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 إخفاء التشكيل
    

 
  

 ِرِخْ اآلِمْوَيْالِ بَالَ وِاهللاَِّ بَونُنِمُْؤ يَ الَينِوا الَّذُِلاتَق
 َونُينَِد يَالَ وُُهولُسَرَ وُ اهللاََّرَّمَا حَ مَونُرِّمَُح يَالَو
تَّى َ حَابَتِكْوا الُوتُ أَينِ الَّذَنِقِّ مَحْ الَينِد
 َونُرِاغَ صْمُهَ وٍَد يْنَ عََةيْزِجْوا الُطُْعي

هللاََِّا بَونُنِمُْؤ يَ الَينِوا الَّذُِلاتَى " قَالََعله تْوَقَو
ِ

 َالَ و
 َالَوله وُسَرَ اهللاَّ وَرَّمَا حَ مَونُرِّمَُح يَالَر وِخْ اآلِمْوَْيالِب
تَّى َاب حَتِْكوا الُوتُ أَينِ الَّذْنِ مّقَْحين الِ دَونُينَِدي
ي ِ فْمُهَ " فَونُرِاغَ صْمُهَد وَ يْنَة عَيْزِْجوا الُطُْعي
 ِهْيَلَلَّى اهللاَّ عَ صٍمَّدَحُِموا بُرَفَمَّا كَر لْمَْس األَْفن
 َالَل وُ الرُّسِدَحَِأيح بِحَان صَيمِ إْمَُه لَقَْب يَْم لَلَّمَسَو
 ْمُهَاءَوَْهأَ وْمُهَاءَ آرَونُعِتَّبَا يَنَّمِإَ وِِهوا بُاءَا جَِمب
ينه ِدَع اهللاَّ وْرَ شُنَّهَِ ألَ الِيهِ فْمُا هَيمِ فْمُهَاءَآبَو
ا ًيحِحَا صًانَيمِ إْمِيهِْديَِأا بَِم بَينِنِمْؤُوا مُانَ كَْو لْمُنَّهَِأل
 ِهْيَلَلَّى اهللاَّ عَ صٍمَّدَحُِمان بَيمِْى اإلَِل إَِكلَ ذْمُهَادََقل
 ِهِاعَاتِّبِوا بُرََمأَ وِِهوا بُشَّرَاء بَيِْبنَْيع األِمَنَّ جَِ ألَلَّمَسَو
 ْمُنَّهَ أَمِلُل عُ الرُّسَفَرَْش أَوُهَ وِِهوا بُرَفَ كَاءَمَّا جَلَف
 ْنِ مُنَّهَِ ألَينِمَدْقَْاء األَيِْبنَْ األِعْرَِش بَينِسِّكَمَتُوا مُسَْيل

 ْمُعهَفَْن يَا الَذَهِلَ فْمِِهائَوَْهأَ وْمِهِوظُظُِح لَْلاهللاَّ . ب
 ْمِهِيِّدَِسوا بُرَفَ كْدَقَاء وَيِْبنَْ األِيَّةِقَِب بْانهمَيمِإ
هللاََِّا بَونُنِمُْؤ يَ الَينِوا الَّذُِلاتَ " قَالَا قَذَِهلَ . وْلهمَمَْكأَ وْمهمَاتَخَ وْلهمَضَْفأَو

