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 «حقوق غير المسلمين في اإلسالم »ملخص بحث 

سلمين ال يسع غيرهم ، وأن الدولة المسلمة ال مكان ظهر في األيام األخيرة من يرى أن مجتمع الم

 .فيها لغير المسلم ، وإن عاش فيها فالبد أن يعيش مهينا ذليال مواطنا من الدرجة األخيرة

ولهذا رأيت أن أقدم هذا البحث المتواضع لطالب الحقيقة من مسلمين وغير مسلمين ، لتصحيح 

الشرعي لغير المسلمين في المجتمع اإلسالمي ، من  تلك المعتقدات الخاطئة ، وللتعرف على الوضع

جهة ما لهم من حقوق كفلها اإلسالم ، في ضوء فقه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، وجاء هذا 

 .(حقوق غير المسلمين  في اإلسالمالبحث تحت عنوان )

 أوال : أسباب االختيار : 

 ن أهمها :يرجع اختيار هذا الموضوع إلى عدة أسباب ، م

إبراز عظمة اإلسالم الذي لم يحكم بالفناء على العناصر التي تعيش داخل المجتمع المسلم  -1

 .وتدين بدين آخر

بيان مدى أسبقية اإلسالم إلى إقرار حقوق اإلنسان بصفة عامة، وحقوق من يعيش في ظل  -2

 .الدولة المسلمة وال يدين بدينها بصفة خاصة

صيل على حقوق غير المسلمين في اإلسالم ، وتدعيم ذلك باآليات التعرف بشيء من التف -3

 .القرآنية واألحاديث النبوية والمواقف التاريخية

 ثانيا : منهج البحث : 

يقوم هذا البحث على المنهج االستداللي بجناحيه التحليل واالستنباط ، حيث يعتمد على إيراد 

أقوال ومواقف الصحابة الكرام وسلف هذه األمة الصالح  األدلة من القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو

 .، ويمهد لها ويعق ِّب عليها

 .، وخاتمةهذا البحث على : مقدمة، ومبحثيناشتمل ثالثا : خطة البحث : 

ثالثا : منهج البحث  0ثانيا : الدراسات السابقة  0: وتشتمل على : أوال : أسباب االختيار  المقدمة

 .رابعا : خطة البحث 0

 : وفيه : المبحث األول التمهيدي : المجتمع الذي يقيمه اإلسالم

 0أوال : أسس تنظيم العالقة بين أفراد المجتمع في اإلسالم 

 0ثانيا : المواطنة " الجنسية " في مجتمع اإلسالم 

 0ثالثا : التسامح في مجتمع اإلسالم 

 لى :: ويشتمل عالمبحث الثاني : حقوق غير المسلمين في اإلسالم 

 0تمهيد : حقوق اإلنسان بين الدساتير الوضعية والقوانين اإلسالمية 

خامسا :  0رابعا : حق الحماية  0ثالثا : حق الحرية  0ثانيا : حق المساواة  0أوال : حق التكريم 

 0سابعا : حق الرفق بهم والعمل والتملك  0سادسا : حق الكفالة  0الحق السياسي 

ثانيا : فهرس األعالم والبلدان  0أوال : أهم النتائج والتوصيات  : وتشتمل على : الخاتمة
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 0رابعا : فهرس الموضوعات  0ثالثا : فهرس المراجع  0والمصطلحات

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات : رابعا : الخاتمة : 

 من أهم النتائج التي خرج بها هذا البحث : أوال : أهم النتائج : 

م بالفناء على العناصر التي تعيش داخل المجتمع المسلم ، وتدين بدين آخر ، ال يحكم اإلسال ـ 1

ولكنه يقيم العالقة بين أبناء الوطن الواحد مسلمين وغير مسلمين ، على قاعدة نبوية ذهبية أصيلة هي 

 0" لهم ما لنا وعليهم ما علينا " 

ع غير المسلمين ، وأظهر النبي " حفل القرآن الكريم والسنة النبوية بالدعوة إلى التسامح م ـ 2

صلى هللا عليه وسلم " وخلفاؤه الراشدون والمسلمون سماحة منقطعة النظير في التعامل مع من ال 

 0يدين بدينهم 

اإلسالم هو أول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق اإلنسان في أكمل صورة وأوسع نطاق ،  ـ 3

  0إال في عصور متأخرة جدا من التاريخ اإلنساني  ولم تُعرف حقوق اإلنسان في الدساتير الوضعية

المساواة حق أصيل من حقوق غير المسلمين ، ألن اإلنسانية معنى مشترك ، يتساوى سكان  ـ 4

  0في حقيقته ، والبشر أسرة واحدة انبثقت من أصل واحد  –مسلمون وغير مسلمين  –األرض 

 يقل قداسة عن حقه في الحياة :حق اإلنسان في الحرية حق مقدس ، بل إنه ال  ـ 5

ولغير المسلم في اإلسالم حرية االعتقاد وأن يختار الدين الذي يرتضيه ، وحرية العبادة وممارسة 

شعائره الدينية ، وحرية الرأي ألن من حق كل إنسان في اإلسالم أن يفكر وأن يعب ِّر عن فكره ورأيه ، 

 0ل الشخصية ) الزواج والطالق والميراث ( والحرية الشخصية في الرواح والمجيء ، واألحوا

لغير المسلمين حق الحماية من أي اعتداء خارجي قد يتعرضون له ، ومن أي ظلم أو   ـــ 6

عدوان داخلي ، وحق تولي الوظائف العامة التي تسندها إليهم الدولة ، وحق اإلدالء بأصواتهم في 

نواب ، والترشيح له ، وحق التكافل االجتماعي الذي االنتخابات العامة ، واختيار ممثليهم في مجلس ال

يتعدى الدائرة اإلسالمية إلى الدائرة اإلنسانية ، وحق الرفق بهم في جميع المعامالت ، وحق مزاولة 

 0العمل والنشاط االقتصادي الذي يرغبون فيه ، وحق التملك بالضوابط المشروعة 

يات ، منها :  سنُّ القوانين التي تحفظ لغير يوصي البحث بعدة توصثانيا : أهم التوصيات : 

 0المسلمين حقوقهم المتعلقة بأديانهم وممارسة شعائرهم وأماكن عبادتهم 

دراسة ظاهرة هذا اإلرهاب العالمي ، الذي أقضَّ مضاجع سكان المعمورة ، وأتـى على  ـ 2

مة على بالد المسلمين األخضر واليابس ، واصطلى المسلمون بناره كثيرا ، وعادت نتائجه الوخي

  0إثارة للفتن وتقسيما واحتالال 

 انتهى الملخص

 .وهللا ولي التوفيق 

* * * 
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Summary of the study "The rights of non-Muslims in Islam" 

In recent days, it has been seen that the Muslim community can  not help others, and that the Muslim 

state has no place for non-Muslims, and if they live there, they must live humiliatingly humiliating 

citizens of the last class.. 

This is why I saw this humble research of Muslim and non-Muslim students to correct these 

misconceptions and to identify the legal status of non-Muslims in the Islamic community, in terms 

of the rights guaranteed by Islam, in the light of the jurisprudence of the Holy Quran and Sunnah, 

This research came under the title (rights of non - Muslims in Islam.) 

First: Reasons for selection: The choice of this subject is due to several reasons, the most important 

of which are:: 

 1 - to highlight the greatness of Islam, which was not sentenced to annihilation on the elements 

living within the Muslim community and religion other religion. 

 2 - To show the primacy of Islam to the recognition of human rights in general, and the rights of 

those who live under the Muslim state and do not condemn their religion in particular. 

 3 - To know in some detail about the rights of non-Muslims in Islam, and to support it in the 

Quranic verses, the Prophetic traditions and the historical positions. 

Second: Research Methodology: This research is based on the explanatory method of the two 

branches of analysis and  extraction . It is based on the evidence of the Holy Quran or Sunnah, or the 

words and positions of the Companions of the Companions paves them and follows them .. 

Third: Research Plan: This research includes: Introduction, two papers, and a conclusion. 

Introduction: It includes: First: Reasons for selection 0 Second: Previous studies 0 Third: Method of 

research 0 IV: Research plan 0 

The first topic: The society that is established by Islam:: 

First: The foundations of the organization of the relationship between members of society in Islam 

Second: citizenship "nationality" in the community of Islam 

III. Tolerance in the Islamic community 

The second topic: The rights of non-Muslims in Islam: It includes: 

Introduction: Human rights between the constitutions and Islamic laws: 

First: Right to be honored 0 Second: Right to equality 0 Third: Right to freedom 0 Fourth: Right to 

protection 0 Fifth: Political right 0 VI: Right of sponsorship 7 Seventh: The right to welfare, work 

and ownership. 

Conclusion: It includes: First: The most important findings and recommendations 0 Second: Index of 

flags, countries and terminology 0 III: Reference Index 0 IV: Index of topics 0 

Fourth: Conclusion: It includes the most important findings and recommendations 

First: The most important results: One of the most important results of this research 

  1 - Islam does not rule on the elements that live within the Muslim community, and condemn 

another religion, but it establishes the relationship between the sons of one nation, both Muslims and 

non-Muslims, on the basis of an authentic golden prophecy: "They have what we have and what we 

have .". 

-2 - The ceremony of the Holy Quran and the Sunnah by calling for tolerance with non-Muslims. 

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) and his adult and Muslim successors 

showed an unmatched tolerance in dealing with those who do not condemn their religion . 

3 - Islam is the first to determine the principles of human rights in the fullest and widest range, and 

human rights in the constitutions of the status only in the very late times of human history .. 

4 - Equality is an inherent right of non-Muslims. Because humanity has a common meaning, the 

inhabitants of the land are equal - Muslims and non-Muslims - in fact, and human beings are one 

family.. 

5 - The human right to freedom is a sacred right, but it is no less sacred than the right to life:   

Non-Muslims in Islam have the freedom to believe and to choose the religion they accept, the 

freedom to worship and practice their religion, and the freedom of opinion, because every human 

being has the right to think and express his or her  

own opinion and opinion, personal freedom in life,marriage, Divorce and inheritance.) 

6 - Non-Muslims have the right of protection from any external aggression they may face, from any 
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injustice or internal aggression, to the right to assume public functions entrusted to them by the 

State, to vote in the general elections, to choose their representatives in the House of 

Representatives, The Islamic circle goes beyond the humanitarian circle, the right to be accompanied 

by them in all transactions, the right to engage in the work and the economic activity they desire., 

Second: The most important recommendations: 

The research recommends several recommendations, among them  

1 - The enactment of laws that keep non - Muslims rights related to their religions and practice their 

rituals and places of worship. 

 2 - Study of the phenomenon of this global terrorism, which has disturbed the inhabitants of the 

world, and came on the green and land, and Muslims prayed a lot of fire, and returned to the 

consequences of the terrible Muslim countries to sedition and division and occupation. 

The summary is finished 

God grants success 
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 المقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

م اإلنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيال، وأشهد أن ال إله إال  الحمد هلل الذي كرَّ

هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وقام وبشُّر 

 .الغر ِّ الميامين وأنذر، صل ِّ اللهم وسلم وبارك على هذا النبي األمين، وعلى آله وأصحابه

 ...د  ـــوبع

مجتمع المسلمين في المدينة، ونظم عالقة المسلمين بغيرهم ممن  ملسو هيلع هللا ىلصفلقد أقام النبي 

يعيشون معهم وال يدينون بدينهم، على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، بناء على 

ثيقة المدينة، حيث القاعدة النبوية الذهبية " لهم ما لنا وعليهم ما علينا "، والتي تضمنتها و

قررت تلك الوثيقة حقوق غير المسلمين باعتبارهم مواطنين، وضمنت الحفاظ على 

وضرب التاريخ اإلسالمي في عصوره الزاهية أروع  0دمائهم وأعراضهم وأموالهم 

األمثلة في حسن معاملة المسلمين لغيرهم، تنفيذا لوصية القرآن الكريم والسنة المطهرة 

لتالي عاش غير المسلمين قرونا متطاولة في ظل حكم اإلسالم، ناعمين بأهل الذمة، وبا

باألمان وبالعدل الذي ينعم به المسلمون أنفسهم، ولو مسهم ظلم يوما، لمس المسلمين 

  0معهم، وربما قبلهم 

وابتلي المسلمون في الزمن األخير باستعمار كافر فاجر، سلخهم من شخصيتهم 

قوة أوال، وبالحيلة أخيرا حياة غير حياتهم، وبعد أن رحل التاريخية، وعرض عليهم بال

هذا المستعمر الدخيل من بالد المسلمين، تعالت صيحات المؤمنين منادية بالعودة إلى 

اإلسالم من جديد، واستئناف حياة إسالمية صحيحة متكاملة، يسعد في ظلها الجميع، إال 

حالوا دون هذه النداءات ووضعوا  أن هناك نفرا من الناس من تالمذة هذا المستعمر،

العقبات للحيلولة دون تحقيق هذه العودة، متعللين بوجود غير مسلمين يعيشون بين 

  0ظهراني المسلمين 

وظهر في األيام األخيرة من يرى أن مجتمع المسلمين ال يسع غيرهم، وأن الدولة 

يش مهينا ذليال مواطنا من المسلمة ال مكان فيها لغير المسلم، وإن عاش فيها فالبد أن يع

الدرجة األخيرة، بل يستحل هؤالء ألنفسهم قتل غير المسلمين وتدمير دور عبادتهم، 

  0ويحاولون إشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد مسلمين وغير مسلمين 

ولهذا رأيت أن أقدم هذا البحث المتواضع لطالب الحقيقة من مسلمين وغير مسلمين، 
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معتقدات الخاطئة، وللتعرف على الوضع الشرعي لغير المسلمين في لتصحيح تلك ال

المجتمع اإلسالمي، من جهة ما لهم من حقوق كفلها اإلسالم، في ضوء فقه القرآن الكريم 

والسنة النبوية المطهرة وتطبيقات الخلفاء الراشدين، وجاء هذا البحث تحت عنوان 

  0 (في اإلسالم «أهل الذمة»حقوق غير المسلمين )

 أوال: أسباب االختيار:

 يرجع اختيار هذا الموضوع إلى عدة أسباب، من أهمها:

وكونه جديرا بالبحث  –التي أشرت إليها في هذه المقدمة  –أهمية الموضوع  ـ 1

 0والدراسة 

إبراز عظمة اإلسالم الذي لم يحكم بالفناء على العناصر التي تعيش داخل  ـ 2

خر، بل أعطاهم حقوقهم كاملة، وبنى العالقة بينهم وبين المجتمع المسلم وتدين بدين آ

 0المسلمين على أساس " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " 

بيان مدى أسبقية اإلسالم إلى إقرار حقوق اإلنسان بصفة عامة، وحقوق من  ـ 3

يعيش في ظل الدولة المسلمة وال يدين بدينها بصفة خاصة، في أكمل صورة وأوسع 

 0نطاق 

التعرف بشيء من التفصيل على حقوق غير المسلمين " أهل الذمة " في  ـ 4

 0اإلسالم، وتدعيم ذلك باآليات القرآنية واألحاديث النبوية والمواقف التاريخية 

 ثانيا: الدراسات السابقة: 

بمراجعة الرسائل العلمية بالمكتبة المركزية بجامعة األزهر، تبين أن هناك دراسات 

تير ودكتوراه حول غير المسلمين: أحكام جرائمهم وعقوباتها، وأحكام علمية بين ماجس

معابدهم، ووصف حالهم في بعض بالد المسلمين، وها هي عناوين بعض تلك الدراسات 

 بأرقامها في المكتبة المركزية: 

جرائم غير المسلمين وعقوباتها في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي )دكتوراه(:  ـ 1

  0 2046نبيل الشاذلي، الرقم العام  الباحث محمد

أحكام غير المسلمين في الجرائم والعقوبات في الفقه اإلسالمي )ماجستير( :  ـ 2

  0 8713الباحث نايف بن دخيل العصيمي، الرقم العام 

أحكام المسلمين تجاه معابد وعادات غير المسلمين دراسة فقهية مقارنة  ـ 3

  0 4475عبد الرحمن، الرقم العام )ماجستير(: الباحثة سماح محمد 
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أهل الذمة في بالد الشام من الفتح اإلسالمي حتى نهاية الدولة األموية  ـ 4

