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hÀKo-b-X-bm-WtÃm C-¶v \-½p-sS cm-Pyhpw kw-Øm-\-hpw (P-\-cc-£m bm-{X HmÀ-
¡p-I) t\-cn-Sp-¶ G-ähpw hen-b shÃp-hnfn. C-hn-sS \mw B-tem-Nn-t¡-− {]-[m-\-
s¸-« H-cp Im-cy-ap−v; F-§-s\-bm-Wv \-ap-¡v h-fÀ¶v-sIm-−n-cn-¡p-¶ hÀ-Ko-bX-sb 
{]Xn-tcm-[n-¡m-\m-hp-I? \n-ch-[n h-gn-I-fp−v. Nne-Xv ssk-²m-́ n-Ihpw th-sd Nne-Xv 
cm-{ão-b-hpw. D-Zm-l-c-W-̄ n-\v P-\m-[n]-Xy im-ào-I-cWw, Z-fn-Xvþ\yq-\-]-£-§-fp-sS 
G-tIm-]\w. F-¶mÂ, C-Xn-sâ e-fn-Xhpw kp-µ-chpw C-kvv-em-an-I-hpam-b H-cp amÀK-
s¯ ]-än \-ap-s¡m-¶v  B-tem-Nn-¡mw. A-Yhm, \-½p-sS A-bÂ-]-¡¯pw \m-«n³ {]-
tZ-i-§-fnepw {Km-a-§-fn-ep-ap-Å A-ap-kvv-enw-I-tfm-Sv Du-jv-a-fam-b ku-lr-Zhpw kv-t\-
l-_-Ôhpw \n-e-\nÀ-̄ p-I. ^m-jnk-s¯ {]Xn-tcm-[n-¡m³ C-Xn-s\-¡mfpw \-sÃm-cp 
a-dp-a-cp-¶v th-sd-bnÃ. C-kvv-em-an-sâ C-¡m-e-a-{X-bp-ap-Å N-cn{Xw C-Xm-Wv ]Tn-̧ n-¡p-
¶Xv. I-d-I-f-ª G-I-ssZ-h-hn-izm-kn-bm-bn-cp-¶tÃm C-{_m-low(A). A-t±-l-t¯m-Sv 
AÃm-lp ]-d-bp¶-Xv t\m-¡p-I.    

حســــن خلقـــك ولـــو مــــع عـــن أبـــي هريـــرة أن رســــول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســــلم قـــال أوحـــى اهللا إلـــى إبــــراهيم يـــا خليلـــي 
تــــدخل مــــدخل األبــــرار فــــإن كلمتــــي ســــبقت لمــــن حســــن خلقــــه أن أظلــــه تحــــت عرشــــي وأن أســــقيه مــــن حظيــــرة  الكفــــار

 قدسي وأن أدنيه من جواري

a-lm-\-h-dp-I-fp-sS Po-hn-X-̄ nÂ \n-s¶-Sp-̄  H-cp kw-̀ -hw.    

ـــه الســـــــالم، فقـــــــال لـــــــه: إن أســـــــلمت أضـــــــفتك فقـــــــال المجوســـــــي: إذا  استضـــــــاف إبـــــــراهيمن مجوســـــــياً  الخليـــــــل، عليــــ
ـــراهيم، لـــم  ـــا إب ـــراهيم، عليـــه الســـالم: ي ـــى إب ـــي؟ فمـــر المجوســـي، فـــأوحى اهللا تعـــالى إل ـــأي ِمنـــة تكـــون لـــك عل أســـلمت ف

ــــك؟ فمــــ ــــة مــــاذا علي ــــذ ســــبعين ســــنة نطعمــــه علــــى كفــــره، فلوأضــــفته ليل ــــه؟! ونحــــن من ــــره دين ــــراهيم، تطعمــــه إال بتغيي ر إب
ـــه  ـــدالك؟ فـــذكر ل ـــذي ب ـــه المجوســـي: أي شـــيء كـــان الســـبب فـــي ال ، وأضـــافه، فقـــال ل ـــه الســـالم، خلـــف المجوســـي علي

 ذلك، فقال له المجوسي: أهكذا يعاملني؟ ثم قال: أْعرض علي اإلسالم فأسلم( الرسالة القشيرية)

