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جاء الإ�سالم للنا�س كافة دون ا�ستثناء، قال تعالى: ژ ۀ  ہ  ہ ہ  
ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ   ژ )1(، فمن اآمن بهذا 
والآخرة، ومن  الدنيا  باخلري يف  و�سيظفر  امل�ستقيم،  الطريق  اإلى  اهتدى  فقد  الدين 
اأعر�س عنه فهو حرٌّ يف اختياره ل يجرب على اعتناق الإ�سالم، ومع ذلك يحظى 
بكامل حقوقه باعتباره اإن�ساناً يف ظل هذا الدين العظيم، فالإن�سان مكرم لأنه اإن�سان، 
له اهلل على كثري ممن خلقه، وَخلَقه اهلل يف اأح�سن تقومي، وزّوده  منذ بدء اخلليقة، وف�سّ
بالعقل وكل ما ميكنه من احلياة الكرمية، كما �سّخر له الكثري من املخلوقات لي�ستفيد 
منها يف حياته. وجاء الإ�سالم بالعـدالة املطلقــة يف جميع الأوقات يف ال�سلم ويف 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ژ  احلرب، قال تعالى:  
ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې  
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  
ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب   ژ )2(، وكما اأمر اهلل 
بالعدل فقد نهى عن الظلم)3(، ولذلك فاإنه عندما انت�رش الإ�سالم يف الأر�س، وكان 
لهم  الإ�سالمية حفظت  الدولة  فاإن  ديانته،  الإ�سالم وبقي على  يعتنق  هناك من مل 

)11  �شورة �شباأ، الآية 28.

)12  �شورة املائدة، اآية 8.

))1  هدايات، �شور الرحمن: التعاي�ش ال�شلمي بني امل�شلمني وغريهم داخل دولة واحدة ) دار ال�شالم للطباعة والن�شر 
والتوزيع،القاهرة، م�صر، ط1،  2001م1  �ش )27-2.
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حقوقهم كاملة، وعا�سوا يف ظل الدولة الإ�سالمية متمتعني بحقوقهم كاملة، فحماية 
حقوق الإن�سان يف ال�رشيعة هي لكل اإن�سان ولي�س لالإن�سان امل�سلم فقط.

العرب  "اإن  بابه:  غيثو  البطريك  يقـول  احلقيقة،  بهـذه  الن�سارى  هـوؤلء  اأقـر  وقد 
الذين مّكنهم الرّب من ال�سيطرة على العامل يعاملوننا كما تعرفون، اإنهم لي�سو باأعداء 
للن�رشانية، بل ميتدحون ملتنا، ويوقرون ق�سي�سينا وقدي�سينا، وميّدون يـد املعونة اإلـى 
كنائ�سنا واأديـرتنا")4(. وقال ول ديورانت: "لقد كان اأهل الذمة امل�سيحيون والزرد�ستيون 
واليهود وال�سابئون يتمتعون يف عهد اخلالفة الأموية بدرجة من الت�سامح ل جند نظرياً 
دينهم،  �سعائر  ممار�سة  اأحراراً يف  كانوا  فلقد  الأيام،  امل�سيحية يف هذه  البالد  لها يف 
فيه  يخ�سعون  ذاتي  بحكم  يتمتعون  وكانوا  ومعابدهم...  بكنائ�سهم  واحتفظوا 
وهذه املعاملة احل�سنة التي اأبداها امل�سلمون ملخالفي  لعلمائهم وق�ساتهم وقوانينهم"، 
الذي  نف�سه،  الإ�سالم  دين  اأ�س�س  من  منطلقة  هي  بل  غريبة،  اأو  طارئة  لي�ست  دينهم 
لكونه  الإن�سان  كرامة  حفظ  الأول:  الأ�سا�س  هذا:  يف  را�سخني  اأ�سا�سني  على  يقوم 
اإن�ساناً، والأ�سا�س الآخر  كفالة حرّية العتقاد")5(، فحقوق الإن�سان يف ظل هذا الدين 
احلنيف هي للجميع دون ا�ستثناء بغ�سِّ النظر عن الدين اأو العرق اأو اجلن�س اأو اللون، 
وللتعرف على حماية الإ�سالم حلقوق غري امل�سلمني ل بد من التعريف بغري امل�سلمني 
يف الدولة الإ�سالمية.  والذين ل يخرجون يف هذه احلال عن اأحد نوعني: اإما: اأنا�س 
الإ�سالم  حكم  حتت  يكونوا  اأن  على  امل�سلمني  وعاهدوا  الإ�سالم  دار  يف  يقيمون 
و�سلطان امل�سلمني،وي�سمون اأهل الذمة، واإما: اأنا�س دخلوا دار الإ�سالم باأمان اأهلها من 

اأفراد دول غري اإ�سالمية، يقيمون فيها مدة زمنية موؤقتة، وهوؤلء هم امل�ستاأمنون.

))1  امل�صدر الأ�صلي؛ العايد، �صالح بن ح�صني: حقوق غري امل�صلمني يف بالد الإ�صالم ) دار ا�صبيليا للن�صر والتوزيع، 
الريا�ض، ال�صعودية، ط1، 22)1هـ1 �ش 6.

والتوزيع،  للن�صر  ا�صبيليا  دار   ( الإ�صالم  بالد  يف  امل�صلمني  غري  حقوق  ح�صني:  بن  �صالح  العايد،  الأ�صلي؛  امل�صدر    1((
الريا�ض، ال�صعودية، ط1، 22)1هـ1 �ش 6.
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 اأهل الذمة

اأواًل: تعريف الذمة: 

ة: العهد والَكفالُة، وجمعها  مَّ ُة، بالك�رش: الَعْهُد، والَكفالَُة)6( والذِّ مَّ اأ- يف اللغة: الذِّ
تي َرِهيُنه، واأَنا به  ة اأَي حق. ويف حديث علّي ر�سي اهلل عنه: ِذمَّ ِذماٌم. وفالن له ِذمَّ
ماُم:  مامُة: احُلْرَمُة؛ والذِّ ماُم والذِّ زعيم، اأَي �سماين وعهدي َرْهٌن يف الوفاء به. والذِّ
ِة،  مَّ الذِّ اأَهَل  العهد  اأَهُل  ي�سمى  ذلك  ومن  ُة،  املََذمَّ يَّْعَتها  �سَ اإِذا  تَْلزمك  حرمة  كل 
عهد.  له  رجل  معناه   : يٌّ ِذمِّ ورجل  كلهم.  امل�رشكني  من  اجلزية  يوؤدون  الذين  هم 
قال: وقال  العقد.  اأَهل  ُة  مَّ الذِّ قال اجلوهري:  ِة:  مَّ الذِّ اإِلى  من�سوب  العهد،  ُة:  مَّ والذِّ
وقوم  ِتِهْم اأَدناهم"،  ّمُة: الأَمان يف قوله، عليه ال�سالم: "وي�سعى بِذمَّ اأَبو عبيدة، الذِّ
امل�سلمني  ًة لدخولهم يف عهد  ِذمَّ ِة  مَّ الذِّ اأَهل  َي  ٍة، و�ُسمِّ ِذمَّ اأَي: ذوو  ُمعاهدون،  ٌة  ِذمَّ

واأَمانهم)7(.
نق�سه  لأن  العهد،  لغة:  "الذمة  بقوله:  اجلرجاين  عرفها  ال�سطالح:  يف  ب- 
به  ال�سخ�س  َي�سري  و�سف  باأنها  فعّرفها  و�سفاً،  جعلها  من  ومنهم  م،  الذَّ يوجب 
فاإن  َعهد،  لها  نف�س  باأنها  فعّرفها  ذاتاً،  من جعلها  ومنهم  وعليه،  له  لالإيجاب  اأهاًل 
الإن�سان ُيولد وله ذمة �ساحلة للوجوب له وعليه، عند جميع الفقهاء بخالف �سائر 

احليوانات")8(.
اأهل الذمة عبارة عمن  "�سار يف ا�سطالح كثري من الفقهاء  ويقول ابن القيم:  
اأن  على  امل�سلمني  عاهدوا  قد  وهوؤلء  موؤبدة،  ذمة  لهم  وهوؤلء  اجلزية،  يوؤدي 

)16  الفيـروز اآبـادي: القامــو�ض املحيــط )موؤ�ص�صة الر�صالة، لبنان، بريوت، )1)1هـ، ،ط )، )199م 1 �ش )))1.

)17 ابـن منظـور: ل�صان العرب،اأعاد بناءه: يو�صف خياط )دار اجليل ، بريوت،د.ط، 08)1هـ 1 ج)، �ش  9)-60. 

)18   اجلرجاين، علي بن حممد بن علي: التعريفات )دار الكتاب العربي، بريوت، لبنان، د.ط، 2002م1 �ش 91.
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يجري عليهم حكم اهلل ور�سوله، اإذ هم مقيمون يف الدار التي يجري فيها حكم اهلل 
ور�سوله")9(.

وعرفه احلنفية: باأنه الأمان املوؤبد)10(.  
اأبدي ي�رشي على من  الذمة هو عقد غري موؤقت، بل هو  ال�سافعية: عقد  وعند 

عقده مع امل�سلمني وعلى ذريته من بعده)11(.
اجلزية،  بذل  ب�رشط  كفره  على  الكفار  بع�ض  "اإقرار  هو  باأنه  احلنابلة:  وعرفه 

والتزام اأحكام امللة")12(.
ومن تعريفات الفقهاء للذمة والذميني "ميكن القول باأن اأهل الذمة اأو الذميني عند 
الفقهاء هم امل�ستوطنون من غري امل�سلمني، العقالء الأحرار الذكور القادرون على 
حمل ال�سالح والقتال،  الذين ارت�سوا العي�س يف دار الإ�سالم، ولهم ذمة موؤبدة على 
اأرواحهم واأعرا�سهم واأموالهم، مع ممار�ستهم لدياناتهم، وقد تعهدوا يف مقابل ذلك 
بدفع مبلغ من املال يتنا�سب مع قدرتهم املالية دون اإجحاف اأو �سطط، وهو ما يطلق 
مع التزامهم باحرتام اأحكام الإ�سالم ونظامه العام، واإطالق  عليه ا�سم "اجلزية"، 
هذا اللقب عليهم اإ�سارة اإلى اأن لهم عهد اهلل وعهد ر�سوله، وعهد جماعة امل�سلمني: 
اأن يعي�سوا يف حماية الإ�سالم، ويف كنف املجتمع الإ�سالمي، اآمنني مطمئنني، فهم 
يف اأمان امل�سلمني و�سمانهم، بناء على عقد الذمة، وهم معددون من رعايا الدولة 
الإ�سالمية بحكم هذا العقد الذي عقدوه مع امل�سلمني، وقد عاهدوا امل�سلمني على 

)19  ابن القيم، حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية: اأحكام اأهل الذمة، درا�صة وحتقيق طه عبدالروؤوف �صعد )دار الكتب 
العلمية، بريوت، لبنان، ط2، 2002م1، ج )، �ش )1. 