  0 6115)ماجستير(: الباحث حسن عبد النبي إبراهيم، الرقم العام 

م( )ماجستير(:  1091ـ  1031أهل الذمة في بالد األندلس في عصر الملوك ) ـ 5

 0 7612هيم، الرقم العام الباحث فوزي عادل إبرا

ويالحظ على هذه الرسائل أنها دراسات فقهية وتاريخية، بعضها يركز على أحكاٍم 

فقهية متعلقة بجرائم غير المسلمين وعقوباتها ومعابدهم في الفقه اإلسالمي، والبعض 

اآلخر يصف أحوالهم في بعض البالد اإلسالمية )الشام واألندلس( عبر فترات تاريخية 

 0دة متعد

وفقهاؤنا العظام على اختالف مذاهبهم تناولوا األحكام المتعلقة بغير المسلمين " أهل 

الذمة " في مؤلفاتهم، ومنهم المقل ومنهم المكثر، وجاءت كتاباتهم منثورة في أبواب الفقه 

واإلمام ابن القيم له كتاب عظيم في هذا الباب سماه "  0المختلفة، وليست في كتاب جامع

أهل الذمة "، ركز فيه على: الجزية، والخراج، وأحكام ذبائحهم وأطعمتهم أحكام 

وأشربتهم، وأحكام أطفالهم، وتفصيٍل للشروط العمرية، ويكاد يخلو من الحديث عن 

  0الحقوق 

وهناك كتاب قيم ِّ وعظيم النفع للدكتور عبد الكريم زيدان وكأنه رسالة علمية، عنوانه 

ين في دار اإلسالم "، تحدث فيه المؤلف عن: أحكامهم في " أحكام الذميين والمستأمن

عالقاتهم مع الدولة ومع األفراد، وذكر شيئا من حقوقهم، وأسهب في الحديث عن: 

واجباتهم، والجرائم والعقوبات، واألحوال الشخصية، والمعامالت المالية، والخضوع 

  0لوالية القضاء العامة 

تلك الكتب خاصة الفقهية، لجمع الآللئ  وهذا البحث معنٌي بالغوص في بطون

المتناثرة، ونظمها في عقد الحقوق العامة لغير المسلمين، وال أدعي أنني أتيت بما لم يأت 

به األوائل، فالفضل لمن سبق، وإنما جمعت تلك الصفحات عن حقوق غير المسلمين " 

عالمة مضيئة أهل الذمة "، لتكون صفحة مشرقة من صفحات كتاب اإلسالم الخالد، و

 0على حسن عالقة المسلمين بغيرهم 

 ثالثا: منهج البحث:

يقوم هذا البحث على المنهج االستداللي بجناحيه التحليل واالستنباط، حيث يعتمد على 

إيراد األدلة من القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو أقوال ومواقف الصحابة الكرام 



664 
 

قب عليها، ثم يقوم بشرحها وتحليلها واستنباط وسلف هذه األمة الصالح، ويمهد لها ويع

 النتائج واألحكام منها، مع مراعاة الضوابط البحثية اآلتية: 

االعتماد في استقاء المادة العلمية لهذا البحث على اآليات القرآنية وتفسيرها،  ـ 1

 0واألحاديث النبوية وشرحها، والمصادر الموثقة التي تناولت هذا الموضوع 

اآليات القرآنية إلى سورها وذكر أرقامها، واألحاديث إلى كتب التخريج مع  عزو ـ 2

 0ذكر رقم الكتاب والباب والحديث ودرجته ما أمكن ما لم يكن في الصحيحين 

االلتزام بالدقة والموضوعية، والتجرد من الهوى، وسوق الحقائق مجردة،  ـ 3

 0لى قائليها واألمانة في نسبة النصوص إلى مصادرها، واألقوال إ

 .الترجمة ألهم األعالم والبلدان والمصطلحات الغامضة، الواردة في هذا البحث  ـ 4

 رابعا: خطة البحث:

 0اشتمل هذا البحث على: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة 

 : وتشتمل على: المقدمة

 0أوال: أسباب االختيار 

  0ثانيا:الدراسات السابقة 

  0ثالثا: منهج البحث 

 0البحث  رابعا: خطة

 : وفيه:المبحث األول التمهيدي: المجتمع الذي يقيمه اإلسالم

 0أوال: أسس تنظيم العالقة بين أفراد المجتمع في اإلسالم 

 0ثانيا: المواطنة " الجنسية " في مجتمع اإلسالم 

 0ثالثا: التسامح في مجتمع اإلسالم 

 ويشتمل على: الم:المبحث الثاني: حقوق غير المسلمين " أهل الذمة " في اإلس

 0تمهيد: حقوق اإلنسان بين الدساتير الوضعية والقوانين اإلسالمية 

 0أوال: حق التكريم 

 0ثانيا: حق المساواة 

 0ثالثا: حق الحرية 

 0رابعا: حق الحماية 

 0خامسا: الحق السياسي 
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 0سادسا: حق الكفالة 

 0سابعا: حق الرفق بهم والعمل والتملك 

 ى: : وتشتمل علالخاتمة

  0أوال: أهم النتائج والتوصيات 

 0ثانيا: فهرس األعالم والبلدان والمصطلحات الغامضة 

  0ثالثا: فهرس المراجع 

 0رابعا: فهرس الموضوعات 

أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن  –في نهاية هذه المقدمة  –وأسأل هللا تعالى 

بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه،وأن ينصر  يرينا الباطل باطال ويرزقنا اجتنابه، وأن يأخذ

دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الموحدين، وأن يرد كيد أعدائنا في نحورهم، وأن يحفظ 

بالدنا من كل مكروه وسوء، وأن يرزق وطننا األمن واألمان والسلم والسالم لكل من 

مد هلل رب يعيش تحت سمائه ويشرب من مائه ويأكل من أرضه، وآخر دعوانا أن الح

 0العالمين 

 

 د / محمد محمد محمد إبراهيم كركور 0أ 

 األستاذ المساعد بقسم األديان والمذاهب بالكلية
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 المبحث األول التمهيدي

 المجتمع الذي يقيمه اإلسالم

ذد لذه بالحذديث عذن المجتمذع الذذي  أرى قبل المضي قدما في موضوع هذذا البحذث أن أمه ِّ

اصة وأن أعذداء اإلسذالم والذذين فذي قلذوبهم مذرض يشذككون فذي يقيمه اإلسالم وصفاته ، خ

قدرة اإلسالم على إقامة مجتمع إنساني فاضل ، في ظل وجود غير المسلمين فيذه ، رغذم أن 

اإلسالم الذي كان وال يزال جديرا بحذل مشذكالت العذالم ، ال يحذول بينذه وبذين إقامذة مجتمذع 

  0مثالي وجود من ال يؤمن به 

 –بما فيذه مذن صذفات تؤهلذه لهذذه المهمذة  –الم على حل تلك المشكالت وعن قدرة اإلس

 يقول صاحب كتاب " المجتمع اإلسالمي في ظل اإلسالم " :

إن المشكالت التي تقوم في العالم اليذوم ، سذواء أكانذت فذي االقتصذاد أم فذي االجتمذاع أم 

رض وخيراتهذذا ، ومذذا فذذي السياسذذة ، لهذذا أسذذباب ، أهمهذذا : الرغبذذة فذذي االنفذذراد بغذذالت األ

المجاعات التي تظهر في الجماعات اإلنسانية إال كان السذبب فيهذا تلذك األنانيذة وهذذا الطمذع 

ذنُّون  علذى األمذم  –لهذذا السذبب  –الذي تُرمى بسببه األقذوات فذي البحذار ليغلذو ثمنهذا ، ويضِّ

نذابيع الثذروة التي يسمونها نامية بآالت الحرث والزرع والسقي ، لكي ال تسذتطيع اسذتغالل ي

 0في أرضها  

 –وحق لهذا أن تذئط  -فالمشكالت القائمة في العصر الحديث ، والتي أطَّت منها األرض 

سذذببها فقذذد الضذذمير اإلنسذذاني ، وال سذذبيل لحذذل تلذذك المشذذاكل إال بتهذذذيب هذذذا الضذذمير بذذدين 

لذذى مسذذيطر قذذوي ، ال يقتصذذر أتباعذذه علذذى المعابذذد يعتكفذذون فيهذذا ، وال تقتصذذر أوامذذره ع

العبادات المفروضة ، بل تشمل أوامره كل ما يعمل اإلنسان من خيذر ومذن شذر ، فذي عامذة 

نهاره وأطراف ليله ، ال ينظم فقط العالقذة بذين العبذد وربذه ، بذل يذنظم العالقذات بذين النذاس 

 0باعتبارها الطريق إلرضاء هللا 

دة ، ال فذرق بذين جذنس وال بد أن ينظر هذا الدين إلى اإلنسذانية كلهذا علذى أنهذا أمذة واحذ

وال بذذد أن يكذذون ذلذذك الذذدين  0وجذذنس ، بذذل الكذذل خل ذذق هللا ، وجمذذيعهم آلدم وآدم مذذن تذذراب 

 0متوائما مع الفطرة اإلنسانية ال يحاربها وال يعاندها ، ولكن يهذبها ويوجهها إلى الخير 

ه سذواء ، ال نجد تلك الخواص إال في اإلسالم ، فهو الدين الشامل الذي جعل النذاس أمامذ

وهو كذلك دين العقل ، فمذا مذن أمذر جذاء  0وهو دين يتفق مع الفطرة اإلنسانية ال يصادمها 
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به إال كان موافقا للعقل يدركه ويصدقه ، ويذعن له ما دام غير ملوث بهوى غالب أو شذهوة 

ي : " لماذا آمنت بمحمد ؟ فقال : ما رأيت محمدا يقول في أمذر ـجامحة ، وحينما سئل أعراب

 (1)افعل والعقل يقول ال تفعل ، وما رأيت محمدا يقول في أمر ال تفعل والعقل يقذول افعذل " 

0 

وإن النظم التي سنها اإلسالم ال تزال برونقها وصفائها أعدل من كل ما اهتدى إليه العقل 

البشري من نظم ، سواء أكان ذلك في نظام الحكم ، أم فذي نظذام المعذامالت الماليذة ، أم فذي 

 0م األسرة ، أم كان في العقوبات االجتماعية نظا

وبهذا يكون هو الذدين الوحيذد الذذي يصذلح لحكذم اإلنسذانية وفيذه عذالج أدوائهذا ، ووقذف 

 0 (2)األشرار الذين يريدون لها الويل والثبور وعظائم األمور 

 أوال : أسس تنظيم العالقة بين أفراد المجتمع في اإلسالم : 

مذذع اتخذذذ اإلسذذالم منهاجذذا لحياتذذه ، ودسذذتورا لحكمذذه، ومصذذدرا المجتمذذع اإلسذذالمي مجت

لتشريعه وتوجيهذه فذي كذل شذؤون الحيذاة وعالقاتهذا ، فرديذة واجتماعيذة ، ماديذة ومعنويذة ، 

 0محلية ودولية 

ولكن ليس معنى هذا أن المجتمع المسلم يحكم بالفناء على جميع العناصر التي تعيش في 

كال ، إنه يقيم العالقة بين أبنائه المسلمين وبذين  0ر اإلسالم داخله ، وهي تدين بدين آخر غي

المواطنين من غير المسلمين المستظلين بظل الدولة اإلسالمية على أساس مذن المسذاواة فذي 

الحقوق والواجبذات ، بحيذث يكذون كذل حذق فذي مقابلذه واجذب ، واعتبذر الجميذع سذواء أمذام 

مسذلم ، وال لعربذي علذى أعجمذي ، والعقوبذات القانون والقضاء ، ال فضل لمسلم علذى غيذر 

اإلسالمية تشمل الكبير كما تشذمل الصذغير ، ال يعفذى منهذا كبيذر لكبذره ، وال تنذزل بصذغير 

 0لصغره ، بل الجميع أمامها سواء 

كما نظم اإلسالم العالقة بين بني اإلنسان على أسذاس مذن التكذريم لانسذان ، لمجذرد أنذه 

لون ، وعالم وجاهل ، ومتقذدم ومتخلذف ، فذكن كذان فذيهم متخلذف إنسان ، ال فرق بين لون و

فعلى المتقذدم أن يأخذذ بيذده ، ال أن يجعلذه مسذتغال ومغنمذا لذه ، وال يضذن عليذه بحذق الحيذاة 

                                           
 1425سالم : اإلمام محمد أحمد أبو زهرة، هدية مجلة األزهر لشهر ذي القعدة المجتمع اإلنساني في ظل اإل (1)

  0 15ص  1هـ، ج 

  0 16ــــــ  5ص  1انظر : المجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم : اإلمام محمد أبو زهرة، ج  (2)



668 
 

 0العزيزة الكريمة التي هي حق لانسان بمقتضى إنسانيته 

 عان الااذين لاام " ال ينهاااكم هللاوأسذاس هذذذه العالقذة مذذع غيذر المسذذلمين قذذول هللا تعذالى : 

يقاااتلوكم فااي الاادين ولاام يخرجااوكم ماان دياااركم أن تبااروهم وتقسااطوا إلاايهم إن هللا يحااب 

، فالبر والقسط مطلوبان من المسلم للناس جميعا، ولذو كذانوا كفذارا بدينذه ،  (3) المقسطين "

 .ما لم يقفوا في وجهه ، ويحاربوا دعوته ، ويضطهدوا أهله

معاملة ، ورعاية الجوار ، وسعة المشاعر اإلنسذانية مذن وهناك حسن المعاشرة ولطف ال

الرحمة واإلحسان ، وهي أمور تحتاج إليها الحياة اليومية ، وال تكاد توجذد فذي غيذر مجتمذع 

اإلسذالم ، يتجلذذى هذذذا فذذي قذذول القذذرآن الكذريم فذذي شذذأن الوالذذدين المشذذركين اللذذذين يحذذاوالن 

 رك : ـإخراج ابنهما من التوحيد إلى الش

، وفي قول القرآن الكريم يجيب على شذبهة بعذض  (4) صاحبهما في الدنيا معروفا "" و

ين :  " لايس المسذلمين فذي مشذروعية اإلنفذاق علذى ذويهذم وجيذرانهم مذن المشذركين المصذر ِّ

بعث إلى أهذل مكذة مذاال لمذا قحطذوا ليذوزع "  ملسو هيلع هللا ىلص،  وقد ُروى أن النبي "  (5) عليك هداهم "

 0غم مما قاساه هو وأصحابه منهم على فقرائهم ، هذا على الر

كما تقوم العالقة بين أفراد المجتمع في الدولة اإلسالمية التي تضذم المسذلم وغيذر المسذلم 

على أساس من التعاون والشورى ورعاية المصالح ومنع الفساد واآلثام التي تفتك بذالمجتمع 

عاشت قرونا بعد اإلسالم  ، وغير ذلك من األسس التي لم تعرفها البشرية قبل اإلسالم ، وقد

هذه أهم األسذس التذي تكفذل للمجتمذع فذي اإلسذالم الرقذي  0 (6)وهي تقاسي الويل من فقدانها 

 0والتميز واالستقرار ، وتضمن ألفراده السعادة والوئام 

 ثانيا : المواطنة " الجنسية " في مجتمع اإلسالم :

ف المواطن في الدساتير المعاصرة بأنه الذي يح مل جنسذية دولذة مذا ، أو الذذي يولذد يُعرَّ

والدستور اإلسالمي يعتبر المواطن هذو كذل إنسذان يقذيم بصذفة  0من أبوين من هذه الجنسية 

 0دائمة في دولة اإلسالم مسلما كان أو غير مسلم 

                                           
  0 8سورة الممتحنة : اآلية  (3)

  0 15سورة لقمان : اآلية  (4)

  0 272ية سورة البقرة : اآل (5)

م  1999هـ ـ  1420انظر : تنظيم اإلسالم للمجتمع : اإلمام محمد أبو زهرة، ) القاهرة : دار الفكر العربي،  (6)

غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي : الدكتور يوسف القرضاوي، الطبعة الثانية، )  0 15و  14(، ص 

  0 6و  5م (، ص  1984هـ ـ  1404القاهرة : مكتبة وهبة، 
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  0شرقا  (8)غربا حتى الصين  (7)وقد كانت دولة اإلسالم تمتد من األندلس 

" رضذذي هللا عنذذه " الخالفذذة كذذان عذذدد الواليذذات (9) وعنذذدما تذذولى عمذذر بذذن عبذذد العزيذذز

