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 مقدمة
  : والصالة والسالم على رسول اهللا ، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد،احلمد هللا

 ، ما حتققه من مبادئ إنسانية زاهية،        فإن مما يشهد بالقيمة احلضارية والثقافية ألمة ما       
  .اللغةاجلنس واآلخرين ، ولو خالفوا يف الدين وبإنسانيتها تتجاوز حدودها لتعم 

 وما أرسـلناك إال  @� إىل الناس أمجعني    ةجعله رمح و،  للرسالة �U اهللا نبينا    اصطفىوقد  
يـة، جتـاوزت    فكانت رسالة اإلسالم أول رسالة عامل     ،  )������: األنبياء (<�رمحة للعاملني   

 إىل   وبعثـت  ،وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة     ((حدود الزمان واملكان واللغة واجلنس      
  1 )).الناس عامة

دعا النـاس   ويها،  خامتة الرساالت املهيمنة عل   اهللا   جعلها   اليت الرسالة    هي �Uفرسالته  
 <�ند اهللا اإلسـالم    الدين ع  إن @� ، ألا احلق الذي ارتضاه اهللا للبشرية ديناً       إىل اإلميان ا  

 فلن يقبل منه وهـو يف اآلخـرة مـن           ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً    @�) ����: آل عمران (
  ).����: آل عمران( <�اخلاسرين

 لق اإلنسان كائنا فريـداً متميـزاً      أن خي   شاء مبشيئته وحكمته   لكن اهللا تبارك وتعاىل   
 هو الـذي  @�حد جا، وكافر   سبحانه أن ينقسم الناس إىل مؤمن مصدق    رباالختيار، فقد 

، ولو شـاء اهللا     )��: التغابن (<�خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن واهللا مبا تعملون بصري          
، فال متلك يف قبوله حوالً وال طوالً، لكنه سبحانه وتعاىل    وقهراًأللزم اإلنسانية دينه فطرة     

حـم   إال من ر   ��ولو شاء ربك جلعل الناس أمةً واحدةً وال يزالون خمتلفني           @�مل يشأ ذلك    
������ –������: هود  ( <�ربك ولذلك خلقهم .(  

 :<�إال من رحم ربك    ��وال يزالون خمتلفني    @� عن قول اهللا تبارك وتعاىل       قال ابن كثري  
  وال يزال اخللف بني الناس يف أديام واعتقادات مللهم وحنلهم ومذاهبهم وآرائهم :أي"
..".2  

  

                                                
��  ).��������(، ومسلم ح )������(بخاري ح  رواه ال1

��).������/��(تفسري القرآن العظيم  ��
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وما أكثر الناس ولو    @�ة يف خلقه    اختالف الناس يف أديام قدر اهللا وسنته املاضي       فإذاً  
  ).������: يوسف (<�حرصت مبؤمنني

ولنا أن نتساءل عن مصري أولئك الذين آثروا إرث األجداد على اهلدي املـستبان،              
، كيف يتعامل اإلسـالم     <� إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون           @�: وقالوا

  ؟وا ظاللهسكنوا ربوعه وتفيؤمع هؤالء؟ وكيف حيكم فيهم إذا 
من خالل دراسة نصوص الكتاب     يف هذا البحث    نهدف لإلجابة عن هذه األسئلة      وس

 فقهاء األمة، وتطبيقات سلفنا الكرام خالل قرون        ،والسنة، وتبصر معانيها دي العلماء    
كانـت  فاإلسالم الظافرة، واليت كانت يف جمملها جواباً عملياً عـن هـذه األسـئلة،               

يف التعامل مع غري املسلمنيالعادل نظام اإلسالم ل اًسيدجتشكورة امل ماجتهادا.  
وحنن نشهد النهضة اإلسالمية اليت جسدا الصحوة املباركة، مـا          وما أحرانا اليوم    

 وعودينا  اصحوتن أن نبدد خماوف اآلخرين الذين يعيشون داخل العامل اإلسالمي، ف          أحرانا
  .ه لن تؤدي إىل شيء مما يفرقونه وحيذرونإىل ديننا

وهذه املخاوف نبددها باستدعاء التجربة التارخيية الفريدة اليت عاشـها أجـدادهم            
 حـىت اليـوم وجـودهم       حفـاد ضمن اتمع املسلم طوال قرون رغيدة، حفظت لأل       

  .وكينونتهم داخل  جمتمعنا وحضارتنا
إىل أولئك الذين دأبـوا علـى اـام         تقدم ا   نواملوضوع الذي حنن بصدده رسالة      

  .األبصار باالنغالق، ووصموه مبا يكذبه التاريخ وال تعشى عنه اإلسالم
، فلئن امه بعضهم بالعنف فـإن        اإلسالم بالصفة ونقيضها   وسمإنه ملن العجب أن ي    

ها سبب أفول الدولة اإلسالمية، يقول الكونت       رأوخرين عابوا عليه نزعته التساحمية و     آ
سلمون يف احملاسنة؛ ألـا سـهلت       تطرف امل ": "اإلسالم"هنري دي كاستري يف كتابه      

عة يف بالد   االعصيان للعصاة، ومهدت لبعض األسر املستقلة يف املغرب اخلروج على اجلم          
 إىل احنالل عناصر اململكة العربية، – مع احملاسنة –ندلس وبالد املغرب، وانتهى األمر     األ
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 األمم السكسونية   ومن املرجح أن املسلمني لو عاملوا األندلسيني كما عامل املسيحيون         
  1". ألخلدت إىل اإلسالم واستقرت عليه؛والواندية

وِلم نستبق سطور البحث لنصل إىل نتيجته، ِلم ال ندع التاريخ يقول كلمته املنصفة              
يف دورتنا احلضارية الفذة اليت قدمها املسلمون يف تعاملهم مع اآلخـرين، مـستلهمني              

  .�Uأسسها وعظمتها من كتاب رم وسنة نبيهم 
  :مبحثني وخامتةومتهيد وتنتظم هذه الدراسة يف 

 العامة لكـل     الكافرين يف بالد املسلمني واألحكام     وفيه أعرف بأنواع  : التمهید
  .منهم

، يف اتمع املسلم  وضمانام  حقوق غري املسلمني    وأذكر فيه   :  املبحث األول 
  .وأعرض لتطبيقات ذلك يف التاريخ اإلسالمي

، وأبني احلق يف هـذه   اجلزية يف اإلسالم  اول فيه مسألة    وأتن: نيالثااملبحث  
  .الشرعة واملقصود منها

  . من نتائجما توصلت إليه الدراسةأهم أخلص فيها و:  اخلامتة
شكر الـسادة   أهله، ف أ فإين أنسب توفيق هذا العمل إىل        ؛إذ أشكر اهللا على توفيقه    و

 ،جلة هذا املوضـوع املهـم      وعلمهم وسبقهم إىل معا    الذين أفدت من كتبهم   ،  العلماء  
  دراسام القيمة  كانت، فقد   وأستاذيتهم اعترافاً بسبقهم    يف قائمة املراجع  م  وأشرت إليه 
ركن الركني الذي قامت    ال سطورهم املباركة    كانتو يل الطريق،     ومهدت مشعة أضاءت 
   . هذه الدراسة، فلهم مين الشكر واالعتراف باجلميل والسبقعلى أساساته

أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي، إنه ويل ذلك والقادر عليـه،             اهللا  سأل  أو
                                     .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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 التمهید

قبل الشروع يف تبيان حكم اإلسالم يف غري املسلمني املقيمني يف بالد املـسلمني أرى          
  .امة لكل منهمضرورة التعريف بأنواعهم وتبيان املالمح الرئيسة واألحكام الع

 وصف يشمل كل من كذب الرسول عليه الصالة والسالم، يف شيء ممـا              :الكفر
الكفـر يكـون   : "  أو صدقه وامتنع عن الدخول يف اإلسالم، يقول ابن تيميـة     ،جاء به 

 فيما أخرب به، أو االمتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفـر              �Uبتكذيب الرسول   
  . من أهل امللل واألديانملقصود به ما سوى املسلمني فا1".فرعون واليهود وحنوهم

 أوهلا احلريب، وهو املقيم يف بـالد الكفـر        : على أنواع جتاه اتمع املسلم    الكفار   و
، وال تعلق له مببحثنا إال إذا دخل بالد املسلمني دنة أو أمـان، فـال              احملاربة للمسلمني 

الكفار إما أهل حرب وإما     : "قال ابن القيم  . يصري حينذاك حربياً، بل معاهداً أو مستأمناً      
  ��".أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان: أهل عهد؛ وأهل العهد ثالثة أصناف

 عامة، تشمل املستأمنني واملعاهدين ألفاظالذمة أا   و ألفاظ األمان والعهد  واألصل يف   
            وعهـودهم   نية املسلم وغريهم ممن هم يف بالد اإلسالم بعقد ذمة أو هدنة أو أمان، فذم 

  . لكل هذه األصنافة ثابتوأمام
يا أيها الـذين آمنـوا أوفـوا    @�: واألصل يف معاملة هذه األصناف مجيعاً قوله تعاىل      

   .)��: املائدة (<� بالعقود
 فإن الفقهاء فرقوا بينـها مـن        ؛ الذمة واهلدنة واألمان وغريها    ألفاظورغم ترادف   

  .بنوعالناحية االصطالحية، فخصوا كل واحد منها 
: ن حتت ذمة املسلمني بدفع اجلزية حصراً، قال ابـن القـيم           و املقيم  هم فأهل الذمة 

كلـهم يف   ] أهل الذمة وأهل اهلدنة وأهل األمـان      [ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤالء      "
  .وكذلك لفظ الصلح ، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد, األصل 

ولكن صـار يف    .. يف عهده وعقده    : ا، أي هذا يف ذمة فالن، أصله من هذ      : وقوهلم

                                                
��).������/��(درء تعارض العقل والنقل  ��

  ).������/��(أحكام أهل الذمة   ��
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اصطالح كثري من الفقهاء أهل الذمة عبارة عمن يؤدي اجلزية ، وهؤالء هلم ذمة مؤبدة،               
وهؤالء قد عاهدوا املسلمني على أن جيري عليهم حكم اهللا ورسوله، إذ هم مقيمون يف               

 أحكام اإلسالم أي     ومقصوده رمحه اهللا جبريان    ��".الدار اليت جيري فيها حكم اهللا ورسوله      
  .العامة منها، وإال فإنه ال يعرض هلم يف خاصة أمورهم وما تعلق بدينهم من شرائع

  ��".ذمة املسلمني أي عهدهم وأمام  وحرمتهم��: "قال سليمان البجريمي
وأما أهل العهد من غري املسلمني فهم الذين صاحلهم اإلمام أو هادم، قـال ابـن                

م صاحلوا املسلمني على أن يكونوا يف دارهم، سواء كان الصلح           أهل اهلدنة فإ  : "القيم
على مال أو غري مال، ال جتري عليهم أحكام اإلسالم كما جتري على أهل الذمة، ولكن                
عليهم الكف عن حماربة املسلمني، وهؤالء يسمون أهل العهد وأهـل الـصلح وأهـل            

  ����".اهلدنة
بالد املسلمني بأمان لغرض مـا ، ال        وأما املستأمن فهو من أهل بالد احلرب يدخل         

  ��".املستأمن هو احلريب الذي دخل دار اإلسالم بأمان: "على وجه الدميومة، قال النووي
وأما املستأمن فهو الذي يقدم بالد املـسلمني مـن غـري            : "وفصل ابن القيم فقال   

وال رسل وجتار ومستجريون، وحكم هؤالء أال يهـاجروا         : استيطان هلا، وهؤالء أقسام   
  5".يقتلوا، وال تؤخذ منهم اجلزية

واألصل يف األمان أن يكون من الوايل، ولو أعطاه أحد املسلمني ثبت لـه ، فقـد                 
   6.فأمضاه عليه الصالة والسالم,  أبا العاص بن الربيع �Hأجارت زينب بنت النيب 

, ىنءقد أجرنا من أجرِت يا أم ها      : (( فقال هلا  ألمحائها، جوار أم هاىنء     �Uكما أمضى   
  7 )).إمنا جيري على املسلمني أدناهم

                                                
  ).������-������/��(أحكام أهل الذمة   ��
��).������/��(حاشية البجريمي   2

  ).������/��(أحكام أهل الذمة   ��
  ).������(اظ التنبيه حترير ألف ��
��).������/��(أحكام أهل الذمة  ��

��(والبيهقي يف السنن , ) ������/��(رواه عبد الرزاق يف املصنف  ��/����.(  
  ) .������(ومسلم , )��������(رواه البخاري ح  ��
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 ،  - كائناً من كـان      -وعليه فأي مسلم أمن حربياً دخل بالد املسلمني ثبت أمانه           
فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة اهللا واملالئكة       , يسعى ا أدناهم  , ذمة املسلمني واحدة  ((ألن  

  1)).قبل منهم صرف وال عدلال ي, والناس أمجعني 
لو : " قال حممد بن احلسن الشيباين   ،أو ادعاه ستأمن من كان له شبهة عهد       ويلحق بامل 

خرج من دار احلرب كافر مع مسلم، فادعى املسلم أسره، وادعـى اآلخـر االمـان؛              
  2".فالقول قول احلريب

, إذا دخل حريب دار اإلسالم بغري أمان        : "قال ابن قدامة    ومبثله لو ادعى أنه رسول،      
لوال : ((  لرسويل مسيلمة    �Hومل جيز التعرض له؛ لقول النيب       , ل منه وادعى أنه رسول قُبِ   

  . وذلك أن العادة جارية بذلك3))".أن الرسل ال تقتل لقتلتكما
 وإن أشار إليـه   : "وكل ما يشتبه على احلريب أنه أمان؛ يصري أماناً له، قال ابن قدامة            

 هو :الحك فقال أصحابنا قف أو قم أو ألق س   : وإن قال له   .. باألمان فهو آمن     ]مسلم[
  4". ال ختف:أشبه قوله، ف ألن الكافر يعتقده أماناً؛أمان

إذا ركب القوم يف البحر     : " قال أمحد . وممن يأمن بأمان املسلمني يف بالدهم؛ التجار      
فاستقبلهم فيه جتار مشركون من أرض العدو يريدون بالد اإلسالم مل يعرضوا هلـم ومل               

 ومل يـسأل عـن      ،د املسلمني من أهل احلرب بتجارة بويع       وكل من دخل بال    ،يقاتلوهم
  5".ءيش

وهكذا فالكافر إذا دخل بالد املسلمني بعهد أو امان، أو أقام بينهم؛ فهو يف ذمـة                
  ).����: اإلسراء (<�وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوالً@�: املسلمني وعهدهم، واهللا يقول

  

                                                
��)��������(ومسلم ح , ) ��������(رواه البخاري ح  ��

  ).������/��(شرح السري الكبري  ��
  .، واللفظ له)��������(، وأمحد ح )��������(يث رواه أبو داود ح ، واحلد)������/��(الكايف يف فقه ابن حنبل  ��
  ).������/��(الكايف يف فقه ابن حنبل  ��
��(املغين  ��/������.(  
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ع حقوق غري املـسلمني يف اتمـ      : املبحث األول 
 املسلم

 بسلسلة من الضمانات اليت منحها      –ن يف بالد املسلمني     و املقيم -املسلمني  متتع غري   
 .�Uهلم اتمع املسلم دي من كتاب اهللا وسنة رسوله 

بشهادة التاريخ ونصوص الفقهـاء،      ها ونوثق ،هم هذه الضمانات  سوف نعرض أل  ول
  .�Uحراس الشريعة، ورثة النيب 

 :ومن هذه الضمانات
 ضمان حریة املعتقد : أوال

ديانـات حرفـت   ن ما عداه إمنا هـي    أيعتقد املسلمون أن دينهم هو احلق املبني، و       
  .الدين واملعتقدضالالت وقع فيها البشر جهالً منهم حبقيقة ونسخت باإلسالم أو 

ـ      وقد عمل املسلمون على استما      ا إىل اإلسـالم،    لة األمم والشعوب اليت اختلطوا
م اهللا من حجة ظاهرة وخلق قومي ودين ميسر تقبله الفطر وال تستغلق عن       وذلك مبا آتاه  

  .مبادئه العقولفهم 
ومل يعمد املسلمون طوال تارخيهم احلضاري العظيم إىل إجبار الشعوب أو األفـراد             

المية اليت رسخت فيهم هذا      حتت واليتهم، وذلك تطبيقاً موعة من املبادئ اإلس        ذينال
  :السلوك
�>�O�������À�°�d�o�¶�d�˜�À�^�•�¹���•�È�t�«�Y���`����

إن التعدد يف املخلوقات وتنوعها سنة اهللا يف الكون وناموسه الثابت، فطبيعة الوجود             
  .يف الكون أساسها التنوع والتعدد

واإلنسانية خلقها اهللا وفق هذه السنة الكونية، فاختلف البشر إىل أجنـاس خمتلفـة              
         نة املاضية هللا يف خلقه، فقد ناقض     وطبائع شىت، وكلّ من جتاهل وجتاوز أو رفض هذه الس

  .الفطرة وأنكر احملسوس
، يقـول  مرتبط حبكمتهومبشيئة اهللا تعاىل    واقعشرائعهم هو أيضاً    اختالف البشر يف    و

ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلـوكم        كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً    ل@� :اهللا
  ).����: املائدة (<� مجيعاًمرجعكم��تاكم فاستبقوا اخلريات إىل اهللاآفيما 
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هذا إخبار عن األمم املختلفة األديان باعتبار ما بعث اللّه به رسـله             : "قال ابن كثري    
  ��".الكرام من الشرائع املختلفة يف األحكام املتفقة يف التوحيد 

 إال مـن  ��ولو شاء ربك جلعل الناس أمةً واحدةً وال يزالون خمـتلفني   @�: وقال تعاىل 
������ –������: هود  ( <�خلقهم رحم ربك ولذلك .(  

وقد نص تعاىل على أن االختالف ليس من عنده، ومعىن ذلك أنـه             ": قال ابن حزم  
����". الكفر وسائر املعاصيأرادتعاىل مل يرض به، وإمنا أراده تعاىل إرادة كوٍن، كما 

 وال  :أي: " <�إال من رحم ربـك     ��وال يزالون خمتلفني    @�عن قول اهللا    وقال ابن كثري  
 قـال  .. خللف بني الناس يف أديام واعتقادات مللهم وحنلهم ومذاهبهم وآرائهم    يزال ا 

 فمن رحم ربك غري     ،الناس خمتلفون على أديان شىت إال من رحم ربك        : احلسن البصري 
  3".خمتلف

وملا كان االختالف والتعدد آية من آيات اهللا، فإنّ الذي يسعى إللغاء هذا التعـدد               
  .االً ويطلب ممتنعاً، لذا كان البد من االعتراف باالختالفكلية، فإمنا يروم حم

�[�����}�Z�´�«�Y���`�°�¬�•�O���Ç���=�Y���¼�«�S���_�º�—�v�«�Y���²�À�°�¬�€�°�«�Y���`�°�¸�¯����

أدرك املسلمون أن هداية اجلميع من احملال، وأن أكثر الناس ال يؤمنون، وأن واجب              
منا مهمتهم هي الـبالغ فحـسب،   إف. الدعاة الدأب يف دعوم وطلب أسباب هدايتهم    

إن تولوا فإمنا عليـك  ف @�: �U يتوىل حساب املعرضني يف اآلخرة، قال اهللا خماطباً نبيه         واهللا
فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإمنـا عليـك          @�: وقال تعاىل ). ����: النحل (<�البالغ

  ).����: آل عمران (<�البالغ واهللا بصري بالعباد
 فإمنا عليـك    ؛ واإلميان  فإن تولوا أي أعرضوا عن النظر واالستدالل       " :قال القرطيب 

  4". وأما اهلداية فإلينا، أي ليس عليك إال التبليغ،البالغ

                                                
  .)����/�� (تفسري القرآن العظيم ��
  .)����/��(صول األحكام أ اإلحكام يف ��
��).������/��(تفسري القرآن العظيم  ��

  ).������/����(اجلامع ألحكام القرآن  ��
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 <� فإمنا عليك البالغ وعلينا احلساب     @�: قال الشوكاين يف سياق شرحه لقول اهللا تعاىل       
 وال يلزمك حصول اإلجابة     ، فليس عليك إال تبليغ أحكام الرسالة      :أي ): "����: الرعد(

 وليس  ، حماسبتهم بأعماهلم وجمازام عليها    :ي أ <�وعلينا احلساب @� ،غته إليهم  ملا بلّ  ،منهم
  1."ذلك عليك

  ). ����-����: الغاشية (<�لست عليهم مبسيطر ��فذكر إمنا أنت مذكر @�: وقال تعاىل 
ذلك الذي تنكـب اهلدايـة      شخص  الة الصراع مع    حبولذلك فإن املسلم ال يشعر      

��  :�U لنبيهتعاىل اهللا م القيامة ، فقد قال وأعرض عن أسباا، فإمنا حسابه على اهللا يف يو

لألمة مـن   قال له و   و ).������: البقرة (<�ليس عليك هداهم ولكن اهللا يهدي من يشاء         @�
فلذلك فادع واستقم كما أمرت وال تتبع أهواءهم وقل آمنت مبا أنزل اهللا مـن            @�: بعده

 ال حجـة بيننـا   كتاب وأمرت ألعدل بينكم اهللا ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم          
  ).����: الشورى (<�وبينكم اهللا جيمع بيننا وإليه املصري

�i�����²�¿�v�«�Y���¼�¬�—���µ�Y�z�§�Å�Y����v�—���O�v�^�¯�¹���•�±�Z�€�³�Æ�«���¾�¸�«�Å�Y���®�¿�z�¨�d�«�Y����
وإذ قلنا للمالئكة اسـجدوا آلدم       @�أسجد له مالئكته    خلق اهللا آدم عليه السالم، و     

دبه وذريته مـن    ن، و )����: اإلسراء (<� فسجدوا إال إبليس قال أأسجد ملن خلقت طيناً       
  .)����: البقرة (<� إين جاعل يف األرض خليفة@�: بعده إىل عمارة األرض مبنهج اهللا

ولقد كرمنا بين    @�ووفق هذه الغاية كرم اهللا اجلنس البشري على سائر خملوقات اهللا            
آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثٍري ممـن خلقنـا               

  .)����: سراءاإل (<� تفضيالً
سهل بن حنيف وقيس    احترام النفس اإلنسانية ، ففي اخلرب أن         وصحبه   �Uنبينا  وأكد  
 إا مـن أهـل      : فقيل هلما  ، فمروا عليهما جبنازة فقاما    ،قاعدين بالقادسية كانا  بن سعد   

 إا جنـازة    : فقيل له  .مرت به جنازة فقام    �U إن النيب    : أي من أهل الذمة فقاال     ،األرض
 2.))أليست نفساً(( :ل فقا!؟يهودي

                                                
��/��( فتح القدير ������.(  
��(، ومسلم ح )��������(رواه البخاري ح ��������.(  
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ما وهبه من العقل الذي مييز به بني احلق والباطـل           ومن تكرمي اهللا للجنس البشري       
وهبه احلرية واإلرادة احلرة الختيـار مـا   مبوجبه  ، و ) ����: البلد (^�وهديناه النجدين   `�

�يشاء �)��: اإلنسان (^� إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً �̀� �̀�  ولو شاء ربـك  ��
��: يونس (^�من من يف األرض كلهم مجيعاً أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني آل��.(  

�وعليه فاإلنسان خيتار ما يشاء من املعتقد  ال إكراه يف الدين قد تبني الرشـد مـن   �̀�
 وقل احلق من ربكم فمن شـاء  `�، واهللا يتوىل يف اآلخرة حسابه       ) ������: البقرة (^�الغي

�أعتدنا للظاملني ناراً أحاط م سرادقهافليؤمن ومن شاء فليكفر إنا  ����: الكهف (�̂�.(  
دين اإلسالم، فإنه بين واضح،  أي ال تكِرهوا أحدا على الدخول يف        : "قال ابن كثري    

 اهللا هـداه  مـن  بل ،جلي دالئله وبراهينه، ال حيتاج إىل أن يكره أحد على الدخول فيه           
 على وختم قلبه اهللا أعمى ومن ،بينة ىعل فيه دخل ؛بصريته ونور صدره وشرح لإلسالم

  �Å����1مقسورا مكرهاً الدين يف الدخول يفيده ال فإنه ؛وبصره مسعه
 فاعبدوا ما شئتم من دونـه قـل إن          ��قل اهللا أعبد خملصاً له ديين       `�: و يقول تعاىل  

�اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم  يوم القيامة أال ذلك هو اخلسران املـبني  �̂� 
 اهللا حيكم بينكم    ��وإن جادلوك فقل اهللا أعلم مبا تعملون        @�: ، ويقول )���� -����: الزمر(

����-����: احلج (<�يوم القيامة فيما كنتم فيه ختتلفون.(  
وقد امتثل سلفنا هدي اهللا، فلم يلزموا أحداً باإلسالم إكراهاً، ومن ذلك أن عمر بن            

أنا عجوز  :  باحلق قالت  أسلمي تسلمي، إن اهللا بعث حممداً     : اخلطاب قال لعجوز نصرانية   
: البقرة (<� ال إكراه يف الدين    @�: شهد، وتال االلهم  : فقال عمر !  واملوت أقرب إيلّ   ،كبرية
������.(��  

واإلميان ابتداء هو عمل قليب، فليس مبؤمن من مل ينطو قلبه على اإلميان، ولو نطق به                
إلسـالم ال يـصح     ، وعليه فاملكره علـى ا      وال حكمه  كرهاً فإنه ال يغري يف حقيقة قائله      

  . وال تلزمه أحكامه يف الدنيا، وال ينفعه يف اآلخرة،إسالمه

                                                
��).������/��(تفسري القرآن العظيم  ��

����/����(احمللى  ����.(��
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 عـن  وال �U النيب عن ينقل مل": قال اإلمام حممد بن احلسن الشيباين تلميذ أيب حنيفة        
 اإلسالم على أكره وإذا... اإلسالم   على الذمة أهل من أحداً أجرب أنه ؛خلفائه من أحد
 منـه  يوجد حىت اإلسالم حكم له يثبت مل ؛فأسلم املستأمنو كالذمي إكراهه جيوز ال من
 مات وإن ،عنه اإلكراه زوال بعد اإلسالم على يثبت أن مثل ؛طوعاً إسالمه على يدل ما

 علـى  إكراهه وال قتله جيز مل الكفر دين إىل رجع وإن ،الكفار حكم فحكمه ذلك قبل
 ،حقـه  يف حكمـه  يثبـت  فلم ،هعلي إكراهه جيوز ال ما على أكره أنه ولنا .. اإلسالم
 يف إكراه ال @� : تعاىل اهللا قول اإلكراه حترمي على والدليل الكفر على أكره إذا كاملسلم

  ��.")������: البقرة( <� الدين
وإذا أكره على اإلسالم من ال جيوز إكراهـه         : " ابن قدامة   الفقيه احلنبلي  قالومبثله  

م حىت يوجد منه ما يدل على إسالمه        كالذمي واملستأمن فأسلم؛ مل يثبت له حكم اإلسال       
   2".طوعاً

وهذا ما حصل بالفعل زمن احلاكم بأمر اهللا الذي يصفه ترتون باخلبل واجلنون، وقد              
كان من خبله أن أكره كثريين من أهل الذمة على اإلسالم، فسمح هلم اخلليفة الظـاهر                

  �� .هـ������بالعودة إىل دينهم، فارتد منهم كثري سنة 
على التظاهر باإلسالم موسى بن ميمون فر إىل مصر، وعاد إىل دينـه، ومل              وملا أُجرب   

رجل يكره على اإلسالم، ال يصح      : "يعتربه القاضي عبد الرمحن البيساين مرتداً، بل قال       
وهذه عبارة تنطوي على التـسامح      : "، وعلق عليها الدكتور ترتون بقوله     "إسالمه شرعاً 

  4".اجلميل
، فتركوا لرعاياهم من غري املسلمني حريـة االعتقـاد   عوه هذا ووفقه املسلمونقد  ل

  . وكرهاًوممارسة الشعائر التعبدية، ومل يأمروا أحداً باعتناق اإلسالم قسراً

                                                
��).������/����(السري الكبري  ��

��( املغين 2/������).������/��)، وانظر كشاف القناع للبهويت (

��).������(أ س ترتون .  أهل الذمة يف اإلسالم، د3

��).������(أ س ترتون .  أهل الذمة يف اإلسالم، د4
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حریة ممارسة العبادة وضمان سالمة     : ثانیا
 دورها

 فإنه يكون بذلك قـد تـرك        ؛ الدخول فيه  ن حتت واليته على   وإذا مل جيرب اإلسالم م    
ول مقتضياته اإلعراض عن ممارسة اآلخرين لعبادام، وضـمان         أ و ،ماديأالناس على   

  .سالمة دور العبادة
 ما ضمنه املسلمون يف عهودهم اليت أعطوها لألمم اليت دخلت يف            - بالفعل   – وهذا

ألهل جنران أماناً مشل سالمة كنائـسهم وعـدم    �Uواليتهم أو عهدهم، فقد كتب النيب    
   م وعبادام ، وأعطاهم على ذلك ذمة اهللا ورسوله، يقول ابن سـعد        التدخل يف شؤو :

 ألسقف بين احلارث بن كعب وأساقفة جنران وكهنتهم ومن تبعهم           �Hوكتب رسول اهللا    "
 وجوار  ،أن هلم ما حتت أيديهم من قليل وكثري، من بيعهم وصلوام ورهبام           : ورهبام

هبانيتـه، وال كـاهن عـن       اهللا ورسوله، ال يغري أسقف عن أسقفيته، وال راهب عن ر          
�� 1". كهانته

 ، فقد ضـمن اخلليفـة   �Uووفق هذا اهلدي السمح سار اخللفاء الراشدون من بعده    
بـسم اهللا   : "عمر بن اخلطاب حنوه يف العهدة العمرية اليت كتبها ألهل القدس، وفيهـا            

، أعطاهم الرمحن الرحيم ؛ هذا ما أعطى عبد اهللا عمر أمري املؤمنني أهل إيلياء من األمان         
م وأمواهلم ، ولكنائسهم وصلبام وسقيمها وبريئها وسائر ملتـها، أن ال            أماناً ألنفسه 

 وال من   ، وال ينتقص منها وال من حيزها ، وال من صليبهم          ، وال تهدم  ،تسكن كنائسهم 
��.شيء من أمواهلم 

هللا وعلى ما يف هذا الكتاب عهد ا       ..وال يكرهون على دينهم، وال يضار أحد منهم         
   2".وذمة رسوله وذمة اخللفاء وذمة املؤمنني 

  1. اللُدومبثله كتب عمر ألهل
                                                

������/��(موال، ابن زجنويه ، وانظر كتاب األ)������/��( الطبقات الكربى 1  .(    
، وجيدر هنا التنبيه إىل أن الصيغة اليت أوردها ابن القيم رمحه اهللا للعهـدة العمريـة ال        )������/��( تاريخ الطربي    2

 فقد قـال  ، بن عقبةمن أجل حيىي  وإسناده ضعيف جداً ": فقال األلباين،تصح، وقد نبه العلماء على ضعف سندها     
: وقال أبـو حـامت      . منكر احلديث : وقال البخاري . كذاب خبيث عدو اهللا   : ويف رواية   . يءليس بش : ابن معني   

    .)������/��( الغليل إرواء".  يفتعل احلديث
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  2. ألهل الرقة، وألسقف الرها�W ومبثله أيضاً كتب عياض بن غنم
 حني أتاهـا  3قد خاف عمر من انتقاض عهده من بعده فلم يصل يف كنيسة القمامة      و

: البتـرك  له فقال .الصالة أريد :للبترك قال الصالة وقت حان فلما ،صحنها يف جلسو
 فلما ،منفرداً الكنيسة باب على اليت الدرجة على وصلى �Wعمر   فامتنع .موضعك صل

 هنا :وقالوا ،بعدي املسلمون أخذها الكنيسة داخل صليت لو( :للبترك قال صالته قضى
  .)عمر صلى
 أرين :للبتـرك  قال مث ،عليها يؤذن وال ،للصالة الدرجة على جيمع ال أن هلم وكتب 

 عليهـا  ووجد ،يعقوب عليها اهللا كلم اليت الصخرة على: فقال مسجداً فيه أبين موضعاً
  4."إزالته يف فشرع ،كثرياً دماً

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، هذا ما        ":وحني فتح خالد بن الوليد دمشق كتب ألهلها         
وكنائـسهم   أهل دمشق إذا دخلها أماناً على أنفسهم وأمـواهلم           أعطى خالد بن الوليد   

وسور مدينتهم ال يهدم، وال يسكن شيء من دورهم ، هلم بذلك عهد اهللا وذمة رسول                
  5". واخللفاء واملؤمنني�Hاهللا 

                                                
������/�� (املصدر السابق:  انظر1  .(  
������(فتوح البلدان :  انظر ����.(  
مكاا القذر قبل أن تطهره  هيالنة أم االمربطور قسطنطني، وتتخـذه   مسيت كذلك ألن اليهود كانوا يلقون يف ����

  ).������/��(تاريخ ابن خلدون : انظر. كنيسة
���7�K�H���O�L�Y�H���R�I" وقد نقل هذه احلادثة بإعجاب املستشرق درمنغم يف كتابـه  ).������/��(تاريخ ابن خلدون  ��

�0�R�K�D�P�H�W "د طبق الفاحتون املسلمون األولون     وفاض القرآن واحلديث بالتوجيهات إىل التسامح، ولق      : "فقال
هذه التوجيهات بدقة، عندما دخل عمر القدس أصدر أمره للمسلمني أن ال يسببوا أي إزعـاج للمـسيحيني أو                   
لكنائسهم، وعندما دعاه البطريق للصالة يف كنيسة القيامة امتنع، وعلل امتناعه خبشيته أن يتخذ املـسلمون مـن            

  نقالً ".حممد واحملمدية : " ومثله فعل ب مسيث يف كتابه      ،"وا النصارى على الكنيسة   صالته يف الكنيسة سابقة، فيغلب    
��).������-������(عن التسامح والعدوانية، صاحل احلصني، ص 

  ).   ������/��(، وانظر كتاب األموال، ابن زجنويه )������(فتوح البلدان رواه البالذري يف  5
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وهلم : " ألهل عانات عدم التعرض هلم يف ممارسة شعائرهم وإظهارها         �Wوتضمن كتابه   
ة، وأن  أن يضربوا نواقيسهم يف أي ساعة شاءوا من ليل أو ار، إال يف أوقات الـصال               