)110   الكا�صاين، عالء الدين اأبو بكر بن م�صعود : كتاب بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع ) دار الكتب العلمية، بريوت، 
لبنان، ط2، 1986م1 ج7، �ش 109.

)111  ال�صربيني، حممد: مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج ) �صركة مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي 
واأولده، القاهرة، م�صر، د.ط، 8)19م1  ج)، �ش �ش ))2-))2.

)112  البهوتي، من�صور بن يون�ض: ك�صاف القناع عن منت الإقناع ) دار الفكر للطباعة والن�صر والتوزيع، بريوت، لبنان، 
د.ط، 1982م1 ج)، �ش 116.
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اأن يجري عليهم حكم اهلل ور�سوله ما داموا مقيمني يف دار الإ�سالم")13(.

ثانيًا: م�سروعية عقد الذمة:

القراآن الكرمي،  للن�س عليه يف  الذمة، وذلك  الفقهاء على م�رشوعية عقد  اتفق 
وال�سنة النبوية املطهرة، واإجماع امل�سلمني:

 الدليل من القراآن الكرمي:

 قوله تعالى:  ژ چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ژ )14(، "فهذه الآية نزلت بعد فتح مكة، 
وحددت نهاية القتال باإعطاء اجلزية، وهي تدل على العهد والعقد والتفاق ، لأن 
املجازاة،  من  ماأخوذ  به،  امللتزم  املال  على  وتطلق  الذمة،  عقد  على  تطلق  اجلزية 
لأنها تقت�سي الكف عن القتال، ومتكن غري امل�سلمني من ال�سكنى يف دار الإ�سالم، 
وقيل: اإنها ماأخوذة من اجلزاء مبعنى الق�ساء، اأي جزاء على الأمان لهم، واإقامتهم 
مع امل�سلمني مع احلماية والدفاع عنهم، وقد التزم الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
بهذه الآية وطبقها يف القتال، واأمر بها اأ�سحابه، وخ�س القراآن الكرمي اأهل الكتاب 

بالذكر، اإكراماً لكتابهم")15(.

الـدليل مـن ال�سنـة :

   عن علي وابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

))11  الطيار، علي بن عبدالرحمن: حقـوق غيــر امل�صلميـن فــي الـدولة الإ�صالمية )د.ن،  ط2، 27)1هـ1 �ش 7).

))11  �شورة التوبة، الآية 29.

))11  الزحيلي، حممد م�صطفى: الإ�صالم والذمة، �صمن كتاب ي�صم عدة اأبحاث بعنوان: معاملة غري امل�صلمني يف الإ�صالم  
)املجمع امللكي لبحوث احل�صارة الإ�صالمية، موؤ�ص�صة اآل البيت، عمان، الأردن، د.ط، 1989م1 ج1، �ش )12.
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"امل�سلمون تتكافاأ دماوؤهم، وي�سعى بذمتهم اأدناهم")16(.
وعن �سليمان بن بريدة عن اأبيه، قال: "كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإذا 
ر اأمرياً على جي�س اأو �رشية، اأو�ساه يف خا�سته بتقوى اهلل، ومن معه من امل�سلمني  اأمَّ
وا،  خرياً، ثم قال: اغزوا با�سم اهلل يف �سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا ول تغلُّ
ول تغدروا، ول متثِّلوا، ول تقتلوا وليداً، واإذا لقيت عدوك من امل�رشكني فادعهم 
اإلى ثالث خ�سال اأو خالل، فاأيتهن ما اأجابوك فاقبل منهم، وكّف عنهم، ثم ادعهم 
من  التحول  اإلى  ادعهم  ثم  عنهم،  وكّف  منهم  فاقبل  اأجابوك  فاإن  الإ�سالم،  اإلى 
دارهم اإلى دار املهاجرين، واأخربهم اأنهم اإن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم 
كاأعراب  يكونون  اأنهم  فاأخربهم  منها  يتحولوا  اأن  اأبوا  فاإن  املهاجرين،  على  ما 
لهم يف  املوؤمنني، ول يكون  الذي يجري على  اهلل  امل�سلمني، يجري عليهم حكم 
اأبوا ف�سلهم اجلزية،  اأن يجاهدوا مع امل�سلمني، فاإن هم  اإل  الغنيمة والفيء �سيء، 
فاإن هم اأجابوك فاقبل منهم، وكّف عنهم، فاإن هم اأبوا فا�ستعن باهلل وقاتلهم...")17(.

اأن قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »فاقبل منهم وكف عنهم«، قول  "وجه الدللة: 
هذا  ُيحدد  ومل  دائمة،  �سلم  حالة  واإيجاد  القتال،  واإنهاء  اجلزية  قبول  يف  �رشيح 
ال�سلم مبدة معلومة، فيجري على عمومه واإطالقه، لأنه ل يوجد ما يدل على تقييده 
غري  من  امل�رشكني  عموم  على  جوازها  يف  حجة  بعمومه  واحلديث  معلومة،  مبدة 

تخ�سي�س اأهل الكتاب")18(.
وعن املغرية بن �سعبة  ر�سي اهلل عنه: »اأنه قال لعامل ك�رشى: اأمرنا نبينا �سلى اهلل 

2/)28. ابن ماجه، كتاب الديات، باب امل�صلمون  اأبو داود، كتاب اجلهاد، باب يف ال�صرية ترد على اأهل الع�صكر،  رواه    116(
تتكافاأ دماوؤهم، �ض 86)، رقم )268. و�صححه الألباين يف �صحيح �صنن ابن ماجه 8/2))، رقم 2189.

الغزو  باآداب  اإياهم  وو�صيته  البعوث  على  الأمراء  الإمام  تاأمري  باب  وال�صري،  اجلهاد  كتاب  م�صلم،  م�صلم: �صحيح    117(
وغريها، رقم 618).

)118   الطيار، علي بن عبدالرحمن: حقـوق غري امل�صلمني يف الدولة الإ�صالمية، �ض )).
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عليه و�سلم اأن نقاتلكم حتى تعبدوا اهلل وحده، اأو توؤدوا اجلزية")19(.
الر�سول �سلى اهلل  باأن  اإخبار املغرية ر�سي اهلل عنه  الدللة يف احلديث:  "وجه   

عليه و�سلم اأمر بقتال الكفار حتى يوؤدوا اجلزية اإذا مل ي�سلموا")20(.
وعن عمرو بن عوف ر�سي اهلل عنه: » اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بعث اأبا 
عبيدة بن اجلراح اإلى البحرين ياأتي بجزيتها، وكان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

ر عليهم العالء بن احل�رشمي«)21(. �سالح اأهل البحرين، واأمَّ

االإجماع:

   "اأجمع العلماء على م�رشوعية عقد الذمة بني الدولة الإ�سالمية وغري امل�سلمني، 
اأحد، كما فعل  اأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومل يخالفهم  املنهج  و�سار على هذا 

ذلك اخللفاء من بعدهم")22(.

ثالثًا: حكمة عقد الذمة:

   "الإ�سالم دين الرحمة الإن�سانية، وهدف دعوته وغايتها اإخراج النا�س من عبادة 
املخلوقات اإلى عبادة اهلل الواحد القهار، واإخراجهم من ظلم العباد اإلى عدل الإ�سالم 
ورحمته، وما جاء ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم ل�سفك الدماء اأو جمع الأموال، 

واإمنا اأر�سله اهلل ليكون ب�سرياً ونذيراً، ورحمة للنا�س جميعاً، يقول جلَّ �ساأنه:  ژک  
ک  گ   گ  گ گ  ژ)23( ومن كانت هذه مهمتـه فاإنه �سيكون اأحر�س 
فاإمنا  يوماً،  ال�سيف  ما حمل  واإذا  الب�رشية واحلفاظ عليها،  الدماء  النا�س على حقن 

)119  البخــاري: �صحيــح البخــاري، كتــاب اجلزيــة واملوادعــة، بــاب اجلزيــة واملوادعة مع اأهل احلرب، رقم )19).

)120  الطيار، علي بن عبدالرحمن: حقـوق غيــر امل�صلميــن فــي الـــدولة الإ�صالميـــة، �ض )).

)121  البخــاري: �صحيــح البخــاري، كتــاب اجلزيــة واملوادعــة، بــاب اجلزيــة واملوادعة مع اأهل احلرب، رقم )19).

)122  الزحيلي، حممد م�صطفى: الإ�صالم والذمة،�ض )12.

))12  �صورة الأنبياء، الآية 107.
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حمله ليُخلي بني النا�س وحريتهم، ويدفع عنهم قوى ال�رش والظلم والطغيان، وحتى 
الذي  والدين  يرغبون،  الذي  املعتقد  اختيار  يف  احلرية  من  بحبوحة  يف  يكونوا 
النهائية من مراحل  ال�سيف هو املرحلة  اإكراه. وا�ستخدام  اأو  يختارون، دون ظلم 

ثالث يتدرج فيها امل�سلمون مع اأعدائهم من غري امل�سلمني.
ما  للم�سلمني وعليهم  ما  فلهم  اأجابوا  فـاإن  الإ�سالم،  اإلـى  اأن يدعوهم  الأولـى: 

على امل�سلمني.
وبحمايتهم  معتقدهم  بحّرية  عهداً  ذلك  على  ويعطونهم  اجلزية،  دفع  والثانية: 

والدفاع عنهم وعن اأعرا�سهم واأموالهم.
 واإن اأبوا األ يجيبوا اإحدى هاتني الدعوتني فعندئذ ُيلجاأ اإلى الثالثة وهــي القتــال.