اإلسذذالمية التذذي تحذذت رايتذذه أربعذذا وثالثذذين واليذذة ، مذذن بينهذذا األنذذدلس والشذذمال اإلفريقذذي 

 0(12)والعراق (11)والشام  (10)ومصر 

                                           
، والبرتغال إسبانياعلى األراضي التي تُشكِّ ُل اليوم  أوروبَّا الغربيَّةقامت في  وحضارةٌ إسالميَّةإقليٌم  األندلس :( (7

الفة اإلسالميَّةأو هي األراضي األيبيريَّة التي فتحها الُمسلمون وبقيت تحت ظل  حتَّى سنة  م711ُمنذ سنة  الخِّ

كلمة أعجمية لم يستعملها وهي  0بيد الالتين اإلفرنج وأُخرج منها الُمسلمون  سقطت األندلس، حينما م1492

ها الماء من معظم الجهات العرب في القديم، وإنما عرفها العرب في اإلسالم، وهي جزيرة كبيرة ) يحيط ب

(، وسميت جزيرة بالغلبة، كما سميت جزيرة العرب، وأرض األندلس من على البحر تواجه من أرض 

معجم البلدان : اإلمام الحموي، ) بيروت :  wikipedia0org 0ويكيبيديا الموسوعة الحرة  0المغرب تونس 

 0 263و  262ص  1م (، ج  1977هــ ـ  1397دار صادر، 

الحزب  ويحكمها شرق آسيا . تقع في األكثر سكانًا في العالم الدولة هي جمهورية الصين الشعبية الصين : ((8

مقاطعة وخمس مناطق ذاتية   22 تتألف الصين من أكثر من. نظام الحزب الواحد في ظل الشيوعي الصيني

مليون كيلومتر مربع،  9.6تمتد البالد على مساحة  0البالد هي مدينة بكين عاصمة0الحكم وأربع بلديات 

الحضارة 0 ثالث أو رابع أكبر دولة من حيث المساحة اإلجمالية حيث تعد جمهورية الصين الشعبية

  0انظر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة  0القديمة إحدى أقدم الحضارات في العالم الصينية

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس،  عمر بن عبد العزيز :( (9

ميمونة وأمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب بن نفيل، ولد سنة ثالث وستين، وهى السنة التى ماتت فيها 

، ولى المدينة سنة سبع وثمانين وهو ابن خمس وعشرين سنة، مات سنة إحدى ومائة وهو ملسو هيلع هللا ىلصزوج النبى 

ابن تسع وثالثين سنة وأشهر، وكانت خالفته سنتين وخمسة أشهر . انظر : الطبقات الكبرى : اإلمام محمد 

و  394ـ  392ص  5كتبة القيمة (، ج بن سعد، تحقيق وتعليق حمزة النشرتي وآخريـــــــــن، ) القاهرة : الم

491 . 

َر :( (10 ص  صَر الَعَربيةِّ هي دولة عربية تقع في الركن الشمالي الشرقي من قارة  مِّ يةُ مِّ ، ولديها أفريقياُجمهورِّ

. ويحدها من الشمال دولة عابرة للقاراتداخل قارة آسيا، فهي  ءشبه جزيرة سينا، حيث تقع آسيويامتداد 

، ويحدها من الغرب فلسطين، ويحدها في الشمال الشرقي منطقة البحر األحمر، ويحدها شرقا البحر المتوسط

على وجه األرض حيث بدأ  الحضاراتتشتهر مصر بأن بها إحدى أقدم  0 السودان، كما يحدها جنوبا  ليبيا

واإلسالم هما اللغة   اللغة العربيةسنة، تعد  10,000واالستقرار منذ نحو  النيلبالنزوح إلى ضفاف  البشر

لجامعة الدول م فيها جمهوري ديمقراطي، وتعد مصر من األعضاء المؤسسين والديانة الرسمية، ونظام الحك

حيث انضمت لها عام  لألمم المتحدةبها المقر الرئيسي لها، كذلك تعد من األعضاء المؤسسين ويوجد  العربية

 0انظر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة  0 باالتحاد األفريقي، باإلضافة إلى عضويتها 1945

إلى حدود  للبحر األبيض المتوسطيمتد على الساحل الشرقي  المشرق العربياسم تاريخي لجزء من  الشام :( (11

 وفلسطين التاريخية واألردن ولبنان سوريةشك ل هذه المنطقة اليوم بالمفهوم الحديث كل من : . تُ د الرافدينبال

وغيرها، وسميت بذلك لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض فشبهت بالشامات، وقيل سميت الشام بسام بن 

نوح " عليه السالم "، وذلك أنه أول من نزلها، فجعلت السين شينا لتغير اللفظ العجمي، وأما حدُّها فمن 

فمن جبل طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم، وبها  الفرات إلى العريش من الديار المصرية، وأما عرضها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/711
https://ar.wikipedia.org/wiki/711
https://ar.wikipedia.org/wiki/711
https://ar.wikipedia.org/wiki/1492
https://ar.wikipedia.org/wiki/1492
https://ar.wikipedia.org/wiki/1492
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D9%88_(%D8%AC%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
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والجنسية أداة للتعبير عن انتساب الفرد إلى دولة معينة ، ذلك االنتسذاب الذذي يعنذي قيذام 

وسياسذذية بذذين الفذذرد والدولذذة ، وهذذذا المفهذذوم للجنسذذية ُعذذرف فذذي الشذذريعة رابطذذة قانونيذذة 

 ق ـاإلسالمية ، وإن لم يطل

الفقهذذاء عليذذه اصذذطالح الجنسذذية ، والذذدليل علذذى هذذذا أن الدولذذة ُعرفذذت فذذي الشذذريعة 

  0اإلسالمية ، وهي التي سماها الفقهاء دار اإلسالم 

نهم أمذذة واحذذدة هذذو وحذذدة العقيذذدة ، الشذذريعة تجعذذل المسذذلمين أمذذة واحذذدة ، وأسذذاس كذذو

يضاف إلى هذا أن انتساب المسلم إلى المسلمين كأمة يعتبر مذن قبيذل الذروابط االجتماعيذة ، 

فالشذذريعة ال ترضذذى  أن يبقذذى المسذذلمون أمذذة فقذذط ، وإنمذذا تذذدعوهم إلذذى التحذذول إلذذى تنظذذيم 

كامه ال تنفذ كما يجب سياسي أي إلى دولة ، ألن أغراض اإلسالم ال تتحقق كما ينبغي ، وأح

فاإلسذالم يعتبذر  0على إقامتها في المدينة "  ملسو هيلع هللا ىلصإال بقيام هذه الدولة ، التي حرص الرسول " 

 0في وقت واحد عقيدة وجنسية 

والمسلمون هم أصل دار اإلسالم ، ولكن قد يسكن معهم غيرهم ممن ال يذدينون بذدينهم ، 

مسذلمين ، وال يمنذع هذؤالء مذن اإلقامذة فذي ألن اإلسالم ال يمنع المسلمين من مخالطة غير ال

وقد صرح الفقهاء بأن الذميين من أهذل دار اإلسذالم ، ومذن أفذراد شذعب تلذك  0دار اإلسالم 

 0(13)الدار 

لقذذد كثذذرت االفتذذراءات حذذول حذذق غيذذر المسذذلم المقذذيم فذذي دار اإلسذذالم فذذي المواطنذذة 

                                                                                                                            
انظر : معجم البلدان : اإلمام الحموي، ج  0من أمهات المدن : حلب وحماة وحمص ودمشق والبيت المقدس 

 0ويكيبيديا الموسوعة الحرة  0 312ص  3

بحكم األمر ظة العراق، ويتكون من ثمان عشرة محافظة رسميًا، وتسع عشرة محافجمهورية   العراق :( (12

، يحده من الخليج العربيالمطلة على  دول غرب آسيا، والعراق أحد بغداد(، عاصمته محافظة حلبجة) الواقع

 الشرق، ومن واألردن سوريا الغرب، ومن الشمال تركيا ، ومن والمملكة العربية السعودية الكويتالجنوب 

. معظم المنطقة التي أوبكومنظمة  ومنظمة المؤتمر اإلسالمي جامعة الدول العربية، وهو عضو في إيران

العراقان : الكوفة والبصرة، سميت بذلك ألنها  0 بالد ما بين النهرينتسمى بالعراق حاليًا كانت تسمى قديًما 

عراقا، وقيل سميت بذلك الستواء أرضها، قريبة من البحر، وأهل الحجاز يسمون ما كان قريبا من البحر 

 ،93ص  4معجم البلدان : اإلمام الحموي، ج  0انظر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة  0والعراق هي بابل 

95. 

انظر : كيف نحكم باإلسالم في دولة عصرية : أحمد شوقي الفنجري، ) القاهرة : الهيئة المصرية العامة و 

 0 115و  113م (، ص  1990للكتاب، 

انظر : أحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم : الدكتور عبد الكريم زيدان، الطبعة الثانية، ) بيروت :  (13)

 0 53ـ  51م (، ص  1988هـ ـ  1408مؤسسة الرسالة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
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ليذذه صذذاحب كتذذاب " الشذذريعة اإلسذذالمية ، مذذن هذذذه االفتذذراءات االفتذذراء الذذذي نقلذذه ورد ع

المفترى عليها " ومضمونه أن ارتباط الدولذة باإلسذالم يذؤدي إلذى سذيادة المذهبيذة والطائفيذة 

ويظن هؤالء  0ويسلب حقوق غير المسلمين ، ومنها حق المواطنة كحق من حقوق اإلنسان 

 0وق أن شريعة اإلسالم قد كرست الحقوق للمسلمين وحرمت غير المسلمين من هذه الحق

إنذذه بذذالرجوع إلذذى القذذرآن الكذذريم والسذذنة النبويذذة نجذذد نصوصذذا كثيذذرة توجذذب العذذدل 

وتضذمنت الوثيقذة النبويذة بذين  0والمساواة بين المسذلمين وغيذرهم مذن أبنذاء الذوطن الواحذد 

المسلمين واليهود عدة بنود ، منها " إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين " ، فكيف يكونذون 

، وقد سلب منهم السبب وهو المواطنة ؟ واإلسالم الذي أقر لغير المسذلمين  مع المؤمنين أمة

م ، وقذد  610بحق المواطنة ، وبموجبه يتسذاوى الجميذع أمذام القذانون ، قذد شذرع ذلذك سذنة 

 ط .ـفق (14)كانت اإلمبراطورية الرومانية تجعل هذا الحق ألهالي مدينة روما 

لروماني أجانب ، وحرمهم من حق المواطنذة وهذم أما باقي السكان فقد اعتبرهم القانون ا

 0 (15)مواطنون قبل هذا القانون 

فأبناء الوطن الواحد الذي يقيمه اإلسالم يتمتعون بحقوق متساوية ، ومنهذا حذق المواطنذة 

 (16)وألهذذذذل الكتذذذذاب أو أهذذذذل الذمذذذذة  اليهذذذذود  0، وال يتفاضذذذذلون إال بذذذذأخالقهم وأعمذذذذالهم 

ولذذة اإلسذذالم مذذن بذذين غيذذر المسذذلمين ، منزلذذة خاصذذة فذذي المقيمذذون فذذي د (17)والنصذذارى 

                                           
نة الرواية التاريخية التي تناقلها مؤرخو الرومان القدامى، تتلخص في أن مدينة روما قد تأسست س روما : (14)

م، وقد تم ذلك عن طريق زواج " مارس " إله الحرب من الكاهنة " سيلفيا "، التي أنجبت توأمين 0ق 754

نتيجة ذلك الــــــــــزواج " روميلوس " و " ديموس "، وقد حملت المدينة اسم األول منهما بعد قتله اآلخر، 

ملوك، وانتهاء النظام الملكي كان سنة وعدد الملوك الذين حكموا مدينة روما بعد موت " روميلوس " ستة 

المآل : فتحي المرصفاوي، ) القاهرة : دار  0المصدر  0انظر : شريعة الرومان : البيئة  0م 0ق 509

 0 13و  12النهضة العربية (، ص 

فاء، انظر : الشريعة المفترى عليها : المستشار سالم علي البهنساوي، الطبعة األولى، ) المنصورة : دار الو (15)

 0 167ـ  165م (، ص  1995هـ ـ  1415

المنحدرون من إبراهيم " عليه السالم "، والمعروفون باألسباط من بني إسرائيل، الذين أرسل هللا  اليهود : (16)

انظر : الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب  0إليهم موسى " عليه السالم " ليكون لهم نبيا 

ر مانع بن حماد الجهني، الطبعة الثالثة، ) الرياض : دار الندوة العالمية للطباعة والنشر المعاصرة : الدكتو

 0 500صـــــــــــــــ  1هـ (، ج  1418والتوزيع، 

القوم الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى " عليه السالم " وكتابهم اإلنجيل، والنصرانية هي الملة  النصارى : (17)

الدين الذي جاء به عيسى " عليه السالم "، نسبة إلى بلدة الناصرة من أرض الجليل التي يزعم أهلها أنها 

انظر : الملة والنحلة  0بفلسطين، موطن عيــــسى " عليه السالم "، والمكان الذي ولد فيه، وابتدأ فيه دعوته 

كويت : دار القلم للنشر اإلسالم : الدكتور حمدي عبد العال، الطبعة األولى، ) ال 0المسيحية  0في اليهودية 
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  0المعاملة والتشريع 

 ثالثا : التسامح في مجتمع اإلسالم :

أعني بالتسامح أن يكون لكل فرد في األمة حق في أن يعتقد ما يراه حقا ، وأن تكذون لذه 

قذوانين الدولذة  الحرية في تأدية شعائر دينه كما يشاء ، وأن يكون أهل األديان المختلفذة أمذام

 0سواء 

لقذذد ُعذذرف اإلسذذالم بسذذماحته مذذع أتباعذذه وأبنائذذه ، ومذذع خصذذومه وأعدائذذه ، َعذذرف ذلذذك 

ونظر اإلسالم إلى األديان األخذرى نظذرة تسذامح ، فقذد  0القاصي والداني والعدو والصديق 

سذمى اليهذذود والنصذذارى أهذل كتذذاب وأهذذل ذمذة ، وهمذذا تسذذميتان دقيقتذان ، ألنهمذذا أصذذحاب 

ودعا إلى التسامح ، فقد أمر هللا رسوله  0ب سماوي ، ولهما ذمة هللا ورسوله والمسلمين كتا

بضرورة دفع العداوة بالتي هي أحسن ، وبين له أن هذا الدفع الكريم هو الذي يجلذب "  ملسو هيلع هللا ىلص" 

ادفاع باالتي هاي أحسان فالذا الاذي بيناك وبيناه عاداوة كأناه ولاي له المحبذة ، قذال تعذالى : "

فاصفح الصافح ما أمره بأن يصفح الصفح الجميل عمن يعاديه ، قال تعالى : "، ك (18)"حميم

مبذذدأ التسذذامح فذذي عالقاتذذه بالمشذذركين وغيذذرهم فذذي "  ملسو هيلع هللا ىلص، وطبذذق الرسذذول "  (19)"الجمياال

فالتسامح والصفح الجميذل هذو السياسذة اإلسذالمية التذي رسذمتها  0ي حروبه ـــــمعاهداته وف

خصوصا بين المسلمين وغيرهم ، وهي السياسة المطلقة في النبوة في العالقة بين الناس ، و

 0(20)حال السلم ، والسياسة الشافية للقلوب المجروحة في أعقاب الحروب 

ولقد حفل القرآن الكريم بدعوة المسلمين إلى التسامح ، فلم يمنع المسلمين مذن البذر بغيذر 

 8ي سورة الممتحنة : اآلية المسلمين ماداموا في سلم مع المسلمين وحسن صلة ، كما سبق ف

، ونصح المسلمين إذا دخلوا في جدال مع أهل الكتذاب بشذأن الذدين أن يجذادلوهم بالحسذنى ، 

                                                                                                                            
العالقة بين الدين والدولة في اليهودية والنصرانية واإلسالم ) دكتوراه ( : الدكتور  0 80والتوزيع (، ص 

م  1995هـ ـ  1415ماجد عبد السالم إبراهيم، ) القاهرة : كلية الدعوة اإلسالمية ـ  قسم األديان والمذاهب، 

ن : اليهودية والنصرانية : الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف، دراسات في األديا 0 319و  317(، ص 

 0 103هـ (، ص  1414الطبعة األولى، ) المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم، 