ِ
 َرَّمَا حَ مَونُرِّمَُح يَالَر وِخْم اآلْوَْيالَ و

ل َْه أِالَتِِقر بْمَْوَّل األَة أَيمِرَْكة الَيْ اآلِهِذَهَاب " وَتِْكوا الُوتُ أَينِ الَّذْنِ مّقَْحين الِ دَونُينَِد يَالَوله وُسَرَاهللاَّ و
 اهللاَّ َرََمب أَرَْعة الَيرِزَ جْتَامَقَتْاسَا وًاجَوَْفين اهللاَّ أِي دِ النَّاس فَلَخَدَ وَينِكِرْشُْمور الُمُ أْتَهَّدََما تَد مَْعاب بَتِْكال
لَّى اهللاَّ َول اهللاَّ صُسَ رَهَّزََجا تَذَِهلَع وِْسة تَنَي سِ فَِكلَ ذَانَكَى وَارَالنَّصَود وُهَْي الِنَْيابَتِْكل الَْه أِالَتِِقوله بُسَر
 ْمَُهبَدَنَة فَينِدَْمل الْوَب حَرَْعاء الَيَْحى أَِل إَثََعبَ وْمَُه لُهَرَهَْظأَ وَِكلَى ذَِلا النَّاس إَعَدَ الرُّوم وِالَتِِق لَلَّمَسَ وِهْيَلَع
ا َلهْوَ حْنَمَة وَينِدَْمل الَْه أْنِض النَّاس مَْع بَلَّفََختَا وًْفَل أَينِثََال ثْنِو مَْحة نَِلاتَقُْم الْنِ مَعَمَتْاجَ وُهَعَوا مُبَعْوَأَف
 َلَّمَسَ وِهْيَلَلَّى اهللاَّ عَول اهللاَّ صُسَ رَجَرَخَ وّرَحَظ وْيَت قْقَوَب وْدَام جَي عِ فَِكلَ ذَانَكَ وْرهمْيَغَ وَينِقِافَنُْم الْنِم
وع ُي الرُّجِ اهللاَّ فَارَخَتِْسمَّ اُا ثًمَْو يَينِرْشِ عْنِا مًيبِرَا قَِه بَامََقأَا وَِه بَلَزَنَوك فَُب تَغَلَبَ الرُّوم فِالَتِِقيد الشَّام لُِري
 ِهِذَِهلَّ بَدَتِْس اْدَقَى . وَالََع اهللاَّ تَاءَ شِْند إَْعانه بََيي بِتْأَيَا سَمَف النَّاس كْعَضَال وَْح الِيقِِض لَِكلَامه ذَ عَعَجَرَف

 ْمِيهِحَّ فَا صَمَ كِوسُجَْمالَ كْاههمَبَْش أْنِ مَْواب أَتِْكل الَْه أْنِالَّ مِة إَيْزِْجذ الَخُْؤ تَ الُنَّهَى أََر يْنَة مَيمِرَْكة الَيْاآل
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د َمَْحأَ وّيِعِب الشَّافَهْذَا مَذَهَر وَجَوس هُجَ مْنِا مَهَذََخ أَلَّمَسَ وِهْيَلَلَّى اهللاَّ عَول اهللاَّ صُسَنَّ رَيث أِدَْحال
اب َتِْكل الَْه أْنِوا مُانَاء كَوَم سِاجَعَْيع األِمَ جْنِذ مَخُْؤ تَْل اهللاَّ : بُهَمِحَة رَيفِنَو حَُب أَالَقَ وُهْنَور عُهْشَْمي الِف
ة َيْزِْجب الَرُْض تَْنوز أَُج يَْلك : بِالَام مَمِْ اإلَالَقَاب . وَتِْكل الَْه أْنِالَّ مِب إَرَْع الْنِذ مَخُْؤ تَالَ وَينِكِرْشُْم الْنِ مَْوأ

ر ْيَان غَكَا مَلَّتهَِدر أْكِذَب وِاهَذَْم الِهِذَ هِذَخْأَِملَ وَِكلَر ذْيَغَ وّيَِنثَوَ وّيِوسُجَمَ وِّيابَتِ كْنِفَّار مُْكيع الِمَى جَلَع
ة " َبَلَغَ وْمَُهر لْهَ قْنَ عَْيد " أَ يْنَوا " عُلِّمَُس يَْم لِْن إَْية " أَيْزِْجوا الُطُْعتَّى يَله " حْوَقَم . وَلَْعهللاَّ أَاَا وَذَه
 َينِمِلْسُْمى الَلَ عْعهمْفَ رَالَل الذِّمَّة وَْهاز أَزِْعوز إَُج يَا الَذَهِلَ فَونُانَهُ مَونُيرِقَ حَونُيلِلَ ذَْي " أَونُرِاغَ صْمُهَو
لَّى َ صّيِنَّ النَّبَ أُهْنَ اهللاَّ عَيِضَة رَْريَرُي هَِب أْنَم عِلْسُيح مِحَي صِ فَاءَا جَمَاء كَيِقَْشة أَرَغَالَّء صَِذ أْمُ هَْلب

