمية  الطبقات الكربىأنظر: أبو عبد هللا حممد بن سعد املعروف اببن سعد،   1
 267، ص 1
هـ /   1418، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة األوىل  البداية والنهاية أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري،  2

 263، ص  7م، ج   1997
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ن التساؤالت املطروحة، هل فعال هو نيب كما ادعى يف عنها. وم فما إن وصلتهم الرسالة دعي أسقفهم للتشاور
الرسالة؟ ومل جتتمع كلمتهم واتفقوا على إرسال وفد منهم ملقابلة الرسول صلى هللا عليه وسلم ويكتشفوا حقيقة 

  .األمر

 

أهل  قال ابن كثري رمحه هللا: )فلما أتى األسقف الكتاب فقرأه فظع به وذعر به ذعرا شديدا، وبعث إىل رجل من
وكان من أهل مهدان، ومل يكن أحد يُدعى إذا نزلت معضلة قبله ال األيهم وال   -جنران يقال له: شرحبيل بن وداعة  

فدفع األسقف كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل شرحبيل فقرأه، فقال األسقف: اي  -السيد وال العاقب 
 إبراهيم يف ذرية إمساعيل من النبوة، فما يؤمن أن يكون أاب مرمي ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد هللا

هذا هو ذاك الرجل، ليس يل يف النبوة رأي، ولو كان أمراً من أمور الدنيا ألشرت عليك فيه برأي وجهدت لك، 
فقال له األسقف: تنح فاجلس فتنحى شرحبيل فجلس انحية، فبعث األسقف إىل رجل من أهل جنران يقال له: 

بن شرحبيل وهو من ذي أصبح من محري، فأقرأه الكتاب، وسأله عن الرأي، فقال له مثل قول شرحبيل عبد هللا 
فقال له األسقف: تنح فاجلس فتنحى فجلس انحية، فبعث األسقف إىل رجل من أهل جنران يقال له: جبار بن 

فقال له مثل قول شرحبيل  فيض من بين احلارث بن كعب أحد بين احلماس فأقرأه الكتاب، وسأله عن الرأي فيه،
وعبد هللا فأمره األسقف فتنحى فجلس انحية، فلما اجتمع الرأي منهم على تلك املقالة مجيعا، أمر األسقف 
ابلناقوس فضرب به، ورفعت املسوح يف الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا ابلنهار، وإذا كان فزعهم ليال ضربوا 

لصوامع، فاجتمع حني ضرب ابلناقوس ورفعت املسوح، أهل الوادي أعاله وأسفله، ابلناقوس، ورفعت النريان يف ا
وطول الوادي مسرية يوم للراكب السريع، وفيه ثالث وسبعون قرية، وعشرون ومائة ألف مقاتل، فقرأ عليهم كتاب 

عثوا شرحبيل بن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسأهلم عن الرأي فيه، فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يب
وداعة اهلمداين وعبد هللا بن شرحبيل األصبحي وجبار بن فيض احلارثي فيأتوهم خبرب رسول هللا صلى هللا عليه 

 وهكذا استقر أمرهم على السفر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للتأكد من نبوته.  3وسلم(.

 

 اثنيا: وصول الوفد إىل املدينة:

ملا وصل الوفد إىل املدينة من جنران وكانوا يرتدون املالبس الفاخرة، واخلوامت واحللي من الذهب، قابلوا الرسول يف 
املسجد النبوي وأرادوا أن يكلمونه فأىب أن يكلمهم. فأشار إليهم عثمان أن يعودوا اليوم ويرجعوا غدا مبالبس الرهبان 

صلى هللا عليه وسلم، فدخلوا املسجد   -سعد رمحه هللا )فقدموا على النيب    النصارى ففعلوا فكلمهم الرسول. قال ابن
عليهم ثياب احلربة وأردية مكفوفة ابحلرير فقاموا يصلون يف املسجد حنو املشرق، فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

 
  263- 265املرجع السابق، ص   3
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عثمان: ذلك من  فأعرض عنهم ومل يكلمهم، فقال هلم -صلى هللا عليه وسلم  -وسلم: )دعوهم(. مث أتوا النيب 
 4أجل زيكم هذا فانصرفوا يومهم ذلك مث غدوا عليه بزي الرهبان سلموا عليه فرد عليهم(.

 

وهكذا نرى كيف مسح الرسول صلى هللا عليه وسلم هلم أن يصلوا يف املسجد النبوي وهم يتجهون إىل املسجد 
 اإلسالم يف إعطاء مساحة للغري ميارسون اعتقادهم.األقصى كما ذكرت بعض الرواايت، فهذا يدل على مساحة  

 

 اثلثا : الرسول حياورهم ويدعوهم إىل اإلسالم :

ملا رجعوا يف اليوم التايل رد الرسول عليهم وكلمهم ودعاهم إىل اإلسالم، وجرى معهم احلوار وتلى عليهم القرآن، 
 لكنهم أبوا أن يؤمنوا ويرتكوا دينهم.  