  0 34( سورة فصلت : اآلية (18

  0 85( سورة الحجر : اآلية (19

م عبد الرحمن العشماوي وعائض انظر : سماحة اإلسالم : الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشي، تقدي (20)

 8م (، ص  2006هـ ـ  1426القرني، الطبعة الثالثة، ) السعودية : مكتبة األديب، مصر : المكتبة الذهبية، 

اإلسالم وأهل الذمة : علي حسني الخربوطلي، ) القاهرة : المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، لجنة  0

 0 96و 95م (، ص  1969هـ ـ  1389عون، التعريف باإلسالم، الكتاب التاسع واألرب
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"  ملسو هيلع هللا ىلص، وبذين هللا للنبذي "  (21)" وال تجادلوا أهال الكتااب إال باالتي هاي أحسان قال تعالى : " 

فاذكر إنماا قال تعذالى "  أنه مكلف بتبليغ الدعوة ، وليس مكلفا أن يحمل الناس عليها بالقوة ،

أن يجير المشرك إذا لجأ إليذه "  ملسو هيلع هللا ىلص، وأمر هللا نبيه "  (22)"  أنت مذكر لست عليهم بمصيطر

وإن أحااد ماان المنااركين بعذذدها سذذماحة ، قذذال تعذذالى : " واحتمذذى بذذه ، وهذذذه سذذماحة مذذا 

 0  (23)"  استجارك فأجره حتى يسمع كالم هللا ثم أبلغه مأمنه

"  ملسو هيلع هللا ىلصوأظهذر "   0لى التسامح وحببه إلى المسلمين بقوله وبفعله ع"  ملسو هيلع هللا ىلصوحضَّ النبي " 

وخلفاؤه وقواد المسلمين سماحة منقطعة النظير فيما عقدوا من صلح مع الذبالد التذي فتحوهذا 

، ومن شأن المنتصر أن يستبد ويُملي شروطه بدافع الغيظ واالنتقام والغرور والقوة ، ولكذن 

المغلوبين كراما ، فأقروهم على عقائدهم وشعائرهم الدينية  المسلمين كانوا في معاهداتهم مع

وليس من الميسور ـ في هذا التمهيد ـ أن  0(24)، وأوصوا برعايتهم والمحافظة على أموالهم 

 0أعدد آي هذا التسامح وتاريخه الطويل ووقائعه التي تجل عن الحصر 

أن ينكذره ، وهذي سذماحة  إن في روح اإلسالم من السماحة اإلنسانية ما ال يملك منصذف

نه من تذأليف األجنذاس واأللذوان واألديذان ،  مبذولة للمجموعة البشرية كلها ، وهي روح تُمك ِّ

ومن إشذاعة الذود والتذراحم بذين بنذي البشذر ، وتنقيذة جذو الحيذاة مذن سذموم التحاسذد الفذردي 

روب والتطذذاحن الطبقذذي والتناصذذر العنصذذري والتعصذذب الذذديني ، كمذذا تمكنذذه مذذن كذذف الحذذ

 0والمجازر التي تقوم على تلك األسباب 

بذذروح التسذذامح تعذذايش اليهذذود والنصذذارى وغيذذرهم مذذن ذوي المعتقذذدات األخذذرى مذذع 

المسلمين في كنف المجتمع اإلسالمي في استقرار واطمئنان عبر تاريخ الحضارة اإلسالمية 

 0(25)، بما توافر لهم من حماية ورعاية واحترام لم يسبق لهم به عهد 

                                           
  0 46( سورة العنكبوت : اآلية (21

  0 22و  21( سورة الغاشية : اآلية (22

  0 6( سورة التوبة : اآلية (23

  : راجع تلك األقوال والسلوكيات  النبوية في المبحث الثاني من : الوصية بغير المسلمين في القرآن والسنة

 0الباحث

حة اإلسالم : أحمد محمد الحوفي، ) القاهرة : المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، لجنة التعريف انظر : سما (24)

 0 174ـ  172م (، ص  2001هـ ـ  1422باإلسالم، 

عة والنشر، دار األندلس للطبالدين األيوبي، الطبعة الثانية، )انظر : اإلسالم والتمييز العنصري : صالح ا (25)

لقليبي، أهل الذمة في الحضارة اإلسالمية : حسن الممي، تقديم الشاذلي ا 0 168م (، ص 1981هـ ـ  1401

 0 102م(، ص 1998يروت : دار الغرب اإلسالمي، بالطبعة األولـــــــى، )
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ذا التسامح الديني والفكري له درجات ، حذاز المسذلمون علذى أعالهذا : فالدرجذة الذدنيا ه

من التسامح أن تدع لمخالفك حريذة دينذه وعقيدتذه ، وال تجبذره بذالقوة علذى اعتنذاق دينذك أو 

مذهبك ، فتدع له حرية االعتقاد ، ولكن ال تمكنه من ممارسة واجباتذه الدينيذة التذي تفرضذها 

 .، واالمتناع عما يعتقد تحريمهعليه عقيدته 

والدرجة القصوى في التسامح أال تضيق على المخالفين فيما يعتقذدون حلذه فذي ديذنهم أو 

مذهبهم ، وإن كنت تعتقد أنه حرام في دينك أو مذهبك ، فتدع له حذق االعتقذاد بمذا يذراه مذن 

قذد حرمتذه ، فذكذا ديانة ومذهب ، ثم ال تضيق عليه بترك أمذر يعتقذد وجوبذه أو فعذل أمذر يعت

يوم األحد ، فال يجوز أن يُمنع من ذلك  (26)كان النصراني يعتقد وجوب الذهاب إلى الكنيسة 

في هذا اليوم ، وإن كان اليهودي يعتقد حرمة العمل يوم السبت ، فال يجذوز أن يكلذف بعمذل 

  0في هذا اليوم ، ألنه ال يفعله إال وهو يشعر بمخالفة دينه 

المسلمون مع المخالفين من أهل الذمة ، إذ ارتفعذوا إلذى الدرجذة العليذا  وهذا ما كان عليه

من التسامح ، فقد التزموا كل ما يعتقده غير المسذلم أنذه حذالل فذي دينذه ، ولذم يضذيقوا عليذه 

بالمنع أو التحريم ، وكان يمكنهم أن يحرموا ذلك مراعاة لشريعة الدولة ودينها ، وال يُتهمذوا 

 0 (27)و قليل بكثير من التعصب أ

وأختم حديثي عذن هذذه النقطذة بنقذل بعذض الشذهادات لغذربيين ومسذيحيين علذى التسذامح 

 اإلسالمي ، فالفضل ما شهد به األعداء : 

" كثيرا من األمثلة التي تثبت تسامح المسلمين ، ثم  (28)ضرب المؤرخ " توماس أرنولد 

                                           
كلمة سريانية معناها جمع أو اجتماع، وتعني في العهد الجديد جماعة مدعوة لغرض ما، وقيل إنها  الكنيسة : (26)

 0(  18:  16دى فيه الطقوس الدينية، ويستدلون على هذا المعنى بما ورد في إنجيل متى ) المكان الذي تؤ

 2ج الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة : الدكتور مانع بن حماد الجهني، انظر : 

، المحرر دائرة المعارف الكتابية، مجلس التحرير: القس صموئيل حبيب وقساوسة آخرون 0 1144ص 

  0 388و  387ص  6وليم وهبة بباوي، ) القاهرة : دار الثقافـة (، ج 

 0بتصرف  46و 45غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي، ص  (27)

شهير، بدأ حياته العلمية  بريطاني مستشرق (، 1930ـ  1864)  توماس وولكر آرنولد توماس أرنولد :( (28

جامعة  ، وانتقل للعمل باحثًا فيالعربية ، حيث أظهر حبه للغات فتعلمجامعة كمبردج في

حيث أمضى هناك عشر سنوات ألف خاللها كتابه المشهور )الدعوة إلى اإلسالم(، ثم عمل  الهند في عليكرا

 ،جامعة لندن أستاذًا غير متفرغ فيوعمل  لندن عاد إلى 1904، وفي عام جامعة الهور أستاذًا للفلسفة في

بهولندا في طبعتها األولى. عمل  ليدن التي صدرت في دائرة المعارف اإلسالمية وكان عضو هيئة تحرير

 محمد إقبال . ويُذكر أنه كان معلما للمفكر اإلسالمي الهندي1930ا في الجامعة المصرية عام أستاذًا زائرً 

 0انظر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة 0

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84
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مح الذذي بسذطه المسذلمون الظذافرون قال : ومن هذه األمثلة التي قدمناها آنفا عن ذلذك التسذا

إلى العرب المسيحيين في القرن األول من الهجرة ، واستمر في األجيال المتعاقبة ، نستطيع 

أن نستخلص بحق أن هذه القبائل المسيحية التي اعتنقت اإلسالم ، إنما فعلت ذلك عن اختيار 

ا بين جماعات مسلمة لشاهد وإرادة حرة ، وأن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذ

ويصذف " أرنولذد " موقذف المجتمذع اإلسذالمي مذن المسذيحيين فيقذول :  0على هذا التسامح 

ولما كان المسيحيون يعيشون في مجتمعهم آمنين على حياتهم وممتلكذاتهم نذاعمين بمثذل هذذا 

 0 التسامح الذي منحهم حرية التفكير الديني ، تمتعوا بحالة من الرفاهية والرخاء

واعترف معظم المفكرين المسيحيين بذأن العذرب المسذلمين عذاملوا دائمذا غيذر المسذلمين 

" الذذي قذال : إن مذا  (29)جولذد تسذيهرالتسامح ، ومن هؤالء المفكذرين " معاملة تنطوي على

يشاهد اليوم من تساهل الحكومات اإلسالمية يرجع إلى ما كان في النصف األول مذن القذرن 

ن مبادئ الحرية الدينية ، وروح التسامح في اإلسالم قذديما والتذي اعتذرف السابع الميالدي م

 0بها المسيحيون المعاصرون ، كان لها أصلها في القرآن 

وأشذذاد معظذذم المستشذذذرقين بحسذذن معاملذذذة المسذذلمين ألهذذل الذمذذذة ، وقذذال أحذذذدهم : إن 

فذذي معذذامالتهم النصذذارى كذذانوا أحسذذن حذذاال تحذذت حكذذم المسذذلمين ، إذ أن المسذذلمين اتبعذذوا 

وقذذال آخذذر : اتبذذع المسذذلمون  0المدنيذذة واالقتصذذادية مذذع أهذذل الذمذذة مبذذدأ الرعايذذة والتسذذاهل 

 0 (30)سياسة التسامح مع األمم المغلوبة ، وتركوا للناس حرية الضمير والعبادة 

وينقذذل صذذاحب كتذذاب " التعصذذب والتسذذامح "  شذذهادة البطريذذرك " عيشذذويابه " ) تذذولى 

هذـ ( التذي يقذول فيهذا : " إن العذرب الذذين مكذنهم الذرب مذن السذيطرة  657ـ  647منصبه 

                                           
يُعتبر   .مجري يهودي مستشرق(، م 1921 -1850/  ه 1266- 1340جناتس جولدتسيهر )  جولد تسيهر :( (29

جامعة  تعليمه فيتلقى  .أوروبا على نطاق واسع من بين مؤسسي الدراسات اإلسالمية الحديثة في

بدأ رحلة  0(1894، اليدن، وكان أول يهودي في العالم يصبح أستاذا في جامعة بودابست )برلين ،بودابست

عبر سوريا وفلسطين ومصر، واستغل الفرصة لحضور محاضرات المشايخ المسلمين في مسجد األزهر في 

مستشرق قام بمحاولة واسعة ، وهو أول عمق العارفين بالحديث النبوييعده المستشرقون أ  .مدينة القاهرة

انظر :  0شاملة للتشكيك في الحديث النبوي، حيث ا لَّف الكتب وكتب المقاالت بهدف الطعن في السنة النبوية 

 0ويكيبيديا الموسوعة الحرة 

لخراج والنظم المالية للدولة ا 0 108ـ  104انظر : اإلسالم وأهل الذمة : علي حسني الخربوطلي، ص  (30)

 0 167م (، ص  1977اإلسالمية : محمد ضياء الدين الريس، الطبعة الرابعة، ) القاهرة : دار األنصار، 

انظر :  0دار الرهبان والراهبات، ويقال لرئيس القوم ومقدمهم : هو رأس الدير، ) ج ( أديار، وديورة  * الدير :

  0 317ص  1المعجم الوسيط، ج 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
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إنهذذم ليسذذوا بأعذذداء للنصذذرانية ، بذذل يمتذذدحون ملتنذذا،  0علذذى العذذالم يعاملوننذذا كمذذا تعرفذذون 

 0 (31) *ويوقرون قديسينا وقسيسينا، ويمدون يد المعونة إلى كنائسنا وأديرتنا " 

يم الذي كان يسذود بذالد العذالم اإلسذالمي يذوم هذه الشهادات تنبئ عن روح التسامح العظ

أن عاد إلى دينه وتعاليمه السمحة ، في الوقت الذذي كانذت فيذه العصذبيات الدينيذة والمذهبيذة 

تكاد تمزق العالم مذن حولذه، خاصذة مذا كذان يذزحم بذالد المسذيحيين مذن مجذازر فذي معاملذة 

 .المذاهب المخالفة واألقليات الضعيفة

* * * 

                                           
التعصب والتسامح بين المسيحية واإلسالم : الشيخ محمد الغزالي، مراجعة وتحقيق محمد خالد القعيد،  (31)

 0بتصرف  41م (، ص  2000الطبعة الثانيــــــة، ) القاهرة : نهضة مصر، 
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 انيالمبحث الث

 حقوق غير المسلمين " أهل الذمة " في اإلسالم

 تمهيد : حقوق اإلنسان بين الدساتير الوضعية والقوانين اإلسالمية :

 أ ـ حقوق اإلنسان في الدساتير الوضعية :

، حيث كان أمراء اإلقطاع  (32)حقوق اإلنسان مصطلح حديث ظهر بعد الثورة الفرنسية 

حرمذان النذاس مذن حقذوقهم التذي تولذد معهذم ، وأولهذا حذق  علذى (33)قد تحالفوا مع البابوات 

الحياة الطبيعية والممثَّل في الحرية ، فكان رجال الكنيسة وكذا األمراء يملكذون األرض ومذا 

  0عليها من الجماد واألشياء ، ومن عليها من البشر 

وتشذذذذتمل الدسذذذذاتير الوضذذذذعية فذذذذي عالمنذذذذا المعاصذذذذر علذذذذى بذذذذاب هذذذذام حذذذذول حقذذذذوق 

وتتلخص هذذه الحقذوق فذي : حريذة العقيذدة والعبذادة ، والذرأي  0ن،أفرادا وجماعاتالمواطني

والتعبير واالجتماع ، وتكوين الجمعيات االجتماعيذة والسياسذية ، والوقايذة مذن أي قيذد علذى 

الحريذة الشخصذذية ، وعذذدم الحذذبس الظذذالم ، والحذق فذذي المحاكمذذة العادلذذة ، وأالَّ جريمذذة وال 

انون ، وحق التملك والتعليم ، وحق المساواة بذين المذواطنين بذال تمييذز عقاب إال بناء على ق

 0في اللون أو الدين أو المذهب أو الطبقة ، وغير ذلك من الحقوق 

ومعروف أن هذه الحقوق لذم تُعذرف وتُقذر فذي الدسذاتير الدوليذة إال فذي عصذور متذأخرة 

بعد ثذورات مذن الشذعوب رافقتهذا جدا من التاريخ اإلنساني ، وبعد فترات من الظلم والقهر و

 0إراقة دماء ال حصر لها 

م  1875م ، والدستور الفرنسي قد صدر عذام  1787والدستور األمريكي قد صدر عام 

                                           
وكان لها عدة  ،فرنسا فترة مؤثرة من االضطرابات االجتماعية والسياسية فيهناك  كانت الثورة الفرنسية : ((32

، وكانت لها تأثيرات عميقة على أوربا والعالم الغربي عموما، 1799حتى  1789مراحل استمرت من 

، وأطلقت من التاريخ الحديث وأسقطت الملكية وأسست الجمهورية، وغيرت بشكل عميق مسار

 0 الشرق األوسط إلى البحر الكاريبي صراعات عالمية مسلحة امتدت من حروب الثورة الفرنسية خالل