ى َِل إْمُرُّوهَطْاضَيق فِرَي طِ فْدهمََح أْمُيتَِقا لَِذإَ وِمَالسَّالِى بَارَالنَّصَود وُهَْيوا الُءَدَْب تَ " الَالَ قَلَّمَسَ وِهْيَلَاهللاَّ ع
ي ِة فَوفُرْعَْموط الُ الشُّرَكِْل تُهْنَ اهللاَّ عَيِضَطَّاب رَْخن الْر بَمُ عَينِنِمْؤُْمير الَِم أْمِهْيَلَ عَطَرَتِْشا اَذَِهلَقه " وَيَْضأ
 َالَ قّيِرَعْشَْم األْنَن غْن بَمْد الرَّحْبَة عَايَوِ رْنِفَّاظ مُْحمَّة الِئَْ األُاهَوَمَّا رِ مَِكلَذَ وْيرهمِقَْحتَ وْيرهمِغَْصتَ وْلهمَالِْذإ

يم ِن الرَّحَمْ اهللاَّ الرَّحِمِْسل الشَّام بَْه أْنِى مَارََص نََحالَين صِ حُهْنَ اهللاَّ عَيِضَطَّاب رَْخن الْر بَمُِعت لْبَتَ: ك
ان َمَْ األْمُاكَْنلَأَا سَنْيَلَ عْمُتْمِدَمَّا قَ لْمُنَّكِا إَذَكَا وَذَة كَينِدَى مَارََص نْنِ مَينِنِمْؤُْمير الَِمر أَمُ اهللاَّ عِدْبَِعاب لَتِا كَذَه
ا َلهْوَا حَيمِ فَالَا وَتنَينِدَي مِث فِدُْح نَ الَْنا أَسنُْفَنى أَلَ عْمَُكا لَنْطَرَشَا وَلَّتنِل مَْهأَا وَالنَوَْمأَا وَّنيِارَرَذَا وَنِسُْفنَِأل
ا ًطَطُ خَانَا كَا مَهْنِي مِيُْح نَالَا وَهْنِ مَبِرَا خَدِّد مَُج نَالَب وِاهَة رَعَمْوَ صَالَ قالية وَالَة وَيسِنَ كَالَا وًْريَد
 ِارَّةَمِْلا لَابهَْوَبسِّع أَُو نَْنأَار وََه نَالَل وَْيي لِ فَينِمِلْسُْم الْنِد مََحا أَلهِزَْن يَْنا أَسنِائَنَع كَنَْم نَ الَْنأَ وَينِمِلْسُمِْلل
ا َلنِازَنَ مَالَا وَسنِائَنَي كِي فِوَْأ نَالَ وْمُمهِعُْطيَّام نَة أَثََال ثَينِمِلْسُْم الْنِا مَْنَيأَ رْنِل مِزُْن نَْنأَيل وِن السَّبْابَو
ع َنَْم نَالَا وًدََح أِهَْيِلو إُعَْد نَالَا وًكْرِر شِهُْظ نَالَآن وْرُْقا الَدنَالَْولِّم أَُع نَالَ وَينِمِلْسُمِْلا ل𨭤شِم غُتَْك نَالَا وًوسُاسَج
 ِْنا إَسنِالَجَ مْنِ مْمَُهوم لَُق نَْنأَ وَينِمِلْسُْمقِّر الَُو نَْنأَ وُوهُادََر أِْنم إَالْسِْي اإلِول فُا الدُّخَتنَابَرَي قِوَ ذْنِا مًدََحأ
ر ْعَق شْرَ فَالَ وِنْيَلَْع نَالَة وَامَمِ عَالَة وَوُسْنَلَي قِ فْسهمِبَالُ مْنِء مْيَي شِ فْمِِهبَّه بَشََت نَالَوس وُلُْجوا الُادََرأ
 َالَح وَ السِّالْنِا مًئْيَذ شِتَّخَ نَالَوف وُلَّد السُّيَقََت نَالَوج وُب السُّرَكَْر نَالَ وْمُاهَنُِكي بِنْتََك نَالَ وْمِهِمَالَِكلَّم بَكََت نَالَو
نَّا ُا كَمُثْيَا حَيِّنَم زَزَْل نَْنأَا وَوسنُءُيم رِادَقَ مّزَُج نَْنأَور وُمُْخيع الَِب نَالَ وِيَّةِبَرَْعالِا بَيمنِاتَوَش خُقَْن نَالَا وَنَعَ مُلهِمَْحن
ي ِا فَبنُتُ كَالَا وَبنُلُر صِهُْظ نَ الَْنأَا وَسنِائَنَى كَلَيب عِر الصَّلِهُْظ نَ الَْنأَا وَاطنَسَْوى أَلَير عِانَ الزَّنّدَُش نَْنأَو