 

وذكر ابن كثري احلوار   5إىل اإلسالم، فأبوا وكثر الكالم واحلجاج بينهم، وتال عليهم القرآن(.  قال ابن سعد: )ودعاهم
كامال : )فسلموا فرد سالمهم، مث قال: "والذي بعثين ابحلق، لقد أتوين املرة األوىل وإن إبليس ملعهم". مث ساءهلم 

يسى؟ فإان نرجع إىل قومنا، وحنن نصارى يسران إن وساءلوه، فلم تزل به وهبم املسألة حىت قالوا له: ما تقول يف ع
كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيموا  

يَل َأيِنِ َقْد حىت أخربكم مبا يقول هللا يف عيسى، فأصبح الغد وقد أنزل هللا عز وجل هذه اآلية: )َوَرُسواًل ِإىَلٰ َبيِن ِإْسرَائِ 
َئِة الطَّرْيِ فَأَنُفُخ ِفيِه فـََيُكوُن َطريًْ  َن الطِِنِي َكَهيـْ ُتُكم ِِبيٍَة مِِن رَّبُِِكْمۖ  َأيِنِ َأْخُلُق َلُكم مِِ ۖ  َوأُْبرُِئ اأْلَْكَمَه ِجئـْ ا ِبِِْذِن اَّللَِّ

ۖ  َوأُنـَبُِِئُكم  ِلَك آَليًَة لَُّكْم ِإن ُكنُتم َواأْلَبـَْرَص َوأُْحِيي اْلَمْوَتٰى ِبِِْذِن اَّللَِّ مبَا ََتُْكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن يف بـُُيوِتُكْمۚ  ِإنَّ يف ذَٰ
ُتُكم ِِبيٍَة مِِن رَّبُِِكمْ مُّْؤِمِننَي. َوُمَصدِِقًا لَِِما َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التـَّْورَاِة َوأِلُِحلَّ َلُكم بـَْعَض الَِّذي ُحِرَِم َعَلْيُكْمۚ  َوجِ  فَاتَـُّقوا اَّللََّ  ئـْ

َذا ِصرَاٌط مُّْسَتِقيٌم(  .7فأبوا أن يقروا بذلك 6َوَأِطيُعوِن  ِإنَّ اَّللََّ َرّبِِ َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوُهۗ  هَٰ

 

 رابعا: املباهلة:

م وملا أبوا أن يسلموا ووصل احلوار إىل طريق مسدود مع أن الرسول قد أقر أن النصارى يتبعون املسيح عليه السال
لكنه دين قد بدل وحرف. لكن النصارى أبوا أن يقروا أن الرسول صلى هللا عليه وسلم نيب وأن ما جاء به من 
الرسالة حق. وهلذا دعاهم الرسول إىل املباهلة، وأن خيرجوا معهم نساءهم وأبناءهم على أن من كذب ينزل عليه 

ول صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق كان يف لعنة هللا. فخرج الرسول ومعه ابنته وزوجه للمباهلة، فالرس
ثقة عالية أن ينصره هللا. قال ابن سعد : )وقال رسول هللا: إن أنكرمت ما أقول لكم فهلم أابهلكم( . فانصرفوا على 

 
 268، ص 1، ج الطبقات الكربىأبو عبد هللا حممد بن سعد املعروف اببن سعد،   4
 268، ص 1، ج الطبقات الكربىأبو عبد هللا حممد بن سعد املعروف اببن سعد،   5
6

  59- 61 آل عمران:   

  265- 266، ص 7، ج البداية والنهايةأبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري،   7
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ذلك. فغدا عبد املسيح ورجالن من ذوي رأيهم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: قد بدا لنا أن ال 
 8لك(.نباه

 

وهكذا خافوا وأبوا أن يباهلوا الرسول مبا عرفوا أنه رسول هللا حقا من أول يوم. ورأوا أال يدعو إىل املباهلة وخيرج 
نساءه وأهله إال نبيا صادقا. وهذا درس عظيم للدعاة إىل هللا أن يثقوا يف صحة دينهم وال خيافون يف هللا لومة الئم 

لعاملني. قال ابن كثري: )فلما أصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الغد بعد ما يف سبيل حتقيق رسالة اإلسالم ل
أخربهم اخلرب، أقبل مشتمال على احلسن واحلسني يف مخيل له، وفاطمة متشي عند ظهره للمالعنة، وله يومئذ عدة 

مل يصدروا إال عن رأيي، نسوة، فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعاله وأسفله مل يردوا و 
وإين وهللا أرى أمرا ثقيال، وهللا لئن كان هذا الرجل ملكا متقواي، فكنا أول العرب طعن يف عينه ورد عليه أمره، ال 
يذهب لنا من صدره وال من صدور أصحابه حىت يصيبوان جبائحة، وإان أدىن العرب منهم جوارا، ولئن كان هذا 

يبقى على وجه األرض منا شعر وال ظفر إال هلك، فقال له صاحباه: فما الرأي اي أاب   الرجل نبيا مرسال فالعناه ال
مرمي؟ فقال: رأيي أن أحكمه فإين أرى رجال ال حيكم شططا أبدا، فقاال له: أنت وذاك، قال: فتلقى شرحبيل رسول 

فقال: حكمك اليوم إىل الليل هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: إين قد رأيت خريا من مالعنتك فقال: " وما هو؟ "  
وليلتك إىل الصباح، فمهما حكمت فينا فهو جائز، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " لعل وراءك أحد يثرب  
عليك؟ " فقال شرحبيل: سل صاحيب. فسأهلما فقاال: ما يرد الوادي وال يصدر إال عن رأي شرحبيل، فقال رسول 

 9موفق" فرجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يالعنهم(.  -أو قال: جاحد    -  هللا صلى هللا عليه وسلم: "كافر

 

وهذه كانت أبرز األحداث واألسباب اليت أدت إىل املصاحلة مع أهل جنران بعد أن أبوا أن يسلموا، وأيضا أبوا 
عليه وسلم من احلق الذي املباهلة مع الرسول صلى هللا عليه وسلم خمافة اهلالك بعد أن رأوا من ثقته صلى هللا 

 حيمله. 