 0انظر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة 

سة الكاثوليكية، والحاكم المطلق فيها، وجميع األساقفة يدينون له بالوالء التام، البابا هو رأس الكني البابوات : (33)

ويوجهون كل رعاياهم للخضوع ألوامره، وكان في بادئ األمر يسمونه البطريرك، وأول من تسمى 

بالبطريرك هو حنانيا تلميذ مرقس اإلنجيلي، وأول ظهور لهذا اللقب كان في مصر، ثم نُقل إلى صاحب 

انظر : تاريخ المسيحية : المسيحية في العصور الوسطى : جاد  0بطرس الرسول في روما  كرسي

إفالس العلمانية : إشكالية المصطلح  0 92المنفلوطي، )القاهرة : دار التأليف والنشر للكنيسة األسقفية(، ص 

 0 21ومراحله : الدكتور سيد أحمد عبد المرضي، الطبعة األولى، ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
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، وأقدم وثيقة لحقوق اإلنسان فذي تذاريخ أوربذا وهذي " الماجنذا كارتذا " والتذي صذدرت عذام 

فذذي مواجهذذة الملذذك ، ولذذم  (34)م ، كانذذت فذذي أساسذذها لحقذذوق األشذذراف فذذي انجلتذذرا  1215

يشمل هذا العهد الذي يفخر به اإلنجليز عامة الشعب ، إال بعد خمسذة قذرون علذى األقذل مذن 

 0(35)ذلك التاريخ 

أما حقذوق األقليذات فلذم تعرفهذا الحضذارات القديمذة ، وحينمذا تذنص المواثيذق والدسذاتير 

لذه مواصذفات خاصذة عنذدهم ، الدولية الحديثة على حقوق اإلنسان ، فكأنهم يقصدون إنسذانا 

وليس للمسلم نصيب من هذه الحقوق عنذد التطبيذق ، فهذي العنصذرية الغربيذة البغيضذة ضذد 

 0األقليات المسلمة هناك ، وضد قضايا العالم اإلسالمي العادلة 

 ب ـ حقوق اإلنسان في القوانين اإلسالمية : 

نسذان فذي أكمذل صذورة الحق أن اإلسذالم هذو أول مذن قذرر المبذادئ الخاصذة بحقذوق اإل

والخلفذاء الراشذدين مذن بعذده "  ملسو هيلع هللا ىلصوأوسع نطاق ، وأن األمذم اإلسذالمية فذي عهذد الرسذول " 

كانت أسبق األمم في السير عليهذا ، وأن آخذر مذا أملذت فيذه اإلنسذانية مذن قواعذد وضذمانات 

عذذن  (36)لكرامذذة الجذذنس البشذذري ، كذذان مذذن أبجذذديات اإلسذذالم ، وأن إعذذالن األمذذم المتحذذدة 

حقذذوق اإلنسذذان ترديذذد عذذادي للوصذذايا النبيلذذة التذذي تلقاهذذا المسذذلمون عذذن اإلنسذذان الكبيذذر 

 0"ملسو هيلع هللا ىلص"والرسول الخاتم محمد 

إن حقوق اإلنسان في اإلسالم ليست منحة من ملك أو حاكم ، أو قرار صادر عذن سذلطة 

                                           
في  وويلز في الشمال اسكتلندا وتشترك في الحدود البرية مع ي أكبر دولة في المملكة المتحدة،ه انجلترا :( (34

في الشرق،  وبحر الشمال في الشمال الغربي وبحر الكلت في الجنوب الغربي والبحر األيرلندي الغرب

 0جزيرة صغيرة  100وتشمل على أكثر من  .جنوبًا القارة األوروبية عن ة اإلنجليزيةالقنا وتفصلها

االتحاد  وهي أكبر منطقة مدنية في المملكة المتحدة، وأكبر منطقة حضرية في ،لندن إنجلترا هي عاصمة

 %84مليون نسمة، وهم يُشكلون حوالي  51صل عدد سكان إنجلترا إلى حوالي ي 0بكل المقاييس األوروبي

 0انظر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة  0لمتحدة بشكل عام  من سكان المملكة ا

 0 133و  132كيف نحكم باإلسالم في دولة عصرية، ص  0 148انظر : الشريعة المفترى عليها، ص  (35)

المستقلة تقريبًا. تأسست منظمة األمم  العالم عالمية تضم في عضويتها جميع دول ةمنظمهي  األمم المتحدة :( (36

 المتحدة 

وكان يوجد  0األمريكية كاليفورنيابوالية  سان فرانسيسكو مدينة في 1945أكتوبر  24بتاريخ  

إال أنها فشلت في مهامها  عصبة األمم منظمة شبيهة بمنظمة األمم المتحدة تُدعي 1945 إلى 1919 من

وتم  الحلفاء ، مما أدى إلى نشأة األمم المتحدة بعد انتصارالحرب العالمية الثانية خصوًصا بعد قيام

انظر :  0أعضاء في المنظمة دولة  193هناك  أصبح 2011 وبعد تقسيم السودان سنة 0 عصبة األمم إلغاء

 0ويكيبيديا الموسوعة الحرة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
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وال  محلية أو منظمة دولية ، وإنما هي حقوق ملزمة بحكم مصدرها اإللهي ، ال تقبل الحذف

إنهذذا حقذذوق  0النسذذخ وال التعطيذذل ، وال يُسذذمح باالعتذذداء عليهذذا ، وال يجذذوز التنذذازل عنهذذا 

أن يعطلهذا ، أو يعتذدي عليهذا ، وال  –كائنذا مذن كذان  –شرعها الخالق ، فليس من حق بشر 

 تسقط حصانتها الذاتية ال بكرادة الفرد تنازال عنها ، وال بكرادة المجتمع ممثال فيما يقيمه مذن

 0مؤسسات أيا كانت طبيعتها 

وتتميز حقوق اإلنسان في القوانين اإلسالمية بأنها واجبات على الدولة ، فال تمتنع الدولة 

فقط عذن المسذاس بهذا بذل عليهذا توفيرهذا وضذمانها ، فذال يجذب علذى الدولذة تذوفير الرعايذة 

 –لم وغيذر المسذلم التمييز في ذلك بين الرجذل والمذرأة وال بذين المسذ –االجتماعية لكل فرد 

فحسب ، بل عليهذا أن تقاتذل لحمايذة هذذه الحقذوق ، ومذن هنذا قاتذل المسذلمون بقيذادة الخليفذة 

 0(38)" رضي هللا عنه " لحماية حقوق الفقراء في الزكاة  (37)األول أبي بكر الصديق 

وإقرار هذه الحقوق هو المدخل الصحيح إلقامة مجتمع إسالمي حقيقي : مجتمٌع المساواةُ 

مجتمذٌع حريذة اإلنسذان فيذه مرادفذة لمعنذى  0فيه أساس التمتع بالحقوق والتكليف بالواجبذات 

مجتمٌع تتوافر فيه الفرص المتكافئة ، ليتحمذل كذل فذرد فيذه مذن المسذئوليات بحسذب  0حياته 

مجتمٌع يرفض كل ألوان الطغيان ، ويضمن لكل فذرد فيذه األمذن والكرامذة  0قدرته وكفاءته 

 0والعدالة 

ه على الرغم من أن حقوق اإلنسان في اإلسالم لذم يُفذرد لهذا وثيقذة خاصذة ، إال أنذه قذد إن

ركذذز القذذرآن الكذذريم والسذذنة النبويذذة علذذى الحقذذوق التذذي كانذذت مهذذدرة فذذي األمذذم األخذذرى ، 

والنصوص والوثائق في ذلك ال تكاد تحصى لكثرتها ، وأكتفي بلمحذات عذن ذلذك فذي البنذود 

 التالية :

أربعين آية في القرآن الكريم عن اإلكراه والكراهية ، منها أكثر مذن عشذر  ورد نحو ـ 1

                                           
هو عبد هللا بن عثمان ) أبو قحافة ( بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة . أبو بكر الصديق :  (37)

ما زاد  أول من أسلم، وكان رجاًل نحيفًا خفيف اللحم أبيض، لما مرض مرضه الذى مات فيه قال : انظروا

فى مالى منذ دخلت اإلمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدى . توفى سنة ثالث عشرة هجرية، وكانت خالفته 

سنتين وثالثة أشهر وعشر ليال، وغسَّلته امرأته أسماء بنت عميس بوصية منه . انظر: الطبقات الكبرى، ج 

 . 101و  100و  87و  83و  61و  58ص  3

نسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة : الشيخ محمد الغزالي، الطبعة الثالثة، ) انظر : حقوق اإل (38)

الشريعة المفترى  0 235و 231و  9و  7م (، ص  1984هـ ـ  1404القاهرة : دار الكتب اإلسالمية، 

 0 150عليها، ص 
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 0آيات تنهى عن اإلكراه ، وذلك لضمان حرية الفكر واالعتقاد 

كفل اإلسالم العدل ورفع الظلذم ، وال فذرق فذي ذلذك بذين الرجذال والنسذاء ، وال بذين  ـ 2

ض للظلم والظالمين في نحو ثالثمائة المسلم وغير المسلم ، وحسبنا أن القرآن الكريم قد تعر

 0وعشرين آية ، وأمر بالعدل في أربع وخمسين آية 

أمر اإلسالم بحفظ الحياة ، فأورد القرآن الكريم نحذو ثمذانين آيذة عذن الحيذاة ، ونحذو  ـ 3

 0سبعين آية عن القتل والقتال ، ونحو عشرين آية عن الكرامة والتكريم 

ائة وخمسين آيذة عذن الَخل ذق والخالئذق وعذن المسذاواة فذي أورد القرآن الكريم نحو م ـ 4

 0الخلقة 

هذه الحقوق جميعا ، بقوله : " إن دماءكم وأموالكم "  ملسو هيلع هللا ىلصفي حجة الوداع أكد النبي "  ـ 5

وأمذر أن يبذدأ الحذاكم بأهلذه وذويذه ليُلذزمهم بذالحقوق والقذوانين  0وأعراضكم عليكم حرام " 

وأول دم  000 (39)با أضذع ربذا العبذاس بذن عبذد المطلذب أول ر قبل غيرهم ، بقوله : " وإن

أضذذع دم ابذذن ربيعذذة الحذذارث بذذن عبذذد المطلذذب  ) مذذات الحذذارث كذذافرا وأعقذذب عبيذذدة وأبذذو 

  0 (40)سفيان وربيعة وقد أسلموا ( " 

واعترف اإلسالم بحقوق غير المسذلمين " أهذل الذمذة " فذي بذالده ، وقامذت معاملتذه لهذم 

، لم يُسبق بها ، ولم يضطرب تطبيقها على توالي األزمنة إال فلتات  على قاعدة ذهبية أصيلة

شاذة ال يجوز االكتراث بها أو االلتفات إليها ، هذه القاعدة هي " لهم ما لنا وعليهم مذا علينذا 

" ، واستقر غيذر المسذلمين فذي الشذرق اإلسذالمي دهذورا فذي ظذل هذذا المبذدأ العذادل ، بينمذا 

 0ة في الغرب ألنها لم تجد مثل هذه المعاملة النبيلة بادت األقليات اإلسالمي

 يبين مؤلف كتاب " أحكام الذميين "  القاعدة العامة في حقوق الذميين وواجباتهم بقوله : 

شاع بين الفقهاء القول المشهور عن الذميين " لهم ما لنذا وعلذيهم مذا علينذا " ، وقذد ذكذر 

                                           
بثالث  ملسو هيلع هللا ىلصوكان أسن منه  0ل هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم، أبو الفض العباس بن عبد المطلب : (39)

سنين، أسلم العباس قديما، وكان يكتم إسالمه، وخرج مع المشركين يوم بدر، فقال النبي  : " من لقي العباس 

فال يقتله، فكنما خرج مستكرها "، فأسره أبو اليسر كعب بن عمرو، ففادى نفسه ورجع إلى مكة، ثم أقبل إلى 

انظر : صفة  0ثالثين، وهو ابن ثمان وثمانين سنة، ودفن بالبقيع توفي سنة اثنتين و 0المدينة مهاجرا 

 2000هـ ـ  1321الصفوة : اإلمام عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق أحمد بن علي،) القاهرة : دار الحديث، 

 .0 194و  193ص 1م (، ج 

 0 157و 156انظر : الشريعة المفترى عليها : المستشار سالم علي البهنساوي، ص  (40)
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هم أن  في " بدائعه " حذديثا (41)اإلمام الكاساني  بهذذا المعنذى " فذكذا قبلذوا عقذد الذمذة ، فذأعلم 

لهم ما للمسلمين وعليهم ما علذى المسذلمين " ، وهذذا الحذديث وإن لذم يذرد فذي كتذب الحذديث 

 وفيه  0المعروفة إال أن معناه مقبول عند الفقهاء 

" رضذي هللا عنذه " : " إنمذا  (42)بعض اآلثار عن السلف ، فقد قال علذي بذن أبذي طالذب 

 0 (44()43)لوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا " بذ

ومن هذا يتضذح أن الذذميين كقاعذدة عامذة ، كالمسذلمين فذي الحقذوق والواجبذات ، إال أن 

وهذي محكومذة باإلسذالم وال تملذك  –هذه القاعدة يرد عليها استثناء هو أن الدولذة اإلسذالمية 

بعض الحقوق تذوافر العقيذدة اإلسذالمية فذي الشذخص تشترط للتمتع ب –الخروج على أحكامه 

 0يشترط ذلك  –وهو دينها  –وال يكتفى بتبعيته لها ، ألن اإلسالم 

 أوال : حق التكريم

ابتذداء مذن آدم " عليذه السذالم " وإلذى أن يذرث هللا األرض  –لقد اعتبر اإلسذالم اإلنسذان 

يذع فذي اإلسذالم ، ومكانذة تجعلذه ولانسذان قذدر رف 0أكرم من في هذا الوجود  –ومن عليها 

سيدا في هذا الكون ، ذلك ألنه يحمل بين جنبيه نفخة من روح هللا ، وقبسا من نوره األقذدس 

هذا النسب السماوي هو الذي رشحه ليكون خليفة في األرض ، وهو الذذي جعذل المالئكذة  0

ى سذائر المخلوقذات وهذه النفخة العلوية هي التي جعلت اإلنسان متميزا عل 0تعترف بتفوقه 

                                           
 ة إلى كاسان مدينة بتركستان ـ ــــــود بن أحمد الكاسانى ـ نسبـــهو أبو بكر بن مسع الكاسانى : (41)

)عالء الدين ( فقيه، أصولى . توفى بحلب سنة سبع وثمانين وخمسمائة هجرية . من آثاره : " بدائع الصنائع  

العربية : اإلمام عمر رضا كحالة، ) فى ترتيب الشرائع " . انظر : معجم المؤلفين : تراجم مصنفي الكتب 

 . 76و  75ص   3بيروت : مكتب المثنى ودار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع (، ج

هو على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كالب، ابن  علي بن أبي طالب : (42)

ل الناس إسالًما، هاجر إلى المدينة، وشهد جميع المشاهد إال وصهره، وأبو السبطين، وأو ملسو هيلع هللا ىلصعم رسول هللا 

خلفه على أهله . توفى سنة أربعين هجرية، وغسله الحسن والحسين وعبد هللا بن   ملسو هيلع هللا ىلصتبوك، فكن الرسول 

جعفر، توفى وهو ابن سبع وخمسين سنة، وكانت خالفته خمس سنين إال ثالثة أشهر . انظر : أسد الغابة فى 

ة : اإلمام على بن محمد الجزرى " ابن األثير "، ) بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر معرفة الصحاب

 . 619و  588ص  3والتوزيع (، ج 

انظر : نصب الراية ألحاديث الهداية : اإلمام عبد هللا بن يوسف الحنفي الزيلعي، ) القاهرة : دار الحديث (،  (43)

ث منار السبيل : اإلمام محمد ناصر الدين األلباني، إشراف إرواء الغليل في تخريج أحادي 0 381ص  3ج 

م (، حديث  1979هـ ـ  1399محمد زهير الشاويش، الطبعة األولى، ) بيروت : المكتب اإلسالمي، 

 0والحديث غريب  0 103ص  5، ج 1264

 0بتصرف  62و 61أحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم : الدكتور عبد الكريم زيدان،  ص  (44)
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 0، وسخرت له كل ما في السماوات وما في األرض 