  1".خيرجوا الصلبان يف أيام عيدهم
  2". وال بيت نارةال دموا كنيسة وال بيع: "وكتب عمر بن عبد العزيز إىل عماله

 إن أهل الذمة يقرون على دينهم ويكونون من دينهم على           : "قال أبو الوليد الباجي   
 إظهاره يف احملافل     وإمنا مينعون من   ، ال مينعون من شيٍء منه يف باطن أمرهم        ،ما كانوا عليه  

   3".قاواألسو
حيرم  "، فقرروا أنه   املسلمني حلقوق رعاياهم يف العبادة     تأمنيب الفقهاء املسلمون قال  و

جـازة،   إ من عمـل يف اًه باق بالنسبة إليه، فيستثىن شرعإحضار يهودي يف سبته، وحترمي    
 وأنتم يهـود علـيكم خاصـة أال تعـدوا يف          ((: حلديث النسائي والترمذي وصححه   

����4.))السبت

وميتد أمان الذمي على ماله ، ولو كان مخراً أو خرتيراً ، وينقل الطحـاوي إمجـاع                 
: املسلمني على حرية أهل الذمة يف أكل اخلنازير واخلمر وغريه مما حيل يف دينهم، فيقول              

 لإلمام منع أهل الذمة من شرب اخلمر وأكل حلم اخلنازير واختاذ            وأمجعوا على أنه ليس   "
أي يف بالدهم اليت هم     (ن اليت صاحلوا عليها، إذا كان ِمصراً ليس فيه أهل إسالم            املساك

  ��)".فيها الكثرة

                                                
  ).������(رواه أبو يوسف يف اخلراج  ��
   ).������( يف األموال  رواه أبو عبيد����
  ).������/��(املنتقى شرح موطأ مالك  ��
، )������/��(اإلنـصاف للمـرداوي   : انظـر .  وقد أكد عليه عدد من الفقهاء    ،)������/��( غاية املنتهى وشرحه     ��

، وأمحـد ح    )��������(، والنـسائي ح     )��������( واحلديث رواه الترمذي ح      ،)������/��(وكشاف القناع للبهويت    
)����������.(   
��).������(اء  اختالف الفقه��



 
ــع       ــایش م ــسلمني يف التع ــري امل غ

)����( اتمع املسلم

 يظهروا أن إال؛  اإلمام هلم يعرض فال اخلمر شربوا أو الذمة أهل زىن إذا" :مالك قال
 اإلضـرار  مـن  الـسلطان  فيمـنعهم  ؛الضرر عليهم ويدخلوا املسلمني ديار يف ذلك

  ��".باملسلمني
 أخل بعض حكام املسلمني ذه العهود اعترب املسلمون ذلك ظلماً، وأمر أئمة             وحني

 أخذ كنيسة يوحنا من النـصارى   ملا العدل بإزالته وإبطاله، ومنه أن الوليد بن عبد امللك        
قهراً، وأدخلها يف املسجد، اعترب املسلمون ذلك من الغصب، فلما ويل عمر بن عبـد                

، مره برد ما زاد يف املسجد علـيهم       ، فكتب إىل عامله يأ    العزيز شكا إليه النصارى ذلك    
  ��.فاسترضاهم املسلمون، وصاحلوهم، فرضوا

ن كنيسة أخرى يف دمـشق كـان   صارى إىل عمر بن عبد العزيز يف شأ   كما شكا الن  
  3.بعض أمراء بين أمية أقطعها لبين نصر، فردها إليهم

، ا يف الشؤون التفصيلية هلم      ومن أمارات تسامح املسلمني مع غريهم أم مل يتدخلو        
ومل جيربوهم على التحاكم أمام املسلمني وإن طلبوا منهم االنـصياع لألحكـام العامـة        

  . للشريعة املتعلقة بسالمة اتمع وأمنه
 حقـوقهم  يف الذمـة  أهـل  يرد أن ةنالس مضت" : قوله الزهري وينقل العيين عن  

 بينـهم  فـنحكم  ،حكمنا يف راغبني أتواي أن إال ؛دينهم أهل إىل ومواريثهم ومعامالم
  ��".تعاىل اهللا بكتاب

 ورضـي  املـسلمني  حـاكم  إىل الذمة أهل حتاكم إن : "القاسم ابن كما ينقل عن  
 فال أساقفهم ذلك كره فإن ،أساقفهما من برضا إال بينهما حيكم فال ؛مجيعاً به اخلصمان

  ��".بينهما حيكم مل أحدمها أو اخلصمان يرض ومل األساقفة رضي إن وكذلك ،بينهم حيكم

                                                
��(، واحمللى )������/��(أحكام أهل الذمة : ، وانظر)������/����(التمهيد  ��/������(.��

  ).������-������(، وانظره يف فتوح البلدان )������( رواه أبو عبيد يف األموال ��
������(، وفتوح البلدان )������/��(، وانظر األموال، ابن زجنويه )������( رواه أبو عبيد يف األموال ����.(  
��)������/����(عمدة القاري  ��

��)������/����(عمدة القاري  ��
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 إال الذمة عقد جيوز ال: " املراد من التزام األحكام اإلسالمية فقال      املرداويوقد بني   
 أن يلزم  ..عليهم املسلمني أحكام جريان من امللة أحكام والتزام اجلزية بذل : بشرطني

 فيمـا  همعلي احلدود وإقامة والعرض واملال النفس ضمان يف املسلمني بأحكام يأخذوهم
  ��".هحترمي يعتقدون
      

شهادات املؤرخني الغربیني على مساحة املسلمني 
 مع غريهم 

 تلك الشهادات التارخيية املتتابعـة      ،وإن خري شاهد على التزام املسلمني ذه املبادئ       
 ممن حتـت    -حد  أاليت سجلها مؤرخو الغرب والشرق عن تسامي املسلمني عن إجبار           

��. يف اإلسالم يف الدخول–سلطام 

لقد كان أهل الذمة، املـسيحيون والزرادشـتيون واليهـود          : "يقول ول ديورانت  
 يف  تمتعون يف عهد اخلالفة األموية بدرجة من التسامح، ال جند هلا نظـرياً            سوالصابئون ي 

البالد املسيحية يف هذه األيام، فلقد كانوا أحراراً يف ممارسة شعائر دينـهم، واحتفظـوا            
  ��". ابدهمبكنائسهم ومع

وكان اليهود يف بالد الشرق األدىن قد رحبوا بالعرب الذين حرروهم من            : "ويقول
وأصبحوا يتمتعون بكامل احلرية يف حيام وممارسـة شـعائر   .. ظلم حكامهم السابقني    

وكان املسيحيون أحراراً يف االحتفال بأعيادهم علناً، واحلجـاج املـسيحيون           .. دينهم  
وأصـبح املـسيحيون    ..  لزيارة األضرحة املـسيحية يف فلـسطني         يأتون أفواجاً آمنني  

اخلارجون على كنيسة الدولة البيزنطية، الذين كانوا يلقون صوراً من االضطهاد على يد            
بطاركة القسطنطينية وأورشليم واالسكندرية وإنطاكيا، أصبح هؤالء اآلن أحراراً آمنني          

����".حتت حكم املسلمني

                                                
  ).������/��(اإلنصاف  ��
��).������/����( قصة احلضارة ��

  ).������/����( قصة احلضارة ����



 
ــع       ــایش م ــسلمني يف التع ــري امل غ

)����( اتمع املسلم

 نسمع عن أية حماولة مدبرة إلرغام غري املسلمني على قبول     مل: "يقول توماس آرنولد    
����".اإلسالم أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين املسيحي

إن ": "تـاريخ شـارلكن   "ل روبرتسن يف كتابـه      وق" حضارة العرب "وينقل معرب   
يـان  املسلمني وحدهم الذين مجعوا بني الغرية لدينهم وروح التسامح حنـو أتبـاع األد             

 يف  اً، تركوا من مل يرغبوا فيه أحـرار        لدينهم م مع امتشاقهم احلسام نشراً    إ و ،األخرى
  ."التمسك بتعاليمهم الدينية

:  قولـه  )����ص   ("رحلة دينية يف الشرق   " عن الراهب ميشود يف كتابه       أيضاً لوينق
 تبس الشعوب النصرانية من املسلمني التسامح ، الـذي هـو آيـة    قومن املؤسف أن ت   "

  �� ".مم واحترام عقائد اآلخرين وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوةاإلحسان بني األ
الذي " ابه  يعيشو  " بطريك  الشهادة  " أهل الذمة يف اإلسالم   "يف كتابه   وينقل ترتون   

إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على        :" م������توىل منصب البابوية حىت عام      
 بأعداء للنصرانية ، بل ميتدحون ملتنا ، ويوقرون         ا إم ليسو  .العامل يعاملوننا كما تعرفون   

  3".قديسينا وقسسنا، وميدون يد العون إىل كنائسنا وأديرتنا 
 متحـدثاً   )����ص   ("ظالل الكنيسة "ويقول املفكر األسباين بالسكوا أبانيز يف كتابه        

ل الذين قدموا سبانيا استقبال أولئك الرجاأحسنت أ لقد  : "عن الفتح اإلسالمي لألندلس   
، وأسلمتهم القرى أزمتها بغري مقاومة وال عداء، فما هو إال أن            فريقيةإليها من القارة اإل   

تقترب كوكبة من فرسان العرب من إحدى القرى؛ حىت تفتح هلا األبـواب وتتلقاهـا               
ومل يتخـل أبنـاء تلـك       ..  ومل تكن غزوة فتح وقهر       ،كانت غزوة متدين   .. بالترحاب

 عن فضيلة حرية الضمري، وهي الدعامة اليت تقوم عليها كل عظمة حقـة              احلضارة زمناً 
للشعوب، فقبلوا يف املدن اليت ملكوها كنائس النصارى وبيع اليهود، ومل خيش املـسجد     

                                                
��( الدعوة إىل اإلسالم 1��.( ��

��.وستاف لوبونلغ" حضارة العرب" من كتاب ������فحة صال حاشية ��

������(أهل الذمة يف اإلسالم  ����.(  
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 وال راغب ، غري حاسد هلا،استقر إىل جانبهامعابد األديان اليت سبقته، فعرف هلا حقها، و 
��1."يف السيادة عليها

لقد ": " الدعوة إىل اإلسالم  "رخ اإلجنليزي السري توماس أرنولد يف كتابه        ويقول املؤ 
عامل املسلمون الظافرون العرب املسيحيني بتسامح عظيم منذ القرن األول للـهجرة ،             
واستمر هذا التسامح يف القرون املتعاقبة ، ونستطيع أن حنكم حبق أن القبائل املـسيحية               

 عن اختيار وإرادة حرة ، وإن العرب املسيحيني الـذين          اليت اعتنقت اإلسالم قد اعتنقته    
����". يعيشون يف وقتنا هذا بني مجاعات املسلمني لشاهد على هذا التسامح 

العرب مل يفرضوا على الشعوب املغلوبة      : " وتقول املستشرقة األملانية زيغريد هونكه      
ا قبل اإلسالم أبـشع     الدخول يف اإلسالم، فاملسيحيون والزرادشتية واليهود الذين القو       

أمثلة للتعصب الديين وأفظعها؛ مسح هلم مجيعاً دون أي عائق مينعهم مبمارسـة شـعائر               
دينهم، وترك املسلمون هلم بيوت عبادم وأديرم وكهنتهم وأحبارهم دون أن ميسوهم      

  ��". ومىت؟؟بأدىن أذى، أو ليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك األعمال
فخالل النصف األول مـن القـرن التــاسع    ":  أوالغياملـؤرخ اإلسباين قول  ي  

��".رطبة ومتارس عبادا حبرية كاملةكـانت أقـلية مسيحية مهمة تعيش يف ق

نعيش بينهم دون أنْ نتعرض إىل أي مضايقات، يف ما يتعلق           ": يقـول القس إِيلُوج    
  �� ".مبعتقدنا

وهي  يف تارخينا،    بعض احلوادث الغريبة املشينة    الغربيون باستغراب بل ينقل املؤرخون    
: ، تقول املؤرخة زيغـرد     تنقض ما يزعمه الزاعمون املفترون على اإلسالم       على كل حال  

ون على الشعوب املغلوبة دخول اإلسالم حىت ال يقللوا من دخلـهم            رعسر املنتص لقد  "
  5".من الضرائب اليت كان يدفعها من مل يدخل يف اإلسالم

                                                
  ).������( فن احلكم يف اإلسالم، مصطفى أبو زيد فهمي ����
��.)����( الدعوة إىل اإلسالم 2

��) .������( مشس العرب تسطع على الغرب 3

��).����( حوار الثقافات يف الغرب اإلسالمي، سعد بوفالقة 4

��) .������( مشس العرب تسطع على الغرب 5
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 كان وبينما : "ل ديورانت يف سياق حديثه عن اخلليفة عمر بن عبد العزيز          يقول و و
 اعتنـاق  علـى  الدولـة  بالد يف املسلمني غري يشجعون ال األمويني خلفاء من أسالفه

 املـسيحيني،  شـجع  قـد  عمر فإن عليهم، املفروضة الضرائب تقل ال حىت اإلسالم،
 من املال شؤون على القائمون عماله ليهإ شكا وملا اعتناقه، على والزرادشتيني واليهود،

 ،أسـلموا  كلـهم  الناس أن لوددت واهللا(: بقولِه أجام املال بيت ستفقر السياسة هذه
  1.")أيدينا كسب من نأكل حراثني وأنت أنا نكون حىت

ويبني لنا توماس أرنولد أن خراج مصر كان على عهد عثمان اثنا عشر مليون دينار،          
بعض  مخسة ماليني، ومثله كان يف خراسان، فلم يسقط       حىت بلغ  ةفنقص على عهد معاوي   

األمراء اجلزية عمن أسلم من أهل الذمة، وهلذا السبب عزل عمر بن عبد العزيز واليـه              
إن اهللا بعث حممداً هادياً ومل يبعثـه  : "، وكتب ياجلراح بن عبد اهللا احلكم على خراسان 

����".جابياً

  لسر يف تقبل الشعوب لإلسالم وإقباهلا عليه؟ا ماف  كان احلال كما عرفنا،إذا
: قولـه " نظرات يف تاريخ اإلسالم   "يف كتابه   املستشرق دوزي   وينقل اخلربوطلي عن    

إن تسامح ومعاملة املسلمني الطيبة ألهل الذمة أدى إىل إقباهلم على اإلسالم وأم رأوا              "
����."فيه اليسر والبساطة مما مل يألفوه يف ديانام السابقة 

إن القوة مل تكـن عـامالً يف        " : " حضارة العرب " لوبون يف كتابه     فويقول غوستا 
فإذا حـدث أن انتحـل    ..  العرب املغلوبني أحراراً يف أديامفقد تركر القرآن ،  اشتنا

بعض الشعوب النصرانية اإلسالم واختذ العربية لغة له؛ فذلك ملا كان يتصف به العـرب   
ذي مل يكن للناس عهد مبثله، وملا كان عليه اإلسالم مـن            الغالبون من ضروب العدل ال    

   ��".السهولة اليت مل تعرفها األديان األخرى

                                                
  ). ����/����( قصة احلضارة ��1
��(، والدعوة إىل اإلسالم ألرنولد )������/��( طبقات ابن سعد ������.(  
��).������(لذمة  اإلسالم وأهل ا3

  ).������(حضارة العرب  ��
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وما جهله املؤرخون من حلم العرب الفاحتني وتساحمهم كان من األسـباب        : "ويقول
احلـق  و.. السريعة يف اتساع فتوحام ويف سهولة اقتناع كثري من األمم بدينهم ولغتهم      

  ��". تعرف فاحتني رمحاء متساحمني مثل العرب ، وال ديناً مسحاً مثل دينهم أن األمم مل
وعلى الرغم من خطة التسامح الديين الـيت        : "ويوافقه املؤرخ ول ديورانت فيقول    

               معظـم كان ينتهجها املسلمون األولون، أو بسبب هذه اخلطة اعتنق الـدين اجلديـد
واسـتحوذ الـدين    .. ال عدداً قلـيالً منـهم       املسيحيني ومجيع الزرادشتيني والوثنيني إ    

اإلسالمي على قلوب مئات الشعوب يف البلدان املمتدة مـن الـصني وأندنوسـيا إىل               
مراكش واألندلس، ومتلك خياهلم، وسيطر على أخالقهم، وصاغ حيام، وبعث آماالً           

  2".ختفف عنهم بؤس احلياة ومتاعبها
لكنا ال نعلم لإلسالم جممعاً دينياً، وال       " ":تاريخ شارلكن "يف كتابه   ويقول روبرتسون   

رسالً وراء اجليوش، وال رهبنة بعد الفتح، فلم يكره أحد عليه بالسيف وال باللسان، بل               
دخل القلوب عن شوق واختيار، وكان نتيجة ما أودع يف القرآن من مواهـب التـأثري     

  ��".خذ باألسباب واأل
ـ    وملا كان الشرع اإلسالمي   : "ويقول آدم متز   ت الدولـة   خاصاً باملسلمني، فقد خلَّ

بني أهل امللل األخرى وبني حماكمهم اخلاصة م، والذي نعلمه من أمر هـذه  ��اإلسالمية
أا كانت حماكم كنسية، وكان رؤساء احملاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار ��احملاكم