والتوجيهات الربانية فـي الآيات القراآنية لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، ولأئمة 
وجّل:   عّز  يقول  اأعداوؤه،  اإليـه  جنح  اإذا  ْلم  بال�سِّ القبول  هي  بعده،  من  امل�سـلمني 
ژی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب   ژ)24(، وعلى 
هذا املبداأ تكون احلكمة من عقد الذمة مع غري امل�سلمني اأنه و�سيلة من و�سائل الدعوة 

اإلى دين الإ�سالم الذي جاء به حممد �سلى اهلل عليه و�سلم)25(.
لرغبة  ل  اجلزية،  وقبول  بالذمة،  تركوا  اإمنا  الكتاب  اأهل  "اإن  الكا�ساين:  يقول 
امل�سلمني  ليخالطوا  الإ�سالم،  اإلى  للدعوة  بل  ذلك،  يف  طمع  اأو  منهم  يوؤخذ  فيما 
ما  على  موؤ�س�سة  فيجدوها  فيها،  وينظروا  و�رشائعه،  الإ�سالم  فيتاأملوا يف حما�سن 
حتتمله العقول وتقبله، فيدعوهم ذلك اإلى الإ�سالم فريغبون فيه، فكان عقد الذمة 

لرجاء الإ�سالم")26(.

))12  �صورة الأنفال، الآية 61. 

))12  جرب، دندل: الأقليات غري امل�صلمة يف املجتمع الإ�صالمي، احلقوق والواجبات يف ال�صيا�صة ال�صرعية )دار عمار للن�صر 
والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، )200م1 �ش )11.

)126  الكا�صاين، اأبو بكر بن م�صعود: كتاب بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع، ج7، �ش 111.
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ويقول ال�رشخ�سي: "لأنا اإمنا قبلنا منهم عقد الذمة، ليقفوا على حما�سن الدين، 
فع�سى اأن يوؤمنوا")27(، كما ورد يف )املب�سوط(: ".. نقول: املق�سود لي�س هو املال، 
ول  اأ�ساًل،  القتال  يرتك  الذمة  بعقد  لأنه  الوجوه؛  باأح�سن  الدين  اإلى  الدعاء  بل 
واعظ  ويعظه  الدين،  فريى حما�سن  امل�سلمني،  بني  ي�سكن  ثم  يقاتل،  ل  من  يقاتل 
اإبقاء اأهل الكتاب بني اأظهرنا؛ فاإنهم مع  "وهلل تعالى حكم يف  فرمبا ي�سلم ..")28(، 
كفرهم �ساهدون باأ�سل النبوات والتوحيد واليوم الآخر واجلنة والنار، ويف كتبهم 
من الب�سارات بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم وذكر نعوته و�سفاته و�سفات اأمته ما هو 

من اآيات نبوته وبراهني ر�سالته، وما ي�سهد ب�سدق الأول والآخر")29(.
رابعًا: التزامات عقد الذمة :

    "ي�سرتط الفقهاء امل�سلمون يف عقد الذمة مع دفع اجلزية-�رشوطاً اأخرى هي:
1- اأن ي�سهموا يف بناء الدولة الإ�سالمية، واأن يدينوا لها بالولء، وي�سرتكوا يف 

تكوين ميزانيتها.
2- اأن يوؤدوا اجلزية نظري اإعفائهم من اخلدمة الع�سكرية.

3- اأن يلتزموا باأحكام الإ�سالم يف املعامالت املالية، ويف العالقات الجتماعية بالنا�س.
حقيقي  �سماوي  دين  اأتباع  من  الإ�سالمية  الدولة  مع  عاقدوها  4-اأن يكون 

كالن�سارى واليهود، اأو م�ستبهاً يف اأن له اأ�ساًل ديناً �سماوياً كال�سابئة ونحوهم.
حتقري  اأو  طعن  من  الذمة  اأهل  منع  مثل  اأخرى،  �رشوط  توجد  ذلك  اإلى  اإ�سافًة 
اأو حتريف اأو تكذيب اإ�سافًة  كتاب اهلل تعالى اأو الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأو 
الدين االإ�سالمي، واإلزامهم اأال يعينوا اأهل احلرب وغري ذلك. وعند ا�سرتاط هذه 

)127  ال�صرخ�صي، حممد بن اأحمد: �صرح كتاب ال�صري الكبري ملحمد بن احل�صن ال�صيباين، حتقيق الدكتور �صالح الدين 
املنجد ) د.ن، د.ط، د.ت( ج)، �ش 7))1. 

)128   ال�صرخ�صي، �صم�ض الدين: املب�صوط )دار املعرفة للطباعة والن�صر، بريوت، لبنان، د.ط، د.ت( ج10، �ش 77. 

)129   ابن القيم، حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية: اأحكام اأهل الذمة، ج 2، �ش )1.
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الواجبات والعمل مبوجبها فال حاجة لتجديدها عند تولية كل اإمام لحق)30(، اأما فيما 
يتعلق بالأحوال ال�سخ�سية التي ت�سمل ق�سايا العائلة وما يتفرع عنها من زواج واإرث 
ون�سب – وهي تتعلق يف الأ�سل بحياة الإن�سان اخلا�سة-فلهم احلرية بالتم�سك بها 
واحلفاظ عليها")31(. كذلك ي�سح زواج اأهل الذمة فيما بينهم وفقاً لأحكامهم، ويبقى 
العقد �سحيحاً بعد اإ�سالمهم، ب�رشط اأن يكون العقد �سائغاً يف االإ�سالم. اأما الطالق 

فيحكم فيه اأي�ساً وفق مذهبهم واأحكامهم)32(.
خام�سًا: انتهاء عقد الذمة:

ينتهي عقد الذمة اأو ينتق�س باأحد اأربعة اأمور:
اإلى  العقد  امل�سلمني. وو�سل  املواطنني  اأ�سبح من  بهذا  الذمي: لأنه  اإ�سالم   -1
اإ�سالم الذمي، وبح�سول املق�سود انتهت الو�سيلة وهي  املق�سد الأ�سا�س منه وهو 

عقد الذمة)33(.
للدولة  الولء  لنق�سه  حربياً؛  ي�سبح  وبذلك  حرب:  بدار  الذمي  التحاق   -2
الإ�سالمية،  واختياره لدار احلرب، فهو مبنزلة املرتد، وقد ر�سي اأن يكون يف �سف 

املحاربني لالإ�سالم)34(.
3- اأن يغلب اأهل الذمة على مو�سع فيحاربوا، لأنهم اإذا فعلوا ذلك فقد �ساروا 

اأهل احلرب،  وينتق�س العهد �رشورة )35(.
ب�رشط  املاوردي  عنه  عرب  ما  وهو  العهد،  يوجبه  مبا  االلتزام  من  4-االمتناع 

)0)1   املرجع ال�صابق،ج2، �ش �ش 891، 892. 

)1)1   زير، رم�صان: العالقات الدولية يف ال�صلم )الدار اجلماهريية للن�صر والتوزيع والإعالن، د.ط، د.ت( �ض 8).

)2)1   ابن القيم، حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية: اأحكام اأهل الـذمة، ج2، �ش �ش 07)-10).    

)))1   هدايات، �شور الرحمن: التعاي�ش ال�شلمي بني امل�شلمني وغريهم داخل دولة واحدة، �ش )2).

)))1   املرجع ال�صابق، �ض )2).

)))1   الكا�صاين، اأبو بكر بن م�صعود: بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع، ج7، �ش )11.
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العقد امل�ستحق، وهو �ستة اأمور)36(: " اأحدها: األ يذكروا كتاب اهلل تعالى بطعن ول 
حتريف له. والثاين: األ يذكروا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بتكذيب ول ازدراء، 
والثالث: األ يذكروا دين الإ�سالم بذم له ول قدح فيه، والرابع: األ ي�سيبوا م�سلمة 
بزنا ول با�سم نكاح، واخلام�س: األ يفتنوا م�سلماً عن دينه ول يتعر�سوا ملاله ول دينه، 

وال�ساد�س: األ يعينوا اأهل احلرب ول يوادوا اأغنياءهم.
 فهذه �ستة حقوق ملتزمة، فتلزمهم بغري �رشط، واإمنا ت�سرتط اإ�سعاراً لهم وتاأكيداً 

لتغليظ العهد عليهم ويكون ارتكابها بعد ال�رشط نق�ساً لعهدهم")37(.
واإذا نق�س الذمي العهد وهو يف داخل الدولة الإ�سالمية مل يقتل ومل ي�سلب ماله،  
" واإذا نق�س اأهل الذمة عهدهم،  اأو كرهاً)38(، يقول املاوردي:  بل يبلغ ماأمنه طوعاً 
مل ي�ستبح بذلك قتلهم، ول غنم اأموالهم، ول �سبي ذراريهم، مامل يقاتلوا، ووجب 
اإخراجهم من بالد امل�سلمني اآمنني حتى يلحقوا ماأمنهم من اأدنى بالد ال�رشك، فاإن مل 

يخرجوا طوعاً اأخرجوا كرهاً)39(".
امل�سلمني يف  الدخول مع  على  اأحداً  يرغم  فالإ�سالم ل  بعد هذا؟  اإن�ساف  اأي 
عهد ول على التزامه، وللمرء مبلء اإرادته اأن يحدد موقفه من الإ�سالم وامل�سلمني، 

و�سيعامل كل على ح�سب و�سعه بالق�سط والإن�ساف")40(.

اأواًل: تعريف امل�ستاأمنني:

الإ�سالمية،  الدولة  الأمان يف  عقد  على  من ح�سل  هو  امل�ستاأمن  اللغة:  اأ- يف 

)6)1  هدايات، �شور الرحمن: التعاي�ش ال�شلمي بني امل�شلمني وغريهم داخل دولة واحدة، �ش )2).

)7)1  املـاوردي، اأبـو احل�صن علي بن حممد بن حبيب الب�صري البغدادي:  الأحكام ال�صلطانية والوليات الدينية )�صركة 
مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي واأولده، القاهرة، م�صر، ط)، )197م1  �ش ))1.

)8)1    هدايات، �شور الرحمن: التعاي�ش ال�شلمي بني امل�شلمني وغريهم داخل دولة واحدة، �ش )2).

)9)1  املـاوردي، علي بن حممد بن حبيب:  الأحكام ال�صلطانية والوليات الدينية،�ض 6)1.