هذه الكرامة اإلنسذانية يسذتحقها اإلنسذان بمقتضذى كونذه إنسذانا ، ال لدينذه ، وال لجنسذه ، 

 0وال للغته ، وال للونه ، وال لكونه ذا حسب أو جاه 

منااا بنااي  دم " ولقااد كرصذذرح القذذرآن الكذذريم بهذذذا التكذذريم المطلذذق فذذي قولذذه تعذذالى : 

وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علاى كثيار ممان خلقناا تفضايال 

 "(45) 0 

وذكر المفسرون وجوها لهذا التكريم ، منها : كل شيء يأكذل بفيذه إال ابذن آدم فكنذه يأكذل 

وقذال  0مذة كرمه هللا بالنطق والتمييز وتحقيق الكالم ، وُحس ن الصورة واعتذدال القا 0بيديه 

ومن التكريم أن من عرف شيئا إما أن يعجز  0بعضهم من كرامات اآلدمي أن آتاه هللا الخط 

عن تعريف غيره كونه عارفا بذلك الشيء أو يقدر على هذا التعريف ، أما القسم األول فهذو 

بيذده  وكرم هللا اإلنسان بأن خلق آدم 0حال جملة الحيوانات ، وأما القسم الثاني فهو اإلنسان 

كمذا كرمذه بالعقذل ، وأسذباب المعذاش والمعذاد ، والتسذلط  0وخلق غيره بطريق كذن فيكذون 

وكرمه بهذذه الفطذرة ، وباالسذتعدادات التذي  0على ما في األرض ، والتمكن من الصناعات 

أودعها فطرته ، والتي استأهل بها الخالفة في األرض ، وبتسخير القوى الكونية له ، وبذلك 

الضخم الذي استقبله به الوجود ، وبكعالن هذا التكريم في كتابه المنزل ، إلى غير االستقبال 

   0 (46)ذلك مما يقضي الحصر دون إحصائه 

وكرم هللا اإلنسذان حيذا وميتذا ، ففذي الحيذاة أعطذاه العذزة والكرامذة ، وبعذد الوفذاة أوجذب 

 0تجهيزه وتكفينه ، ومنع المثلة به 

ية احترام النفس اإلنسانية من غير نظر إلى دينهذا أو جنسذها ومن احترام الكرامة اإلنسان

وإن اإلسالم فذي سذبيل حمايذة  0، فنفس غير المسلم على سواء في المعاملة مع نفس المسلم 

الكرامة اإلنسانية منع اإلكراه في العقائد ، وعمذل علذى إزالذة الفتنذة فذي الذدين ، وكذان أكثذر 

ومذن  0وحماية العقائد الدينية مذن أن يضذار امذرؤ فذي دينذه القتال الحترام اإلرادة اإلنسانية 

                                           
 0 70( سورة اإلسراء : اآلية (45

انظر : التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب : اإلمام حمد بن عمر بن الحسين الرازي، تقديم هاني الحاج، تحقيق  (46)

تفسير البيضاوي  0 13ـ  11ص  21ج 11وتخريج عماد زكي البارودي، ) القاهرة : المكتبة التوفيقية (، م 

يل وأسرار التأويل : اإلمام عبد هللا بن عمر البيضاوي، تحقيق حمزة النشرتي وغيره، المسمى أنوار التنز

  0 324ص  3هـ (، ج  1418)القاهرة : المكتبة القيمة، 
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 0(47)حقوقا مادية وأدبية  –أيا كان  –أجل حماية هذه الكرامة كفل اإلسالم لانسان 

م كل فرد من البشر ، ذكرا كان أو أنثى ، أبيضا أو أسودا ، ضعيفا أو قويا  واإلسالم يكر ِّ

أجذل هذذا كذان صذحابيَّين قاعذدين بالقادسذية ،  ، فقيرا أو غنيا ، مسذلما أو غيذر مسذلم ، ومذن

فمروا عليهما بجنازة فقاما ، فقيل لهما إنها من أهل األرض ) أي من أهذل الذمذة ( ، فقذاال : 

" أليسات نفساا  مرت به جنازة فقام ، فقيل له : إنها جنازة يهذودي ، فقذال :"  ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي " 

" (48)0 

اإلسذذالم دم اإلنسذذان عمومذذا أن يسذذفك ،  ومذذن منطلذذق الكرامذذة اإلنسذذانية يصذذون مذذنهج

وعرضه أن ينتهك ، وماله أن يغتصذب ، ومسذكنه أن يقذتحم ، ونسذبه أن يبذدل ، ووطنذه أن 

يخرج منه ، فهو في حمى محمي ، وفي حَرم محرم ، وال يزال كذلك حتى ينتهك هو حرمة 

جانبذا مذن تلذك  نفسه ، وينتزع بيده هذا الستر المضروب عليه ، بارتكاب جريمذة ترفذع عنذه

 0(49)الحصانة ، وهو بعد ذلك بريء حتى تثبت جريمته 

فمن عظمة هذا الدين أنه كرم اإلنسان ال لشيء إال لكونه إنسانا ، بغض النظر عذن دينذه 

ومعتقذذده ، ولهذذذا التكذذريم وجذذوه متعذذددة وتبعذذات ، أبذذرز هذذذه التبعذذات الحقذذوق التذذي قررهذذا 

لمسذذلمون عمليذذا ، ونعذذم فذذي ظلهذذا غيذذر المسذذلمين ، اإلسذذالم نظريذذا لكذذل إنسذذان ، وطبقهذذا ا

 0ووجدوا فيها كرامتهم المسلوبة ، وحرماتهم المنتهكة منذ قرون 

 ثانيا : حق المساواة

المساواة ليست حقذا مذن حقذوق غيذر المسذلمين فذي دولذة اإلسذالم فحسذب ، بذل هذي مبذدأ 

ذا الذدين تميذزه إسالمي عام ، وخاصية عظيمة مذن خصذائص اإلسذالم ، وغذرة فذي جبذين هذ

فة ومن القوانين البشرية الجائرة   0عن غيره من األديان السماوية المحرَّ

) فلقد واجه اإلسالم عنذد ظهذوره بيئذة محليذة تضذطرب فيهذا مذوازين المسذاواة ، ويجذار 

على الحقوق لغير سبب مشروع ، فقد يضام المذرء لسذواد لونذه ، أو لقلذة مالذه ، أو لضذعف 

 0أسرته 

                                           
حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة :  0 23ـ  21انظر : تنظيم اإلسالم للمجتمع، ص  (47)

 0 13الشيخ محمد الغزالي، ص 

انظر : صحيح  0 1312باب من قام لجنازة يهودي، حديث  49كتاب الجنائز،  23أخرجه : البخاري،  (48)

 0البخاري : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، ) بيروت : دار الكتب العلمية ( 

نظرات إسالمية في مشكلة التمييز العنصري : عمر عودة الخطيب، الطبعة األولى، ) بيروت : مؤسسة  (49)

 0بتصرف  137م (، ص  1975هـ ـ  1395لرسالة، ا
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الذذي كذان الذبعض يذدَّعي ويُصذدَّق أنذه مذن نسذل اآللهذة ، أو أن الذدماء التذي  وفي الوقذت

تجري في عروقه ليست من نوع دماء العامة ، وفي الوقت الذي كانت بعذض الملذل والنحذل 

تفرق الشعوب إلى طبقات خلق بعضها من رأس اإلله فهي مقدسة ، وخلق بعضها من قدميه 

يباح فيه للسيد أن يقتل عبيذده ويعذذبهم ، ألنهذم مذن نذوع فهي منبوذة ، وفي الوقت الذي كان 

 0آخر غير نوع السادة 

فذي هذذذا الوقذذت جذذاء اإلسذذالم لمحذذق مذذآثر الجاهليذذة ، وليقذذرر وحذذدة الجذذنس البشذذري فذذي 

المنشأ والمصير ، في الحقوق والواجبات ، أمام القانون وأمام هللا ، في الدنيا وفذي اآلخذرة ، 

لقذذد كانذذت وثبذذة باإلنسذذانية لذذم يعذذرف  0لح ، وال كرامذذة إال لألتقذذى ال فضذذل إال للعمذذل الصذذا

التاريخ لها نظيرا ، وال تزال إلى هذه اللحظة قمة لم يرتفذع إليهذا البشذر أبذدا ، بذل لقذد كانذت 

 0(50)نشأة أخرى للبشرية ولد فيها اإلنسان األسمى ( 

ظر الدين حماقة كبذرى هي في ن –برغم ما يساندها من قوانين وتقاليد  –هذه العصبيات 

إذ قوام  0، واالعتراف بها هدم لألركان األولى من الرساالت التي أنزلها هللا هداية للعالمين 

هذذه الرسذاالت أن اإلنسذذان مسذئول بنفسذذه عذن نفسذذه ، يقدمذه مذذا اكتسذب مذذن خيذر فحسذذب ، 

ر أو وال مكان في هذا الميذزان القسذط لتذدخل بشذر كبيذ 0ويؤخره ما اكتسب من شر فحسب 

وال اعتبار البتذة لمذا  0وال حساب في تقويم شخص ما لرفعة حسبه أو ضعة نسبه  0صغير 

إن تذأخر  0ابن النبي أو ابن البغي سيان  0تواضع الناس عليه من شارات الرفعة أو الخسة 

ه نسبه   0األول في سباق الصالحات لم ينفعه حسبه ، وإن تقدم األخير لم يضر 

مبذادئ ال فذي القذرآن الذذي نذزل علذى نبينذا فحسذب ، بذل فذي كتذب وقد أوضذح هللا هذذه ال

" أم لام ينباأ بماا فاي صاحف موساى وإباراهيم الاذي وف اى أال األنبياء األولين ، قال تعذالى : 

، وتلك قاعدة تمليها العدالة المجردة، ومن ثم فهي قديمذة مذع  (51) تزر وازرة  وزر أخرى "

" مان اهتادى نسخ وال يخدشذها اسذتثناء ، قذال تعذالى :  األزل مسترسلة مع األبد ، ال يلحقها

 0(52)فلنما يهتدي لنفسه ومن ضل فلنما يضل عليها وال تزر وازرة  وزر أخرى " 

ويُعذدُّ المذنهج اإلسذذالمي أي دعذوة إلذذى العصذبية هذذدما لذروح األخذذوة اإلسذالمية ، وإثذذارةً 

ِّض وحذدة األمذة ، لألوضاع الجاهلية التي حاربها اإلسالم وقضى عليهذا ، وفذي  ذلذك مذا يُقذو 

                                           
  0 16انظر : حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة، ص  (50)

  0 38ـ  36سورة النجم : اآلية  ((51

  0 15سورة اإلسراء : اآلية  ((52
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ويُشيع فيها العداوة والبغضاء ، ويسلبها مقومات شخصيتها التي تميزت بها على سائر األمم 

0 

أحاديث تنهى عن العصبية والتبعية العمياء ودعوى الجاهلية ، "  ملسو هيلع هللا ىلصولقد أُثر عن النبي " 

نذا فذي غذزوة فكسذع رجذل " رضي هللا عنذه " قذال : ك (53)من ذلك ما رواه جابر بن عبد هللا 

، فقذال األنصذاري : يذا لألنصذار ، من األنصار )أي ضرب دبره بيذده(من المهاجرين رجال 

 ماا باال دعاوى الجاهلياة   "" " :  ملسو هيلع هللا ىلصوقال المهاجري : يا للمهذاجرين ، فقذال رسذول هللا " 

هاا " دعوهاا فلنقالوا : يارسول هللا كسع رجل من المهذاجرين رجذال مذن األنصذار ، فقذال : 

 0، أي أن تلك الكلمة مذمومة شرعا ، مجتنبة مكروهة كما يُجتنب شيء منذتن  (54) منتنة "

ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا مان قاتال علاى عصابية ، ولايس " " :  ملسو هيلع هللا ىلص"وقال 

 0(55) منا من مات على عصبية "

هذذم إلذذى مح"  ملسو هيلع هللا ىلصووقذذف خلفذذاء الرسذذول "  اربذذة بعذذده نفذذس هذذذا الموقذذف ، فقذذد وجهذذوا همَّ

وكذذان مذذن خطبذذة أبذذي بكذذر :  0العصذذبية والعنصذذرية والضذذرب علذذى أيذذدي الذذداعين إليهذذا 

الضعيف فيكم قوي عندي حتى أُريح عليذه الحذق إن شذاء هللا ، والقذوي فذيكم ضذعيف عنذدي 

" رضي هللا عنه  (56)وكذلك كان موقف عمر بن الخطاب  0حتى آخذ الحق منه إن شاء هللا 

                                           
كعب بن سلمة األنصاري هو جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن  جابر بن عبد هللا : (53)

، وروى عنه جماعة من ملسو هيلع هللا ىلصالسلمي، يكنى أبا عبد هللا وأبا عبد الرحمن وأبا محمد، أحد المكثرين عن النبي 

تسع  ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة، له وألبيه صحبة، وفي الصحيح عنه أنه كان مع من شهد العقبة، غزا مع رسول هللا 

انظر : اإلصابة في تمييز  0ا وتسعين سنة عشرة غزوة، مات سنة ثمان وسبعين، ويقال إنه عاش أربع

 1الصحابة : اإلمام شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر، ) القاهرة : مكتبة مصر (، ج 

  0 279ص 

 45مسلم،  0 3518باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، حديث  8كتاب المناقب،  61أخرجه : البخاري،  (54)

صحيح مسلم  0، واللفظ له 2584باب نصر األخ ظالما أو مظلوما، حديث  16اب، كتاب البر والصلة واآلد

: مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ) بيروت : دار إحياء التراث العربي، 

مد انظر : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان : مح 0والحديث متفق عليه  0م ( 1955هـ ـ  1375

 0 195و  194ص  3م (، ج  1986هـ ـ  1407فؤاد عبد الباقي، ) القاهرة : دار الريان للتراث، 

انظر : سنن أبي داود :  0 5121باب في العصبية، حديث  121كتاب األدب،  36أخرجه : أبو داود،  (55)

هـ ـ  1420لحديث، سليمان بن األشعث السجستاني، تحقيق السيد محمد السيد وآخرين، ) القاهرة : دار ا

 0والحديث تفرد به أبو داود وإسناده ضعيف  0 2180ص  4م (، ج  1999

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد هللا بن فرط بن رزاح ...  عمر بن الخطاب : (56)

بثالثين سنة، وكان  أبو حفص أمير المؤمنين، ولد بعد الفجار األعظم بأربع سنين، وذلك قبل المبعث النبوي

إليه السفارة في الجاهلية، وكان عند المبعث شديًدا على المسلمين، ثم أسلم فكان إسالمه فتًحا على المسلمين 
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عرات التفريقية والقبليذة ، وموقفذه مذن جبلذة بذن األيهذم ملذك غسذان " في قمع العصبيات والن

معروف ، عندما قال له : أتقتص مني وأنا ملك وهو سوقة ؟ فقال له : اإلسالم سذوى بينكمذا 

وعلذي بذن أبذي طالذب " رضذي هللا عنهمذا " مذن  (57)وكذلك كان موقف عثمان بذن عفذان  0

يذذب أن الخلفذذاء الثالثذذة قتلذذوا علذذى أيذذدي فجذذور العصذذبيات موقذذف المذذؤمن الحذذازم ، والغر

 0(58)المتعصبين ، وفي مؤامرات متشابهة 

أسذرة واحذدة ، انبثقذت مذن  –كمذا يقذول صذاحب كتذاب " حقذوق اإلنسذان "   –إن البشر 

لقة وابتداء الحياة ، والتكليف اإللهي يتجذه  أصل واحد ، ال مكان بينهم لتفاضل في أساس الخِّ

إن هذذين النذدائين نمذاذج لضذروب  0يا بنذي آدم "  0يا أيها الناس إليهم جميعا على سواء " 

النداء التي وردت في القرآن الكريم ، والتي تنضذح بذأن اإلنسذانية معنذى مشذترك ، يتسذاوى 

 0(59)سكان األرض في حقيقته ونتيجته

وأذكر هنا موقفين تتجلى فيهما المساواة اإلسالمية كحذق أصذيل مذن حقذوق أهذل الذمذة ، 

  0لم وغير المسلم في أخذ الحقوق ورد المظالم سواء فالمس

الموقف األول للفاروق عمر " رضي هللا عنه " ، انتصر فيه للمظلذوم مذن الظذالم ، ولذو 