   

 املبحث الثاين: املصاحلة مع نصارى جنران 

ثبت يف كتب السري أن نصارى جنران جاؤوا مرتني إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكال املرتني كتب الرسول 
معهم الكتاب، وكذلك مذكور يف كتب السري أن الرسول كتب إىل السيد ابن احلارث بن كعب من أهل جنران، لذا 

احلة األوىل، والثاين يشتمل على نص املصاحلة فسأقسم هذا املبحث إىل ثالث مطالب األول يشتمل على نص املص
 الثانية، والثالث يشتمل على الوثيقة اليت أرسلها الرسول إىل السيد بن احلارث بن كعب. 
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 املطلب األول : املصاحلة األوىل : 

لم فصاحلم لقد ذكران آنفا قصة دعوهتم لإلسالم وللمباهلة فأبوا ورضوا على املصاحلة مع الرسول صلى هللا عليه وس
على اآليت: )هذا ما كتب حممد النيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألهل جنران: إذا كان عليهم حكمه يف كل 
مثرة، ويف كل صفراء وبيضاء ورقيق، فأفضل ذلك عليهم، وترك ذلك كِله هلم، على ألفي حِلة من حلل األواقي: يف 

ة أوقية من الفضة، فما زادت على اخلراج، أو نقصت عن كل رجب ألف حِلة، ويف كل صفر ألف حِلة، كل حلِ 
األواقي فباحلساب، وما قضوا من دروع، أو خيل، أو ركاب، أو عروض أخذ منهم ابحلساب، وعلى جنران مؤنة 
رسلي، ومتعتهم، ما بني عشرين يوما فما دون ذلك، وال حتبس رسلي فوق شهر وعليهم عارية ثالثني درعا، وثالثني 

ثني بعريا، إذا كان كيد ابليمن ومعرِة، وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع، أو خيل، أو ركاب، أو فرسا، وثال
 .10عروض، فهو ضمني على رسلي، حىت يؤِدوه إليهم

وهكذا متت املصاحلة مع أهل جنران ورضوا بذلك، ولكن مل تذكر الرواايت أهنم أسلموا يف ذلك احلني بل 
 رجعوا إىل قومهم ومعهم هذه الرسالة اليت هي من الرسول صلى هللا عليه وسلم. 

 

 املطلب الثاين: إسالم بعض أسقف أهل جنران واملصاحلة الثانية

 ىل أسقفهم الكتاب حدثت بعض األحداث أذكرها يف نقاط آتية: وملا رجعوا إىل جنران وُدِفَع إ

 

 أوال: التقوا ابألسقف ووجوه جنران وهم يف طريقهم إىل جنران.

على بعد مسرية ليلة من جنران التقى الوفد ابألسقف ووجوه جنران فحكى هلم احلكاية وأراهم الوثيقة اليت كتبها 
نهم يقال بشر بن معاوية وكان ابن عم لألسقف، وأخذه انقته وذهب الرسول صلى هللا عليه وسلم فأسلم رجال م

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسلما. قال ابن كثري: )حىت إذا قبضوا كتاهبم انصرفوا إىل جنران فتلقاهم األسقف 
له: بشر بن   ووجوه جنران على مسرية ليلة من جنران، ومع األسقف أخ له من أمه، وهو ابن عمه من النسب يقال

معاوية. وكنيته أبو علقمة فدفع الوفد كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل األسقف، فبينما هو يقرأه وأبو 
علقمة معه ومها يسريان، إذ كبت ببشر انقته، فتعس بشر غري أنه ال يكين عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

ا مرسال، فقال له بشر: ال جرم، وهللا ال أحل عنها عقدا حىت آيت فقال له األسقف عند ذلك: قد وهللا تعست نبي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: فضرب وجه انقته حنو املدينة، وثىن األسقف انقته عليه فقال له: افهم عين، 

ا الرجل مبا مل تبخع إين إمنا قلت هذا ليبلغ عين العرب خمافة أن يروا أان أخذان حقه، أو رضينا نصرته، أو خبعنا هلذ 
به العرب، وحنن أعزهم وأمجعهم دارا. فقال له بشر: ال وهللا ال أقبل ما خرج من رأسك أبدا. فضرب بشر انقته 
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إليك تغدو قلقا وضينها ... معرتضا يف بطنها جنينها خمالفا دين النصارى  وهو مول األسقف ظهره، وارجتز يقول:
 11عليه وسلم فأسلم، ومل يزل معه حىت قتل بعد ذلك(.دينها حىت أتى رسول هللا صلى هللا  

 

 اثنيا: وصول الوفد إىل جنران:

ملا وصل الوفد إىل جنران، جاءهم الراهب ليث بن أّب مشر الزبيدي وملا مسع منهم احلديث انطلق إىل رسول هللا 
هب ليث بن أّب مشر الزبيدي وهو صلى هللا عليه وسلم ومعه اهلدااي. قال ابن كثري: )ودخل الوفد جنران، فأتى الرا

يف رأس صومعته، فقال له: إن نبيا بعث بتهامة، فذكر له ما كان من وفد جنران إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
وأنه عرض عليهم املالعنة فأبوا، وأن بشر بن معاوية دفع إليه فأسلم، فقال الراهب: أنزلوين وإال ألقيت نفسي من 

ل: فأنزلوه فأخذ معه هدية، وذهب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منها هذا الربد الذي يلبسه هذه الصومعة، قا
اخللفاء، وقعب، وعصا، فأقام مدة عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسمع الوحي، مث رجع إىل قومه، ومل يقدر 

 12 عليه وسلم(.له اإلسالم، ووعد أنه سيعود، فلم يقدر له حىت تويف رسول هللا صلى هللا

 

 اثلثا: ذهاب الوفد الثاين إىل رسول هللا يتلقون عنه الوحي:

ومن مث ذهب الوفد الثاين إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسمعون منه اإلسالم، والسبب يف ذلك يف رأي 
سول هللا صلى هللا الباحث شرحت صدورهم لإلسالم لكنهم كتموه. قال ابن كثري: )وإن األسقف أاب احلارث أتى ر 

 13عليه وسلم، ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه، فأقاموا عنده يسمعون ما ينزل هللا عليه(.