Xn-cp-ta-\n(kz)bp-sS N-cybpw hy-Xy-kv-XaÃ. £-Ww kzo-I-cn-¡p-I (ssJ-_-dn-Â sh-̈ v 
Pq-Xbmb ssk\-_v _n³-Xv lm-cn-kn-sâ £-Ww kzo-I-cn¨-Xv D-Zm-lc-Ww), kÂ-I-cn-
¡pI (A-hn-S-¶v ho-«nÂ ar-K§-sf A-dp-̄ mÂ A-bÂ-hm-knbm-b PqX-\v {]-tXy-Iw 
sIm-Sp-̄ -b-̈ n-cp-¶-Xv D-Zm-lc-Ww þAÂ A-Z-_pÂ ap-̂ vd-Zv), km-¼¯n-I C-S-]m-Sv \-S-
¯p-I (kz-́ w ]-cn-N 30 kzm-Av _mÀ-fn-¡v ]I-cw H-cp PqX-sâ I-¿nÂ ]W-bw sh¨-
Xv D-Zm-l-cWw- þ_p-Jm-cn), tcm-K-k-µÀi-\w \-S-̄ p-I (X-sâ tcm-Knbm-b Pq-X th-e-
¡mc-s\ k-µÀ-in¨-Xv D-Zm-lc-Ww þ _p-Jm-cn), A-ap-kvvenw tcm-Kn-I-fp-sS i-a-\-̄ n-\v 
th-−n {]mÀ-°n-¡p-I (tX-fv I-Sn-̈  cm-P-Ip-am-cn-¡v th-−n kz-lm_-̄ v ^mXnl sIm-
−v a{´w \S¯n Du-Xn-bXpw \-_n(kz) A-Xn-s\ Aw-Ko-I-cn-̈ Xpw D-Zm-l-c-Wwþ_p-
Jmcn, ap-kvv-enw), k-½m-\-§Ä kzo-I-cn-¡pI (Cu-Pn-]v-Xn-se `-c-Wm-[n-Im-cn ap-Ju-
Jnkpw C-́ y-bn-se cm-Pmhpw sIm-Sp-̄ -b-̈  k-½m-\-§Ä kzo-I-cn¨-Xv D-Zm-lc-Ww), 
A-ap-kvv-enw t\-Xm-¡Ä-¡v Aw-Ko-Im-chpw B-Z-chpw \Â-Ip-I (B-sc-¦n-epw A-_q-kp-
^v-bm-sâ ho-«nÂ {]-th-in-̈ mÂ A-h³ kp-c-£n-X-\m-Wv F-¶v ^-Xvv-lvv a-¡ Znh-kw 
A-hnS-¶v {]-Jym-]n¨-Xv D-Zmlc-Ww), Ip-Spw-__-Ôw tNÀ-¡p-I (\o \n-sâ þA-hn-
izm-kn-bm-bþ D-½-bp-am-bp-Å _-Ôw tNÀ¡p-I F-¶v A-kv-am-_o-hn(d)tbm-Sv ]-dª-
Xv D-Zm-l-c-Wwþ_p-Jm-cn), A-hn-izm-kn-I-fp-sS hm-¡n-\v hn-e-IÂ-]n-¡p-I (H-cn-¡Â A-
ivA-kv _n³ ssJ-kn(d)sâbpw H-cp Pq-X-sâbpw C-S-bnÂ H-cp `q-an-̄ À-¡-ap-−mbn. 
\n-sâ I-¿nÂ sX-fn-hp-t−m, A-ivA-kn(d)t\m-Sv A-hnS-¶v tNm-Zn-̈ p. C-sÃ-¶v ]-d-ª-
t¸mÄ \-_n(kz) PqX-t\mSv ]-dªp: C-lvv-en-̂ v þ _p-Jm-cn), A-ap-kvvenw Zq-X³-am-sc 
B-Z-cn-¡p-I (ap-ssk-en-a-bp-sS c-−v Zq-X³-amÀ h-¶-t¸mÄ A-hnS-¶v ]-dªp: Zq-X³-am-
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sc sImÃp-¶-h-cm-Wv Rm-s\-¦nÂ \n§-sf Rm³ sImÃp-am-bn-cp-¶pþss\-epÂ Hu-
XmÀ), kma-{Kn-IÄ hmbv] sIm-S-p-¡p-Ibpw hm-§p-Ibpw sN-¿p-I (D-Zm-l-c-W-̄ n-\v 
lp-ss\³ bp-²-̄ n-\v t]m-b-t¸mÄ {]-hm-N-I³ kz-̂ vhm-\p _v-\p D-a-¿-bnÂ \n-¶v ]-
cn-N hmbv-] hm-§n) Xp-S-§n-b km-aqln-I a-cym-Z-Ifntem B-Nm-c-§fntem A-hnS-¶v 
ap-kvv-enw-IÄ¡pw A-ap-kvv-enw-IÄ-¡p-an-S-bnÂ bm-sXm-cp h-I-Xn-cnhpw Im-Wn-̈ nÃ. A-
hnS-¶v {]-Jym-]n-̈ p:    