 0كان المظلوم غير مسلم ، والظالم مسلما أو أميرا أو ابن أمير 

اءه رجل " رضي هللا عنه " قال : كنا عند عمر بن الخطاب إذ ج (60)فعن أنس بن مالك 

قبطي من أهل مصر فقال : يذا أميذر المذؤمنين هذذا مقذام العائذذ بذك ، قذال : ومذا لذك ؟ قذال : 

                                                                                                                            
 . 518ص  2وفرًجا لهم من الضيق . انظر : اإلصابة فى تمييز الصحابة ج 

القرشى األموى أمير المؤمنين هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس  عثمان بن عفان : (57)

أبو عبد هللا وأبو عمر.ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيح، أسلم قديًما على يد سيدنا أبى بكر الصديق، 

ابنتيه ) رقية وأم كلثوم (، لذا كان يلقب ذا النورين، أول من هاجر إلى الحبشة، جهز جيش   ملسو هيلع هللا ىلصزوجه النبى 

بالجنة، قتل سنة خمس وثالثين، وهو ابن اثنتين وثمانين  ملسو هيلع هللا ىلصلرسول العسرة، واشترى بئر رومة، وبشره ا

 . 463و  462ص  2سنة . انظر : اإلصابة فى تمييز الصحابة ج 

نظرات إسالمية في مشكلة التمييز  0 10و 9انظر : التعصب والتسامح بين المسيحية واإلسالم، ص  (58)

 0 120و 119ص اإلسالم والتمييز العنصري،  0 127و  126العنصري، ص 

 0بتصرف  15حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة : الشيخ محمد الغزالي، ص  (59)

هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن  أنس بن مالك : (60)

 ملسو هيلع هللا ىلص قدم النبي 0أحاديث جمة  ملسو هيلع هللا ىلصروى عن رسول هللا  0وصاحبه  ملسو هيلع هللا ىلصخادم رسول هللا  0عدي بن النجار 

المدينة وأنس ابن عشر سنين، وتوفي وأنس ابن عشرين سنة، ومات أنس وله مائة وسبع سنين، والمشهور 

انظر : البداية والنهاية : اإلمام ابن كثير الدمشقي، تحقيق أحمد أبو ملحم  0أنه توفي سنة ثالث وتسعين 

 0 97و  94ص  9ج  5م (، م  1988هـ ـ  1408يان للتراث، وغيره، الطبعة األولى، ) القاهرة : دار الر
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) أمير مصر ( بمصر الخيل فأقبلت فرسي ، فلما رآها النذاس  (61)رو بن العاص ـأجرى عم

قام ابن عمرو فقال : فرسي ورب الكعبة ، فلما دنا مني عرفته ، فقلت فرسي ورب الكعبة ، 

فذوهللا مذا زاد عمذر علذى أن  0ليَّ يضربني بالسوط ويقول : خذذها وأنذا ابذن األكذرمين فقام إ

  0قال له : اجلس ، ثم كتب إلى عمرو : إذا جاءك كتابي هذا فأقبل ومعك ابنك 

فدعا عمرو ابنذه فقذال : أأحذدثت حذدثا ، أَجنيذت جنايذة ؟ قذال : ال ، قذال : فمذا بذال عمذر 

قال أنس : فو هللا أنا عنذد عمذر ، فذكذا نحذن بعمذرو قذد أقبذل  0يكتب فيك ! ثم قدم على عمر 

فذذي إزار ورداء ، فجعذذل عمذذر يلتفذذت هذذل يذذرى ابنذذه ، فذذكذا هذذو خلذذف أبيذذه ، فقذذال : أيذذن 

المصري ؟ قال : ها أنا ذا ، قال : دونك هذه الد رة ، فاضذرب ابذن األكذرمين ، اضذرب ابذن 

لها علذى صذلعة عمذرو ، فذو هللا مذا قال : فضربه حتى أوهنه ، ثم قال عم 0األكرمين  ر : أمِّ

ضربك إال بفضل سلطانه ، فقال : يا أمير المذؤمنين ، قذد ضذربت مذن ضذربني ، قذال : أمذا 

أيذا عمذرو ، متذى اسذتعبدتم  0وهللا لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تَدع ه 

قذال : انصذرف راشذدا ، فذكن الناس وقذد ولذدتهم أمهذاتهم أحذرارا ! ثذم التفذت إلذى المصذري ف

 0(62)رابك ريب فاكتب إلي 

هذا الموقف يؤكد طبيعة اإلسالم في احترام اإلنسان مهما كان دينه أو جنسه ، كما يؤكذد 

عدل اإلسالم حيث يأمر خليفة المسلمين رجذال لذيس مذنهم بذل يخذالفهم فذي العقيذدة أن يقذتص 

وممذذا يسذذتحق التسذذجيل فذذي هذذذه  0ض مذذن ابذذن القائذذد الفذذاتح الذذذي هذذزم أكبذذر دولذذة فذذي األر

القصة أن الناس قذد شذعروا بكذرامتهم وإنسذانيتهم فذي ظذل اإلسذالم ، حتذى أن لطمذة يلطمهذا 

أحدهم بغير حق ، يستنكرها ويستقبحها ويتجشم وعثاء السذفر الطويذل مذن مصذر إلذى مدينذة 

 0، واثقا بأن حقه لن يضيع ، وأن شكواه ستجد أذنا مصغية "  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا " 

د عظمة اإلسالم في عدم التفرقذة بذين المسذلم والذذمي فذي التقاضذي ،  الموقف الثاني يُجس ِّ

                                           
هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن كعب بن لؤي القرشي السهمي، أمير مصر،  عمرو بن العاص : (61)

يكنى أبا عبد هللا وأبا محمد، أسلم قبل الفتح سنة ثمان، وقيل بين الحديبية وخيبر، فتح مصر وولي أمرها 

طاب، وأبقاه عثمان بن عفان قليال ثم عزله، وواله عليها معاوية من سنة ثمان وثالثين إلى زمن عمر بن الخ

انظر : اإلصابة في تمييز الصحابة،  0أن مات سنة ثالث وأربعين على الصحيح، وعاش نحو تسعين سنة 

  0 5ـ  3ص  3ج 

ين يوسف موسى، ) دار الفكر انظر : نظام الحكم في اإلسالم : محمد يوسف موسى، مراجعة وتحقيق حس (62)

هللا حارب المهيري، الطبعة  العالقات الخارجية للدولة اإلسالمية : سعيد عبد 0 196و 195العربي (، ص 

 0 169م (، ص  1995هـ ـ  1416األولى، ) بيروت : مؤسسة الرسالة، 
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ألن الجميع سواسذية أمذام القذانون ، ال تفضذيل و ال محابذاة ، حتذى وإن كذان أحذد الخصذمين 

 0مسلما رفيع المكانة ، واآلخر نصرانيا 

عه عند رجل نصذراني هذا الموقف لعلي بن أبي طالب " رضي هللا عنه " الذي وجد در

هـ ( يخاصمه ثم قال :  87، فأقبل به إلى شريح بن الحارث بن قيس الكندي ) المتوفي سنة 

هذذذه الذذدرع درعذذي ولذذم أبذذع ولذذم أهذذب ، فقذذال شذذريح للنصذذراني : مذذا تقذذول فيمذذا يقذذول أميذذر 

تفذت المؤمنين ؟ فقال النصراني : ما الدرع إال درعي وما أمير المؤمنين عنذدي بكذاذب ، فال

شريح إلى علي فقال : يا أمير المؤمنين ، هل من بينة ؟ فضحك علي وقذال : أصذاب شذريح 

ا أنا  ، ما لي بينة ، فقضى بها شريح للنصراني ، فأخذها النصراني ومشى ثم رجع فقال : أمَّ

فأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، الدرع وهللا درعك يا أمير المؤمنين 

، فقذال : أمذا إذ  (63)أتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين ، فخرجت مذن بعيذرك األورق  ،

 0(64)أسلمت فهي لك ، وحمله على فرسه 

إنهذذا مسذذاواة عظيمذذة أن يخاصذذم أميذذر المذذؤمنين رجذذال نصذذرانيا إلذذى قاضذذي المسذذلمين ، 

المذؤمنين ،  الذي يطبق قانون العدالة اإلسالمي فذيحكم للنصذراني لعذدم وجذود بينذة مذع أميذر

إال أن يعلذذن دخولذذه فذذي هذذذا  –أمذذام هذذذه المسذذاواة وتلذذك العدالذذة  –وال يملذذك هذذذا النصذذراني 

ج هذؤالء األبطذال  ل التذاريخ أو عذرف النذاس سذماحة فذي  0الدين العظيم الذي خذرَّ فهذل سذجَّ

 المعاملة ودقة في المساواة إلى هذا الحد ؟

لغذذة واللذذون والذذدين ، جاهليذذات زائفذذة ، فذذالروابط القائمذذة علذذى أسذذاس الجذذنس والذذدم وال

وعصبيات ممقوتة ، تمزق األسرة اإلنسانية الواحدة إلى فئات متناحرة ، وجماعذات متذدابرة 

 0، وأجناس وألوان مشتتة ، تسودها عوامل الهدم والتخريب والدمار والشقاء 

                                           
هو أطيب اإلبل لحما، وليس قال األصمعي : األورق من اإلبل : الذي في لونه بياض إلى سواد، و األورق : (63)

انظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : اللغوي أبو النصر إسماعيل  0بمحمود عندهم في عمله وسيره 

هـــ ـ  1430بن حماد الجوهري، راجعه الدكتور محمد محمد تامر وآخرون، ) القاهرة : دار الحديث، 

  0 1240م (، ص  2009

 0 5ص  8ج  4: اإلمام ابن كثير، م  انظر : البداية والنهاية (64)
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 ثالثا : حق الحرية

ة عن حقذه فذي الحيذاة ، فالحريذة حق اإلنسان في الحرية حق مقدس ، بل إنه ال يقل قداس

في شذريعة اإلسذالم صذفة طبيعيذة لكذل إنسذان ، فهذو يولذد بهذا وتظذل تالزمذه إلذى أن يمذوت 

 0عليها 

واإلسالم في تقريره لحق الحريذة قذد سذبق اإلعذالن العذالمي عذن حقذوق اإلنسذان ، الذذي 

الم يمنذع أن يعتذدي وإذا كذان اإلسذ 0جاء في المادة األولى منه : يولد النذاس جميعذا أحذرارا 

إنسان على حرية إنسان آخر ، فكنه في الوقت نفسه يمنع أن يعتدي شعب علذى حريذة شذعب 

 0آخر 

 أ ـ حرية االعتقاد :

وأول هذه الحريذات حريذة  0يحمي اإلسالم فيما يحميه من حقوق أهل الذمة حقَّ الحرية 

، وال يُضغط عليه ليتحذول منذه االعتقاد ، فلكل ذي دين دينه ، ال يُجبر على تركه إلى غيره 

 0إلى اإلسالم 

وجعل اإلسالم األساس في االعتقاد هو أن يختار اإلنسان الذدين الذذي يرتضذيه مذن غيذر 

إكراه ، وأن يكذون أسذاَس اختيذاره التفكيذُر السذليم ، وأن يعمذل بمقتضذى هذذا الذدين ، وبذذلك 

غيذر مأسذور بشذيء سذابق مذن تتكون حرية االعتقاد من عناصر ثالثذة : أولهذا : تفكيذر حذر 

ثالثهذا :  0ثانيها : منع اإلكراه على عقيدة معينة ، فال يُكره بتهديٍد مذن قتذل أو نحذوه  0تقليد 

 0العمل على مقتضى ما يعتقد ويتدين به 

وقد حمى اإلسالم هذه العناصر الثالثة ، فدعا إلى التحرر من ربقذة التقليذد ، وإلذى التقيذد 

و يذذدعو النذذاس إلذذى التفكيذر فذذي آيذذات هللا الكونيذذة ليسذذتنبط مذذن إبذذداع بالذدليل والبرهذذان ، وهذذ

ومنذذع اإلسذذالم الفتنذذة فذذي الذذدين ، أي اضذذطهاد النذذاس ألجذذل  0المخلوقذذات وحدانيذذة الخذذالق 

،  (65) " والفتناة أكبار مان القتال "عقائدهم ودينهم ، واعتبر الفتنة في الدين أكبر مذن القتذل 

" وقاتلوهم حتى ال تكاون فتناة ويكاون الادين كلاه س عن دينهم وأمر بقتال الذين يفتنون النا

" أذن ، وما أبيح القتال في اإلسالم إال لحماية الحرية ومنذع االضذطهاد فذي الذدين  (66)هلل " 

للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن هللا على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حاق 

هللا الناس بعضهم بابع  لهادمت صاوامع وبياع وصالوات  إال أن يقولوا ربنا هللا ولوال دفع

                                           
 0 217سورة البقرة : اآلية  ( (65

  0 39سورة األنفال : اآلية  ( (66
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وبعد ذلك أعطذى لكذل إنسذان حذق العمذل بمذا  0 (68()67) ومساجد يذكر فيها اسم هللا كثيرا "

 0يعتقد وممارسة شعائره الدينية

لقد أقر اإلسالم حرية االعتقاد للناس ، بمعنى أنه ال يكرههم على اعتنذاق اإلسذالم ، وإن 

، ولكذذن الذذدعوة إلذذى اإلسذذالم شذذيء واإلكذذراه عليذذه شذذيء آخذذر ، فذذاألول كذذان يذذدعوهم إليذذه 

" ادع إلى سبيل ربك بالحكمة مشروع والثاني ممنوع ، قال تعالى في الدعوة إلى اإلسالم : 

" ال إكاراه فاي الادين قاد تباين الرناد ، وقال تعالى عن اإلكراه :  (69) والموعظة الحسنة "

حدا على الدخول في دين اإلسالم ، فكنه بي ِّن واضح ، جلية ، أي ال تكرهوا أ (70)من الغي " 

  0دالئله وبراهينه ، ال يحتاج إلى أن يُكره أحد على الدخول فيه 

" نزلت في قوم من  000أن هذه اآلية " ال إكراه في الدين  (71)وقد ذكر اإلمام ابن كثير 

رضذذي هللا عنذذه " قذذال :  " (72)األنصذذار ، وإن كذذان حكمهذذا عامذذا ، فعذذن عبذذد هللا بذذن عبذذاس 

نزلت في رجل مذن األنصذار مذن بنذي سذالم بذن عذوف ، يقذال لذه الحصذيني ، كذان لذه ابنذان 

أال أسذتكرههما ، فكنهمذا قذد أبيذا إال " :  ملسو هيلع هللا ىلصنصرانيان وكان هذو رجذال مسذلما ، فقذال للنبذي " 

 0(73)النصرانية ، فأنزل هللا فيه ذلك  

األر  كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتاى " ولو ناء ربك آلمن من في وقال تعالى : 

                                           
  0 40و  39سورة الحج : اآلية  ( (67

انظر : معاملة غير المسلمين في دولة اإلسالم : إبراهيم سليمان عيسى، الطبعة األولى، ) القاهرة : دار  (68)

 0 145ـ  143تنظيم اإلسالم للمجتمع، ص  0 45و 44(، ص  م 1994هـ ـ  1414المنار، 

  0 125سورة النحل : اآلية  ( (69

  0 256سورة البقرة : اآلية  ( (70

هو اإلمام المحدث الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير ابن كثير :  ((71

فسير " الذى لم يؤلف على نمطه مثله . مات فى شعبان سنة القيسى البصروى  ولد سنة سبعمائة . له " الت

أربع وسبعين وسبعمائة . انظر : طبقات الحفاظ  : اإلمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، مراجعة لجنة 

م (، ص  1983هـ ـ  1403من العلماء بكشراف الناشر، الطبعة األولى، ) بيروت : دار الكتب العلمية، 

534 . 