مهم علـى مـسائل     القضاة أيضاً، وقد كتبوا كثرياً من كتب القانون، ومل تقتصر أحكا          
الزواج، بل كانت تشمل إىل جانب ذلك مسائل املرياث وأكثر املنازعات الـيت ختـص        

  4".مما ال شأن للدولة به��املسيحيني وحدهم
األندلس، فعندنا من مصدر جدير بالثقة أن النـصارى كـانوا   ��أما يف: "ويقول أيضاً

ضـي إال يف مـسائل      وأم مل يكونوا يلجـؤون للقا      يفصلون يف خصومام بأنفسهم،   

                                                
  ).������(حضارة العرب  ��
  .)������/����( قصة احلضارة ����
  ).������(روح الدين، عفيف طبارة   ��
��/��(الرابع اهلجري �� احلضارة اإلسالمية يف القرن������.(  
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����1"القتل

رغبـة  حديثه عن   " تاريخ العرب "الدكتور فيليب يف كتابه     اخلربوطلي ينقل عن    لكن  
ذام للسلطات الدينية يف أن تكون      ئأهل الذمة يف التحاكم إىل التشريع اإلسالمي، واست       

  2.مواريثهم حسب ما قرره اإلسالم
 املعاملة احلسنةحسن العشرة و: ثالثا 

يف القرآن الكرمي املسلمني برب خمالفيهم يف الدين، الذين مل يتعرضـوا هلـم              أمر اهللا   
ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من            @�: باألذى والقتال، فقال  

  ). ��: املمتحنة (<�دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهللا حيب املقسطني
 مجيـع  مـن  الدين يف يقاتلوكم مل الذين عن اهللا ينهاكم ال بذلك عىن: "قال الطربي 

 حيـب  اهللا إن `� :وقوله .. إليهم وتقسطوا وتصلوهم تربوهم أن واألديان امللل أصناف
 والعـدل  احلق ويعطوم الناس ينصفون الذين املنصفني حيب اهللا إن : يقول ^� املقسطني

  3".إليهم أحسن من إىل وحيسنون ،برهم من فيربون ،أنفسهم من
 وضحه وقدلتعامل مع الوالدين ، قد أمر اهللا به يف باب ا    رب أعلى أنواع املعاملة ، ف     وال

   4.))الرب حسن اخللق  : (( بقوله �Hرسول اهللا 
ولني القول علـى  : " قال القرايف وهو يعدد صوراً للرب أمر ا املسلم جتاه أهل الذمة     

تمال إذايتهم يف اجلوار مع     سبيل اللطف هلم والرمحة، ال على سبيل اخلوف والذلة، واح         
القدرة على إزالته، لطفاً منا م، ال خوفاً وتعظيماً ، والدعاء هلم باهلداية، وأن جيعلوا من            

.. أهل السعادة، نصيحتهم يف مجيع أمور دينهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد ألذيتهم              
مع عدوه، فـإن    وكل خري حيسن من األعلى مع األسفل أن يفعله، ومن العدو أن يفعله              

                                                
��/��(الرابع اهلجري �� احلضارة اإلسالمية يف القرن������.(  
������(اإلسالم وأهل الذمة، اخلربوطلي  ��.(��

  ).����/����(جامع البيان  ��
  ) .��������( رواه مسلم ح ��
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 عز   امتثاالً ألمر ربنا   -  بعد ذلك مبا تقدم ذكره     –نعاملهم   .. ذلك من مكارم األخالق   
  �U."1وجل وأمر نبينا 

وقد جتلى حسن اخللق عند املسلمني يف تعاملهم مع غريهم يف كثري من تـشريعات               
  .رفقاإلسالم اليت أبدعت الكثري من املواقف الفياضة مبشاعر اإلنسانية وال

د أوجب اإلسالم حسن العشرة وصلة الرحم حىت مع االختالف يف الدين ، فقد              فق
أمر اهللا حبسن الصحبة للوالدين وإن جهدا يف رد ابنهما عن التوحيد إىل الشرك، فـإن                

وإن جاهداك على أن تشرك يب ما لـيس  @�: ذلك ال يقطع حقهما يف بره وحسن صحبته       
  ).����: لقمان (<� معروفاًوصاحبهما يف الدنيالك به علم فال تطعهما 

 فـال   ؛ إن حرصا عليك كل احلرص، على أن تتابعهما على دينهما          : " قال ابن كثري  
  2". أي حمسناً إليهما<�معروفاً@�تقبل منهما ذلك، وال مينعك ذلك أن تصاحبهما يف الدنيا 

يا رسول اهللا ، قدمت علـي  :  تقول�Uوقد جاءت أمساء بنت الصديق إىل رسول اهللا       
  ��)).ِصِلي أُمك : (( فأجاا الرمحة املهداةوهي راغبة ، أفأَِصلُ أُمي؟ أُمي 

 ،فيه أن الرحم الكافرة توصل من املال وحنوه كما توصـل املـسلمة            ": قال اخلطايب 
  ��." وإن كان الولد مسلماً؛ويستنبط منه وجوب نفقة األب الكافر واألم الكافرة

 :تعـاىل  لقولـه  الـذميني  أبويه نفقة لماملس الولد على جيب: "قال حممد بن احلسن   
 يف يتقلب أن باملعروف املصاحبة من وليس ،)����: لقمان( <�معروفاً الدنيا يف وصاحبهما@�

 مبرتلة واألم األب قبل من واجلدات واألجداد لزوالنوا���ì�ñجوعا ميوتان ويدعهما �ìاهللا نعم
  5."بويناأل استحقاق مبرتلة الوالد باعتبار استحقاقهم �ìذلك يف األبوين

                                                
، وقد بني رمحه اهللا يف كالم نفيس له ضوابط املعاملة مع غري املسلمني، وما جيوز منها وما                  )����������/��(الفروق   ��

  .ال جيوز، فلريجع إليه
��).������/��(تفسري القرآن العظيم  ��

��). ��������رقم (، ومسلم )��������( رواه البخاري ح ��

  ).������/��(ي فتح البار ��
  ).������/��(املبسوط  ��



 
ــع       ــایش م ــسلمني يف التع ــري امل غ

)����( اتمع املسلم

قلـت  : عبد اهللا بن مروان    يقول   - وإن كانت كافرة     – لصلة الرحم    ويف مثل آخر  
��1.وِصله. نعم: إن يل قرابة مشركة، ويل عليه دين، أفأتركه له؟ قال: اهد

وميتد الرب وصلة الرحم باملسلم حىت تبلغ الرحم البعيدة اليت مرت عليها املئات مـن    
 بأهل مصر خرياً ، براً وصلة لرحم قدميـة تعـود إىل    يوصي أصحابه�Uالسنني، فها هو   

فإذا فتحتموها  .. إنكم ستفتحون مصر     : ((�Uإبراهيم عليه الصالة والسالم، حيث قال       
  ����)).فأحسنوا إىل أهلها؛ فإن هلم ِذمة ورِحماً

 وأما الـرحم  ،وهي هنا مبعىن الذمام ,  وأما الذمة فهي احلرمة واحلق       : "قال النووي 
��3".جر أم إمساعيل منهمفلكون ها

، �� يف مرضه   طالب  عمه أبا  �Uومن الرب وصلة األرحام عيادة املريض ، فقد عاد النيب           
  ��. وعاد أيضاً جاراً له من اليهود يف مرضه، فقعد عند رأسه

قد أهدى  و اهلدية،   ؛ومن صور الرب اليت دف إىل كسب القلوب واستالل الشحناء         
من ذلك ما رواه ابن زجنويه أن رسول اهللا أهـدى إىل أيب              إىل خمالفيه يف الدين،      �Uالنيب  

����6.سفيان متر عجوة، وهو مبكة، وكتب إليه يستهديه أدماً، فأهدى إليه أبو سفيان

 لكنها هدية غدر ال مودة، فقد      ، يف خيرب هدية زينب بنت احلارث اليهودية       �Uل  وقِب
  ��.أهدت له شاة مشوية دست له فيها السم

����.�U  فأجابه،إىل خبز شعري وإهالة سنخة �Uيهودي النيب ويف مرة أخرى دعا 

، وهدية ملك أيلة أكيـدر،      هدية املقوقس هدايا امللوك إليه، فِقبل      �Uل النيب   كما قبِ 

                                                
��).������(األموال رواه أبو عبيد يف  ��

��).��������( رواه مسلم ح ��

��/����(شرح النووي على صحيح مسلم  ����.(��

��   ).��������(، والترمذي ح ) �������� ( ح رواه أمحد��

��).��������( رواه البخاري ح 5

������/��( رواه ابن زجنويه يف  كتاب األموال ��  .(��

������(، ومسلم )��������( رواه البخاري ح 7��.(��

����������( رواه أمحد ح ����.(  
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  ���� .وهدية كسرى
 قبل هديـة    �Hوجيوز قبول هدية الكفار من أهل احلرب ألن النيب          : "قال ابن قدامة    

����".املقوقس صاحب مصر
   وأهدى النيب�U ر بن اخلطاب     عم�W      لّةً مثينة، فأهداها عمرح �W ه مبكة كان يومئذ    ي أخ

  ��.مشركاً
وجواز , واإلحسان إليهم , ويف هذا دليل جلواز صلة األقارب الكفار        : " النوويقال  

   ����".اهلدية إىل الكفار
 يقول لغالم   �Wعن جماهد أنه مسع عبد اهللا بن عمرو         املفرد  ويروي البخاري يف األدب     

اليهودي : فقال رجل من القوم     . يا غالم إذا فرغت فابدأ جبارنا اليهودي      : شاةله يسلخ   
����5. يوصي باجلار، حىت خشينا أنه سيورثه�Hمسعت النيب : ؟ فقال !أصلحك اهللا

لكل ضيف، سواء كان مسلماً     حتدث الفقهاء عن حقوق الضيف رأوا وجوا        وحني  
املسلمني للمسلمني والكفار لعمـوم     وجتب الضيافة على    : " قال أبو يعلى    غري مسلم،  مأ

اخلرب، وقد نص عليه أمحد يف رواية حنبل، وقد سأله إن أضاف الرجل ضيفان من أهـل               
، دل على أن املسلم     ))ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم       : ((�Uقال  : قالفالكفر؟  

  6".يعم املسلم والكافر.. واملشرك مضاف 
 ملـا   �U  النيب ستطاعة ، وقد صنعه   ومن حق الضيافة إكرام الضيف على قدر اال       

 فقـال   ،وهو جالس يف املسجد    �U رسول اهللا    أتيت" :، يقول عدي   عدي بن حامت   جاءه

                                                
������(، وأمحد ح )��������( انظر البخاري ح 1.(��

����/��( كتاب األموال، ابن زجنويه :وانظر) ������/��(املغين   2��.(  
��).��������(، ومسلم ح )������( البخاري ح ��

����/����(شرح النووي على صحيح مسلم   ��    .(  
��).����(ح  وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد ،)����(رواه البخاري يف األدب املفرد ح   5

، وأمحـد ح    )��������(، وابـن ماجـه ح       )��������(، واحلديث رواه أبو داود ح       )������(األحكام السلطانية    ��
)����������.(  
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 ..  إليه أخذ بيدي   فعت فلما د  ، بغري أمان وال كتاب     وجئت . هذا عدي بن حامت    :القوم
��������". فجلس عليها، فألقت له الوليدة وسادة،حىت أتى يب داره

 �U لغري املسلمني، وهو بعض رمحته       �U النيب    دعاءُ ؛ وصوره ومن أعظم أنواع الرب   
دوس ، وقد قدم عليه الطفيل بن عمرو الدوسي وأصـحابه           قبيلة  للعاملني، ومنه دعاؤه ل   

هلكت دوس   : يا رسول اهللا إن دوساً قد كفرت وأبت ؛ فادع اهللا عليها، فقيل              : فقالوا
  2)). وائت م،د دوساًاللهم اه : (( �H فقال - أي ستهلك بدعائه عليها -

إني  ((:قال.. يا رسول اللّه، ادع على املشركني       :  يف موطن آخر   �Uوملا قيل له    
  3)).، وإنما بعثت رمحةًاًمل أبعث لعان

 ورفع الظلـم  يف معاملتهم   العدل  : رابعا  
  عنهم

 العـدل،    وتتميمهـا؛  اليت جاء اإلسالم حلمايتها   ومكارم األخالق   إن من أهم املُثل     
مر متعلقاً بإخوة الدين أو النسب، وغريهـا ممـا      إذا كان األ   قريبة ميسورة لعدل غاية   وا

  .يتعاطف له البشر
ينت األديان وتعارضت املصاحل، وهو ما يعنينا       الة إمنا يظهر إذا تب    لكن صدق هذه اخلُ   

ما هو حكم اإلسالم يف العدل مع غري املسلمني، وهل حقق املسلمون            فيف هذا املبحث،    
  اهم إليه دينهم أم خالفوه؟ما دع

     العدل مع املخـالفني     على   –مبزيد تأكيده    - لقد أمر القرآن الكرمي بالعدل، وخص
 يا أيها الذين آمنوا كونوا @�:  والنفرة، قال تعاىلختالفالذين قد يظلمهم املرء بسبب اال  

و أقـرب   قوامني هللا شهداء بالقسط وال جيرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا ه             
  ).��: املائدة (<�للتقوى

 على أن كفر الكافر ال مينع من العدل عليـه، وأن      ودلت اآلية أيضاً   : "قال القرطيب 
م على املستحق من القتال واالسترقاق، وأن املُ        ي م غري جائزة     قتصر وإن قتلـوا   ،  ثلة

                                                
��).��������(، وحسنه األلباين يف صحيح الترمذي ح )��������(رواه الترمذي ح  ��

��).��������(، ومسلم ح )��������( رواه البخاري ح 2

������(سلم ح رواه م ����.(  
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ل الغم واحلـزن     إليصا ونا بذلك؛ فليس لنا أن نقتلهم مبثله قصداً        وغم ،نساءنا وأطفالنا 
  1".إليهم 
ال حيملنكم شدة بغضكم للمشركني على تـرك العـدل فـيهم،     : "قال البيضاوي و

 اًوقتل نساء وِصبية ونقض عهد، تشفي     فتعتدوا عليهم بارتكاب ما ال حيل، كمثلة وقذف         
��2".العدل أقرب للتقوى :  أي<�اعدلوا هو أقرب للتقوى@�مما يف قلوبكم 

 يف معاملتهم مع خمـالفيهم يف الـدين         عدلونحبته للذين ي  ني مب  املؤمن  اهللا تعاىل  أعلمو
ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقـاتلوكم يف         @�: الذين مل يتعرضوا هلم باألذى والقتال، فقال      

 <�الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إلـيهم إن اهللا حيـب املقـسطني     
  . اهللا مع اآلخرين موجب حملبةعدلفال). ��: املمتحنة(

وجعل نفسه الشريفة خـصماً   من ظلم أهل الذمة وانتقاص حقوقهم،    �Uحذر النيب   و
من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخـذ             : ((فقالللمعتدي عليهم،   

  3)). فأنا حجيجه يوم القيامة؛منه شيئاً بغري طيب نفس
ظاملـه  شكاته ودعوته على    وأكد أن ظلم غري املسلم موجب النتقام اهللا الذي يقبل           

��4.)) فإنه ليس دوا حجاب- وإن كان كافرا -اتقوا دعوة املظلوم  ((�Uاملسلم ، فقال 

املسلمني بعدم التعرض للمستضعفني مـن غـري         �Uيوصي رسول اهللا    وملزيد التأكيد   
لعلكم تقاتلون قوماً فتظهرون علـيهم، فيتقـوكم    : ((املسلمني بالظلم والتسلط، فيقول   

هلم دون أنفسهم وذراريهم، فيصاحلونكم على صلح، فال تصيبوا منهم فوق ذلك ،          بأموا
    ��)).فإنه ال يصلح لكم

                                                
��).������/��(اجلامع ألحكام القرآن    ��

��).������ (مواهب اجلليل  ��

، وصححه األلباين يف صـحيح أيب داود ح         )��������(، و حنوه يف سنن النسائي ح        )��������( رواه أبو داود ح      3
)��������(.��

��.)����������( رواه أمحد ح ��

ضعفه األلباين إلام يف إسـناده يف   و)��������(، ورواه سعيد بن منصور يف سننه ح         )��������( رواه أبو داود ح      5
  .)������(ضعيف أيب داود ح 
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إنا منر بأهل الذمة، فنصيب من الشعري أو الشيء؟         :  فقال  ابن عباس  سأل رجل لذا ملا   
  1).ال حيل لكم من ذمتكم إال ما صاحلتموهم عليه: (فقال احلرب ترمجان القرآن

وال يغري حق من حقوقهم ، وال       : (( كتاب صلحه ألهل جنران قال فيه      وملا كتب النيب  
سلطام وال شيء مما كانوا عليه، ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غري مثقلني بظلم وال               

��2)). ظاملني

 ذا جاء فيـه أشـد الوعيـد       هلهو قتل النفس بغري حق،      ف،  وأشنعه الظلم   منتهىأما  
داً مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها ليوجد من مـسرية  من قتل معاه�U)) : ، يقول  عظمهأو

   3)).أربعني عاماً 
املراد به من له عهد مع املسلمني، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من : "قال ابن حجر  

  ��".سلطان أو أمان من مسلم
مني وأوغلوا فيها توقفوا عـن      ومن الطريف أن اخلوارج الذين استباحوا دماء املسل       