)0)1  هدايات، �شور الرحمن: التعاي�ش ال�شلمي بني امل�شلمني وغريهم داخل دولة واحدة، �ش )2).
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ويف معنى الأمان يقول ابن فار�س: )اأمن( الهمزة وامليم والنون اأ�سالن متقاربان: 
الت�سديق.  القلب، والآخر  �ُسكون  اخليانة، ومعناها  التي هي �سّد  الأمانة  اأحدهما 
الأََمَنة.  اإعطاء  والأمان  الأْمن.  ِمن  الأََمَنُة  اخلليل:  قال  متدانيان.  قلنا  كما  واملعنيان 

والأمانة �سدُّ اخليانة)41(.
وجاء يف ل�سان العرب: اأمن: الأَماُن والأَمانُة مبعنى. وقد اأَِمْنُت فاأَنا اأَِمٌن، واآَمْنُت 

غريي من الأَْمن والأَمان. والأَْمُن: �سدُّ اخلوف. ويف التنزيل العزيز: ژ ٿ  
َنه  اأَمَّ اأَماِنه، وقد  اإليه: دخل يف  ٿ  ٿ  ٿژ  والأَْمُن نقي�س اخلوف،  وا�ْستاأَْمَن 

واآَمَنه)42(.
كَفِرَح،  اأِمَن،  اخَلْوِف،  دُّ  �سِ ك�ساِحٍب:  والآِمُن،  الأْمُن  املحيط:  القامو�س  ويف 
كتنِي، واإْمناً، بالك�رش، فهو اأِمٌن واأِمنٌي، َكَفِرٍح  اأْمناً واأماناً، بَفْتِحِهما، واأَمناً واأَمَنًة، حمرَّ
دُّ اخِليانَِة،  واأمرٍي. ـ والأِمُن، ككِتٍف: املُ�ْسَتِجرُي ليَاأَمَن على نَْف�ِسه.  والأمانَُة والأَمَنُة: �سِ

َنُه تاأِميناً واْئَتَمَنه وا�ْستاأَمَنه، وقد اأُمَن، كَكُرَم)43(. وقد اأِمَنُه، ك�َسِمَع، واأمَّ
ب- يف ال�سطالح:

عرف ابن القيم امل�ستاأمن بقوله: "هو الذي يقدم بالد امل�سلمني من غري ا�ستيطان 
لها".

وق�سمهم اأربعة اأق�سام: ر�سل، وجتار، وم�ستجريون حتى يعر�س عليهم الإ�سالم 
والقراآن،فاإن �ساوؤوا دخلوا فيه، واإن �ساوؤوا رجعوا اإلى بالدهم، وطالبو حاجة من 

زيارة اأو غريها)44(.

)1)1 ابن فاِر�ض، اأبو احل�صني اأحمد: معجم مقايي�ض الّلغة، )دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،ط1، 1999م1  ج1.

)2)1  ابن منظور: ل�صان العرب، ت�صحيح اأمني حممد عبدالوهاب، وحممد ال�صادق العبيدي، ج1، �ش )22.

)))1  الفريوز اآبادي: القامو�ض املحيط، �ض 18)1. 

)))1  ابن القيم، حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية: اأحكام اأهل الذمة، ج2، �ش76).
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اأم حربياً،  كان  م�سلماً  باأمان،  دار غريه  يدخل  امل�ستاأمن: هو من  احلنفية:  وعند 
ف�سمل هذا التعريُف امل�سلَم الذي يدخل دار احلرب باأمان، واحلربي الذي يدخل دار 
الإ�سالم باأمان، واملراد بالدار الإقليم املخت�س بقهر ملك اإ�سالم اأو كفر، فال ي�سمل 

دار ال�سكنى)45(.
له  الكفار)46(. وامل�ستاأمن: من  القتل والقتال مع  الأمان هو ترك  ال�سافعية:  وقال 

اأمن بعقد جزية اأو هدنة اأو اأمان)47(.
ويعرف احلنابلة امل�ستاأمن باأنه: كافر اأبيح له املقام يف دارنا من غري التزام جزية)48(.

ُوعرف امل�ستاأمنون، باأنهم اأهل العهد والأمان املوؤقت الذي ُيعطاه املحاربون يف 
اأثناء اإقامتهم يف دار الإ�سالم)49(.

ومن املعا�رشين من عرف امل�ستاأمن: "باأنه الوافد اإلى الدولة بت�رشيح ر�سمي، 
ي�ستوي يف هذا امل�سلم وغري امل�سلم. ولي�س له حق التمتع باحلقوق ال�سيا�سية التي 
اأو النتخاب يف املجال�س النيابية،  تفرت�س �سفة املواطنة، فلي�س له حق الرت�سيح 
كاخلرباء  الدولة،  قوانني  تبينها  حدوٍد  يف  اإل  العامة،  الوظائف  تويل  حق  ول 

والفنيني")50(.
الإقامة،  مدة  له  اأي حتدد  موؤقت،  باأمان  امل�سلمني  بالد  يدخل  الذي  باأنه  وُعرف 

)))1  ابن عابدين،حممد اأمني بن عمر بن عبدالعزيز: رد املحتار على الّدر املختار املعروف بحا�صية ابن عابدين، خرج 
اأحاديثها وعلق عليها، حممد �صبحي حالق، و عامر ح�صني ) دار اإحياء الرتاث العربي، وموؤ�ص�صة التاريخ العربي، 

بريوت، لبنان، ط1، 1998م1  ج6، �ش )20.

)6)1  ال�صربيني، حممد: مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج ) �صركة مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي 
واأولده، القاهرة، م�صر، د.ط، 8)19م1  ج)، �ش 6)2.

اللباب  ال�صرقاوي على حتفة الطالب ب�صرح حتريــر تفتيح  اإبراهيم: حا�صية  ال�صرقاوي، عبداهلل بن حجازي بن     1(7(
ل�صيخ الإ�صالم اأبي يحي زكريا الأن�صاري )دار الفكر، د.ط، د.ت(  ج2، �ش 17).

)8)1  البهوتي، من�صور بن يون�ض: ك�صاف القناع عن منت الإقناع، ج)، �ش 122.

)9)1  الزحيلي، حممد م�صطفى: الإ�صالم والذمة،�ض 120.

)0)1  كامل، عبدالعزيز:حقوق الإن�صان يف الإ�صالم، �صمن كتاب ي�صم عدة اأبحاث بعنوان: معاملة غري امل�صلمني يف الإ�صالم  
)املجمع امللكي لبحوث احل�صارة الإ�صالمية، موؤ�ص�صة اآل البيت، عمان، الأردن، د.ط، 1989م1 ج1، �ش 96.
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ويعطى العهَد من اأويل الأمر)51(.

ثانيًا:  م�سروعية عقد االأمان:

    لي�س هناك خالف بني العلماء يف جواز منح الأمان لكل من طلبه، مهما كانت 
ديانته، واأّنى كانت دولته، قاعدًة عامة، �سواء منهم من دخل ملعرفة الإ�سـالم وعلومه، 
م�سالح  فيه على  م�رّشة  ل  مما  امل�رشوعة،  الأغرا�س  من  ذلك  لغيـر  اأو  للتجـارة،  اأو 
امل�سلمني)52(، بل ذهب الفقهاء اإلى وجوب منح الأمان ملن طلبه بق�سد التعرف على 
�رشيعة الإ�سالم، اأو الدخول يف ذمة امل�سلمني)53(. والأ�سل يف م�رشوعية عقد الأمان 

الكتاُب ال�سنة.
 من القراآن الكرمي:

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ   ژ  تعالى:   قوله   
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ژ )54(،"يقول تعالى ذكره لنبيه: 
ان�سالخ  بعد  وقتلهم  بقتالهم  اأمرتك  الذين  امل�رشكني  من  حممد  يا  ا�ستاأمنك  واإن 
الأ�سهر احلرم اأحٌد لي�سمع كالم اهلل منك، وهو القراآن الذي اأنزله اهلل عليه. فاأجْرُه 
نه، حّتى َي�سمَع كالِم اهلّلِ وتتلوه عليه. ُثّم اأْبِلْغُه َماأَْمَنُه يقول: ثم رّده بعد  يقول: فاأمِّ
اأبى اأن ي�سلم ومل يتعظ ملا تلوته عليه من كالم اهلل فيوؤمن  �سماعه كالم اهلل اإن هو 
اإلى ماأمنه، يقول: اإلى حيث ياأمن منك وممن يف طاعتك، حتى يلحق بداره وقومه 
من امل�رشكني. ژ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ژ يقول: تفعل ذلك بهم من اإعطائك 

)1)1   الزحيلي، وهبة : اآثار احلرب يف الفقه الإ�صالمي، درا�صة مقارنة ) دار الفكر، دم�صق، �صوريا، ط)، 1998م1 �ش 276.

)2)1   ال�صوا، علي حممد ح�صني: دار الإ�صالم ودار احلرب والعالقة بينهما، �صمن كتاب ي�صم عدة اأبحاث بعنوان: معاملة 
غري امل�صلمني يف الإ�صالم  )املجمع امللكي لبحوث احل�صارة الإ�صالمية، موؤ�ص�صة اآل البيت، عمان، الأردن، د.ط، 1989م1 

ج2، �ش 62).

)))1   ابن عابدين: رد املحتار على الّدر املختار، ج)، �ش 166.