ـــْن َرُســـوِل اللـــِه  ـــه وســـلم-َع ـــاَل  -صـــلى اهللا علي ـــِه َأْو َأَخـــَذ مِ « َق ـــْوَق طَاقَِت ـــُه فـَ ـــًدا َأِو انـْتَـَقَصـــُه َأْو َكلَف ـــَم ُمَعاِه ـــْن ظََل ـــُه َأَال َم ْن
 أبو داود -َشْيًئا ِبَغْيِر ِطيِب نـَْفٍس فَأَنَا َحِجيُجُه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

Nn-eÀ ]-d-bm-dp−v, C-h-sbÃmw lÀ-_n-¿Ãm-̄  Zn-½n-¿p-I-tfm-Sv am{Xw {]-hm-N-
I³(kz) kzo-I-cn-̈  k-ao-]-\-atÃ. \-½p-sS \m-«n³ {]-tZ-i-§-fnÂ \-s½ \-in-̧ n-¡m³ 
B-{K-ln-¡p-¶ lÀ-_n-¿p-IÄ (Xo-{h-hÀ-Ko-b-hm-Zn-IÄ) [m-cm-f-ap-−-tÃm. AÃ F-¶m-
Wv N-cn{Xw ]Tn-̧ n-¡p-¶-Xv.    

َقــــاَل يَــــا َرُســــ تَــــْع َهــــِذِه َواْلَبْســــَها يـَــــْوَم اْلُجُمَعــــِة ، َوِإَذا َجــــاَءَك اْلُوفُــــوُد قَــــاَل ِإنَمـــــا رََأى ُعَمــــُر ُحلــــَة ِســــيَـَراَء تـُبَــــاُع فـَ وَل اِهللا ابـْ
ــــَر ِبُحلــــ ــــى ُعَم ــــٍل فََأْرَســــَل ِإَل ــــا ِبُحَل َه ــــي صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ِمنـْ ــــأُِتَي النِب ــــُه َف ــــْن َال َخــــَالَق َل ــــِذِه َم ــــَبُس َه ــــَف يـَْل ــــاَل َكْي َق ٍة فـَ

ِبَهــــا ُعَمــــُر ِإلَــــى َوقَــــْد قـُْلــــَت ِفيَهــــا َمــــا قـُْلــــَت قَــــاَل ِإنــــي لَــــْم ُأْعِطَكَهــــا لِتَـْلَبَســــَها َوَلِكــــْن تَِبيُعَهــــا ، َأْو َتْكُســــوَها فََأْرَســــَل أَْلَبُســــَها 
 َأٍخ َلُه ِمْن َأْهِل َمكَة قـَْبَل َأْن ُيْسِلَم. صحيح البخاري

ln-Pv-d¡v tijw, a-¡-bnÂ £m-aw ]n-Sn-s]-s«-¶v A-dn-ª \-_n(kz) 500 Zo-\mÀ ti-
J-cn-̈ v A-_q-kp-̂ vbm\v Ab-̈ v sIm-Sp-¡p-I-bp-−m-bn (A-sskdpÂ I-_oÀ). Imc-Ww 
C-kvv-em-an-sâ A-[ym]-\w C-§-s\-bm-Wv. 