 مـن  بكفـر  حكموا ملا  اخلوارج : " ابن حجر  قال. ة خشية نقض عهدهم   هل الذم قتل أ 
  5".بعهدهم هلم نفي :فقالوا الذمة أهل وتركوا ،همءدما استباحوا خالفهم

ن كـان    إ ويء،نا من القاتل برأ ف ، مث قتله  ، على دمه  ن رجالً مأأميا رجل    : ((�Uوقال  
������)).املقتول كافراً

�� 7". قتله، وتضمن نفسه، ويقطع بسرقة مالهاملستأمن حيرم: " قال ابن القيم

 واملسلم كذلك، وكالمها قد صار      ،الذمي حمقون الدم على التأبيد    : "ويقول القرطيب 
 أنّ املسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل         :من أهل دار اإلسالم، والذي حيِقق ذلك      

                                                
������(موال بو عبيد يف األأ رواه ����.(  
    ) .  ������/ ��( الطبقات الكربى البن سعد 2
  .)��������( رواه البخاري ح 3
������/����(فتح الباري   ��.(  
��)������/����(فتح الباري  ��

��). ��������( والطرباين يف معجمه األوسط ،)������/��(، والبيهقي يف السنن ح )��������( رواه ابن حبان ح ��

  .)������/ ��(أحكام أهل الذمة ������
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 املال إنما حيـرم     على أنّ مال الذمي قد ساوى مال املسلم، فدل على مساواته لدمه، إذ            
  ��". حبرمة مالكه

وقد ذهب مجع من العلماء على أن املسلم يقتل بقتله النفس املعـصومة مـن غـري                 
  .املسلمني، وتأولوا احلديث الوارد يف النهي عن ذلك

 من أهل الذمـة      قتل رجالً   مسلماً أن رجالً النخعي   إبراهيم   ويروي عبد الرزاق عن   
  ����.قاد منه عمرفأعلى عهد عمر، من أهل احلرية 

 وقد قتـل    �Wويروي الشافعي يف مسنده أن رجالً من املسلمني أُخذ على عهد علي             
 واختار الدية بدالً عن القود،      ،رجالً من أهل الذمة، فحكم عليه بالقصاص، فجاء أخوه        

ال ، بل قد أخذت الديـة،       : فقال" لعلهم فرقوك أو فزعوك أو هددوك؟     : "فقال له علي  
أنت أعلـم، مـن   : "د إيل بقتل هذا الرجل، فأطلق علي القاتل، وقال   وال أظن أخي يعو   

�� 3". تناه ذمتنا، فدمه كدمنا، وديته كديكانت ل

��مـسلم ��يف��أمرائه��بعض��إىل��كتب��العزيز��عبد��بن��عمر��حيدث ميمون بن مهران أن و

: يقـول ميمـون  . عنه��عفا��شاء��وإن��قتله،��شاء��فإن��وليه،��إىل��يدفعه��أن��فأمره��،اًذمي��قتل
  ����. وأنا أنظر،دفع إليه، فضرب عنقهف

لفوا يف عظم اجلنايـة     ت فإم مل خي   ؛ولئن اختلف الفقهاء يف مسألة قتل املسلم بالذمي       
وشناعة الفعل، كما مل خيتلفوا يف وجوب العدل مع خمالفيهم يف الدين ووجـوب كـف        

  .األذى والظلم عنهم
بيوت أهل الكتاب إال بـإذن ،    أن تدخلوا    مإن اهللا عز وجل مل يِحلَّ لك       : (( �Uقال  

�� 5)).وال ضرب نسائهم ، وال أكلَ مثارهم ، إذا أعطوكم الذي عليهم 

                                                
��).������/��( اجلامع ألحكام القرآن ��

  ).������/����(��الرزاق يف مصنفه��عبد��رواه������
  ). ����/��(، والبيهقي يف السنن )������/��( رواه الشافعي يف مسنده ��
  ).������/����(��الرزاق يف مصنفه��عبد��رواه����
��. )������(وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ح ، )��������( رواه أبو داود ح ��
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��وحترم��،الذمي��عن��األذى��كف�� " وجوباملختار��الدر��ابن عابدين يف حاشية ويرى 

  ��".كاملسلم��غيبته
��غيبة��حرمت��فإذا��لنا،��ما��له��وجب��الذمة��بعقد��ألنه "����بقوله��ذلك��عابدين��ابن��ويفسر

   ����".أشد��الذمي��ظلم��إن��:قالوا��بل��غيبته،��حرمت��املسلم
 وذمة خفارتنا ويف جوارنا يف ألم ،هلم علينا حقوقاً يوجب الذمة عقد: "قال القرايف 

 يف غيبة أو سوء بكلمة ولو عليهم اعتدى فمن ،اإلسالم ودين �U رسوله وذمة تعاىل اهللا
 تعـاىل  اهللا ذمة ضيع فقد ؛ذلك على أعان أو ،األذية أنواع من نوع أو ،أحدهم ضرِع

  ��."اإلسالم دين وذمة �U رسوله وذمة
 وشواهد عدل املسلمني مع أهل ذمتهم كثرية، منها العدل معهم يف خصومتهم مـع   

 مع يهودي يف درعه الـيت       �Wاخللفاء واألمراء، ومنه خصومة اخلليفة علي بن أيب طالب          
القاضي، فحكم ا لليهودي، فأسلم     فقدها مث وجدها عند يهودي، فاحتكما إىل شريح         

أمري املؤمنني يـدينين إىل قاضـيه،       ! أما إين أشهد أن هذه أحكام أنبياء      : "اليهودي وقال 
 رسول اهللا، الدرع درعك يا أمـري        اًهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممد       أش! فيقضي يل عليه  

فقال علي  ". قاملؤمنني، اتبعت اجليش وأنت منطلق من صفني، فخرجت من بعريك األور          
�W :أما إذ أسلمت فهي لك.����

ومنه أيضاً قصة القبطي مع عمرو بن العاص وايل مصر وابنه، وقد اقـتص اخلليفـة            
يا عمرو، مىت استعبدمت الناس وقد      : "للقبطي يف مظلمته، وقال مقولته اليت أضحت مثالً       

   5".ولدم أمهام أحراراً؟
وليس حيملين  : (اولوا رشوته فأىب، وقال    خيرص ليهود خيرب ح    �Wوملا كان ابن رواحة     

 فإن شـئتم  ، قد خرصت عشرين ألف وسق من متر،بغضي إياكم على أن أحيف عليكم    
                                                

��).������/��(عليه ��عابدين��ابن��وحاشية��املختار�� الدر��

��).������/�� (عليه��عابدين��ابن��وحاشية��املختار�� الدر��

��). ����/��( الفروق ��

  ).�� - ��/��(، والبداية والنهاية )������/��(حلية األولياء  ��
����(ظر فتوح مصر، البن احلكم ، وان)������-������ (، ابن اجلوزيتاريخ عمر: انظر ����(.   
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 فـاخرجوا   ، قد أخـذنا   ، ذا قامت السموات واألرض    : فقالوا ). وإن أبيتم فلي   ،فلكم
  1.عنا

أن  ؛ومن عجيب األخبار، أخبار عدل اخللفاء مع أهل ذمة اهللا ورسوله واملـؤمنني              
 ترك والية محص إلساءته إىل ذمي، فقد قال للخليفـة مـستعتباً عـن               �Wعمري بن سعد    

 ،مت واهللا ما سلِ   ، وال ألحد بعدك   ، ال عملت لك   يء،إن ذلك لس  : (الرجوع إىل اإلمارة  
 وإن أشقى أيـامي     ، فهذا ما عرضتين به يا عمر      ،أخزاك اهللا :  قلت لنصراين  ،بل مل أسلم  

، فتقبلـها علـى   ومل جيد اخلليفة بداً من قبول هذه االستقالة،  )معك يا عمر   خلفت   يوماً
 أعمـال  علـى  بـه  استعني سعد بن عمري مثل رجالً يل أن وددت(: مضض وهو يقول  

  ����.)املسلمني
 �U حممـد  يكـون  أن يؤمنين فما : "عمرلخليفة   قال ل  �W عمرياً   نأويف تاريخ دمشق    

  ��".خصمه خاصمه ومن ،القيامة يوم خصمي
أال من كانت له مظلمة : يمري العدل عمر بن عبد العزيز أمر مناديه أن يناد     وملا ويل أ  

قام إليه رجل ذمي يشكو األمري العباس بن الوليد بن عبد امللك يف ضيعة لـه           ففلريفعها،  
  ����. فردها عليه،قطعها الوليد حلفيده العباس، فحكم له اخلليفة بالضيعةأ

 من خصومهم، بل عفوا وجتاوزوا كمـا        ويف أحيان أخرى مل يأخذ املسلمون العدل      
 ييدأ عهدهم مع املسلمني، ويف       أهل بعلبك   نقض حنيزمن معاوية بن أيب سفيان      جرى  

  : وقالوا، سبيلهميةلخت ، ورأوا مجيعاً، فامتنع املسلمون من قتلهم  من الروم  رهائن   املسلمني
����.ي وغريهوهو قول العلماء، األوزاع:  قال هشام".وفاء بغدر خري من غدر بغدر"

                                                
  ).����������( رواه أمحد ح ����
 رواه : "، قـال اهليثمـي  )������/��(، وأبو نعيم يف احلليـة  )����/����(القصة رواها الطرباين يف معجمه الكبري         ��

، ويشهد لـه خـرب ابـن    )������/��(جممع الزوائد ".  وهو متروك ، وفيه عبد امللك بن إبراهيم بن عنترة       ،الطرباين
  .ر اآليتعساك

  ).����������(، واملتقي اهلندي يف كرت العمال ح )������/����(ذكره ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ��
��(، والبداية والنهاية )������ -������/��(صفة الصفوة :  انظر4/������-������.(��

  ).������(لبلدان ، والبالذري يف فتوح ا)������( رواه أبو عبيد يف األموال ����
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من بعض املظامل اليت وقعت للمسلمني ولغريهـم،         - على وضاءته    -  تارخينا ومل خيلُ 
 ورأوا فيها جوراً وخروجاً عن رسوم الشريعة، ومنـه أن           ،وقد استنكرها فقهاء اإلسالم   

 مر على أناس من األنباط بالشام قد أقيمـوا يف الـشمس،            �Wهشام بن حكيم بن حزام      
 �Hأشهد لـسمعت رسـول اهللا       : حبسوا يف اجلزية، فقال هشام    : واما شأم؟ قال  : فقال
وأمريهم يومئذ عمري بـن     : قال)). إن اهللا يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا       : ((يقول

����. سعد على فلسطني، فدخل عليه، فحدثه، فأمر م فخلوا

وملا خاف اخلليفة الوليد بن يزيد من نصارى قـربص أجالهـم منـها، فاسـتفظع                
فاسـتفظع ذلـك    : "ملسلمون ذلك، واعتربوه من الظلم ، يقول إمساعيل بن عيـاش            ا

املسلمون، واستعظمه الفقهاء، فلما ويل يزيد بن الوليد ردهم إىل قربص ، فاستحـسن              
  ��".املسلمون ذلك من فعله، ورأوه عدالً

هل قربص ألف دينار زادها عبد امللك عمـا يف          أعن  بن عبد العزيز     عمر   كما حطَّ 
 هلم، مث ردها عليهم هشام بن عبد امللك، فلما كانت خالفة أيب جعفـر               �Wد معاوية   عه

����".حنن أحق من أنصفهم، ومل نتكثر بظلمهم: "وقال املنصور أسقطها عنهم،

ومثله صنع األوزاعي فقيه الشام حني أجلى األمري صاحل بن علي بن عبـد اهللا بـن                 
فكيف تؤخـذ عامـة بـذنوب       : "عباس أهل ذمة من جبل لبنان، فكتب إليه األوزاعي        

أال تـزر وازرة وزر     @�: خاصة، حىت يخرجوا من ديارهم وأمواهلم؟ وحكـم اهللا تعـاىل          
 وأحق الوصايا أن حتفـظ      ، به   يه واقتد ، وهو أحق ما وقف عند     )����: النجم (<�أخرى

 ))من ظلم ذميا أو كلَّفه فوق طاقته فأنا حجيجه        : ((فإنه قال  �Uوترعى وصية رسول اهللا     
 فإم ليسوا بعبيد، فتكونَ يف ِحٍل من حتويلهم من بلد إىل بلد، ولكنهم أحرار أهـلُ             ...
����".ذمة

                                                
��.)��������( رواه مسلم ح ��

��).������/��(، وانظر األموال، ابن زجنويه )������-������(ان  فتوح البلد��

��).������( فتوح البلدان ��

  .)������(فتوح البلدان للبالذري : انظر، )������-��������رواه أبو عبيد يف األموال  ��
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حيذر أن ختفر ذمة اهللا وذمـة       وما زال العلماء واخللفاء يتواصون حبقوق الذمة، كل         ��
 حرصوا على تفقد أحواهلم ومعرفة أمورهم، ومن ذلك         ألجل ذلك  وهو شاهد،    �Uنبيه  

لعل املسلمني يفضون إىل أهـل      : (أن وفداً من أهل الذمة جاء إىل عمر، قال عمر للوفد          
   ��".ما نعلم إال وفاء وحسن ملكة: فقالوا) الذمة بأذى وبأمور هلا ما ينتقضون بكم؟

وامنع املـسلمني  : "يرسل عمر كتاباً إىل عامله أيب عبيدة، فيقول موصياً بأهل الذمة و
من ظلمهم واإلضرار م، وأكل أمواهلم إال حبلها، ووف هلم بشرطهم الذي شرطت هلم       

  ��". يف مجيع ما أعطيتهم
 عن مصدره خمافة العنت واملشقة على أهل الذمة، ففي          �Wوملا جاءه مال اجلباية سأل      

إين ألظنكم قد أهلكـتم     :  فقال . من اجلزية  :أنه أيت مبال كثري، أحسبه قال     " �Wثر عنه   األ
. نعـم : بال سوط وال نوط؟ قالوا    : قال.  واهللا ما أخذنا إال عفواً صفواً      ،ال: الناس؟ قالوا 

  ��". احلمد هللا الذي مل جيعل ذلك على يدي وال يف سلطاين : قال
 يلعبـون     من أهل أذرعات بالسيوف والرحيان     املقلسون الشام تلقاه    �Wوملا جاء عمر    

 يا أمـري املـؤمنني هـذه         : ة أبو عبيد   له قال ف  .  وأمر مبنعهم  ، فكره عمر لعبهم    .بني يديه 
دعوهم :  عمرفقال�� .  لعهدهمإن منعتهم منها يروا أن يف نفسك نقضاً�� وإنك،نتهمس  .����  

 فقد  ��.) يف طاعة أيب عبيدة    دعوهم ، عمر وآل عمر    : (ويف رواية ابن زجنويه أنه قال     
��. مساءم، وأن يظنوا به النقض، فأذعن لقول أيب عبيدة�Wكره 

 الذين قتله واحد    مل يفُته أن يوصي املسلمني برعاية أهل الذمة        �Wوملا تداىن األجل به     
أوصي اخلليفة من بعدي بأهل الذمة خرياً، وأن يويف         : ( فقال ،)أبو لؤلؤة اوسي  (منهم  

  ��). ، وأن يقاتلوا من ورائهم ، وأال يكلفوا فوق طاقتهمهلم بعهدهم 

                                                
  ).������/��( تاريخ الطربي ��
  ).������(فتوح البلدان رواه البالذري يف  ��
���� رواه أبو عبيد يف األموال ����.(  
������(والبالذري يف فتوح البلدان ). ������/��(، وابن زجنويه يف األموال )������(يف األموال رواه أبو عبيد  ��.(  
������( رواه البخاري ح 5��.(  
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 قـال  فإنـه  ،عملك ويرى يراك اهللا أن عمرو يا واعلم: "وكتب إىل واليه يف مصر    
] أي من املؤمن  [ يريد) ����: الفرقان( <� إماماً للمتقني واجعلنا @� : كتابه يف وتعاىل تبارك

 بالقبط وأوصى ،م �U اهللا ولرس أوصى وقد ،وعهد ذمة أهل معك وأن ،به قتدىي أن
 ،منـهم  إمساعيل أم أن هممورِح ،))ورمحاً ذمة هلم فإن ،خرياً بالقبط استوصوا(( : فقال
 يا احذر ))القيامة يوم خصمه فأنا ؛طاقته فوق كلفه أو معاهداً ظلم من((:  �U قال وقد

  ��".مهصخ خاصمه من فإنه ،خصماً لك �U اهللا رسول يكون أن عمرو
إذا : "ل من ربه إىل عماله علـى اخلـراج         بلسان الوجِ  �W  بن أيب طالب   يوكتب عل 

قدمت عليهم فال تبيعن هلم كسوة، شتاًء وال صيفاً، وال رزقاً يأكلونه، وال دابة يعملون               
عليها، وال تضربن أحداً منهم سوطاً واحداً يف درهم، وال تقمه على رجلـه يف طلـب                 

شيء من اخلراج، فإنا إمنا أمرنا اهللا أن نأخذ منـهم  درهم، وال تبع ألحد منهم عرضاً يف     
العفو، فإن أنت خالفت ما أمرتك به يأخذك اهللا به دوين، وإن بلغين عنك خالف ذلك                

  ��". عزلتك
 ،األسـدي  فاتـك  بن سربة املسلمني بني منازهلا قسم ويل دمشق  املسلمون فتح ملاو
  3.بالذمي املسلم يضر ال ألنْ ؛لالسف يف املسلم ويرتل ،العلو يف الرومي يرتل فكان