)))1  �شورة التوبة، الآية 6.
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اإياهم الأمان، لي�سمعوا القراآن، ورّدك اإياهم اإذا اأبوا الإ�سالم اإلى ماأمنهم ، من اأجل 
اأنهم قوم جهلة، ل يفقهون عن اهلل حجة، ول يعلمون ما لهم بالإميان باهلل لو اآمنوا 

وما عليهم من الوزر والإثم برتكهم الإميان باهلل")55(.
ومن ال�سنة املطهرة: 

عن اأم هاين بنت اأبي طالب قالت: »ذهبت اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
ابنته ت�سرته، ف�سلمت عليه، فقال: من هذه ؟  عام الفتح فوجدته يغت�سل، وفاطمة 
فقلت : اأنا اأم هانئ بنت اأبي طالب، فقال: مرحباً باأم هانئ، فلما فرغ من غ�سله قام 
يا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  ف�سلى ثمان ركعات ملتحفاً يف ثوب واحد، فقلت: 
و�سلم، زعم ابن اأمي "علي" اأنه قاتٌل رجاًل اأجرته،  فالن بن هبرية، فقال ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم: قد اأجرنا من اأجرت يا اأم هانئ")56(.
ما اأخرجه م�سلم عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "وذمة امل�سلمني واحدة،ي�سعى 
ُيقبل  ل  اأجمعني،  والنا�س  واملالئكة  اهلل  لعنة  فعليه  م�سلماً  اأخفر  فمن  اأدناهم،  بها 
منه يوم القيامة عدل ول �رشف")57( "وردت كلمة )ذمة( هنا مبعنى العهد والأمان 
امل�سلمني،  جلميع  حق  الأمان  اإعطاء  باأن  الن�س   فيفيد  وال�سمان،  واحلق  واحلرمة 
فيعطيه اأيُّ �سخ�س م�سلم اأيَّ اإن�سان، ويحُرُم قتله بعد ذلك، ويفيد اأنه ينبغي على 
اجلميع احرتام الأمان الذي ي�سدر عن اأي منهم، وهذا يعني م�رشوعية الأمان يف 
كل الأحوال، ما مل يكن يف ذلك �رشر على امل�سلمني. وعقب ال�سنعاين على كلمة 
)اأدناهم( بقوله:  والأحاديث دالة على �سحة اأمان الكافر من كل م�سلم، ذكراً  كان اأو 

)))1  الطربي، حممد بن جرير:جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن،  قدم له ال�صيخ خليل املي�ض، �صبط وتوثيق وتخريج 
�صدقي جميل العطار ) دار الفكر للطباعة والن�صر والتوزيع، بريوت، لبنان، د.ط، )199م1 ج 10، �ش 79.

)6)1  البخاري: �صحيح البخاري، كتاب اجلزية واملوادعة، باب اأمان الن�صاء وجوارهن، رقم 207).

)7)1  م�صلم: �صحيح م�صلم، كتاب احلج، باب ف�صل املدينة ودعاء النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فيها بالربكة وبيان حترميها 
وحترمي �صيدها و�صجرها وبيان حدود حرمها، رقم 97)).
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اأنثى، حراً اأو عبد، ماأذوناً اأو غري ماأذون، لقوله )اأدناهم( فاإنه �سامل لكل و�سيع")58(.
   وقد ثبت اأن الر�سل كانت تاأتي ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من اأهل احلرب 
فال يتعر�س لهم ب�سوء، كما كان التجار اأهل احلرب ياأتون دار الإ�سالم يف زمن عمر 

ر�سي اهلل عنه للتجارة، من غري نكري)59(.

ثالثًا: حكمة عقد االأمان:

اإليه، واأن يتخذوا من  اأن يبّلغوا دين الإ�سالم واأن يدعوا  يجب على امل�سلمني 
الو�سائل ما ميكنهم من حتقيق هذا الهدف، وملا كانت �سعوب الدول غري الإ�سالمية 
كيدهم  يوؤمن  ل  الأمر،لأنه  ويل  من  باإذن  اإل  الإ�سالم  دولة  دخول  لهم  يجوز  ل 
ال�سعوب،  هذه  مع  للتفاعل  و�سيلة  هناك  يكون  اأن  تقت�سي  احلكمة  فاإن  و�رشهم، 
ملا فيه م�سلحة اجلميع، ولو مدة موؤقتة تتاح لهم فيها  الفر�سة ليتعرفوا على الدين 
للدين  ال�سحيح  فهمهم  على  عوناً  يكون  قد  مبا  اأهله،  و�سرية  وتعاليمه  الإ�سالمي 
ودخولهم فيه، فيكون هذا يف معنى الدعاء اإلى الدين باأرفق الطرق واأي�رشها، وفيه 
اأي�ساً توطيد للعالقات ال�سليمة بني امل�سلمني وغري امل�سلمني يف اخلارج، ويف الأمان 
اأي�ساً م�سلحة لغري امل�سلمني املقيمني يف الدول غري الإ�سالمية، لتمتعهم بالأمان عند 
دخولهم لغر�س من الأغرا�س، مثل تردد التجار واأ�سباههم اإلى دار الإ�سالم، ويف 

هذا حتقيق مل�سلحة الطرفني)60(.
     وهذا امل�سلك يف م�رشوعية الأمان يت�سق مع منهج الإ�سالم يف عامليته و�سمول 
الفقهاء  التي �رشعت الأحكام لتحقيقها، ولذلك مل يختلف  دعوته، ومع امل�سالح 

)8)1  الطيار، علي بن عبدالرحمن: حقـوق غري امل�صلمني فـي الـدولة الإ�صالمية،  �ض 102-)10.

)9)1  اأبو عبيد، القا�صم بن �صالم: الأموال، حتقيق وتعليق: خليل حممد هرا�ض )دار الفكر للطباعة والن�صر والتوزيع، 
بريوت، لبنان، د.ط، 1988م1 �ش 0)1-6)6. 

)160  بت�صرف: عليـان، �صــوكت حممد: حقوق غري امل�صلمني يف املجتمع الإ�صالمي ) د.ن، ط1، )200م1 �ش 2).
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يف م�رشوعيته، واأجازوا دخول �سعوب الدول غري الإ�سالمية من غري امل�سلمني دار 
الإ�سالم، متى وجد املقت�سي وانتفت املوانع، وتو�سعوا يف �رشوطه، حتى جاز لكل 
التو�سع  وجوه  ومن  امل�سلم،  غري  يوؤمن  اأن  اأنثى،  اأو  كان  ذكراً  عاقل،  بالغ  م�سلم 
يف م�رشوعية الأمان اأن الفقهاء مل ي�سرتطوا اأن يتحقق للم�سلمني م�سلحة من منح 
الأمان، لأنهم اعتربوا العقد نف�سه م�سلحة، واإمنا ا�سرتطوا انتفاء امل�رشة، فاإذا انتفت 

امل�رشة جاز منح الأمان)61(.

رابعًا: التزامات عقد االأمان:

   ُيلزم امل�ستاأمنون يف اأثناء اإقامتهم يف دار الإ�سالم باأحكام الإ�سالم فيما يرجع 
اإلى تنظيم الأمور الدنيوية، وهذا اأ�سل عام تبنى عليه جملة اأمور تف�سيلية، منها:

1- اأن يراعوا يف جتارتهم، ومعامالتهم املالية اأحكام الإ�سالم، فال يتجاوزوها.
اهلل  ذكر  مثل  لدينهم،  وانتقا�س  امل�سلمني  على  غ�سا�سة  فيه  عما  ميتنعوا  2-اأن 

تعالى اأو كتابه اأو دينه اأو ر�سوله ب�سوء. 
3-المتناع عن املجاهرة باملنكرات يف بالد امل�سلمني، اأو اإدخالها فيها على وجه 

ال�سهرة، ولو اعتقدوا حلها.
4-اأن يكّفوا عن كل اأذى يلحق بامل�سلمني واأهل الذمة، يف الأنف�س والأعرا�س، 

والأموال.
5-الوفاء مبا �رشط عليهم يف العقد من الواجبات املالية، والتقيد بالزمان الذي 

حدد الإقامتهم، عماًل مبقت�سى ال�رشط)62(.

)161   ال�صوا، علي حممد ح�صني: دار الإ�صالم ودار احلرب والعالقة بينهما، �ض )6).

)162  املرجع ال�صابق ،  �ض �ض 70)-71).
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خام�سًا: انتهاء عقد االأمان:

   ينتهي عقد الأمان بعدة اأمور منها:
1-م�سي الوقت املحدد لالإقامة، ولكن ينبغي على ويل الأمر اأن ُينذره باخلروج 

من الدولة الإ�سالمية بعد انتهاء املدة.
2-دخول امل�ستاأمن يف الدين الإ�سالمي، فيكون عندئٍذ م�سلماً، من اأهل الدولة 

الإ�سالمية له ما للم�سلمني وعليه ما عليهم.
دائمة،  اإقامته  ذمياً،وتكون  ي�سبح  باأن  امل�سلمني،  ذمة  يف  امل�ستاأمن  3-دخول 
وذلك بقبوله اجلزية والإقامة يف دار الإ�سالم، فيكون له حقوق الذميني وعليه 

واجباتهم.
4-نق�ض امل�ستاأمن لعقد االأمان، باإخالله باأحد ال�رشوط، واخليانة فيه، فعندئٍذ ترباأ 

منه الذمة.
5-ارتكاب امل�ستاأمن جرمية اخلروج بقوة على ال�سلطة وقتال امل�سلمني اأو اللحاق 

بدار احلرب)63(.
    واإذا انتهى عقد الأمان فاإن امل�ستاأمن ُيخرج من الدولة الإ�سالمية، وُيبلغ ماأمنه، 
ول يباح دمه اإل ب�سبب قوي يزيل حرمة الدم الثابتة له مبقت�سى الأمان، كاخلروج 
على ال�سلطة بق�سد القتال حرابة وخروجاً على ويل الأمر، واإذا امتنع امل�ستاأمن من 

اخلروج اأُمهل بع�س الأجل، فاإن مل يخرج �سار من اأهل الذمة)64(.

حماية حقوق غري امل�سلمني:

    ت�ستند احلقوق لغري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي اإلى م�سدر اأ�سا�سي هو 

))16   عليـان، �صــوكت حممد: حقوق غري امل�صلمني يف املجتمع الإ�صالمي، �ض 1).