 )ذيموال تخن من خانك (تر  ئتمنكاد األمانة الى من ا
A-́ y-Ime-̄ v {]-hm-N-IÀ-¡v kn-lv-dv GÂ-¡p-I-bp-−m-b-tÃm. e-_o-Zv _n³ A-Avkzw 

B-Wv C-Xv sN-bv-X-sX-¶-dn-ªn«pw A-hnS-¶v {]-Xn-I-cn¨p: ‘AÃm-lp F-\n-¡v in-̂  X-
¶n-tÃ. C-\n C-Xn-sâ t]-cn-Â H-cp {]-XnIm-c \-S]-Sn kzo-I-cn¡m-t\m B-fp-IÄ-¡n-S-

bnÂ Ipg-̧ w kr-ãn¡mt\m Rm³ D-t±-in-¡p-¶nÃ.’ H-cn-¡Â I-Sp-̄  hn-tcm-[n-I-fm-b 
Zu-kv tKm-{X-̄ n-s\-Xn-sc {]mÀ-Yn-¡m³ kz-lm_-̄ v B-h-iy-s¸-«-t¸mÄ A-hnS-¶v ]-
dªp: AÃm-lp-½ C-lv-Zn Zuk³ (ap-kvvenw). a-säm-cn-¡Â k-Jo-̂ v tKm-{X-̄ n-s\-Xn-
sc {]mÀ-Yn-¡m³ ]-d-ª-t¸mgpw A-hnS-¶v Zp-B sN-bvXp: AÃm-lp-½ C-lvv-Zn k-Jo-
^³.  

C-tX N-cy kz-lm-_¯pw A-\p-[mh-\w sN-bv-Xp.     

َأْسِقَيِتِهْم فـََنْسَتْمِتُع ِبَها َفالَ يَِعيُب وَ  ِمْن آنَِيِة اْلُمْشرِِكينَ فـَُنِصيُب  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َجاِبٍر قَاَل ُكنا نـَْغُزو َمَع َرُسوِل اللِه 
  أبو داود َذِلَك َعَلْيِهْم.

ثـََنا َسَلَمُة ْبُن ُسَلْيَماَن ، عَ  ثَِني َأْحَمُد ْبُن أَِبي رََجاٍء ، َحد َوَة َوَحد ثـََنا أَبُو َعاِصٍم ، َعْن َحيـْ َوَة ْبِن ُشَرْيٍح نِ َحد  اْبِن اْلُمَباَرِك َعْن َحيـْ
َمْشِقي قَاَل : َأْخبَـَرِني أَبُو  ُه َعْنُه ِإْدرِيَس َعاِئُذ اِهللا قَاَل : َسِمْعُت أَبَا ثَـ قَاَل : َسِمْعُت رَبِيَعَة ْبَن يَزِيَد الدَرِضَي الل ، ْعَلَبَة اْلُخَشِني

 اْلِكَتاِب نَْأُكُل ِفي آنَِيِتِهْم َوَأْرِض َأْهلِ  ِإنا بَِأْرِض قـَْومٍ ، يـَُقوُل أَتـَْيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فـَُقْلُت : يَا َرُسوَل اِهللا 
َذِلَك فـََقاَل َأما َما ذََكْرَت أَنَك  ٍد َأِصيُد بَِقْوِسي َوَأِصيُد ِبَكْلِبي اْلُمَعلِم َوالِذي لَْيَس ُمَعلًما فََأْخِبْرِني َما الِذي َيِحل لََنا ِمنْ َصيْ 
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َر آ ْم َتِجُدوا فَاْغِسُلوَها ثُم ُكُلوا ِفيَها َوَأما نَِيِتِهْم َفالَ تَْأُكُلوا ِفيَها َوِإْن لَ بَِأْرِض قـَْوٍم َأْهِل اْلِكَتاِب تَْأُكُل ِفي آنَِيِتِهْم فَِإْن َوَجْدُتْم َغيـْ
ُكْل َوَما   ِم فَاذُْكِر اْسَم اِهللا ثُم ل َما ذََكْرَت أَنَك بَِأْرِض َصْيٍد َفَما ِصْدَت بَِقْوِسَك فَاذُْكِر اْسَم اِهللا ثُم ُكْل َوَما ِصْدَت ِبَكْلِبَك اْلُمعَ 