ع َفَْر نَ الَْنأَا وًيفِفَا خًبْرَالَّ ضِا إَسنِائَنَي كِا فَيسنِاقََوب نِرَْض نَالَ وْاقهمَوَْس أَالَ وَينِمِلْسُْمق الُرُ طْنِء مْيَش
ع َفَْر نَالَا وًوثُُع بَالَ وَينِعَّانَج شُرَْخ نَالَ وَينِمِلْسُْمة الَرْضَي حِء فْيَي شِا فَسنِائَنَي كِ فِةَاءَرِْقالِا بَاتنَوَْصأ
 ْمُرهِاوَُج نَالَ وْاقهمَوَْس أَالَ وَينِمِلْسُْمق الُرُ طْنِء مْيَي شِ فْمُهَعَان مَر النِّيرِهُْظ نَالَا وَانَتْوَ مَعَا مَاتنَوَْصأ
ي ِ فْمِهْيَلَع عُلَْط نَالَ وَينِمِلْسُْمد الِشُْر نْنَأَ وَينِمِلْسُْمام الَهِ سِهْيَلَى عَرَا جَيق مِ الرَّقْنِذ مِتَّخَ نَالَا وَانَتْوَِمب
ى َلَ عَِكلَ ذْمَُكا لَنْطَرَ شَينِمِلْسُْم الْنِا مًدََحب أِرَْض نَالَ وِيهِ فَادَ زِابَتِْكالِر بَمُت عَْيَتمَّا أَلَ فَالَ . قْلهمِازَنَم
ا َسنُْفَنى أَلَا عَنْظَّفَوَ وْمَُك لُاهَنْطَرَمَّا شِء مْيَي شِا فَنَْفالَ خُنَْح نْنِإَان فَمَْ األِهْيَلَا عَنْلِبَقَا وَلَّتنِل مَْهأَا وَسنُْفَنأ
اق .َالشِّقَة وََدانَعُْمل الَْه أْنِ مّلَِحا يَنَّا مِ مْمَُكلَّ لَ حْدَقَا وََنمَّة لِ ذَالَف
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	f1: <p>وَقَوْله تَعَالَى " قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله وَلَا يَدِينُونَ دِين الْحَقّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَة عَنْ يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ " فَهُمْ فِي نَفْس الْأَمْر لَمَّا كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ إِيمَان صَحِيح بِأَحَدِ الرُّسُل وَلَا بِمَا جَاءُوا بِهِ وَإِنَّمَا يَتَّبِعُونَ آرَاءَهُمْ وَأَهْوَاءَهُمْ وَآبَاءَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ لَا لِأَنَّهُ شَرْع اللَّه وَدِينه لِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ بِمَا بِأَيْدِيهِمْ إِيمَانًا صَحِيحًا لَقَادَهُمْ ذَلِكَ إِلَى الْإِيمَان بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ جَمِيع الْأَنْبِيَاء بَشَّرُوا بِهِ وَأَمَرُوا بِاتِّبَاعِهِ فَلَمَّا جَاءَ كَفَرُوا بِهِ وَهُوَ أَشْرَفَ الرُّسُل عُلِمَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا مُتَمَسِّكِينَ بِشَرْعِ الْأَنْبِيَاء الْأَقْدَمِينَ لِأَنَّهُ مِنْ اللَّه . بَلْ لِحُظُوظِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ فَلِهَذَا لَا يَنْفَعهُمْ إِيمَانهمْ بِبَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاء وَقَدْ كَفَرُوا بِسَيِّدِهِمْ وَأَفْضَلهمْ وَخَاتَمهمْ وَأَكْمَلهمْ . وَلِهَذَا قَالَ " قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله وَلَا يَدِينُونَ دِين الْحَقّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب " وَهَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة أَوَّل الْأَمْر بِقِتَالِ أَهْل الْكِتَاب بَعْد مَا تَمَهَّدَتْ أُمُور الْمُشْرِكِينَ وَدَخَلَ النَّاس فِي دِين اللَّه أَفْوَاجًا وَاسْتَقَامَتْ جَزِيرَة الْعَرَب أَمَرَ اللَّه رَسُوله بِقِتَالِ أَهْل الْكِتَابَيْنِ الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَنَة تِسْع وَلِهَذَا تَجَهَّزَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقِتَالِ الرُّوم وَدَعَا النَّاس إِلَى ذَلِكَ وَأَظْهَرَهُ لَهُمْ وَبَعَثَ إِلَى أَحْيَاء الْعَرَب حَوْل الْمَدِينَة فَنَدَبَهُمْ فَأَوْعَبُوا مَعَهُ وَاجْتَمَعَ مِنْ الْمُقَاتِلَة نَحْو مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا وَتَخَلَّفَ بَعْض النَّاس مِنْ أَهْل الْمَدِينَة وَمَنْ حَوْلهَا مِنْ الْمُنَافِقِينَ وَغَيْرهمْ وَكَانَ ذَلِكَ فِي عَام جَدْب وَوَقْت قَيْظ وَحَرّ وَخَرَجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيد الشَّام لِقِتَالِ الرُّوم فَبَلَغَ تَبُوك فَنَزَلَ بِهَا وَأَقَامَ بِهَا قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ يَوْمًا ثُمَّ اِسْتَخَارَ اللَّه فِي الرُّجُوع فَرَجَعَ عَامه ذَلِكَ لِضِيقِ الْحَال وَضَعْف النَّاس كَمَا سَيَأْتِي بَيَانه بَعْد إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَا تُؤْخَذ الْجِزْيَة إِلَّا مِنْ أَهْل الْكِتَاب أَوْ مِنْ أَشْبَاههمْ كَالْمَجُوسِ كَمَا صَحَّ فِيهِمْ الْحَدِيث أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوس هَجَر وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُور عَنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه : بَلْ تُؤْخَذ مِنْ جَمِيع الْأَعَاجِم سَوَاء كَانُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاب أَوْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تُؤْخَذ مِنْ الْعَرَب إِلَّا مِنْ أَهْل الْكِتَاب . وَقَالَ الْإِمَام مَالِك : بَلْ يَجُوز أَنْ تُضْرَب الْجِزْيَة عَلَى جَمِيع الْكُفَّار مِنْ كِتَابِيّ وَمَجُوسِيّ وَوَثَنِيّ وَغَيْر ذَلِكَ وَلِمَأْخَذِ هَذِهِ الْمَذَاهِب وَذِكْر أَدِلَّتهَا مَكَان غَيْر هَذَا وَاَللَّه أَعْلَم . وَقَوْله " حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَة " أَيْ إِنْ لَمْ يُسَلِّمُوا " عَنْ يَد " أَيْ عَنْ قَهْر لَهُمْ وَغَلَبَة " وَهُمْ صَاغِرُونَ " أَيْ ذَلِيلُونَ حَقِيرُونَ مُهَانُونَ فَلِهَذَا لَا يَجُوز إِعْزَاز أَهْل الذِّمَّة وَلَا رَفْعهمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَلْ هُمْ أَذِلَّاء صَغَرَة أَشْقِيَاء كَمَا جَاءَ فِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تَبْدَءُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدهمْ فِي طَرِيق فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقه " وَلِهَذَا اِشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ تِلْكَ الشُّرُوط الْمَعْرُوفَة فِي إِذْلَالهمْ وَتَصْغِيرهمْ وَتَحْقِيرهمْ وَذَلِكَ مِمَّا رَوَاهُ الْأَئِمَّة الْحُفَّاظ مِنْ رِوَايَة عَبْد الرَّحْمَن بْن غَنْم الْأَشْعَرِيّ قَالَ : كَتَبْت لِعُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ حِين صَالَحَ نَصَارَى مِنْ أَهْل الشَّام بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم هَذَا كِتَاب لِعَبْدِ اللَّه عُمَر أَمِير الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَصَارَى مَدِينَة كَذَا وَكَذَا إِنَّكُمْ لَمَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْنَا سَأَلْنَاكُمْ الْأَمَان