))16   الزحيلي، وهبة : اآثار احلرب يف الفقه الإ�صالمي، درا�صة مقارنة، �ض 88).
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العقدين  للم�ستاأمنني، وموجب  بالن�سبة  الأمان  للذميني، وعقد  بالن�سبة  الذمة  عقد 
واحد عند جميع الفقهاء، وهو ح�سول الأمن والأمان لطريف العقد)65(، ويف تقرير 
اأن موجب عقد اجلزية موجب لع�سمة الدماء و�سيانة  "اعلم  هذا يقول القرايف: 

الأموال والأعرا�س، اإلى غري ذلك مما يرتتب عليه")66(.
كذلك،  الأمان  عقد  موجب  فاإنه  الذمة،  عقد  موجب  هو  هذا  كان  " واإذا     
لأن لفظه مف�سح عنه، دال عليه، ولذلك ذكر ال�رشخ�سي اأن امل�ستاأمن يثبت له من 
الإ�سالم،  دار  الذمة يف  اأهل  مبنزلة  لأنه  الذمة،  اأهل  يقرب من حقوق  ما  احلقوق 
ولهذا ورد الأمر بالوفاء مبوجب العهود يف ن�سو�س كثرية من القراآن وال�سنة، منها 

قوله تعالى: ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ژ )67(، وقوله تعالى:  ژ ڑ  
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک  
ڱ  ڱڱ  ڱں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ژ )68(، وذكر ابن حزم اأن الفقهاء 
متفقون على وجوب الوفاء بكل عهد ن�س ال�سارع على جوازه)69(، فالأمر بالوفاء 
اأقره  عليهم  تكليف  وهو  اخل�سو�س،  وجه  على  للم�سلمني  موجه  العهد  مبوجب 
اأهل ذمة وم�ستاأمنني، ومن لوازم الوفاء مبوجب عقد  ال�سارع مل�سلحة املعاهدين: 
الذمة وعقد الأمان، وجوب احلماية للحقوق النا�سئة عنهما، وذلك بتمكني �ساحب 
الغري من  العام، ومبنع  النظام  الكمال يف حدود  به على وجه  احلق من ال�ستمتاع 

))16   ال�صوا، علي: موقف الإ�صالم من غري امل�صلمني يف املجتمع الإ�صالمي، �صمن كتاب ي�صم عدة اأبحاث بعنوان: معاملة 
غري امل�صلمني يف الإ�صالم  )املجمع امللكي لبحوث احل�صارة الإ�صالمية، موؤ�ص�صة اآل البيت، عمان، الأردن، د.ط، 1989م1 

ج1، �ش 210.

)166  القرايف ، �صهاب الدين اأبو العبا�ض ال�صنهاجي:  الفروق )دار املعرفة للطباعة والن�صر والتوزيع، بريوت، لبنان، د.ط، 
د.ت1 ج)، �ش 11.

)167  �شورة املائدة، الآية 1.

)168  �صورة النحل، الآية 91.

)169   ابن حزم، اأبو حممد، علي بن اأحمد بن �صعيد: مراتب الإجماع يف العبادات واملعامالت والعتقادات ) دار الآفاق 
اجلديدة، بريوت، لبنان، ط1، 1987م1 �ش ))1.
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العدوان على هذا احلق)70(.
"ومل يحظ الإن�سان – اأنى كان جن�سه اأو مكانه، اأو مكانته اأو زمان عي�سه-مبنزلة 
لأن  اإل  ذلك  وما  )الإ�سالم(،  احلنيف  الدين  ظالل  يف  ينالها  التي  تلك  من  اأرفع 
الإ�سالم دين عاملي، ور�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم اأر�سل للعاملني كاّفة، وحني يوازن 
اأّي باحث مبادىء حقوق الإن�سان التي حواها )الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان( 
ما  الإ�سالم  به  �سبق  الذي  الوا�سح  التميز  يلحظ  الإ�سالم(  يف  الإن�سان  بـ)حقوق 
اأفكار الب�رش يف مبادىء حقوقهم، من حيث ال�سمول وال�سعة والعمق  تفتقت عنه 
ومراعاة حاجات الإن�سان احلقيقية التي حتقق له املنافع، وتدفع عنه امل�سار، ويت�سح 
من الدرا�سة املو�سوعية املتجردة عن الأهواء اأنه لي�س هناك دين من الأديان اأو �رشيعة 
وتبيينها  تقرير هذه احلقوق وتف�سيلها  اأفا�ست يف  الأر�س  ال�رشائع على ظهر  من 
واإظهارها يف �سورة �سادقة مثلما فعل الإ�سالم. ومل تقت�رش ال�رشيعة الإ�سالمية على 
اإ�سباغ احلقوق على اأهلها املوؤمنني بالإ�سالم، بل اإن مما مييز ال�رشيعة عن غريها اأنها 
قد اأ�رشكت غري امل�سلمني يف كثري من احلقوق العامة، وهو ما مل ينله الإن�سان يف 

دين اآخر، ول يف نظم اأخرى)71(.
اأهم حقوق غري امل�سلمني يف املجتمع       و�سياأتي احلديث فيما يلي على ذكر 

الإ�سالمي من خالل نوعني: الأول: احلقوق العامة، والثاين: احلقوق اخلا�سة.

اأواًل: احلقوق العامة لغري امل�سلمني:

     يق�سد باحلقوق العامة تلك التي تثبت لغري امل�سلمني جميعهم، فال يخت�س بها 
فرد دون فرد، ول فئة دون اأخرى، ول اأهل دين دون غريهم)72(، واأهم هذه احلقوق:

)170   ال�صوا، علي: موقف الإ�صالم من غري امل�صلمني يف املجتمع الإ�صالمي، �ض 210.

)171  العايد، �صالح بن ح�صني: حقوق غري امل�صلمني يف بالد الإ�صالم، �ض �ض )1-)1.

)172   ال�صوا، علي: موقف الإ�صالم من غري امل�صلمني يف املجتمع الإ�صالمي، �ض 211.
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بعاّمة؛  الإن�سان  وتعالى  �سبحانه  اهلل  كرم  فقد  الإن�سانية)73(:  كرامتهم  حفظ   -1
م�سلماً كان اأو كافراً، ورفع منزلة الب�رش على كثري ممن خلق، قال تعالى:  ژ  ک  
ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ)74(، ويندرج حتت هذا احلق، احلقوق الفرعية 

التالية:
ٻ   ٻ   ٻ     ژ  تعالى:   قال  باحل�سنى،  وجمادلتهم  م�ساعرهم،  مراعاة  اأ( 
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ     ڀ      پ   پ   پ   پ   ٻ  

ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ژ)75( .

ب( عدم ت�سفيه معتقداتهم.
ج( القيام عند مرور جنائزهم، فقد اأمر الر�سول بالقيام للجنائز، كما يف احلديث: 
"كان �سهل بن حنيف وقي�س بن �سعد قاعدين بالقاد�سية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، 
فقيل لهما: اإنها من اأهل الأر�س، اأي من اأهل الذمة، فقال: اإن النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: اإنها جنازة يهودي، فقال: األي�ست نف�ساً")76(. 
وفقاً  الدينية  �سعائرهم  ومبا�رشة  بدينهم،  التم�سك  فلهم  العتقاد)77(:  حرية   -2

ٹ  ٹ  ٹ   ژ  )78(، وقال تعالى:   ژ  ی  جئ    حئ  مئ  ژ  ملعتقدهم، قال تعالى:  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڃژ )يون�س(. "فقد �رشع اهلل �سبحانه وتعالى حرية التدين لغري امل�سلمني، �سواء 

))17  العايد، �صالح بن ح�صني: حقوق غري امل�صلمني يف بالد الإ�صالم، �ض �ض )18-1.

))17  �صورة الإ�صراء، الآية 70.

))17  �شورة العنكبوت، الآية 6).

)176  البخاري: �صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب من قام جلنازة يهودي، رقم )2)1.

)177   ال�صوا، علي حممد ح�صني: دار الإ�صالم ودار احلرب والعالقة بينهما، �ض 70).

)178  �صورة البقرة، اآية 6)2.
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اأكانوا كتابيني اأم غري كتابيني، فلغري امل�سلم احلق يف اأن يزاول �سعائر دينه دون اأن 
كما يف  وتعالى")79(  �سبحانه  اأقرها هلل  الأذى، وهي حرية  اأو  باملنع  اأحد  له  يتعر�س 
دليل  اأهَل جنران خري  و�سلم  عليه  اهلل  الر�سول �سلى  اأعطاه  وما  ال�سابقتني،  الآيتني 
ّيَته ، ول راهب  على ذلك، فقد كتب لهم العهد وقال: "... ل يفنت اأُ�سُقٌف عن اأُ�ْسُقفِّ

عن رهبانيته ول واقه من وقاهيته...")80( .
بالعدل  بالقيام  امل�سلمني  واألزم  العدل،  دين  الإ�سالم  وامل�ساواة)81(:  العدل   -3
اأكد الإ�سالم على امل�ساواة بني امل�سلمني  حتى ولو كان احلكم لغري امل�سلمني، كما 
وغري امل�سلمني يف احل�سول على العدل اإذا ما حتاكموا اإلى �رشيعة الإ�سالم، فحينما 
تنازع علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه، وهو اأمري املوؤمنني مع يهودي، فاحتكما اإلى 
القا�سي �رشيح، وتف�سيل الق�سة كما رواها �رشيح نف�سه، اأنه: "ملا توجه علي ر�سي 
يبيعها  يهودي  يد  فلما رجع وجدها يف  له،  درعاً  افتقد  معاوية،  قتال  اإلى  عنه  اهلل 
ب�سوق الكوفة، فقال: يا يهودي، الدرع درعي، مل اأهب، ومل اأبع، فقال اليهودي: 
اإلى جنبي  درعي ويف يدي، فقال: بيني وبينك القا�سي، قال: فاأتياين، فقعد علي 
واليهودي بني يدي، وقال: هذه الدرع درعي، مل اأبع، ومل اأهب، فقال لليهودي: 
ما تقول؟ قال: درعي، ويف يدي، وقال �رشيح: يا اأمري املوؤمنني، هل من بينة؟ قال: 
نعم، احل�سن ابني، وقنرب، ي�سهدان اأن الدرع درعي، قال �رشيح: يا اأمري املوؤمنني، 
اجلنة ل جتوز  اأهل  من  اهلل! رجل  �سبحان  فقال علي:  لالأب ل جتوز،  البن  �سهادة 
�سيدا  واحل�سني  "احل�سن  يقول:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سمعت  �سهادته، 
�سباب اأهل اجلنة" فقال اليهودي: اأمري املوؤمنني قدمني اإلى قا�سيه، وقا�سيه يق�سي 

)179  الطيار، علي بن عبدالرحمن: حقـوق غيــر امل�صلمني يف الدولة الإ�صالميـة، �ض 1)1.

الكتب  دار   ( ر�صوان  ر�صوان حممد  عليه  والتعليق  البلدان، عني مبراجعته  فتوح  احل�صن:  اأبو  الإمام  البالذري،    180(
العلمية، بريوت، لبنان، د.ط، )198م1 �ش 76.

)181   عليـان، �صوكت حممد: حقوق غري امل�صلمني يف املجتمع الإ�صالمي، �ض 117.
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عليه، اأ�سهد اأن هذا الدين على احلق، واأ�سهد اأن ل اله اإل اهلل، واأن حممداً عبده 
ور�سوله، واأن الدرع درعك يا اأمري املوؤمنني �سقطت منك لياًل")82(.