ويدخل فقيه عصره أبو يوسف تلميذ أيب حنيفة على اخلليفة هارون الرشيد يـذكره              
 صاحب  �Uبرعاية أهل الذمة وتفقد أحواهلم، ويستميل قلبه بذكر قرابته من رسول اهللا             

 ذمـة   أن تتقدم بالرفق بأهـل - أيدك اهللا -وقد ينبغي يا أمري املؤمنني  : "يقولفذمتهم،  
 ، والتفقد هلم حىت ال يظلموا، وال يؤذوا، وال يكلفوا فـوق             �Uنبيك وابن عمك حممد     

����". طاقتهم، وال يؤخذ من أمواهلم إال حبق جيب عليهم

قد اعترف بريادتنا له نـصارى      فوقد شهد املؤرخون بسمو حضارتنا يف هذا الباب،         
عدلكم أحب إلينا مما كنا فيه      لواليتكم و : " �W حني كتبوا إىل أيب عبيدة بن اجلراح         محص

                                                
  ).����������(كرت العمال  ��
  ).����( رواه أبو يوسف يف اخلراج ��
  ).����/����(تاريخ ابن عساكر  ��
������( رواه أبو يوسف يف اخلراج ��.(  
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غلقوا أبواب املدينة   أ، مث   "من الظلم والغشم، ولندفعن جند هرقل عن املدينة مع عاملكم         
������.يف وجه الروم إخوام يف العقيدة

مشس العرب تسطع علـى      " اتع يف كتاا امل   وتنقل املستشرقة األملانية زيغريد هونكه    
فبطريرك بيت املقدس يكتب يف : " ، فتقولدس شهادة مهمة من بطريك بيت املق   "الغرب

 وال يظلموننا   ،إم ميتازون بالعدل  : القرن التاسع ألخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب      
����". وهم ال يستخدمون معنا أي عنف،البتة

 التكافل االجتماعي: خامسا 
يف اتمع الذين يقيمون  -لعل من أهم الضمانات اليت يقدمها اإلسالم لغري املسلمني    

  .كفالتهم ضمن نظام التكافل اإلسالمي -املسلم 
 <�ومـا أرسـلناك إال رمحـة للعـاملني     @� رمحة للعاملني    �Uفإن اهللا عز وجل بعث نبيه       

 املسلمني أن يتصفوا بصفة الرمحة، يف تعاملهم فيما بينـهم      �U، وقد أمر    )������: األنبياء(
، ��)) رحم اهللا من ال يرحم النـاس      ال ي  (( �U بل وحىت مع احليوان ، فقال        ،ومع غريهم 

  .وكلمة الناس لفظة عامة تشمل كل أحد ، دون اعتبار جلنس أو دين 
فيـدخل املـؤمن    , فيه احلض على استعمال الرمحة جلميع اخللـق         ": قال ابن بطال  

  4".والكافر والبهائم واململوك منها وغري اململوك 
لرب يف معاملة من ال يعتدي علـى        وحث اإلسالم أيضاً املؤمنني وألزمهم باإلحسان وا      

����: البقرة (<� وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني @�: تبارك وتعاىلاملسلمني، فقال ��.(  
وقد جعل اإلسالم دفع الزكاة إىل مستحقيها من املسلمني وغريهم ركناً من أركـان              

 : "قرطيبقال ال) ����: التوبة (<� إمنا الصدقات للفقراء واملساكني     @�: اإلسالم، فقال تعاىل  
: وقال عكرمـة   ..ومطلق لفظ الفقراء ال يقتضي االختصاص باملسلمني دون أهل الذمة      

                                                
��).������( رواه البالذري يف فتوح البلدان 1

  ).������( مشس العرب تسطع على الغرب 2
��). ��������(رواه البخاري ح  3

��).����/��(حوذي حتفة األ ��
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  1". الفقراء فقراء املسلمني، واملساكني فقراء أهل الكتاب
 من قربة هو بفعل حاجته ودفع احملتاج خلة سد املقصود أن لنا: "السرخسي ويقول

 بدليل قربة عليهم التصديق فإن ،مةالذ أهل إىل بالصرف حاصل املقصود وهذا ،املؤدي
 مل الذين عن اهللا ينهاكم ال @� : تعاىل اهللا قال ،يقاتلنا ال ملن املربة عن ننه مل األن ،التطوعات
����)".�� :املمتحنة( <� الدين يف يقاتلوكم

ولئن كان اخلالف بني الفقهاء قوياً يف بر أهل الذمة من أموال الزكاة املفروضـة،               
 فيها حـىت علـى   هم الكاساين بل قدم  ، الواجبة إىل أهل الذمة    الكفارةع   دف واأجازفإم  

 صـرف  فيجـوز  ،الكفرة يف موجودة واملسكنة ،املسكنة لدفع وجبت "املسلم ، ألا    
 مـا  بعـض  عليهم التصدق ألن ،أوىل بل ،املسلم إىل صرفها جيوز كما ،إليهم الصدقة
  ��".عليه وحيملهم اإلسالم إىل يرغبهم

 أبـو عبيـد أن      روىقد  ب بالصدقة على غري املسلمني، ف     غَّرن الكرمي و  وأمر القرآ 
 يتـصدقوا  أن يتقـون  وكانوا ،والنضري قريظة من وقرابة أنسباء هلم كان بعض املسلمني 

 يشاء من يهدي اهللا ولكن هداهم عليك ليس @� : فرتلت ، يسلموا أن يريدوهم عليهم،
  4.)������: البقرة (<�فألنفسكم خري من تنفقوا وما

 أهـل  علـى  بصدقة تصدق �U اهللا رسول أن املسيب بن سعيدوقد جاء يف مراسيل     
  5. "عليهم جتري فهي ،اليهود من بيت

                                                
، و قد منع كثري من الفقهاء إعطاء أهل الذمة من الزكاة املفروضة اسـتدالالً               )������/��(اجلامع حلكام القرآن     ��

��)).فتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم: ((�Uبقوله 

  )������/��(املبسوط  ��
  ).������/��(بدائع الصنائع  ��
 متام املنةوصححه األلباين يف ) ��������( وابن زجنويه يف األموال ح ،)��������( أبو عبيد يف األموال ح رواه ����

)��/������.(  
  ).������/��(، وصحح األلباين إسناده  إىل سعيد يف متام املنة )��������( رواه أبو عبيد يف األموال ح ����
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كنت مـع  : أيب رزين ، يقول   وعليه قد أجاز فقهاء الشريعة التصدق على أهل الذمة        
 مث تال هـذه  ، فأمرين أن أتصدق عليهم، فمر عليه أسارى من املشركني    ،سفيان بن سلمة  

  ).��: اإلنسان (<� وأسرياً ويتيماًويطعمون الطعام على حبه مسكيناً@� :ةاآلي
 : �U اهللا رسـول  فقـال  بـدر،  يـوم  األسارى يف كنت: عمري بنيقول أبو عزيز    

 غـداءهم  قـدموا  إذا وكانوا األنصار، من نفر يف وكنت ،))خرياً باألسارى استوصوا((
  1 .إياهم �U هللا رسول بوصية ،اخلبز وأطعموين التمر أكلوا وعشاءهم

الوقف هلم، واعتربوه من وجوه الرب اليت حيبها اهللا، يقول حممد بن             الفقهاء   كما أجاز 
 وجتـوز  ،حمترماً ملكاً ميلكون ألم ؛الذمة أهل على ]الوقف [ويصح : "احلسن الشيباين 

 أن وروي ،كاملـسلمني  عليهم الوقف جاز عليهم الصدقة جازت وإذا .. عليهم الصدقة
 جـاز  الذمي عليه يقف أن جاز من وألن ،يهودي هلا أخ على وقفت �U النيب جزو صفية

 املـارة  مـن  وبـيعهم  كنائسهم يرتل من على وقف ولو ،كاملسلم عليه املسلم يقف أن
  ��".صح ؛وغريهم الذمة أهل من واتازين

أهـل  الذي حثَّ عليه القرآن الكرمي ، حني ذكر          عدلالرب وال هذا كما رأينا بعض     و
 ال ينهاكم اهللا عـن الـذين مل         `� :، فقال ة املساملني الذين ال يعتدون على املسلمني      الذم

يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إلـيهم إن اهللا حيـب                
  . )��:  املمتحنة (^�املقسطني 

 غـري املـسلمني،   يف معاملة    املأمور به    عدلويفصل اإلمام القرايف يف شرحه للرب وال      
الرفق بضعيفهم، وسـد خلـة      وأما ما أمر به من برهم من غريمودة باطنية، ف         : "فيقول

 ، وعيـاهلم، وأعراضـهم    ،وصون أمواهلم ..  فقريهم ، وإطعام جائعهم، وكساء عاريهم     

                                                
مثله ، و)����/��(جممع الزوائد " إسناده حسن: "، قال اهليثمي)����������(ري ح  رواه  الطرباين يف معجمه الكب����

 ]أي على الدواب[ حيملوننا كانوا"، وزاد أم املغرية بن الوليد بن لوليد تاريخ دمشق البن عساكر عن امروي يف
��/����( تاريخ دمشق، ابن عساكر ."وميشون.(  

��).������/��(الشرح الكبري  ��
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، وإيـصاهلم جلميـع     ومجيع حقوقهم ومصاحلهم، وأن يعانوا على دفع الظلـم عنـهم          
  1...".حقوقهم

دفع الضرر وكشف األذى عن : "شرحه على خمتصر خليلويقول القرشي املالكي يف    
املسلمني أو ما يف حكمهم من أهل الذمة من فروض الكفايات، من إطعام جائع وسـتر                

  2".عورة، حيث مل تِف الصدقات وال بيت املال بذلك
 �W من بعده ، فكتب خالـد بـن الوليـد         �U هذا اهلدي سلك أصحاب النيب       وفقو

 ، هلم أميا شيخ ضعف عن العمل ، أو أصابته آفة من اآلفات            وجعلت: " لنصارى احلرية   
 وعيل من بيت مال     ، طرحت جزيته  ؛ فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه      أو كان غنياً  

������".املسلمني هو وعياله

وروى ابن زجنويه بإسناده أن عمر بن اخلطاب رأى شيخاً كبرياً من أهـل اجلزيـة                
 أكلنا شبيبتك، مث نأخذ منك اجلزيـة، مث كتـب إىل    ما أنصفناك إن  (: يسأل الناس فقال  

   ��.)عماله أن ال يأخذوا اجلزية من شيخ كبري
 مث  ، فرضخ له بشيء مـن املـرتل       ،ويف رواية أن عمر أخذ بيده وذهب به إىل مرتله         

انظر هذا وضرباءه، فواهللا ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته         (: أرسل إىل خازن بيت املال فقال       
 والفقراء هم املسلمون ، وهـذا  <� إمنا الصدقات للفقراء واملساكني @� اهلرم مث خنذله عند  

  ����.، ووضع عنه اجلزية وعن ضربائه)من املساكني من أهل الكتاب
  ��".من مل يطق اجلزية خففوا عنه، ومن عجز فأعينوه: "وكان مما أمر به رضي اهللا عنه 

��، املسلمنيصدقات من��يعطوا��نأ��فأمر��هل الذمة،أ يف اجلابية على جمذومني من �Wومر 
��1.من بيت املال��القوت��عليهم��جيرى��وأن

                                                
  ).����/��(الفروق  ��
������/��( القرشي على خمتصر خليل شرح ��.(  
��).������( رواه أبو يوسف يف كتاب اخلراج 3

  ).������/��(، وانظر األموال )������-������( رواه أبو يوسف يف اخلراج ��
��).������( رواه أبو يوسف يف كتاب اخلراج 5

  ).������/��( تاريخ مدينة دمشق ��
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وانظر مـن   ": عدي بن أرطأة    واليه   عمر بن عبد العزيز إىل       كتب اخلليفة الراشد  و
 عليه من    فأجرِ ؛لك من أهل الذمة قد كربت سنه وضعفت قوته وولت عنه املكاسب           بِق

  ����."بيت مال املسلمني ما يصلحه
، "احلضارة اإلسـالمية  " يف كتابه    عاية الفريدة املستشرق بارتولد   وقد سجل هذه الر   

إن النصارى كانوا أحسن حاالً حتت حكم املسلمني، إذ أن املسلمني اتبعـوا يف              :" فقال  
  ��".معامالم الدينية واالقتصادية ألهل الذمة مبدأ الرعاية والتساهل 

                                                
����).������(��البلدان��فتوح��يف��البالذريرواه  ��

������/��( األموال، ابن زجنويه :وانظر) ����(تاب األموال  رواه أبو عبيد يف ك2.(��

  ).������ (تاريخ أهل الذمة يف العراق ، توفيق سلطان :  انظر 3
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����( اتمع املسلم(

 اجلزیة : نياملبحث الثا
يعيب على املسلمني مـا قـرره        -تحقيق واإلنصاف   ممن حرم ال   - يزال البعض    ما

قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا     `�القرآن من اجلزية على الذين رفضوا الدخول يف اإلسالم،          
وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا                

واعتربوا ذلك نوعاً   )  ����: ةالتوب (^�الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون         
 على اإلسالم، واعتربوها جزاء على الكفر، وأا نوع من الظلم ألهل الذمة،   كراهمن اإل 

 فـأخطؤوا يف    <� وهم صاغرون    @�: وا قوله تعاىل  ؤوزاد نفورهم من هذه الشرعة حني قر      
  .فهمها

ها، كما ولسوف نعرض يف هذه الدراسة ملعىن اجلزية والصغار، واحلكمة منها ومقدار     
  :نلقي إمياءة على تارخيها

 والتـاریخ    واالصـطالح   اجلزیة يف اللغـة    .أ
��اإلنساني

جزى ، جيزي، إذا كافـأ      : "، تقول العرب  )ج ز ي  (اجلزية يف اللغة مشتقة من مادة       
أعطوها جـزاء مـا     "، واجلزية مشتق على وزن ِفعلة من اازاة، مبعىن          "عما أسدي إليه  
   ��". ألا جتزئ عن الذمي"بل هي من اإلجزاء :  املطرز، وقال ابن"منحوا من األمن

 -  وتلقفهـا املتربـصون     كما زعم بعض الفقهاء    –على كال املعنيني فهي ليست      و
  .عقوبة الكفر لن تكون بضعة دنانريعقوبة يناهلا الكافر على كفره، فإن 

 ولو كانت اجلزية عقوبة على الكفر ملا أسقطت عن النساء والـشيوخ واألطفـال             
لزاد مقدارها على الرهبان ورجال الدين،  كان كذلك ولالشتراكهم يف صفة الكفر، بل     

  .بدالً من أن يعفوا منها
اجلزية تؤخذ منهم على وجه العوض، إلقامتـهم يف بـالد املـسلمني       : "قال الباجي 

  ��".والذب عنهم واحلماية هلم

                                                
، )������/��(، واملغرب يف ترتيـب املعـرب        )������/��(فتح الباري   : ، وانظر )������/��( اجلامع ألحكام القرآن     ��

  ).����/��(وانظر خمتار الصحاح 
  ).������/��( املنتقى شرح موطأ مالك ��
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قـل اهللا أعبـد     `�: اآلخرةقد تبني لنا قبلُ أن اهللا هو يتوىل حساب من كفر به يف              و
 فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن اخلاسرين الذين خـسروا أنفـسهم              ��خملصاً له ديين    

�وأهليهم يوم القيامة أال ذلك هو اخلسران املبني   .)����-����: الزمر (�̂�
هي الوظيفة املأخوذة من : "أهل االصطالح فعرفها ابن قدامة بقولهاجلزية عند وأما 

  ��".ر اإلسالم يف كل عامالكافر إلقامته بدا
 اجلزیة قبل اإلسالم

 حـني   ؛مل يكن اإلسالم بدعاً بني األديان، كما مل يكن املسلمون كذلك بني األمـم             
أخذوا اجلزية من األمم اليت دخلت حتت واليتهم، فإن أخذ األمم الغالبة للجزيـة مـن            

  . شاهد على ذلكصدقالتاريخ البشري أواألمم املغلوبة أشهر من علم ، 
 عليه   وقد نقل العهد القدمي واجلديد شيوع هذه الصورة ، ففي إجنيل مىت أن املسيح             

ماذا تظن يا مسعان؟ ممن يأخذ ملوك األرض اجلباية أو اجلزيـة،            : "  لسمعان السالم قال 
فـإذاً البنـون    : قال له يسوع   .أمن بنيهم أم من األجانب؟ قال له بطرس من األجانب         

  ).����-����/����مىت " (أحرار
أن األنبياء علـيهم الـسالم      ويذكر العهد القدمي شرعة اجلزية يف شرائع التوراة ،          و

أخذوا اجلزية من األمم املغلوبة حني غلبوا على بعض املمالك ، كما صنع النيب يـشوع                
فـسكن  ،  فلم يطردوا الكنعانيني الساكنني يف جـازر      "مع الكنعانيني حني تغلب عليهم      

، )����/����يشوع  " ( وكانوا عبيداً حتت اجلزية    ، هذا اليوم  الكنعانيون يف وسط افرامي إىل    
  .وقد مجع هلم بني العبودية واجلزية