 ِصْدَت ِبَكْلِبَك الِذي لَْيَس ُمَعلًما فََأْدرَْكَت ذََكاتَُه َفُكْل. صحيح البخاري
 

A-_q-_-¡À(d): A-t±-l-̄ n-sâ `-c-W-Ime-̄ v Z-cn-{Z-cm-b A-hn-izm-kn-IÄ-¡v Pn-kvb 
Cf-hv \Â-Ip-Ibpw s]m-Xp-J-P-\m-hnÂ \n-¶v {]-tXy-Iw Xp-I A-\p-h-Zn-¡p-Ibpw sN-
bv-Xn-cp¶p (In-Xm-_pÂ J-dm-Pv).   

فـــــي اهللا  بـــــواانهـــــم تره لـــــى قـــــوم فـــــى الصـــــوامع رهبانـــــا يزعمـــــونوســـــتمرون عالجيـــــوش االســـــالمية بقولـــــه:  وصـــــيوكـــــان ي
  فدعوهم وال تهدموا صوامعهم

D-aÀ _n³ JXzm-_v(d):   

ومــــر عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــى اهللا عنــــه ببــــاب قــــوم وعليــــه ســــائل يســــأل : شــــيخ كبيــــر ضــــرير البصــــر ، فضــــرب عضــــده 
ـــاب أنـــت؟ قـــال: يهـــودي ـــة  مـــن خلفـــه وقـــال: مـــن أي أهـــل الكت ـــى مـــا أرى ؟ قـــال : أســـأل الجزي ، قـــال : فمـــا ألجـــأك إل

ـــم أرســـل إلـــى خـــازن  ـــه فرضـــخ لـــه بشـــيء مـــن المنـــزل ث والحاجـــة والســـن ، قـــال : فأخـــذ عمـــر بيـــده وذهـــب بـــه إلـــى منزل
ـــد الهـــرم ( إنمـــا الصـــدقات  ـــه عن ـــم نخذل ـــا شـــبيبته ث بيـــت المـــال فقـــال : انظـــر هـــذا وضـــرباءه فـــواهللا مـــا أنصـــفناه أن أكلن

لمســــاكين ) والفقــــراء هــــم المســــلمون ، وهــــذا مــــن المســــاكين مــــن أهــــل الكتــــاب ، ووضــــع عنــــه الجزيــــة وعــــن للفقـــراء وا
  )كتاب الخراج(  ضربائه

فمــــن صــــور الســــماحة فــــي المعاملــــة مــــا روي عــــن عمــــر رضــــي اهللا عنــــه أنــــه لمــــا قــــدم الجابيــــة مــــن أرض الشــــام اســــتعار 
ة نصــــرانية . وصــــنع لــــه أهــــل الكتــــاب طعامــــا ثوبــــا مــــن نصــــراني فلبســــه حتــــى خــــاطوا قميصــــه وغســــلوه وتوضــــأ مــــن جــــر 

فــــدعوه فقــــال أيــــن هــــو قــــالوا: فــــي الكنيســــة فكــــره دخولهــــا وقــــال لعلــــي رضــــى اهللا عنــــه : اذهــــب بالنــــاس فــــذهب علــــي 
ـــــى الصـــــور وقـــــال: مـــــا علـــــى أميـــــر  رضـــــى اهللا عنـــــه بالمســـــلمين فـــــدخلوا فـــــأكلوا وجعـــــل علـــــي رضـــــى اهللا عنـــــه ينظـــــر إل

 المؤمنين لو دخل فأكل

D-ssaÀ _n³ kAv-Zv-v(d):  

أن عمــــر بعــــث عميــــرا عــــامال علــــى حمــــص فمكــــث حــــوال ال يأتيــــه خبــــره ولــــم يبعــــث لــــه شــــيئا لبيــــت مــــال المســــلمين ، 
ـــابي هـــذا فأقبـــل وأقبـــل بمـــا جبيـــت مـــن  ـــر فـــواهللا مـــا أراه إال قـــد خاننـــا إذا جـــاءك كت ـــه: اكتـــب إلـــى عمي فقـــال عمـــر لكاتب