 

 رابعا : كتاب الثاين من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أهل جنران: 

حممد النيب صلى قال ابن كثري: )كتب لألسقف هذا الكتاب وألساقفة جنران بعده: "بسم هللا الرمحن الرحيم من 
هللا عليه وسلم لألسقف أّب احلارث وكل أساقفة جنران وكهنتهم ورهباهنم، وكل ما حتت أيديهم من قليل أو كثري، 
جوار هللا ورسوله، ال يغري أسقف من أسقفته، وال راهب من رهبانيته، وال كاهن من كهانته، وال يغري حق من 

على ذلك جوار هللا ورسوله أبدا، ما نصحوا وأصلحوا عليهم، غري مثقلني   حقوقهم وال سلطاهنم، وال مما كانوا عليه،
 14بظلم وال ظاملني(.

 

وهكذا متت املصاحلة الثانية مع أهل جنران واليت تبني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعطى هلم اجلوار من هللا 
ورسوله بدال من اجلزية، وال شك أنه مذكور يف كتب السري إسالم بعض منهم وإعراض اآلخر. قال ابن كثري: )وكان 
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دين النصرانية، فعظمته الروم وشرفوه، وبنوا له الكنائس، فيهم رجال من العرب من بكر بن وائل، ولكن دخل يف 
ومولوه وأخدموه; ملا يعرفون من صالبته يف دينهم، وكان مع ذلك يعرف أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولكن 

 15صده الشرف واجلاه عن اتباع احلق(.

 

توجهوا من جنران جلس أبو حارثة على بغلة له، وإىل وأما عن إسالم بعض من الوفد الثاين ذكره ابن كثري: )فلما 
جنبه أخ له يقال له: كرز بن علقمة يسايره إذ عثرت بغلة أّب حارثة فقال كرز: تعس األبعد يريد رسول هللا صلى 

تظره هللا عليه وسلم فقال له أبو حارثة: بل أنت تعست. فقال له كرز: ومل اي أخي؟ فقال: وهللا إنه للنيب الذي كنا نن
فقال له كرز: وما مينعك وأنت تعلم هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤالء القوم; شرفوان ومولوان وأخدموان، وقد أبوا إال 

 16خالفه، ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى. قال: فأضمر عليها منه أخوه كرز حىت أسلم بعد ذلك(.

 

يه وسلم مما رأوا أن االحتماء حتت دين عدل يقر وهكذا توالت الوفود تعلن إسالمها مع رسول هللا صلى هللا عل
مببدأ السالم واألمن مع اجلميع، ويتكفل ابحلرية الدينية لألداين، أوىل هلم من اخلضوع حتت إمرة وسلطة الرومان أو 

  .الفرس الذين ال يسمع منهم إال اسطورات وخيال

 

ى يف مرحلة القوة والسلطة أن منهج الدعوة يضم وهنا نرى أن موقف اإلسالم يتجدد بتجدد املراحل الدعوية، فنر 
املخالفني حتت لوائها. ومن مث تكون الفرصة متاحة لنشر الدعوة، وليسلم من أسلم عن بينة ويكفر من يكفر عن 

وهلذا أرسل الرسول مع وفد جنران أّب عبيدة اجلراح ليقوم بينهم ابلقسط ومن مث يدعوهم إىل اإلسالم. قال ابن   .بينة
: )فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )ألبعثن معكم رجال أمينا حق أمني(، فاستشرف هلا أصحاب رسول كثري

هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: )قم اي أاب عبيدة بن اجلراح. فلما قام قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هذا أمني 
 17هذه األمة((.

 

 يد ابن احلارث بن كعب املطلب الثالث: وثيقة الرسول إىل الس

وردت يف الرواايت أن الرسول أرسل كتااب إىل السيد ابن احلارث من أهل جنران وإىل كل أهل النصرانية ونصه: )هذا 
كتاب كتبه حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب، رسول هللا إىل الناس كافة، بشريا ونذيرا، ومؤمتنا على وديعة هللا يف 

اس على هللا حجة بعد الِرسل والبيان، وكان عزيزا حكيما، للسيد ابن احلارث بن كعب، خلقه، ولئاِل يكون للن
وألهل مِلته، وجلميع من ينتحل دعوة النصرانية يف شرق األرض وغرهبا، قريبها وبعيدها، فصيحها وأعجمها، معروفها 
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وظة: من رعاها كان ابإلسالم متمسكا، وجمهوهلا، كتااب هلم عهدا مرعِيا، وسجال منشورا، سِنة منه وعدال، وذِمة حمف
وملا فيه من اخلري مستأهال، ومن ضِيعها ونكث العهد الذي فيها، وخالفه إىل غريه، وتعِدى فيه ما أمرت، كان 
لعهد هللا انكثا، ومليثاقه انقضا، وبذِمته مستهينا، وللعنته مستوجبا، سلطاان كان أو غريه، ِبعطاء العهد على نفسي، 

عهد هللا وميثاقه، وذِمة أنبيائه وأصفيائه، وأوليائه من املؤمنني واملسلمني، يف األِولني واآلخرين، ذميت  مبا أعطيهم
وميثاقي وأشِد ما أخذ هللا على بين إسرائيل من حق الطاعة وإيثار الفريضة، والوفاء بعهد هللا؛ أن أحفظ أقاصيهم 