ويف املسيحية أمر املسيح أتباعه بدفع اجلزية للرومان، وسارع هو إىل دفعها ، فقـد               
اذهب إىل البحر وألق صنارة، والسمكة اليت       : "  بطرس ذكر إجنيل مىت أنه قال لسمعان     

مـىت  " (، فخذه وأعطهم عـين وعنـك       ومىت فتحت فاها جتد أستاراً      خذها، تطلع أوالً 
����/����-����.(  

                                                
��(املغين   ��/������.(  
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.. أجيوز أن تعطى جزية لقيـصر أم ال؟         : "نه يف مرة أخرى سئل    أ متى    إجنيل ويذكر
أعطوا إذاً ما لقيـصر     : فقال هلم . لقيصر: قالوا له ملن هذه الصورة والكتابة؟     : ال هلم فق

  ).����-����/����مىت " (لقيصر، وما للّه للّه
 وجيعله  ،ويعترب العهد اجلديد أداء اجلزية للسالطني حقاً مشروعاً، بل ويعطيه قداسة          

لتخضع كل نفس للسالطني، السالطني الكائنة هي مرتبـة         : "أمراً دينياً، إذ يقول بولس    
 حىت إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب اهللا، واملقاومون سيأخذون ألنفـسهم             ،من اهللا 
 لذلك يلزم أن خيـضع  ، خادم اهللا، منتقم للغضب من الذي يفعل الشر      إذ هو ...  دينونة

 فإنكم ألجل هذا توفون اجلزيـة       ،له ليس بسبب الغضب فقط، بل أيضا بسبب الضمري        
أيضاً، إذ هم خدام اهللا مواظبون على ذلك بعينه، فأعطوا اجلميع حقوقهم، اجلزية ملن له               

روميـة  " (ن له اخلوف، واإلكرام ملن له اإلكرام      اجلزية، اجلباية ملن له اجلباية، واخلوف مل      
����/��-��.(  
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  شرعة اجلزیة يف اإلسالم.ب
قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم  `� :إن أصل شرعة اجلزية يف اإلسالم قوله تعاىل       

اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتـاب                
، وأول ما نلحظـه أن اآليـة        )����: التوبة (^�ة عن يد وهم صاغرون      حىت يعطوا اجلزي  

  .ذ اجلزية من املقاتلني دون غريهم بأخهمتأمرخطاب إىل املؤمنني 
...  الذي دل عليه القرآن أن اجلزية تؤخذ من املقاتلني       : قال علماؤنا : " قال القرطيب 

لرجال األحرار البالغني،   وهذا إمجاع من العلماء على أن اجلزية إمنا توضع على مجاجم ا           
وهم الذين يقاتلون، دون النساء والذرية والعبيد واانني املغلوبني على عقوهلم والشيخ            

  ��".الفاين
 وأن �ìضت السنة أن ال جزية على نساء أهل الكتاب وال على صبيام        م" :كقال مال 

لذمة وال علـى     وليس على أهل ا    �ìاجلزية ال تؤخذ إال من الرجال الذين قد بلغوا احللم         
������."ةاوس يف خنيلهم وال كرومهم وال زروعهم وال مواشيهم صدق

ن وال امرأة وال جمنون وال عاجز عن         ال تؤخذ من شيخ فاٍن وال زمِ       : "قال ابن حجر  
واألصح عند الشافعية   , الكسب وال أجري وال من أصحاب الصوامع والديارات يف قولٍ         

��������.]" الصوامعأي أصحاب [الوجوب على من ذكر آخراً

على النساء والـصبيان،  ��اجلزية��ال تضربوا: (وقد كتب عمر بذلك إىل أمراء األجناد
 أي ناهز االحتالم، وهو من يقدر عادة 4)جرت عليه املواسي��وال تضربوها إال على من

  . على محل السالح
والتزم بذلك أمراء اإلسالم ، ومنهم عمرو بن العاص وايل مصر، فقد اصطلح مـع               

على أن يفرض على مجيع من مبصر أعالها وأسفلها من القبط ديناران ديناران،         (قوقس  امل

                                                
  ).����/��( اجلامع ألحكام القرآن ��
������( كتاب الزكاةاملوطأ  ��.(  
  ).������/��(فتح الباري  ��
  ).��������( يف إرواء الغليل ح ، وصححه األلباين)����(بو عبيد يف كتابه األموال  رواه أ��
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عن كل نفس، شريفهم ووضيعهم، من بلغ احللم منهم، ليس على الشيخ الفاين وال على       
   1).الصغري الذي مل يبلغ احللم وال النساء شيء

فكان : " فيقولم،  يف البالد اليت حتت سلطا    ويشهد آدم متز بالتزام املسلمني بذلك       
ال يدفعها إال الرجل القادر على محل السالح، فال يدفعها ذوو العاهات، وال املترهبـون    

  2". وأهل الصوامع إال إذا كان هلم يسار
 ،ومل يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص         : " ومبثله شهد ول ديورانت   

.. ح بني دينار وأربعة دنانري   وأداء ضريبة عن كل شخص ختتلف باختالف دخله، وتتراو        
ويعفى منها الرهبان، والنساء، والذكور الذين هم دون البلوغ، واَألِرقَّاء، والـشيوخ،            

��3".  الفقرووالعجزة، والعمي، والشديد

ومن النص السابق والشهادتني اللتني بعده يبني لنا أن املبلغ املدفوع للجزية مل يكـن        
  .  بل كان ميسوراً يطيقه كل أحدعجز عن دفعه الرجال،يكبرياً 

الدينار الواحد يف كل سنة، فحني أرسل النيب        الفرد   مل جتاوز جزية     �Uففي زمن النيب    
 إىل الـيمن،    �Uبعثين النيب   : (معاذاً إىل اليمن أخذ من كل حامل منهم ديناراً، يقول معاذ          

هذه زكـاة   [مسنة  ن كل ثالثني بقرة تبيعاً، أو تبيعة، ومن كل أربعني            م فأمرين أن آخذ  
:  واملعـافري ��).]للجزيـة [ديناراً، أو عدله معافر��حامل��، ومن كل]على املسلمني منهم

��.الثياب

��أربعة دنانري، وعلى: الذهب��أهل��على�� كانت اجلزية�Uوعلى عهد عمر بن اخلطاب 

  ����.ثالثة أيام��أربعني درمهاً؛ مع ذلك أرزاق املسلمني، وضيافة: الوِرق��أهل

                                                
  ).����( رواه ابن عبد احلكم يف فتوح مصر وأخبارها 1
��/��( احلضارة اإلسالمية ����.(   
  ).������-������/����( قصة احلضارة ��
، وصـححه األلبـاين يف صـحيح    )��������(، والنسائي ح )��������(، وأبو داود ح    )������( رواه الترمذي ح     ��

������(الترمذي ح .(  
����(، وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح ح )������( رواه مالك يف املوطأ ح ������.(  
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عمرو بـن العـاص      أن   ار اجلزية يف عصور اإلسالم، وقد مر معنا       قد تفاوت مقد  و
على أهل مصر دينارين فقط يف كل سنة ، تدفع عـن الرجـال دون النـساء                 أوجب  

واألطفال والشيوخ، فيما مل تتجاوز جزية الشخص الواحد األربعة دنانري زمن الدولـة             
  .األموية

 : لإلمام، قال ابـن أيب جنـيح  والذي يظهر من هذا التفاوت أن مقدار اجلزية متروك 
: ن أهل الشام عليهم أربعة دنانري، وأهل اليمن عليهم دينـار؟ قـال            أما ش : قلت اهد 

  ��.جعل ذلك من قبل اليسار
لكنه على كل حال لن جياوز هذه املبالغ البسيطة اليت تراعي حالة الناس ويسارهم،              

ليفة بعده بأهل الذمـة، إذ      وهو ما نفهمه من وصية عمر للخ      وال تكلفهم فوق طاقتهم،     
  ����). وأال يكلفوا فوق طاقتهم: ( يقول

ويستفاد من هذه الزيادة أن ال يؤخذ من أهل اجلزية إال قـدر مـا           : "قال ابن حجر  
  ��". يطيق املأخوذ منه 

إن اليهود يف كـل بـالد       : "عن املؤرخ بنيامني قوله    آدم متز ويف هذا الصدد ينقل     
  4."اًاإلسالم يدفعون ديناراً واحد

إن املسلمني ما كانوا يتقاضـون    ": "املنازعة بني العلم والدين   "ويقول دربري يف كتابه     
      ممن مقهوريهم إال شيئاً ضئيالً من املال ال يقارن مبا كانت تتقاضـاه منـهم حكومـا 

  5".الوطنية
تاوات املفروضة كانـت    إن هذه األ  " : "روح الشرائع "تابه  ويقول مونتسكيو يف ك   

 بـدل   – السهولة الغريبة اليت صادفها املسلمون يف فتوحام، فالشعوب رأت           سبباً هلذه 

                                                
��).����( مع أهل احلرب، ورواه أبو عبيد يف األموال أورده البخاري يف عنوان باب اجلزية واملوادعة ��

������( رواه البخاري ح 2��.(  
��).������/��( فتح الباري  ��

��/��( احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري ������ .(  
  ).������( روح الدين اإلسالمي، عفيف طبارة ����
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 أن ختـضع ألداء     –أن ختضع لسلسلة ال تنتهي من املغارم اليت ختيلها حرص األبـاطرة             
  1".جزية خفيفة ميكن توفيتها بسهولة، وتسلمها بسهولة كذلك

ا عنه، يقـول ابـن      ما من عجز عن دفع هذا املبلغ الزهيد، فإن الفقهاء أسقطوه          أو
  ����". تسقط اجلزية بزوال الرقبة أو عجزها عن األداء : "القيم

����".وتسقط اجلزية عن الفقري وعن الشيخ وعن الزِمن: "قال القاضي أبو يعلى

ويف مقابل هذه الدنانري املعدودات فإن املسلمني يلتزمون بالدفاع عن أهـل الذمـة            
  . هم يف سبيل محاية أهل ذمتهمومحايتهم، ولو أدى ذلك إىل إزهاق أرواح

وأن نصر آل ذي مرحـب      : " لربيعة احلضرمي، إذ يقول    �Uفقد ضمنه كتاب النيب     
�� ��". على مجاعة املسلمني ، وأن أرضهم بريئة من اجلور

 نقاتل عنكم من : "للمقوقس عظيم القبط ، حني قال   ومبثله ضمن عبادة بن الصامت      
دمائكم وأموالكم، ونقوم بذلك عـنكم إن       ناوأكم وعرض لكم يف شيء من أرضكم و       

  ��...".كنتم يف ذمتنا ، وكان لكم به عهد علينا 
  وإال فـال ،فإن منعناكم فلنا اجلزيـة : "وكتب خالد ألهل بعض النواحي يف العراق    

������."محىت مننعك

 وذلك أن اجلزية إمنا تؤخذ منهم علـى وجـه العـوض             : " قال أبو الوليد الباجي   
������ ".م املسلمني والذب عنهم واحلماية هلإلقامتهم يف بالد

 مـن   ا قيام املسلمني بـه    ، واعتربو  على حق أهل الذمة باحلماية     أكد فقهاء اإلسالم  و
  .الوفاء بالعهود الذي حترسه الشريعة وتأمر به

                                                
  ).������( روح الدين اإلسالمي، عفيف طبارة ����
��).������/��( أحكام أهل الذمة 2

��).������( األحكام السلطانية 3

��) .  ������/�� (الكربىطبقات رواه ابن سعد يف ال 4

  ) .  ����( رواه ابن عبد احلكم يف فتوح مصر وأخبارها 5
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عنـهم  : أحدمها: ويلتزم ـ أي اإلمام ـ هلم ببذل حقَّني  : "قال املاوردي الكـف .
  ��". يكونوا بالكف آمنني، وباحلماية حمروسنياحلماية هلم، ل: والثاِني

 وقال النووي" :           ا وماالً، ودفـعتلفه عليهم، نفسعنهم، وضمان ما ن ويلزمنا الكف
  ��". أهِل احلرب عنهم
  ��".النصرة عن بدل وهي ،عام كل يف الذمة أهل على جتب اجلزية: "قال ابن قدامة

 ال جتد له نظرياً عند أمة مـن األمـم،           وينقل القرايف عن ابن حزم إمجاعاً للمسلمني      
من كان يف الذمة، وجاء أهل احلرب إىل بالدنا يقصدونه، وجب علينا أن خنرج             : "فيقول

لقتاهلم بالكراع والسالح، ومنوت دون ذلك، صوناً ملن هو يف ذمة اهللا تعـاىل وذمـة                
  ��". فإن تسليمه دون ذلك إمهال لعقد الذمة؛�Uرسوله 

فعقد يؤدي إىل إتالف النفوس واألموال صوناً ملقتضاه عـن          : "ول فيق القرايفويعلق  
  ��".الضياع إنه لعظيم

ـ  وهم يف ديار اإلسالم،       أهل الذمة  وال يسقط واجب املسلمني حبماية     ل ميتـد إىل    ب
جيب على اإلمام حفـظ     : "لبنا عليهم، يقول ابن النجار احلنبلي     إطالق أسراهم الذين غُ   

  ��".  ودفع من قصدهم بأذى،وفك أسرهم ، ومنع من يؤذيهم،أهل الذمة
مـن   ر قطلوشاه على دمشق يف أوائل القرن الثامن اهلجري، وأسر     االتت  أغار أمري  وملا

، ذهب إليه اإلمام ابن تيمية ومعه مجع من         املسلمني والذميني من النصارى واليهود عدداً     
 الذميني، فقال له     األسرى  ومل يطلق  ،العلماء، وطلبوا فك األسرى، فسمح له باملسلمني      

 فإنـا    الذين هم أهل ذمتنـا،     ، مجيع من معك من اليهود والنصارى      بل ":شيخ اإلسالم 
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فأطلقهم األمري التتـري    ،  " وال من أهل الذمة    ،من أهل امللة    ال ، وال ندع أسرياً   نفتكهم،
  ��. مجيعاً

هل الذمة، بل تسري على كل من كـان بـبالد   أوهذه األحكام الشرعية ال ختتص ب    
يقـول  هل ذمة كمـا سـبق بيانـه،         عاً أ فإم مجي سلمني من املعاهدين واملستأمنني،     امل

 فحاهلم كحاِل أهل الذمة     ؛قد بينا أنّ املستأمنني فينا إذا مل يكونوا أهل منعة         : "السرخسي
  . يف وجوب نصرِتهم على أمري املسلمني، ودفع الظلم عنهم؛ ألنهم حتت واليته

ى اإلمام واملسلمني اتباعهم الستنقاذهم من أيدي املشركني        أال ترى أنه كان جيب عل     
الذين قهروهم ما مل يدخلوا حصونهم ومدائنهم، كما جيب عليهم ذلك إذا وقع الظهور              
على املسلمني، أو على أهل الذمة؟ وكذلك لو أنّ هؤالء املستأمنني كانوا من أهـل دار                

  ��".املوادعة، دخلوا إلينا بتلك املوادعة
 عجز املسلمون عن محاية أهل الذمة ردوا إليهم ما أخذوه من اجلزية لفـوات               وحني

وغـريه مـن    روى القاضي أبو يوسف يف كتاب اخلـراج         شرطها، وهو احلماية، فقد     
 فاشـتد   جبموع الـروم، على أيب عبيدة تتابعت   األخبار   أنعن مكحول   أصحاب السري   

 ممن خلَّفه يف املدن الـيت صـاحل         ذلك عليه وعلى املسلمني، فكتب أبو عبيدة لكل والٍ        
أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جيب منهم من اجلزية واخلراج، كتب إليهم أن يقولـوا       

 ألنه قد بلغنا ما مجع لنا من اجلموع، وإنكم قد اشترطتم          ، إمنا رددنا عليكم أموالكم    :هلم
 وحنن لكم   ،نا منكم نا ال نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذ         إ و ،علينا أن مننعكم  

  ��". إن نصرنا اهللا عليهم؛ على الشرط وما كان بيننا وبينكم 
الذود عن بالدهم أسقط عنهم املسلمون اجلزيـة،        بوحني قام أهل الذمة باملشاركة      

أرمينيـة بـني   " لوران املؤرخ الفرنسي يف كتابـه   مع األرمن، يقول�Wكما صنع معاوية   
سنوا استقبال املسلمني ليتحرروا من ربقة بيزنطـة،        ن األرمن أح  إ": " بيزنطة واإلسالم 

وحتالفوا معهم ليستعينوا م على مقاتلة اخلزر، وترك العرب هلم أوضاعهم اليت ألفوهـا     
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م، إىل القائد تيودور رختوين وجلميع أبناء ������وساروا عليها، والعهد أعطاه معاوية سنة     
ذ منهم جزية ثالث سنني، مث يبـذلون        أن ال يأخ  ( :جنسه ماداموا راغبني فيه، ويف مجلته     

وا، كما عاهدوه وأوثقوه على أن يقوموا حباجة مخسة عشر ألف مقاتل من             ؤبعدها ما شا  
ا أمراء وال قادة وال ي من اجلزية، وأن ال يرسل اخلليفة إىل معاقل أرمين         الفرسان منهم بدالً  

وأشـهد  . ه من جندات  وإذا أغار عليهم الروم أمدهم بكل ما يريدون       ...  وال قضاة  خيالً
  ��. ) اهللا على ذلكمعاويةُ