جرابـــــه فوضـــــع فيـــــه زاده  -عمـــــر  لمـــــا وصـــــله كتـــــاب -فـــــيء المســـــلمين حـــــين تنظـــــر فـــــي كتـــــابي هـــــذا . فأخـــــذ عميـــــر 
وقصــــعته وعلــــق إداوتــــه وأخــــذ عنزتــــه ثــــم أقبــــل يمشــــي مــــن حمــــص حتــــى قــــدم المدينــــة فقــــدم وقــــد شــــحب لونــــه واغبــــر 
ــــا أميــــر المــــؤمنين ورحمــــة اهللا قــــال عمــــر : مــــا شــــأنك ؟ قــــال : مــــا  وجهــــه فــــدخل علــــى عمــــر فقــــال : الســــالم عليــــك ي

بقرونهـــا ؟ قـــال عمـــر : ومـــا معـــك ؟ وظـــن عمـــر أنـــه جـــاءه بمـــال  ترانـــي صـــحيح البـــدن ظـــاهر الـــدم ، معـــي الـــدنيا أجرهـــا
ـــــي أحمـــــل فيهـــــا  ـــــابي وإداوت ـــــي أجعـــــل فيـــــه زادي ، وقصـــــعتي آكـــــل فيهـــــا وأغســـــل فيهـــــا رأســـــي وثي . قـــــال : معـــــي جراب



 

   

 

 

HADIA CSE Khutba Notes (13.10.2017) 

hÀKo-bX-sb F§-s\ {]Xn-tcm-[n¡mw 

Page | 4  

 

وضــــوئي وشــــرابي ، ومعــــي عنزتــــي أتوكــــأ عليهــــا وأجاهــــد بهــــا عــــدوا إن عــــرض لــــي ، فــــواهللا مــــا الــــدنيا إال تبــــع لمتــــاعي . 
  سيرته في قومه وعن الفيء فأخبره ، فحمد فعله فيهم ثم قال :جددوا لعمير عهدا . وسأله عمر عن

ـــال عميـــر : إن ذلـــك شـــيء ال أعملـــه لـــك وال ألحـــد بعـــدك ، واهللا مـــا ســـلمت بـــل لـــم أســـلم ، لقـــد قلـــت لنصـــراني :  ق
ـــوم خلفـــت معـــك . ( ـــامي ي ـــا عمـــر ، وإن أشـــقى أي ـــه ي ـــه  ) لقـــد عظـــم علـــى1أخـــزاك اهللا ، فهـــذا مـــا عرضـــتني ل ـــر قول عمي

 لرجل من غير المسلمين : أخزاك اهللا

C-_v-\p A-ºm-kv(d):   

 قلت: وفيك. وفرعون قد مات (االدب المفرد) رعون بارك اهللا فيك,قال ابن عباس: لو قال لي ف
C-_v-\p D-aÀ(d):   

ُهوِدي ، َرْغَت فَاْبَدْأ ِبَجارِنَا اْليَـ فَـ  َعْن ُمَجاِهٍد قَاَل : ُكْنُت ِعْنَد َعْبِد اللِه ْبِن َعْمٍرو ، َوُغَالُمُه َيْسُلُخ َشاًة ، فـََقاَل : يَا ُغَالُم ، ِإَذا
ي بِاْلَجاِر ، َحتى َخِشيَنا فـََقاَل رَُجٌل ِمَن اْلَقْوِم : اْليَـُهوِدي َأْصَلَحَك اللُه ؟ قَاَل : ِإني َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم يُوصِ 

 َأْو رُئِيَنا أَنُه َسيُـَورثُُه.
kÂ-am-\pÂ ^m-cn-kv(d):  

ــــي  ــــه: هــــل ف ــــدرداء رضــــى اهللا عن ــــو ال ــــت نصــــرانية فقــــال لهــــا أب ــــدرداء رضــــي اهللا عنهمــــا فــــي بي ــــو ال وصــــلى ســــلمان وأب
ت طهــــرا قلوبكمــــا ثــــم صــــليا أيــــن أحببتمــــا فقــــال لــــه ســــلمان رضــــى اهللا عنــــه : بيتــــك مكــــان طــــاهر فنصــــلي فيــــه ؟ فقالــــ

 خذها من غير فقيه

A-_q-D-ss_-Z(d): im-an-se \-{km-Wn-IÄ A-t±-l-̄ n-\v F-gp-Xn:  

ن والية ظلمنا واحسعن  كفوا يا معشر المسلمين انتم احب الينا من الروم وان كانوا على ديننا انتم اوفى لنا وارفأ بنا 
 علينا. 