املسلمني، يف كل انحية من نواحي العدِو، بعيدا كان أو يف ثغوري خبيلي ورجلي، وسالحي وقِويت، وأتباعي من 
قريبا، سلما كان أو حراب، وأن أمحي جانبهم، وأذِب عنهم، وعن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواهتم، ومواضع الرهبان، 
ومواطن الِسياح، حيث كانوا من جبل، أو واد، أو مغار، أو عمران، أو سهل، أو رمل، وأن أحرس دينهم ومِلتهم 
أين كانوا؛ من بِر أو حبر، شرقا وغراب، مبا أحفظ به نفسي وخاِصيت، وأهل اإلسالم من مِليت، وأن أدخلهم يف ذِميت 
وميثاقي وأماين، من كل أذى ومكروه، أو مؤونة أو تبعة، وأن أكون من ورائهم، ذااِب عنهم كِل عدو، يريدين وإايهم 

وأان ذو السلطنة عليهم، ولذلك جيب علِي رعايتهم وحفظهم من بسوء، بنفسي، وأعواين، وأتباعي، وأهل مِليت، 
كل مكروه، وال يصل ذلك إليهم، حىت يصل إيِل وأصحاّب الذاِبني عن بيضة اإلسالم معي، وأن أعزل عنهم األذى 

على  يف املؤن اليت حيملها أهل اجلهاد من الغارة واخلراج، إال ما طابت به أنفسهم. وليس عليهم إجبار وال إكراه
شيء من ذلك، وال تغيري أسقف عن أسقفيته، وال راهب عن رهبانيته، وال سائح عن سياحته، وال هدم بيت من 
بيوت بيعهم، وال إدخال شيء من بنائهم يف شيء من أبنية املساجد، وال منازل املسلمني، فمن فعل ذلك فقد 

الرهبان واألساقفة، وال من تعِبد منهم، أو لبس نكث عهد هللا، وخالف رسوله، وحال عن ذِمة هللا، وأن ال حيمل 
الصوف، أو توِحد يف اجلبال واملواضع املعتزلة عن األمصار شيئا من اجلزية أو اخلراج، وأن يقتصر على غريهم من 
النصارى، ممن ليس مبتعِبد وال راهب وال سائح على أربعة دراهم يف كل سنة، أو ثوب حربة، أو عصب اليمن، 

لمني وقوة يف بيت املال، وإن مل يسهل الثوب عليهم طلب منهم مثنه، وال يقِوم ذلك عليهم إال مبا تطيب إعانة للمس
به أنفسهم. وال تتجاوز جزية أصحاب اخلراج، والعقارات، والتجارات العظيمة يف البحر واألرض، واستخراج معادن 

ل دين النصرانية، اكثر من اثين عشر درمها من اجلوهر والذهب والفضة، وذوي األموال الفاشية والقوة ممن ينتح
اجلمهور يف كل عام، إذا كانوا للمواضع قاطنني وفيها مقيمني، وال يطلب ذلك من عابر سبيل ليس من قطِان 
البلد، وال أهل االجتياز ممن ال تعرف مواضعه، وال خراج وال جزية إال على من يكون يف يده مرياث من مرياث 

ليه فيه للسلطان حق، فيؤِدي ذلك على ما يؤِديه مثله، وال جيار عليه، وال حيمل منه إال قدر األرض، ممن جيب ع
طاقته وقوته على عمل األرض وعمارهتا وإقبال مثرهتا، وال يكِلف شططا، وال يتجاوز به حِد أصحاب اخلراج من 

، ملالقاة احلروب ومكاشفة األقران، نظرائه، وال يكِلف أحد من أهل الِذمة منهم اخلروج مع املسلمني إىل عدوهم
فإنه ليس على أهل الِذمة مباشرة القتال، وإمنا أعطوا الذمة علِي، على أن ال يكِلفوا ذلك، وأن يكون املسلمون 
ذاِباب عنهم، وجوارا من دوهنم، وال يكرهوا على جتهيز أحد من املسلمني إىل احلرب الذين يلقون فيه عدوهم، بقوة 

إاِل أن يتربعوا من تلقاء أنفسهم، فيكون من فعل ذلك منهم وتربع به، محد عليه وعرف له،  وسالح أو خيل،
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وكوىفء به، وال جيرب أحد ممن كان على مِلة النصرانية كرها على اإلسالم، )وال جتادلوا أهل الكتاب إال ابليت هي 
ن كانوا من البالد، وإن أجرم أحد من أحسن(، وخيفض هلم جناح الرمحة ويكِف عنهم أذى املكروه حيث كانوا، وأي

النصارى، أو جين جناية، فعلى املسلمني نصره، واملنع والِذب عنه، والغرم عن جريرته، والدخول يف الصلح بينه  
وبني من جىن عليه، فإما مِن عليه، أو يفادى به، وال يرفضوا، وال خيذلوا، وال يرتكوا مهال، ألين أعطيتهم عهد هللا 

م ما للمسلمني، وعليهم ما على املسلمني، وعلى املسلمني ما عليهم ابلعهد الذي استوجبوا حق الذمام، على أِن هل
والذِب عن احلرمة، واستوجبوا أن يذِب عنهم كل مكروه، حىت يكونوا للمسلمني شركاء فيما هلم، وفيما عليهم. وال 

زويج املسلمني، وال يضاِروا يف ذلك إن منعوا خاطبا حيملوا من النكاح شططا ال يريدونه، وال يكره أهل البنت على ت
وأبوا تزوجيا، ألِن ذلك ال يكون إاِل بطيبة قلوهبم، ومساحمة أهوائهم، إن أحِبوه ورضوا به، إذا صارت النصرانية عند 

ها ذلك، فمن املسلم، فعليه أن يرضى بنصرانيتها، ويتبع هواها يف االقتداء برؤسائها، واألخذ مبعامل دينها، وال مينع
خالف ذلك وأكرهها على شيء من أمر دينها، فقد خالف عهد هللا وعصى ميثاق رسوله، وهو عند هللا من 

 الكاذبني.