 وأن  ،بالقيام بالدفاع عن ثغرهم مع املـسلمني      ) نطاكياأقريباً من   (وملا تعهد اجلرامجة    
اجلزية، بل صاحلهم على     �W أسقط عنهم أبو عبيدة      ؛هلمعواناً  أعيوناً للمسلمني و  يكونوا  

  2.ملسلمنيأن ينفلوا مع املسلمني إذا غنموا يف حرم إىل جانب ا
كانوا عيونـاً   : " أهل السامرة فأسقط عنهم اجلزية ، يقول البالذري        �Wومبثله صاحل   

  3".دالء للمسلمني على جزية رؤوسهمأو
 يقوم حبمايتها عمن يةاجلز رفعوأما أهل جرجان، فقد نقل الطربي أن سويد بن مقرن       

 علـيكم  أن على ،ملنعةا وعلينا ،الذمة لكم إن : "، وكتب هلم بذلك كتاباً جاء فيه      منهم
 بـه  اسـتعنا  ومن ،حامل كل على ،طاقتكم قدر على سنة كل يف) أي اجلزية ( اجلزاء من

 وأمواهلم أنفسهم على األمان وهلم ،جزائه من عوضاً معونته يف) جزيته( جزاؤه فله منكم
 الـسبيل  ابـن  وأرشدوا أدوا ما ؛إليهم هو ذلك من شيء يغري وال ،وشرائعهم ومللهم

  4". غل وال سل منهم يبد ومل ،املسلمني وقروا ونصحوا
، فقد أعطـاهم     أذربيجان هلأل اخلطاب بن عمر عامل فرقد بن عتبة ومثله ما كتبه  

 قدر على ،اجلزية يؤدوا أن على ،وشرائعهم ومللهم وأمواهلم أنفسهم على األمان كلهم"
ـ  من شيء يديه يف ليس نزِم وال ،امرأة وال صيب على ليس طاقتهم  متعبـد  وال ،دنياال
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أي دعي للمشاركة يف    ( سنة يف منهم حشر ومن ... شيء الدنيا من يديه يف ليس متخل
  ".السنة تلك جزاء عنه وضع) الدفاع

 كـان  عمـر  أن وذلك " مث يضيف الطربي بأن عتبة قدم بالكتاب على اخلليفة عمر 
  ��".عنه به جزهموحي ،الظلم بذلك عليهم حيجر ،سنة كل يف املوسم مبوافاة عماله يأخذ

 ينفـروا  أن : "ومثله أيضاً كتب سراقة بن عمرو ألهل أرمينيا، فقد تضمن عهدهم          
 اجلزاء توضع أن على ؛صالحاً الوايل رآه ؛ينب مل أو ناب أمر لكل وينفذوا ،غارة لكل
 فعليه وقعد منهم عنه استغىن ومن ،جزائهم من عوض واحلشر .. ذلك إىل أجاب عمن
  2". عنهم ذلك وضع حشروا فإن..  اجلزاء من ذربيجانأ أهل على ما مثل

إذ  أشبهت ما نسميه اليوم باخلدمـة العـسكرية،          حق آلدم ميتز أن يرى اجلزية     لذا  
وكانت هذه اجلزية أشبه بضريبة الدفاع الوطين، فكان ال يدفعها إال الرجـل             : " يقول

  3". القادر على محل السالح 
ومل يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على   : "قولويوافقه املؤرخ توماس أرنولد، في    

 لوناً من ألوان العقاب المتنـاعهم       - كما يريدنا بعض الباحثني على الظن        -املسيحيني  
وهم غري املسلمني من رعايا     . عن قبول اإلسالم، وإمنا كانوا يؤدوا مع سائر أهل الذمة         
اجليش، يف مقابل احلماية الـيت      الدولة الذين كانت حتول ديانتهم بينهم وبني اخلدمة يف          

��4". كفلتها هلم سيوف املسلمني

ومل تكن هذه الضريبة تفرض إال على غري املسلمني القادرين          : " ويقول ول ديورانت  
 من اخلدمة العـسكرية     هذه الضريبة وكان الذميون يعفون يف نظري      .. على محل السالح    

  5". وكان هلم على احلكومة أن حتميهم .. 
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الضرائب ليست فادحـة    "أن  قوله ب  فان فلوتن    دكتور علي اخلربوطلي عن   نقل ال وي
بالنسبة ملا كانت تقوم به احلكومة العربية من بناء الطرق وحفر الترع وتوطيد األمن وما               
إىل ذلك من ضروب اإلصالح، واحلقيقة أن اجلزية مل تكن عقاباً ألهل الذمة، فهي نظري               

����".ية املسلمني هلممن اجلندية ويف مقابل محاإعفائهم 

وحني يعجز دافع اجلزية عنها فإا تسقط عنه، ال بل يدفع له من بيت مال املسلمني                
 إذا اجتمعت علـى     : " ، ويقول أبو الوليد الباجي     – كما سبق بيانه     –ما يكفيه ويقوته    

 �ì وتتداخل يف قـول أيب حنيفـة  �ìالذمي جزية سنتني أو أكثر مل تتداخل يف قول الشافعي  
 والظاهر من مذهب مالٍك أنه إن كان فر منها أخذ منـه             �ìعليه جزية سنٍة واحدةٍ   وجتب  

�� ومل يبق يف ذمته ما يعجز عنه من السنني�ì وإن كان ذلك لعجٍز مل تتداخل      �ìللسنني املاضية 

������ ��"ه وهذا القول مبين على أن الفقري ال جزية عليه وال تبقى يف ذمت����

نعوا عن أدائها مع التمكني فجائز، فأما مع تبني         وأما عقوبتهم إذا امت   : "قال القرطيب 
عجزهم فال حتل عقوبتهم، ألن من عجز عن اجلزية سقطت عنه، وال يكلف األغنيـاء               

  ��". أداءها عن الفقراء
وكل مـن  ,  أي عن طيب نفس : " فقال ابن حجر<� عن يٍد @�: وأما عن تفسري قوله  

 عن  @�: وقيل معىن قوله    . عن يد   أطاع لقاهٍر وأعطاه عن طيب نفس من يد فقد أعطاه           
  4". يعطيها من يده وال يبعث ا:وقيل,  أي نعمة منكم عليهم <�يد 

، فهو معىن ال ميكن أن يتناىف       ^� وهم صاغرون    `�: وأما األمر بالصغار الوارد يف قوله     
من وجوب الرب والعدل، وحرمة الظلم والعنت، وهو مـا   �Uمع ما رأيناه يف أقوال النيب    

اء اإلسالم ، ففسره الشافعي بأن جتري عليهم أحكام اإلسالم، أي العامة منها،         فهمه علم 
  .فاجلزية عالمة على خضوع األمة املغلوبة للخصائص العامة لألمة الغالبة
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أن : "وفسره التابعي عكرمة موىل ابن عباس بصورة دفع اجلزية للمـسلمني، فقـال          
نت اليد املعطية على العادة هي العالية، طلب      ، إذ ملا كا   "يكونوا قياماً، واآلخذ هلا جلوساً    

منهم أن يشعروا العاطي للجزية بتفضلهم عليه، ال بفضله عليهم، يقـول القـرطيب يف               
فجعل يد املعطي يف الصدقة عليا، وجعل يد املعطي يف اجلزية سـفلى، ويـد               : "تفسريه

  ��".اآلخذ عليا
 أن األئمـة  احترز ؛السفلة اآلخذ ويد ،العليا املعطي يد كانت ملا : "وقال ابن القيم  

 اآلخذ ويد ،السفلى املعطي يد تكون وجه على وأخذوها ،اجلزية يف كذلك األمر يكون
  ��."العليا

ه قبحة يف معىن الصغار فهي مما اسـتقبح وأما ما نقل عن بعض الفقهاء من صور مست  
 وتؤخذ" :هلمالعلماء وأنكروه، ومنه ما نقله تقي الدين احلصين الشافعي عن بعضهم بقو           

 يده خيرج أن ويأمره ،جالساً واملسلم ،قائماً الذمي يكون بأن ؛واإلهانة الصغار وجه على
 املـستويف  ويأخذ ،امليزان كفة يف معه ما ويصب ،رأسه ويطأطئ ،ظهره وحيين ،جيبه من

  ".واألذن املاضغ بني اللحم جممع ويف ،هلزمته يف ويضرب ،بلحيته
 ذكرهـا  وإمنا ،معتمداً أصالً هلا نعلم وال ،باطلة اهليئة ذهه": بقوله النووي وتعقبها

 الصالة عليه أنه ينقل ومل ،اخترعها من على وردها ،ببطالا اجلزم فالصواب .. بعضهم
  ��".منها شيئاً فعل الراشدين اخللفاء من أحد وال والسالم

 دليل ال مما هكل وهذا: "وملا ذكر ابن القيم صوراً شبيهة ذكرها الفقهاء عقّب بقوله         
، ذلـك  فعلوا أم الصحابة عن وال اهللا رسول عن نقل وال ،اآلية ىمقتض هو وال عليه

 فإن ،اجلزية وإعطاء عليهم امللة أحكام جلريان التزامهم هو الصغار أن اآلية يف والصواب
  ��".الصغار هو ذلك التزام
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  �� ".الديون كأخذ برفق تؤخذ":  العلماء قوهلممجهور عنالنووي ونقل 
وليست احلماية السبب الوحيد الذي ألجله شرعت اجلزية، بل ذكر العلماء أموراً ،             
منها أن اجلزية والصغار وسيلة ضغط حمدودة تدفع الـذمي إىل التفكـر يف اإلسـالم                

  . على حماسنه واالهتداء إليه والفوز باجلنةواالطالع
لـذل الـذي يلحقهـم      احلكمة يف وضع اجلزية أن ا     : قال العلماء : " قال ابن حجر  

وحيملهم على الدخول يف اإلسالم مع ما يف خمالطة املسلمني من االطالع على حماسـن               
���� ��".اإلسالم
����

                                                
������/��(كفاية األخيار  ��.(��

������/��(فتح الباري  ��(.��
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 خامتة 
 رمحة للعاملني ، وارتـضى      �H الذي أرسل به اهللا تعاىل حممداً         اإلسالم دين اهللا اخلامت    -

  .دينه من بني سائر األديان ديناً
اإلنسان يف البقاء على دينه، وأن ال يكـره علـى            إىل رعاية حرية      اإلسالم سبق  -

  .تركه، كما ضمن حرية العبادة وسالمة دورها
مان والعهد مصطلحات أطلقها الفقهاء املـسلمون علـى غـري            أهل الذمة واأل   -

إىل بالد اإلسالم، وتفيد أن هـؤالء يف عهـد املـسلمني            املسلمني املقيمني أو الوافدين     
  .محايتهمذمتهم وو

اإلسالم بوجود األديان جتانساً مع اعترافه حبتمية اخلالف وبقدرة اإلنسان           اعترف   -
  .على التمييز واالختيار

 اإلكراه على اإلسالم سوءة مل يصنعها املسلمون طوال تارخيهم بـسبب قطعيـة              -
  .النصوص احملرمة لذلك، وقد شهد هلذا املؤرخون الغربيون وغريهم

 فرقاً من   هل الذمة وحراسة حقوقهم   أعاية   حرص فقهاء اإلسالم وملوكهم على ر      -
  . ملن ظلمهم واعتدى عليهم�Hالنيب  وعيد
 اهللا حيب املسلم الذي يعدل ويرب أهل الذمة بصور الرب املختلفة من صلة وهديـة                -

  .وعيادة وضيافة وإكرام
 أدركت األمم عظمة اإلسالم ومساحة دين الفاحتني ، فأحسنت استقباهلم وكانـت     -

  .ى حفظ الثغور ورد العدوانعوناً هلم عل
 مشل اإلسالم بتعاليمه أهل الذمة يف نظامه التكافلي، فتحول الـذمي مـن دافـع        -

  .للجزية إىل مكفول من قبل اتمع املسلم
 اجلزية نظام عرفته األمم قدمياً كما شرعته الكتب املقدسة عند اليهود والنصارى،             -

معدودة ليها ضمانات فريدة يف مقابل دنانري       ضاف إ أن اإلسالم مسا ذه الشريعة، و      أ بيد
  .سارع املغلوبون إىل دفعها
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 فهرس املصادر واملراجع
�x ،هـ�������� األحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء احلنبلي، دار الفكر.  
�x      ،يوسف أمحـد البكـري وشـاكر     :  حتقيق أحكام أهل الذمة، ابن قيم اجلوزية

   .هـ��������العاروري، دار ابن حزم، الدمام، 
�x  لـس األ        اإلسالم وأعلـى للـشؤون    هل الذمة، علي حسن اخلربـوطلي، ا

  . هـ��������اإلسالمية، القاهرة، 
�x      ،دار  ��حممد خليـل هـراس، ط     :  حتقيق األموال، أبو عبيد القاسم بن سالم ،

  .هـ��������الفكر للطباعة والنشر، 
�x     مركز امللك فيـصل      شاكر ذيب فياض  . د: األموال، محيد بن زجنويه، حتقيق ،

��.هـ�������� ث والدراسات اإلسالمية،لبحو

�x     حسن حبـشي، ط   : ترتون، ترمجة وتعليق  . س.أ. أهل الذمة يف اإلسالم، د�� ،
����اهليئة املصرية العامة للكتاب، ��  .م��

�x  مم وامللوك، حممد بن جرير الطربي، دار الكتب العلميـة، بـريوت،          تاريخ األ
��.هـ��������

�x  ،دار البيان العريبد عمر، علي حمم: قيقحتتاريخ عمر، أبو الفرج ابن اجلوزي.  
�x حتفة األحوذي، حممد عبد الرمحن املباركفوري، دار الكتب العلمية، بريوت.  
�x  ،هـ��������تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ، دار الفكر ، بريوت.  
�x  ،هـ��������جامع البيان، حممد بن جرير الطربي، دار الفكر، بريوت.  
�x       دار  ��أمحد الربدوين، ط  : ، حتقيق اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا القرطيب ،

  .هـ��������الشعب، القاهرة، 
�x  حممـد عبـد     :، آدم متز، تعريب    يف القرن الرابع اهلجري    احلضارة اإلسالمية 

  .هـ��������، دار الكتاب العريب، بريوت، ��اهلادي أبو ريدة، ط
�x    ،عادل زعيتر، مطبعة عيـسى البـايب        :وستاف لوبون، ترمجة  غحضارة العرب 

  .احلليب
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�x  ري املسلمني يف بالد اإلسالم، صاحل حـسني العايـد، دار أشـبيليا،             حقوق غ
  .هـ��������

�x  ،هـ��������اخلراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، املطبعة السلفية، القاهرة.  
�x دار العلم للماليني، ����روح الدين اإلسالمي، عفيف طبارة، ط ،����  .م����
�x       لس األعلى للـشؤون اإلسـالمية،  مساحة اإلسالم، أمحد احلويف، إصدارات ا

��������.م��

�x     صالح الـدين املنجـد،   : شرح السري الكبري، حممد بن احلسن الشيباين، حتقيق
  ].بدون معلومات نشر[

�x       دار إحياء التراث، بريوت،     ��شرح النووي على صحيح مسلم، النووي، ط ،
������  .هـ��

�x      فاروق بيضون وكمال : مشس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكه، ترمجة
  .هـ�������� دار صادر، بريوت، ،����دسوقي، ط 

�x الطبقات الكربى، ابن سعد، دار صادر ، بريوت.��

�x  ،تمع املسلم، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبةغري املسلمني يف ا������  .هـ��
�x  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار املعرفة، بريوت��������  .هـ
�x  ،هـ��������فتوح البلدان، أمحد بن حيىي البالذري، مؤسسة املعارف ، بريوت.  
�x   بن عبد احلكم، طبع يف مدينـة       خبارها، أبو القاسم عبد الرمحن      فتوح مصر وأ

  .ليدن
�x  بدون معلومات نشر[الفروق، أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف.[  
�x فن احلكم يف اإلسالم، مصطفى أبو زيد فهمي، املكتب املصري احلديث.  
�x                باب قالوا عن اإلسـالم، عمـاد الـدين خليـل، النـدوة العامليـة للـش

  .هـ��������اإلسالمي،
�x    مطبعة جلنـة التـأليف   ��قصة احلضارة، ول ديورانت، ترمجة حممد بدران، ط ،

  .م��������والترمجة والنشر، 
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�x              ،املنتقى شرح موطأ إمام دار اهلجرة، أبو الوليد الباجي، مطبعة دار الـسعادة
  .هـ��������
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 الفهرس
��مقدمة

��التمهید

حقوق غري املـسلمني يف اتمـع       : املبحث األول 
��املسلم

��ضمان حرية املعتقد: أوالً 

�� حتمية اخلالف وطبيعته.أ
�� مهمة املسلمني الدعوة إىل اهللا ال أسلمة الناس.ب

��التكرمي اإلهلي لإلنسان، ومبدأ عدم اإلكراه على الدين. ج

��حرية ممارسة العبادة وضمان سالمة دورها: ثانياً

��هم شهادات املؤرخني الغربيني على مساحة املسلمني مع غري

��حسن العشرة واملعاملة احلسنة: ثالثاً 

��العدل يف معاملتهم ورفع الظلم عنهم : رابعاً 
��التكافل االجتماعي: خامساً 

��اجلزیة: املبحث الثاني 
�� والتاريخ اإلنسايناجلزية يف اللغة واالصطالح. أ

��شرعة اجلزية يف اإلسالم. ب
��خامتة 

��فهرس املصادر واملراجع
��الفهرس

������
  