4- حق احلماية من العتداء: فعلى الدولة الإ�سالمية حمايتهم من كل عدوان 
اأما احلماية من  بالأمان وال�ستقرار،  ينعموا  خارجي، ومن كل ظلم داخلي، حتى 
الأمر  ويل  اأو  الإمام  وعلى  للم�سلمني،  يجب  ما  لهم  فيجب  اخلارجي،  العتداء 
"يجب على الإمام حفظ  اأويل النهى(:  اأن يوفر لهم احلماية)83(، قال يف )مطالب 
اأهل الذمة ومنع من يوؤذيهم، وفك اأ�رشاهم ودفع من ق�سَدهم باأذى اإن مل يكونوا 
بدار حرب، بل كانوا بدارنا ولو كانوا منفردين ببلد، واملنفردون ببلد مت�سل ببلدنا 
يجب ذب اأهل احلرب عنهم")84( ويقول الإمام ابن حزم: "اإن من كان يف الذمة، 
بالكراع  لقتالهم،  نخرج  اأن  علينا  وجب  يق�سدونه،  بالدنا  اإلى  احلرب  اأهل  وجاء 
وال�سالح، ومنوت دون ذلك، �سوناً ملن هو يف ذمة اهلل تعالى وذمة ر�سوله �سلى اهلل 

عليه و�سلم، فاإن ت�سليمه دون ذلك اإهمال لعقد الذمة")85(.
ڃ  چچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ژ  5- املعاملة احل�سنة: قال تعالى: 
ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ژ )86(، يف هذه 
الآية الكرمية، قاعدة جليلة هي الأ�سا�س يف التعامل مع غري امل�سلمني، فقد بينت اأن 
الآية  والرب يف  والإح�سان،  بالرب  اأن يحظوا  بل  معاملتهم ح�سنة،  تكون  اأن  الأ�سل 
املراد  بيان  القرايف يف  الإمام  قال  ي�ستلزمها)87(،  ولكنه  احل�سنة،  املعاملة  من  اأعظم 

)182  وكيـع، حممـد بن خلف بن حيان: اأخبار الق�صاة ) عامل الكتب، بريوت، لبنان، د.ط، د.ت( ج2، �ش200.

))18   عليـان، �صوكت حممد: حقوق غري امل�صلمني يف املجتمع الإ�صالمي، �ض 101.

))18  ال�صيوطي، م�صطفى: مطالب اأويل النهى يف �صرح غاية املنتهى )املكتب الإ�صالمي، دم�صق، �صورية، د.ط، د.ت( ج2، 
�ش 602.

))18  القرايف : الفروق ،ج)،  �ش)1.

)186  �صورة املمتحنة، الآية 8.

)187   العايد، �صالح بن ح�صني: حقوق غري امل�صلمني يف بالد الإ�صالم،�ض 61.
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عاريهم،  وك�ساء  جائعهم،  واإطعام  فقريهم،  خلة  و�سد  ب�سعيفهم،  "الرفق  هو  به: 
ولني القول لهم – على �سبيل التلطف لهم والرحمة، ل على �سبيل اخلوف والذلة- 
ول  خوفاً  ل  بهم،  مّنا  لطفاً  اإزالته-  على  القدرة  مع  اجلوار-  يف  اأذيتهم  واحتمال 
طمعاً، والدعاء لهم بالهداية، واأن يجعلوا من اأهل ال�سعادة، ون�سيحتهم يف جميع 
و�سون  لأذيتهم،  اأحد  تعر�س  اإذا  غيبتهم،  وحفظ  ودنياهم،  دينهم  يف  اأمورهم 
اأموالهم وعيالهم واأعرا�سهم وجميع حقوقهم وم�ساحلهم، واأن يعاونوا على دفع 

الظلم عنهم، واإي�سالهم اإلى جميع حقوقهم..اإلخ")88(.
الإ�سالمية  ال�رشيعة  ن�سو�س  يف  لي�س  الراأي:  واإبداء  والجتماع  التعليم   -6
وقواعدها العامة ما مينع غري امل�سلمني من التعلم، وتعليم اأبنائهم وفق ديانتهم، واإن�ساء 
املدار�س اخلا�سة بهم، ولي�س هناك اأي�ساً ما مينعهم من حرية الجتماع واإبداء الراأي، 
اإعماًل لقاعدة: )الأ�سل يف الت�رشفات الإباحة(، وذلك مقيد بعدم اإ�ساءة ا�ستعمال 
احلق، كاأن يب�رشوا بدينهم بني اأبناء امل�سلمني)89(. كما اإن اإبداء الراأي خم�سو�س يف 
تلتزم  التي  العامة،  واملبادىء  الأخالق  من  اإطار  �سمن  "ولكن  اخلا�سة،  �سوؤونهم 
بها كل ال�رشائع ال�سماوية، ويف حدود القانون الإ�سالمي العام والنظام الت�رشيعي 
للدولة الإ�سالمية، وفيما ل عالقة له بالأمور الإ�سالمية، ويف حدود القواعد ال�رشعية 
وا �سعور امل�سلمني بت�رشيح اأو تلميح، ول  وامل�سالح الإ�سالمية، فلي�س لهم اأن يتَحدَّ
اأن ي�سوهوا �سورة عظماء الأمة وعلمائها من خالل فن رخي�س، اأو �ِسْعٍر مبتذل، اأو 

روايات هابطة، اأو م�رشحيات حاقدة«)90(.

)188  القرايف ، �صهاب الدين اأبو العبا�ض ال�صنهاجي:  الفروق، ج)، �ش)1.

)189    ال�صوا، علي: موقف الإ�صالم من غري امل�صلمني يف املجتمع الإ�صالمي ، �ض 220.

)190   الق�صاة، اأمني حممد: معاملة غري امل�صلمني يف ديار الإ�صالم، ومعاملة امل�صلمني يف غري ديار الإ�صالم، درا�صة مقارنة، 
�صمن كتاب ي�صم عدة اأبحاث بعنوان: معاملة غري امل�صلمني يف الإ�صالم )املجمع امللكي لبحوث احل�صارة الإ�صالمية، 

موؤ�ص�صة اآل البيت، عمان، الأردن، د.ط، 1989م1 ج2،�ش 601.
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اليوم يف جمال  العامل  الكثري من دول  �سبق  الإ�سالم  التكافل الجتماعي:    -7
غري  اأو  م�سلمني  امل�رشوع،  الك�سب  عن  العاجزين  الجتماعي،فكفالة  التكافل 
م�سلمني، جعلته ال�رشيعة الإ�سالمية حقاً واجباً على الدولة الإ�سالمية، فتنفق عليهم 
من بيت املال، وياأثم احلاكم لو ق�رش يف اإي�سال هذا احلق لأهله، وقد �سجل التاريخ 
الإ�سالمي �سوراً نا�سعة يف توفري هذا احلق لغري امل�سلمني من ِقبل اخللفاء والولة)91(، 
ومن تلك ال�سور: ما رواه الإمام اأبو يو�سف، رحمه اهلل، اأن اأمري املوؤمنني الفاروق 
عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه، مرَّ بباب قوم، وعليه �سائل ي�ساأل، �سيخ كبري، �رشير 
الب�رش، ف�رشب ع�سده من خلفه، وقال: من اأي اأهل الكتاب اأنت؟ فقال : يهودي، 
قال: فما اأجلاأك اإلى ما اأرى؟ قال: ا�ساأْل اجلزية، واحلاجة، وال�سن، فاأخذ عمر بيده، 
وذهب به اإلى منزله، فر�سخ له ب�سيء من املنزل، ثم اأر�سل اإلى خازن بيت املال، فقال: 

انظر هذا و�رشباءه، فواهلل ما اأن�سفناه، اأن اأكلنا �سبيبته، ثم نخذله عند الهرم)92(.
لالإن�سان  يحفظ  " فالإ�سالم  والأعرا�س:  والأموال  والأبدان  الدماء  حماية   -8
احلقوق الأ�سا�سية يف احلياة التي ل غنى له عنها، وي�ستوي يف هذه احلقوق امل�سلُم 
ل  مع�سومة  وحرمات  حقوق  فهي  وافداً،  اأم  مواطناً  اأكان  �سواء  امل�سلم،  وغري 
تنتهك اإل ب�سبب �رشعي، وهم يف ذلك مثل امل�سلمني، فال ي�سح اإزهاق اأرواحهم 

ژ  ۓ    ڭ  ڭ   تبارك وتعالى يقول:   اأو حداً على عقوبة، لأن اهلل  اإل ق�سا�ساً، 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  

ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ     ەئ   ەئ   ائائ   ى   ى   ېې   ې    

 ،)93( ژ  ىئ    مئ   حئ   جئ   ی   ی   ىئیی   ىئ   ىئ   ېئ      ېئ   ېئ   ۈئ  

)191   العايد، �صالح بن ح�صني: حقوق غري امل�صلمني يف بالد الإ�صالم، �ض 67.

)192   اأبو يو�صف، يعقوب بن اإبراهيم، �صاحب الإمام الأعظم اأبي حنيفة: كتاب اخلراج، حقق اأ�صوله ووثق ن�صو�صه: طه 
عبدالروؤوف �صعد و �صعد ح�صن حممد ) املكتبة الأزهرية للرتاث، القاهرة، م�صر، د.ط، 1999م1، �ش 9)1.

))19  �صورة الأنعام، الآية 1)1.
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ويقول جلَّ وعال:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   
ٹ  ٹ  ڤ   ڤژ)94(، ور�سولنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم قال 
كحرمة  حرام،  عليكم  واأعرا�سكم  واأموالكم  دماءكم  "فاإن  عرفة:  يوم  خطبته  يف 
يومكم هذا، يف �سهركم هذا، يف بلدكم هذا")95( ولي�س هذا خا�ساً بامل�سلمني، لأن 
واإن  اجلنة،  رائحة  يرح  معاهداً مل  قتل  "من  يقول:  و�سلم  عليه  اهلل  الر�سول �سلى 
بغري حق،  امل�سلم  اإيذاء غري  ي�سح  "ول  اأربعني عاما")96(،  ريحها توجد من م�سرية 
باأي وجه من الوجوه، فال يجوز انتهاك عر�سه، ول التعدي على ماله، ول العتداء 

عليه، ول قتله بغري حق �رشعي")97(.  
والك�سب،  العمل  حرية  امل�سلمني  "لغري  والتملك:  والتك�سب  العمل  حق   -9
بالتعاقد اإلى غريهم، اأو بالعمل حل�ساب اأنف�سهم ومزاولة ما يختارون من املهن احلرة، 
ومبا�رشة ما يريدون من األوان الن�ساط االقت�سادي،�ساأنهم يف ذلك �ساأن امل�سلمني، 
فقد قرر الفقهاء اأن اأهل الذمة يف البيوع والتجارات و�سائر العقود واملعامالت املالية 
كامل�سلمني، ومل ي�ستثنوا من ذلك اإل عقد الربا، فاإنه حمرم عليهم كامل�سلمني")98(.  