لِأَنْفُسِنَا وَذَرَارِيّنَا وَأَمْوَالنَا وَأَهْل مِلَّتنَا وَشَرَطْنَا لَكُمْ عَلَى أَنْفُسنَا أَنْ لَا نُحْدِث فِي مَدِينَتنَا وَلَا فِيمَا حَوْلهَا دَيْرًا وَلَا كَنِيسَة وَلَا قلاية وَلَا صَوْمَعَة رَاهِب وَلَا نُجَدِّد مَا خَرِبَ مِنْهَا وَلَا نُحْيِي مِنْهَا مَا كَانَ خُطَطًا لِلْمُسْلِمِينَ وَأَنْ لَا نَمْنَع كَنَائِسنَا أَنْ يَنْزِلهَا أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي لَيْل وَلَا نَهَار وَأَنْ نُوَسِّع أَبْوَابهَا لِلْمَارَّةِ وَابْن السَّبِيل وَأَنْ نُنْزِل مِنْ رَأَيْنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَة أَيَّام نُطْعِمهُمْ وَلَا نَأْوِي فِي كَنَائِسنَا وَلَا مَنَازِلنَا جَاسُوسًا وَلَا نَكْتُم غِشًّا لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا نُعَلِّم أَوْلَادنَا الْقُرْآن وَلَا نُظْهِر شِرْكًا وَلَا نَدْعُو إِلَيْهِ أَحَدًا وَلَا نَمْنَع أَحَدًا مِنْ ذَوِي قَرَابَتنَا الدُّخُول فِي الْإِسْلَام إِنْ أَرَادُوهُ وَأَنْ نُوَقِّر الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ نَقُوم لَهُمْ مِنْ مَجَالِسنَا إِنْ أَرَادُوا الْجُلُوس وَلَا نَتَشَبَّه بِهِمْ فِي شَيْء مِنْ مُلَابِسهمْ فِي قَلَنْسُوَة وَلَا عِمَامَة وَلَا نَعْلَيْنِ وَلَا فَرْق شَعْر وَلَا نَتَكَلَّم بِكَلَامِهِمْ وَلَا نَكَتْنِي بِكُنَاهُمْ وَلَا نَرْكَب السُّرُوج وَلَا نَتَقَلَّد السُّيُوف وَلَا نَتَّخِذ شَيْئًا مِنْ السِّلَاح وَلَا نَحْمِلهُ مَعَنَا وَلَا نَنْقُش خَوَاتِيمنَا بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَا نَبِيع الْخُمُور وَأَنْ نَجُزّ مَقَادِيم رُءُوسنَا وَأَنْ نَلْزَم زَيِّنَا حَيْثُمَا كُنَّا وَأَنْ نَشُدّ الزَّنَانِير عَلَى أَوْسَاطنَا وَأَنْ لَا نُظْهِر الصَّلِيب عَلَى كَنَائِسنَا وَأَنْ لَا نُظْهِر صُلُبنَا وَلَا كُتُبنَا فِي شَيْء مِنْ طُرُق الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَسْوَاقهمْ وَلَا نَضْرِب نَوَاقِيسنَا فِي كَنَائِسنَا إِلَّا ضَرْبًا خَفِيفًا وَأَنْ لَا نَرْفَع أَصْوَاتنَا بِالْقِرَاءَةِ فِي كَنَائِسنَا فِي شَيْء فِي حَضْرَة الْمُسْلِمِينَ وَلَا نَخْرُج شَعَّانِينَ وَلَا بُعُوثًا وَلَا نَرْفَع أَصْوَاتنَا مَعَ مَوْتَانَا وَلَا نُظْهِر النِّيرَان مَعَهُمْ فِي شَيْء مِنْ طُرُق الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَسْوَاقهمْ وَلَا نُجَاوِرهُمْ بِمَوْتَانَا وَلَا نَتَّخِذ مِنْ الرَّقِيق مَا جَرَى عَلَيْهِ سِهَام الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ نُرْشِد الْمُسْلِمِينَ وَلَا نَطْلُع عَلَيْهِمْ فِي مَنَازِلهمْ . قَالَ فَلَمَّا أَتَيْت عُمَر بِالْكِتَابِ زَادَ فِيهِ وَلَا نَضْرِب أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ شَرَطْنَا لَكُمْ ذَلِكَ عَلَى أَنْفُسنَا وَأَهْل مِلَّتنَا وَقَبِلْنَا عَلَيْهِ الْأَمَان فَإِنْ نَحْنُ خَالَفْنَا فِي شَيْء مِمَّا شَرَطْنَاهُ لَكُمْ وَوَظَّفْنَا عَلَى أَنْفُسنَا فَلَا ذِمَّة لَنَا وَقَدْ حَلَّ لَكُمْ مِنَّا مَا يَحِلّ مِنْ أَهْل الْمُعَانَدَة وَالشِّقَاق .</p>
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