 

وهلم إن احتاجوا يف مرِمة بيعهم وصوامعهم، أو شيء من مصاحل أمورهم ودينهم، إىل رفد من املسلمني وتقوية هلم 
، وال يكون ذلك دينا عليهم، بل تقوية هلم على مصلحة دينهم، ووفاء على مرِمتها، أن يرفدوا على ذلك ويعاونوا

 بعهد رسول هللا موهبة هلم، ومِنة هلل ورسوله عليهم.

 

وهلم أن ال يلزم أحد منهم، أبن يكون يف احلرب بني املسلمني وعدوهم، رسوال، أو دليال، أو عوان، أو متخربا، وال 
أبحد منهم، كان ظاملا هلل ولرسوله عاصيا، من ذِمته متخليا، وال يسعه شيئا مما يساس به احلرب، فمن فعل ذلك 

يف إميانه إاِل الوفاء هبذه الشرائط اليت شرطها حممد بن عبد هللا، رسول هللا ألهل مِلة النصرانية، واشرتط عليهم أمورا 
عينا وال رقيبا ألحد من أهل جيب عليهم يف دينهم التمِسك والوفاء مبا عاهدهم عليه. منها: أال يكون أحد منهم 

احلرب على أحد من املسلمني يف سره وعالنيته، وال أيوى منازهلم عدِو للمسلمني، يريدون به أخذ الفرصة وانتهاز  
الوثبة، وال ينزلوا أوطاهنم وال ضياعهم وال يف شيء من مساكن عباداهتم ال غريهم من أهل امللة، وال يوفدوا أحدا 

سلمني بتقوية هلم بسالح وال خيل وال رجال وال غريهم، وال يصانعوهم، وأن يقروا من نزل من أهل احلرب على امل
عليهم من املسلمني ثلثة أايم بلياليها يف أنفسهم ودواهِبم، حيث كانوا وحيث مالوا، يبذلون هلم القرى الذي منه 

إىل إخفاء أحد من املسلمني عندهم،   أيكلون، وال يكِلفوا سوى ذلك؛ فيحملوا األذى عليهم واملكروه، وإن احتيج
وعند منازهلم، ومواطن عباداهتم، أن أيووهم ويرفدوهم ويواسوهم فيما يعيشوا به ما كانوا جمتمعني، وأن يكتموا  
عليهم، وال يظهروا العدِو على عوراهتم، وال خيلوا شيئا من الواجب عليهم. فمن نكث شيئا من هذه الشرائط 

د برىء من ذِمة هللا وذِمة رسوله، وعليهم العهود واملواثيق اليت أخذت عن الرهبان وأخذهتا، وتعِداها إىل غريها فق
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وما أخذ كل نيب على أمته من األمان والوفاء هلم وحفظهم به، وال ينقض ذلك وال يغرِي حىت تقوم الساعة إن شاء 
 18هللا(.

 

ويذكر الباحث ملخصا ملا هلم من حقوق جتاه  .موهكذا نرى كتاب الرسول هلم يف أعلى وكمال احلرية بل محايته
 املسلمني وفق ما قرره الرسول يف الوثيقة: 

 كتب الرسول صلى هللا عليه وسلم أن حيميهم وحيمي كنائسهم وكل أماكن عبادهتم.  .1

 ذكر الرسول أن حيمي دينهم وملتهم مبا حيفظ نفسه وخاصته.  .2

 عزل عنهم األذى. وأن يدخلهم يف ذمة الرسول يذيب عنهم عدوهم وي .3

 أال يغري مكان عبادهتم وجعلها مثل أبنية املسجد أو ما شابه ذلك.  .4

 أن الرهبان منهم واملتعبد وعابري سبيل والذي ليس يف يده مرياث األرض ال تؤخذ منهم اجلزية.   .5

 وال يكِلف أحد من أهل الِذمة منهم اخلروج مع املسلمني إىل عدوهم. .6

 مِلة النصرانية كرها على اإلسالم.وال جيرب أحد ممن كان على  .7

وإن أجرم أحد من النصارى، أو جين جناية، فعلى املسلمني نصره، واملنع والِذب عنه، والغرم عن جريرته،  .8
 والدخول يف الصلح بينه وبني من جىن عليه.

عليهم ابلعهد أعطيتهم عهد هللا على أِن هلم ما للمسلمني، وعليهم ما على املسلمني وعلى املسلمني ما  .9
الذي استوجبوا حق الذمام، والذِب عن احلرمة، واستوجبوا أن يذِب عنهم كل مكروه، حىت يكونوا 

 للمسلمني شركاء فيما هلم، وفيما عليهم.