"يتمتع غري امل�سلمني  اأي جزء منها:  التنقل يف دار الإ�سالم وال�سكن يف   -10
يتعر�سوا  اأن  غري  من  وخارجها،  الإ�سالمية  الدولة  حدود  داخل  يف  التنقل  بحق 
اأو العقاب، كما اإن لهم احلق يف ال�سكنى والإقامة يف اأي بلد �ساوؤوا، اإل  للحجز 

))19  �شورة املائدة، الآية 2).

والأعرا�ض  الدماء  حترمي  تغليظ  باب  والديات،  والق�صا�ض  واملحاربني  الق�صامة  كتاب  م�صلم،  �صحيح  م�صلم:    19((
والأموال، رقم 78)).

)196  البخـاري: �صحيـح البخــاري، كتـاب اجلـزيــة واملوادعة، باب اإثم من قتل معاهـداً بغــري جرم، رقم 202).

)197  املودودي، اأبو الأعلى: حقوق اأهل الذمة يف الدولة الإ�صالمية )دار الأن�صار، القاهرة، م�صر، د.ط، د.ت( �ض )1.

)198  عليـان، �صــوكت حممد: حقوق غري امل�صلمني يف املجتمع الإ�صالمي، �ض 106.
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–يعني فقهاء امل�سلمني-اأن  "واتفقوا  بالد احلجاز")99(، ويف هذا يقول ابن حزم:  
لهم – اأي للمعاهدين- يف اأر�س الإ�سالم، الدخول حيث اأحبوا من البالد، حا�سا 
بلد  اأي  لهم �سكنى  اأن  اأم ل؟ واتفقوا على  اأيدخلونه  فاإنهم اختلفوا:  احلرم مبكة، 

�ساوؤوا من بالد الإ�سالم، حا�سا جزيرة العرب")100(.
 11- حق كفالة فقرائهم)101(: رعاية الدولة لفقرائها ل تقت�رش على رعاياها من 
امل�سلمني فقط، بل ت�سمل غري امل�سلمني اأي�ساً ماداموا ي�ستحقون العون، من ذلـك اأن 
خالد بن الوليد ر�سي اهلل عنه، كتب كتاباً لأهل احلرية جاء فيه: " وجعلت لهم: اأميا 
�سيخ �سعف عن العمل اأو اأ�سابته اآفة من الآفات، اأو كان غنياً فافتقر، و�سار اأهل دينه 
يت�سدقون عليه، طرحت جزيته، وعيل من بيت مال امل�سلمني ما اأقام بدار الهجرة 
ودار الإ�سالم")102(، وكتب اخلليفة عمر بن عبدالعزيز اإلى عامله يف الب�رشة عدي 
�سنه و�سعفت  الذمة، قد كربت  اأهل  ِقبَلَك من  َمْن  بعد ... وانظر  "اأما  اأرطاأة:  بن 

قوته، وولت عنه املكا�سب فاأْجِر عليه من بيت مال امل�سلمني ما ي�سلحه")103(.

ثانيًا: احلقوق اخلا�سة لغري امل�سلمني:

 يق�سد بهذه احلقوق اخلا�سة، تلك التي تن�ساأ من عالقات الأفراد بينهم، �سواء 
اأكانت عالقات عائلية اأم مالية، والعائلية مثل الزواج والطالق ونحوهما، واملالية، 
مع  اأو  اأمالكهم،  اأعيان  على  امل�رشوعة  الت�رشفات  �سائر  ومبا�رشة  التملك  مثل حق 
غريهم من الأ�سخا�س؛ دائنني كانوا اأو مدينني، وهم يف هذا كله كامل�سلمني يف كل 

)199  ال�صوا، علي: موقف الإ�صالم من غري امل�صلمني يف املجتمع الإ�صالمي �ض )21.

)1100  ابن حزم: مراتب الإجماع يف العبادات واملعامالت والعتقادات، �ض 2)1.

)1101  عليـان، �صــوكت حممد: حقوق غري امل�صلمني يف املجتمع الإ�صالمي، �ض 121.

)1102  اأبو يو�صف، يعقوب بن اإبراهيم: كتاب اخلراج، �ض 8)1.

))110  اأبـو عبيـد، القا�صم بن �صالم: الأموال، تقدمي ودرا�صــة وحتقيق الدكتور حممد عمارة )دار ال�صروق، بريوت، لبنان، 
ط1، 1989م1 �ش 121.
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احلقوق اخلا�سة التي ل تبنى على العقيدة الدينية، ول ت�ستلزم توافر الإ�سالم حتى 
الإ�سالم لغري  التي يحميها  امل�ستاأمن)104(، ومن احلقوق اخلا�سة  اأو  الذمي  مينع منها 

امل�سلمني)105(:
اأئمة  اأحد من  "مل ين�س  القيم:  ابن  لديانتهم. يقول  الزواج وفقاً  1-حقهم يف 

الإ�سالم على بطالن اأنكحة الكفار، ول ميكن لأحد اأن يقول ذلك")106(.

2-ثبوت اآثار اأنكحتهم، من الن�سب واملهر والعدة والتمكني من الوطء.

3- اأن عقودهم ومعامالتهم �سحيحة، وخمالفتهم لالإ�سالم ل يوؤثر يف �سحتها. 

وا�ستدل على ذلك باأنه عليه ال�سالم ا�سرتى من اليهود، وا�ستقر�س منهم، ورهنهم 

درعه)107(.

4-حقهم يف التزام �رشعهم)108(: فلهم حماكمهم اخلا�سة باأحوالهم ال�سخ�سية، 

كالزواج والطالق واملرياث، ول يعاقبون على ما يرونه حالًل يف �رشعهم، ك�رشب 

اخلمر، واأكل حلم اخلنزير، مع اأنهما حرام يف ال�رشيعة الإ�سالمية.  

ونرى اأن هذه احلقوق التي جاءت بها ال�رشيعة الإ�سالمية لغري امل�سلمني املقيمني 
على اأر�س الدولة الإ�سالمية جديرة بالوقوف عندها وقفة تاأمل وتعجب، فاإنها دليل 
قاطع على عظم هذه ال�رشيعة ال�سمحة، واأنها من عند خالق ال�سماء، ولي�ست من 
اهلل!  يا  ف�سبحانك  ب�رش،  من  تاأتي  اأن  ال�سامية  التعاليم  لتلك  كان  فما  الب�رش،  �سنع 
ونهجوا  �رشعك  اتبعوا  لو  اأ�سعدهم  وما  لعبادك،  اأردتها  التي  �رشيعتك  اأعظم  وما 
ترى  اأن  مده�س  لأمر  واإنه  الت�سليم،  واأزكى  ال�سالة  اأف�سل  عليه  الكرمي  نبيك  نهج 

))110  ال�صوا، علي: موقف الإ�صالم من غري امل�صلمني يف املجتمع الإ�صالمي، �ض �ض 222-)22.

))110  املرجع ال�صابق، �ض �ض )22-)22.

)1106  ابن القيم، حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية: اأحكام اأهل الذمة،ج1، �ش09).

)1107  امل�صدر ال�صابق، ج1، �ش299.

)1108   العايد، �صالح بن ح�صني: حقوق غري امل�صلمني يف بالد الإ�صالم، �ض �ض 2)-)).



حماية حقوق غري امل�سلمني يف ال�سريعة

  العدد 53 - حمرم 1433هـ - ال�سنة الرابعة ع�سرة))1

هذه احلقوق التي قررها الإ�سالم لالإن�سان منذ عهد الر�سول عليه ال�سالم منذ اأكرث 
من األف واأربعمائة �سنة، م�ست�سحباً يف ذلك و�سع العامل يف ذلك الع�رش، ليدرك 
اأنهم يف  منظروه  يعتقد  والذي  اليوم  العامل  وهو  الإ�سالم،  �رشيعة  الإن�سان عظم 
قمة احل�سارة الإن�سانية، مل ي�سلوا اإلى بع�س حقوق الإن�سان اإل يف عام 1948م، 
وجاءت حقوقاً نظرية جمرد حرب على ورق، ويف النهاية مل يتمتع بهذه احلقوق اإل 
�سعوب تلك الدول، وحرمت منها بقية ال�سعوب، ثم انطلقت تلك الدول لت�ستغل 
هذه احلقوق مل�ساحلها ال�سخ�سية والذاتية ولتنهب ثروات الدول الأخرى وتتدخل 

يف �سوؤونها الداخلية دون وجه حق.
الدين  هذا  من خري  ب�سببها  العامل  ُحرم  باأمرين  راأيي  ابتلي يف  قد  الإ�سالم  اإن 
بالإ�سالم  الأخرى  ال�سعوب  جهل  الأول:  الأمر  والعادلة،  ال�سمحة  تعاليمه  ومن 
وتعاليمه، نتيجة تق�سري امل�سلمني يف اإبالغ هذا الدين، فلم يعلموا عنه اإل ما اأماله 
اأو ما ي�ساهدونه وي�سمعونه عن  عليهم كّتابهم ومثقفوهم احلاقدون على الإ�سالم، 
ت�رشفات ال�سعوب الإ�سالمية، والأمر الآخر انحراف ال�سعوب الإ�سالمية عن دينها 
احلنيف وعدم تباعه وتطبيق تعاليمه، فاأ�سبحوا �سورة م�سوهة لهذا الدين احلنيف 
اأمام العامل، واإذا تفادت الأمة هذين الأمرين ف�سيُذهل العامل بهذا الدين احلنيف، 
وما  العامل،  ربوع  وال�سالم  والأمان  والأمن  اخلري  منهم، وعمَّ  الكثري  اعتنقه  ولرمبا 

ذلك على اهلل بعزيز.
واهلل اأعلم.