D-aÀ _n³ A-ÐnÂ Akokv(d): 

مظلمـــة فليرفعهـــا ، قـــام إليـــه رجـــل ذمـــي وعنـــدما أمـــر عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه اهللا مناديـــه ينـــادى : أال مـــن كانـــت لـــه 
المــــؤمنين أســــألك كتــــاب اهللا قــــال : ومــــا ذاك ؟ قــــال : العبــــاس بــــن الوليــــد بــــن عبــــد مــــن أهــــل حمــــص فقــــال : يــــا أميــــر 

الملـــــك اغتصـــــبني أرضـــــي . والعبـــــاس جـــــالس ، فقـــــال لـــــه عمـــــر : يـــــا عبـــــاس مـــــا تقـــــول ؟ قـــــال : نعـــــم أقطعنيهـــــا أميـــــر 
ا ســـجال ، فقـــال عمـــر : مـــا تقـــول يـــا ذمـــي ؟ قـــال : يـــا أميـــر المـــؤمنين أســـألك كتـــاب اهللا المـــؤمنين الوليـــد وكتـــب لـــي بهـــ

  )البداية(  تعالى ، فقال عمر : نعم كتاب اهللا أحق أن يتبع من كتاب الوليد قم فاردد عليه ضيعته فردها عليه
A-_q-bq-kp-̂ v(d):  

وفـــي عهـــد الرشـــيد كانـــت وصـــية القاضـــي أبـــي يوســـف لـــه بـــأن يرفـــق بأهـــل الذمـــة حيـــث يخاطبـــه بقولـــه : "ينبغـــي يـــا أميـــر 
ــــك وابــــن عمــــك محمــــد صــــلى اهللا عليــــه وســــلم والتفقــــد لهــــم  المــــؤمنين أيــــدك اهللا أن تتقــــدم فــــي الرفــــق بأهــــل ذمــــة نبي

  لهم إال بحق يجب عليهم"حتى ال يظلموا وال يؤذوا وال يكلفوا فوق طاقتهم وال يؤخذ من أموا
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A-ÐpÃm-ln-_v-\p ap-_md-Iv(d): A-t±-l-̄ n-\v Ip-Sn-b\pw iÃy-¡m-c-\pam-b H-cp A-ap-
kvv-enw A-bÂ-hm-kn-bp-−m-bn-cp¶p. H-cn-¡Â C-am-a-h-dp-IÄ-¡v Ipg-̧ w kr-ãn-̈ p F-¶ 
t]-cnÂ A-bm-sf P-bn-en-e-S¨p. a-lm-\-h-dp-IÄ A-t±l-s¯ tam-Nn-̧ n-̈ v sIm-−p-h-¶p. 

F-¶n-«v ]-d-ªp, 'F-sâ kw-kv-Im-c-hpw a-Xhpw C§-s\ sN-¿m-\m-Wv F-t¶m-Sv ]-d-
bp¶-Xv'. CXp tI« {]-iv-\-¡m-c\m-b AbÂ-hm-knbpw C-kvvemw kzo-I-cn¨p.  

{]-tXy-In-̈ v \-½p-sS tI-c-f-̄ n-sâ kw-kv-Im-cw cq-]-s¸-«-Xv X-s¶ C¯-cw ku-lr-Z-
§-fn-eq-sS-bmWv (am-en-Iv _n³ Zo-\mÀþsIm-Sp§ÃqÀ `-c-Wm-[n-Im-cn-IÄ, Ip-ªm-en a-
c-¡mÀ þ km-aq-Xn-cn cm-Pm¡Ä, Ip-ªm-bo³ ap-kvv-en-bmÀþ a-§m-«¨³, a-¼p-dw X-§Ä 
þ tIm-́ p \m-bÀ). C-h {]-tbm-K-̄ n-eq-sS \n-e-\n-dp-̄ m-\m-bmÂ hÀ-Ko-bX-sb AI-än 
\n-dp-̄ mw. 
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