 حرية الزواج.  .10

 معاونتهم على بيعهم وصاوامعهم ان احتاجوا.  .11

 .أال يضايقهم يف أمور احلرب كجعلهم عينا أو جاسوسا مما يصعب عليهم .12

 

 املبحث الثالث: تقرير مبدأ األمن والسالم وعدم االكراه يف الدين وأثرها على الدعوة

ال شك أن احلوار مشروع يف اإلسالم وترجع مشروعيته إىل الكتاب والسنة. فقد قال سبحانه وتعاىل يف القرآن )َواَل 
َُنا  جُتَاِدُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ  َنا َوأُنزَِل إِلَْيُكْم َوِإهلَٰ ُهْمۖ  َوُقوُلوا آَمنَّا اِبلَِّذي أُنزَِل ِإلَيـْ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ

) ُُكْم َواِحٌد َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُمونََّ  .19َوِإهلَٰ

 
فائس بريوت، الطبعة السادسة، عدد األجزاء  ، دار النجمموعة الواثئق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة حممد محيد هللا، 18
 186، ص 1

 46ق : العنكبوت، اآلية    19
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اإلسالم يعمل واإلسالم يقر مبدأ احلوار مع اآلخرين واحلوار مع نصارى جنران خري مثال هلذا. واجلدير ابلذكر أن 
كل ذلك يف سبيل الدعوة إىل هللا سبحانه وتعاىل، واإلسالم دائما يستخدم كل الوسائل املشروعة يف سبيل حتقيق 

 هذه الغاية. 

 

القائل،  ملن إن احلوار أساسه أن يسمع الغري احلجة ويتقبله إن كان من أصحاب العدل واإلنصاف بصرف النظر
 . ويذم من يبطر احلق ويغمط الناس

 

 وهناك فوائد وراء احلوار الذي قام به الرسول صلى هللا عليه وسلم مع النصارى يف سبيل جذهبم لإلسالم. 

 

: النصارى وخباصة األساقفة والرهبان منهم يعرفون أن دينهم حمرفة، فكثري من احلجج والرباهني تذكر هذا األمر أوال
حىت يومنا هذا، ولكن اهلداية بيد هللا سبحانه وتعاىل وال يزال هناك تساؤالت عن اإلسالم وشبهات جعلت املعتنقني 

 للدايانت األخرى تبتعد عن اإلسالم. 

 

دايانت األخرى مل يتيقنوا بدينهم حق التيقن ومل يبلغوا درجة اإلعتقاد اجلازم كما يطلبه اإلسالم من إن أصحاب ال
وهذا    .ولذلك هؤالء دائما حباجة إىل احلوار اهلادئ القائم على احلجة لكي خيرجوا من الضاللة اليت هم فيها .أتباعه

 .عقيدهتم مث اثبات صحة اإلسالمما فعله الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو بيان الزيف يف 

 

ويف احلوار مع النصارى أرى أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قام ورد على سؤاهلم يف املسيح عليه السالم، وشبه 
عيسى عليه السالم ِبدم عليه السالم الذي خلق من غري أب وال أم. وهبذا يكون الرسول صلى هللا عليه وسلم قد 

يضا شرح هلم موقف اإلسالم من عيسى عليه السالم، وكذلك أثبت صحة اإلسالم مبقارنة رد على أهم شبهاهتم، وأ
عيسى عليه السالم مع آدم عليه السالم، وكل ذلك يف آية واحدة يف سياق واحد. وهذا الذي جعلهم يصمتون 

 عن هذه القضية وال يستطيعون الرد فأصبح الشك يف دينهم وليس يف اإلسالم. 

 

م الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يصلوا يف املسجد فور وصوهلم املدينة، وهذا ال شك هو من مساحة : مسح هلاثنيا
وهذا ال ينصفه الغري عندما حيكمون على اإلسالم كأن هذه  .اإلسالم مع الغري، وتقرير مبدأ ال إكراه يف الدين

 رة اخليال التارخيي. الصفحات املشرقة من العهد النبوي ليست هلا وجود وهي أسطورة من أسطو 

 

وهكذا نرى عبقرية الرسول صلى هللا عليه وسلم يف دعوة الغري وجذهبم إىل اإلسالم وتقرير مبدأ السماحة اليت هي 
 السالم واإلقرار ابلغري ابعتبارهم أمة من البشر اليت كرمها هللا. 
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مني وأخالق املسلمني أمر شرعي ومطلوب حىت : مساح غري املسلمني ابلوفود إىل دار اإلسالم لريوا بالد املسل  اثلثا
 يصحح النظر عن اإلسالم ويزيل الشبهات حول اإلسالم ابختالطهم ابملسلمني. 

 

إن من شبهات غري املسلمني قدميا اإلسالم دين دموي انتشر ابلسيف وكذلك يومنا احلاضر ال تزال هذه الشبهة 
قائمة، كلما مخدت أنشأوا قصة أخرى ليثبتوا هذا األمر، ولو جاؤوا إىل بالد املسلمني مثل ماليزاي وغريها ونظروا 

ة وهذا ما فعلوه إال اقتداء بنبيهم الكرمي عليه أفضل الصالة كيف يعامل املسلمني غري املسلمني ملا كانت هلم السياد
 وأمت التسليم. 

 

: بنود املصاحلة الثانية قررت مبدأ اإلقرار واالعرتاف ابلغري، حيث أعطتهم حق احلكم وال شك أن هذا من رابعا
ويبحث عن نقاط  وسائل الدعوة يف فتح عقوهلم ليفكروا ما هذا الدين الذي جاء ليصلح يف األرض وال يفسد 
إذا أعمل النصارى   .االتفاق ويقرر مبدأ التفكري يف سبيل البحث عن احلق وال يكره أحدا على الدخول يف اإلسالم

وغريهم عقوهلم لرأوا هذا العدل واإلنصاف وألسلموا وجوههم هلل رب العاملني. )إن ممارسة اآلخرين حلقوقهم وحرايهتم 
عطف األغلبية إىل األقلية، ألهنم مل يكتسبوا تلك احلقوق انطالقا من مودة األغلبية   ينبغي أال تتم يف اطار العطف أو

 20ومشاعرهم اخلرية، امنا اكتسبوها مبقتضى ما هو مقرر واثبت يف كتاب هللا سبحانه وتعاىل(.

 

 وهكذا نظرة اإلسالم إىل اإلنسان، فما ابلك ابلنصراين الذي كان يدين دين احلق قبل التحريف. 

 

: تكفل هلم الرسول كامل احلرية وكذلك حبمايتهم والذب عنهم وعدم مضايقتهم بل يعاملهم كأفراد املسلمني، خامسا
وهذه العهود رمبا يقول قائل هي زائدة عن احلد يف محاية اآلخرين من الداينة النصرانية. ولكن ال عجب ملا يصدر 

ى إىل اإلسالم من خالل العفو والسالم معهم، وهذا األمر من دين السالم والرمحة والدعوة يف سبيل دعوة النصار 
جيب أن ينظر فيه الدعاة حقا. ولكن يالحظ هنا أن املبدأ اإلسالمي ال يتغري فاإلسالم يسامل ويفتح يده مع من 

 وهذا الذي فعله اإلسالم مع النصرانية يدل على أنه دين .يريد ويستخدم سالح العفو والرمحة بل سالح املعاونة
مبين على الواقعية تستخدم السالح املناسب يف الوقت املناسب وجيذب الكل إليها طائعا طالبا جوارها ومحايتها. 
قال عبد هللا دراز: )ولقد قام القرآن هبذه املهمة على أدق وجه يف آايت جامعات استبان هبا أن احلرب ليست هي 

ه بعدواهنم املسلح على دعوته السلمية وأهنا ضرورة تقدر بقدر القاعدة وأهنا ال خيلقها اإلسالم ولكن خيلقها أعداؤ 
 21أسباهبا وعقوبة تزول بزوال اجلرمية اليت استوجبها(.

 

 

 
 100م، ص  – 1999 ه  1420، دار الشروق، الطبعة الثالثة  مواطنون ال ذميون  فهمي اهلويدي،  20
 130م، ص  1972 – ه  1393، الطبعة نظرات يف اإلسالم الدكتور عبد هللا الدراز،    21
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 النتائج: 

 النتائج اليت توصل إليها الباحث حول املعاملة مع نصارى كاآليت: 

 

األداين والثقافات واجملتمعات اخلضوع . تقوية اإلسالم كدين للبشرية مجيعا، حىت يستطيع أن يطلب من غريه من  1
له ولو مل يؤمنوا به. وهذا ما فعله الرسول من اإلعداد ابإلميان مث ابلساعد والسالح حىت يستطيع أن يرسل إليهم 

 الرسالة يعرض عليهم اإلسالم أو اجلزية احلرب.

 

 .  . قبول احلوار مع الغري وخاصة النصارى الذين هم أقرهبم مودة للذين آمنوا2

 

 . مساح لغري املسلمني زايرة املسجد والصالة فيه قبل نزول التحرمي بعد ذلك تلطفا هبم واستمالتهم إىل اإلسالم.3

 

. حيق للمسلم أن يقبل احلوار أو يرفضه. وهذا ما فعله النيب صلى هللا عليه وسلم. ودعوهتم إىل املباهلة ما هي إال 4
 من ضرب اإلعراض عن احلوار. 

 

املصاحلة مع غري املسلمني بشرط قوة املسلمني وقبول غري املسلمني الشروط الذي وضعها املسلمون . جواز 5
 واخلضوع حتت اإلسالم. 

 

. نصارى جنران كانوا يعتربون مواطنون يف اخلالفة اإلسالمية النبوية، وهلذا امليثاق اليت كتب هلم النيب كان ابعتبارهم 6
سالمية. وليس ابعتبار ميثاق حب دين إىل دين أو دولة إىل دولة أخرى ليس مواطنون خاضعون حتت اخلالفة اإل

فيها حق التصرف. هذا ما يالحظ من خالل امليثاق أن الرسول شرط هلم كمال حق التصرف له صلى هللا عليه 
ف وسلم. ويفهم من اجلوار الذي أعطاهم الرسول أنه صلى هللا عليه وسلم ميلك حق التصرف فيها، وإال فكي

 يعطيهم اجلوار إن كان ليس داخال يف ملكه. 

 

. اهلدف الدعوي كان ظاهرا أوال وأخريا يف هذه املعاملة وغريها من املعامالت النبوة. فلم يعزل األساقفة عن 7
مناصبهم ومل يفرض عليهم اجلزية بل أرسل هلم أفضل دعاته أبو عبيدة رضي هللا عنه يدعوهم إىل اإلسالم. فاإلسالم 

 طمع يف أرض وال غنيمة وال ملك، ولكن رضى هللا وحده بتبليغ رسالته للعاملني. ال ي

 

 هذا وهللا ويل التوفيق والسداد.  
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 التوصيات: 

 . االطالع على األحاديث املتعلقة بعالقات مع غري املسلمني وموازنتها للواقع احلايل. 1

 

. االستشهاد من السرية حيتاج إىل ضطب عايل، فسياسة الرسول يتغري من حال إىل حال ومن زمان إىل زمان. 2
التعامل مع النصارى الذين فال ميكن أن أيخذ واحدة فقط وجيزمها. مثل قصة نصارى جنران، نكتسب منها أن هذا  

ال يعادون اإلسالم بل خيضعون حتت إمرة الرسول صلى هللا عليه وسلم. فال شك هناك تعامل أخرى مع غريهم من 
 األصناف من النصارى حيتاج إىل حبث آخر يف ذلك األمر. 

 

وسلم يتعامل معهم  . اهلدف الدعوي جيب أن يكون فوق املصاحل النبوية. وهلذا نرى الرسول صلى هللا عليه3
 ابحلسىن مع قوته وشوكته. 
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