هو عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، أبو العباس  هللا بن عباس :عبد  ( (72

، وحبر هذه األمة وترجمان القرآن، وكان يقال له الحبر والبحر، وروى ملسو هيلع هللا ىلصابن عم رسول هللا  0الهاشمي 

 0وستين هجرية  توفي سنة ثمان 0شيئا كثيرا، وأخذ عنه خلق من الصحابة وأمم من التابعين   ملسو هيلع هللا ىلصعنه 

 0 298ص  8ج  4انظر : البداية والنهاية : اإلمام ابن كثير، م 

تفسير القرآن العظيم : اإلمام ابن كثير الدمشقي، كتب هوامشه وضبطه حسين بن إبراهيم زهران، الطبعة  (73)

 0بتصرف  465و 464ص  1م (، ج  1988هـ ـ  1408الثانيــــة، ) بيروت : دار الفكر، 
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، أي لو شاء ربك الضُطر مذن فذي األرض جميعذا إلذى اإليمذان بهذذا  (74) يكونوا مؤمنين "

الدين ، ولكن هللا أراد أن يكون اإليمذان بمحذض إرادتهذم واختيذارهم ، وقذال ابذن عبذاس فذي 

لى إيمان جميع النذاس ، حريصا ع"  ملسو هيلع هللا ىلص" : كان النبي "  000قوله تعالى " أفأنت تكر الناس

فأخبره هللا أنه ال يؤمن إال من سبقت له السذعادة فذي الذذكر األول ، وال يضذل إال مذن سذبقت 

 0 (75)له الشقاوة في الذكر األول 

" وقاال الحااق ماان ربكاام فماان ناااء فليااؤمن وماان ناااء فليكفاار إنااا أعتاادنا وقذذال تعذذالى : 

ول اإلمذام األلوسذي واإلمذام الشذوكاني " يقذ 0 (76)"  000للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها 

أي قل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكذم هذو رحمهما هللا " في تفسير هذه اآلية :  

الحق الذي ال مرية فيه وال شك معه ، فمن شذاء فليذدخل فذي سذلك الفذائزين باإليمذان ، ومذن 

 ب التهديذد والوعيذد الشذديد ، ولهذذاشاء فليكن في الهالكين انهماكا في الضاللة ، وهذا من بذا

" أي أعتذذدنا وهيأنذذا للظذذالمين الذذذين اختذذاروا الكفذذر بذذاهلل نذذارا قذذال "إنذذا أعتذذدنا للظذذالمين نذذارا

المية بالنسبة للذذميين ، قاعذدة "نتذركهم ومن القواعد المقررة في الشريعة اإلس 0 (77)عظيمة

عقذد الذمذة ، الذذي يتضذمن إقذرار وحرية العقيدة حق مضمون للذميين بدليل  0" وما يدينون

 0الذمي على عقيدته وعدم التعرض له بسبب ديانته 

إن اإليمان الصحيح المقبول يجئ وليد يقظذة عقليذة واقتنذاع قلبذي ، وقذد عذَرض اإلسذالم 

ذذن  نفسذذه علذذى النذذاس فذذي دائذذرة هذذذا المعنذذى المحذذدد ، قصذذاراه أن يوضذذح مبادئذذه ، وأن يمك ِّ

 0، فكذا شاءوا دخلوها راشدين ، وإذا شاءوا تركوها وافرين اآلخرين من الوقوف عليها 

الحرية الدينية في أرحب مفاهيمها هي التي حددت وظيفة صاحب الرسالة ، قال تعالى : 

، وقذال   (78) "بجبار فذكر بالقر ن من يخاف وعيادنحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم "

                                           
  0 99رة يونس : اآلية سو ( (74

الجامع ألحكام القرآن : اإلمام محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، الطبعة الثانية،) بيروت : دار إحياء  (75)

 0بتصرف  385ص  8التراث العربي (، ج 

  0 29( سورة الكهف : اآلية (76

السيد محمد األلوسي البغدادي، ضبطه انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : اإلمام  (77)

م(، م  1994هـ ـ  1415وصححه علي عبد الباري عطية، الطبعة األولى، ) بيروت : دار الكتب العلمية، 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : اإلمام محمد بن علي  0 253ص  15ج  8

هـ ـ  1418من عميرة، الطبعة الثانية، ) المنصورة : دار الوفاء، الشوكاني، حققه وخرج أحاديثه عبد الرح

 0 133ص  3تفسير القرآن العظيم، ج  0 390ص  3م (، ج  1997

  0 45( سورة ق : اآلية (78
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، والمعنذذى أنذذه نفَذذَر مذذن هذذذه  (79) طر"فااذكر إنمااا أناات مااذكر لساات علاايهم بمصااي" تعذذالى :

الرسالة من لم يؤمن بألوهية قط ، وربما نفذر منهذا عبذدة األصذنام ، وربمذا نفذر منهذا اليهذود 

ذا أنذت يذا رسذول هللا "  فاثبذت "  ملسو هيلع هللا ىلصوالنصارى ، فليأخذ كل امرئ وجهته التذي ارتضذاها ، أمَّ

ن بذأس ، ولذن يكذون عليذه ولم يكن علذى اإلسذالم مذ 0على الهدى الذي شرح هللا صدرك به 

" لكام بأس أبدا لذو أصذبح ألذوف المنتسذبين إلذى األديذان األخذرى علذى البقذاء فذي معتقذداتهم 

 0 (81) " لي عملي ولكم عملكم "،  (80) دينكم ولي دين "

فاإلسذذالم لذذم يفذذرض علذذى النصذذراني أن يتذذرك نصذذرانيته ، أو علذذى اليهذذودي أن يتذذرك 

أن يذدع اإلسذالم وشذأنه ، يعتنقذه مذن  –دام يؤثر دينه القديم ما  –يهوديته ، بل طالب كليهما 

كن نصرانيا أو يهوديا ، ولكن ال تكذن خصذما لاسذالم ونبيذه وأتباعذه ، تتمنذى لهذم  0يعتنقه 

  0الشر وتتربص بهم الدوائر 

والواقع أن اإلسالم لم يشتبك فذي قتذال مذع النصذارى أو اليهذود إال بعذد أن وصذل هذؤالء 

ومع ذلك فكن القتذال الذذي وقذع  0نزلة في السلوك عريت عن الشرف والعدالة وأولئك إلى م

لم يشترط اإلسالُم النتهائه شذروطا تُخذرج النذاس عذن الحذق كمذا يتصذورونه ، وتُذدخلهم فذي 

الحق كمذا يصذوره اإلسذالم ! كذال ، هنذاك شذروط يرضذاها الجميذع ، هذي العذدل والرحمذة ، 

، تتسع للمؤمنين ولمذن ال يذدينون بذدين ، ويتعذاون فيهذا  ودائرة العدل والرحمة رحبة اآلفاق

 0 (82)الجميع على حسن الجوار وكرم اللقاء 

واإلسالم إذ يَدع لآلخرين حرية االعتقاد ، فهو علذى ثقذة بأنذه متذى أتذيح لهذم أن ينظذروا 

فذذي اإلسذذالم نظذذر تذذدبر وإمعذذان ، دون حيلولذذة مذذن قذذوة ماديذذة ، أو جهالذذة فكريذذة ، فذذكنهم 

هم يفيئون إلى اإلسذالم ، الذذي يحقذق التذوازن الكامذل بذين جميذع األهذداف التذي رمذت بفطرت

 0إليها الديانات من قبله 

 ب ـ حرية العبادة :

كما أعطى اإلسالم ألهل الذمة حرية االعتقاد أعطاهم حريذة العبذادة وممارسذة شذعائرهم 

ة تلك المعابد ، قال تعذالى الدينية ، بل صان معابدهم وجعل من أسباب اإلذن في القتال حماي

                                           
  0 22و  21( سورة الغاشية : اآلية (79

  0 6( سورة الكافرون : اآلية (80

  0 41( سورة يوسف : اآلية (81

 0 84ـ  80سان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة، ص انظر : حقوق اإلن (82)
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" ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببع  لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيهاا : 

 0 (83)اسم هللا كثيرا " 

" جاوار هللا وذماة محماد النباي أن لهذم  (84)إلذى أهذل نجذران "  ملسو هيلع هللا ىلصواشتمل عهد النبذي " 

وال  000 (85)هم وبايعهم وعباادت 000رسول هللا على أموالهم وأنفسهم وأرضاهم وملاتهم 

مان  (87)مان أساقفيته ، وال راهاب  (86)يغير حق من حقوقهم وال ملاتهم ، وال يغيار أساقف 

 0(88) رهبانيته "

نذٌص علذى حرمذة معابذدهم وشذعائرهم ،  (89)وفي عهد عمر بن الخطاب إلى أهذل إيليذاء 

                                           
 0 40( سورة الحج : اآلية (83

بلد كبير على سبع مراحل من مكة إلى جهة اليمن، كان يشتمل على ثالث وسبعين قرية، وكان  نجران :( (84

حمن المباركفوري، انظر : الرحيق المختوم : صفي الر 0يؤلف مائة ألف مقاتل، كانوا يدينون بالنصرانية 

م (، ص  2005هـ ـــ  1426الطبعة السابعة عشرة، ) المنصورة : دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 

385 0 

 126انظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ص  0البِّيعة : بالكسر معبد النصارى، ) ج ( بِّيَع  البِّيَع : (85)

  0 82ص  1ة، ) الطبعة الثالثة (، ج المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربي 0

رتبة دينية عند النصارى فوق رتبة القسيس ودون رتبة البطريرك والمطران، واألساقفة هم  األسقف:( (86

 2انظر : الموسوعة الميسرة : الدكتور مانع بن حماد، ج  0مشرفون معينون على الجماعات للسهر عليهم 

عة من اآلباء والقساوسة، الطبعة الثانية، ) بيروت : دار معجم الالهوت الكتابي : مجمو 0 960ص 

 0 302م (، ص  1988المشرق، 

الراهب من النصارى هو ساكن الدير، والجمع رهبان، والرهبانية هي حياة جماعية تُقضى في  الراهب :( (87

 0السالم "  أديرة خاصة لغرض ديني، وتشمل الرجال والنساء، بزعم أن مؤسس الرهبنة هو المسيح " عليه

 2انظر : الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة : الدكتور مانع بن حماد الجهني، ج 

 0 1069ص 

انظر نص العهد كامال في : الخراج : اإلمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة، ) بيروت :  (88)

زاد المعاد في  0 498ص  1الطبقات الكبرى، ج  0 73و 72م (، ص  1979هـ ـ  1399دار المعرفة، 

هدي خير العباد : اإلمام ابــــــــــن قيم الجوزية، تحقيق شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط، الطبعة 

 0 635و 634ص  3م (، ج  1991هـ ـ  1412الخامسة والعشرون، ) بيروت : مؤسسة الرسالة، 

قرنا، وأقدم اسم لها " أورشالم " يعني اإلله  35يبلغ عمر مدينة القدس نحو  ( : إيلياء ) بيت المقدس ـ القدس( (89

شالم، أي إله السالم لدى الكنعانيين، وورد هذا  االسم في التوراة، وأطلق على المدينة اسم " يبوس " نسبة 

نزحوا مع من  إلى اليبوسيين من بطون العرب األوائل في الجزيرة العربية، وهم سكان القدس األصليون،

قام أحد األباطرة الرومان بهدمها، وأسس مكانها  0م 0ق 3500نزح من القبائل الكنعانية حوالي سنة 

"، ثم أعاد إليها اإلمبراطور قسطنطين اسم " أورشليم "، وقد تم فتحها على يد إيليامستعمرة رومانية باسم "

انظر :  0مي اسم " بيت المقدس " و " القدس " هـ، وأخذت في العهد اإلسال 15سيدنا عمر بن الخطاب سنة 

معجم بلدان فلسطين : محمد محمد حسن شراب، الطبعة العربية الثانية، ) عمان ـ األردن : األهلية للنشر 

 0 597و  596م (، ص  2000والتوزيع، 
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مان ، أعطاهم أمانذا حيث جاء فيه : " هذا ما أعطى عبد هللا أمير المؤمنين أهل إيلياء من األ

ألنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصذلبانهم وسذائر ملتهذا ، أنذه ال تُسذكن كنائسذهم وال تهذدم ، وال 

ينتقص منها وال من حيزها وال من ُصلُبهم ، وال من شذيء مذن أمذوالهم ، وال يكذرههم علذى 

  0 (90)"   000دينهم ، وال يضار أحد منهم ، وال يسكن بكيلياء معهم أحد من اليهود 

 0وكل ما يطلبه اإلسالم من غير المسلمين أن يراعوا مشاعر المسلمين ، وحرمة ديذنهم 

ومن فقهاء المسلمين من أجذاز ألهذل الذمذة إحذداث الكنذائس والمعابذد األخذرى ، إذا أذن لهذم 

اإلمام بذلك ، ألن اإلسالم يقر أهل الذمة على عقائدهم ، ومن لوازم هذا اإلقرار السماح لهذم 

 0 (91)شاء معابدهم بكن

ويبدو أن العمل جرى على هذا في تاريخ المسذلمين ، وذلذك منذذ عهذد مبكذر ، فقذد بُنيذت 

في مصر عدة كنائس في القرن األول الهجذري ، مثذل كنيسذة " مذار مذرقص " باإلسذكندرية 

 (93)في والية مسلمة بن مخلذد  (92)بنيت أول كنيسة بالفسطاط  هـ ، كما 56و 39بين عامي 

حذين أنشذأ مدينذة  (94)سمح عبذدالعزيز بذن مذروان هـ ، كما  68و 47صر بين عامي على م

                                           
سالمية، المؤتمر انظر نص العهد كامال في : التسامح في الحضارة اإلسالمية : المجلس األعلى للشئون اإل (90)

 238و 237م (، ص  2004هـ ـ  1425السادس عشر، إشراف وتقديم الدكتور محمود حمدي زقزوق، ) 

أهل  0 66السماحة في اإلسالم والمسيحية : إبراهيم أحمد الوقفي، ) القاهرة : دار الفكر العربي (، ص  0

 0 33و 32الذمة في الحضارة اإلسالمية، ص 

 0 84ذميين والمستأمنين في دار اإلسالم، ص انظر : أحكام ال (91)

حصن  وهي تقع بمقربة من ،م 641عام مصر عقب فتح عمرو بن العاص هي المدينة التي بناها الفسطاط :( (92

بحوالي ميلين، وكان النيل عندها  القاهرة في طرفه الشمالي الشرقي، قبل النيل ، وتقع على ساحلبابليون

وموضعها كان فضاًء ومزارَع، وليس بين النيل والجبل الشرقي من البناء والعمارة سوى   .ينقسم إلى قسمين

انظر : ويكيبيديا الموسوعة  0 بباب الحديد حصن بابليون الذي يطل على النيل من بابه الغربي الذي يعرف

 0الحرة 

هو مسلمة بن مخلد بن الصامت بن لوزان بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة  مسلمة بن مخلد :( (93

 ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث، وعنه أنه قال : ولدت حين قدم النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، يكنى أبا سعيد، روى عن النبي األنصاري الخزرجي

ولي إمرة مصر، وهو أول من جمعت له مصر والمغرب،  0وأنا ابن عشر سنين  ملسو هيلع هللا ىلصالمدينة، وقبض النبي 

انظر :  0وذلك في خالفة معاوية وصدر من خالفة يزيد بن معاوية، وتوفي بمصر سنة اثنتين وستين 

  0 554و  553ص  3ابة في تمييز الصحابة، ج اإلص

هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم أمير مصر، أبو األصبغ المدني، ولي العهد بعد  عبد العزيز بن مروان : (94)

عبد الملك، عقد له بذلك أبوه، واستقل بملك مصر عشرين سنة وزيادة، قال ابن مليكة : شهدت عبد العزيز 

مات سنة خمس وثمانين، وكان قد  0ليتني لم أكن شيئا، يا ليتني كهذا الماء الجاري  عند الموت يقول : يا

انظر : سير أعالم  0مات قبله ابنه أصبغ بستة عشر يوما، فحزن عليه، ومرض ومات بحلوان بمصر 

هـ ـ  1424النبالء : اإلمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، الطبعة األولى، ) القاهرة : مكتبة الصفا، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/641
https://ar.wikipedia.org/wiki/641
https://ar.wikipedia.org/wiki/641
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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ببنذذاء كنيسذذة فيهذذا ، وسذذمح كذذذلك لذذبعض األسذذاقفة ببنذذاء ديذذرين ، وهنذذاك أمثلذذة  (95)حلذذوان 

هذا التسامح مع المخالفين في الدين أمر لم يُعهد في تاريخ الديانات ، وهذا ما 0أخرى كثيرة 

وممذذذا يؤكذذذد حذذذق أهذذذل الذمذذذة فذذذي حريذذذة العبذذذادة أن   0 (96)هم  شهد به الغربيون أنفس

اإلسالم لم يلزمهم بعبادة ليست في شريعتهم ، فلم يفرض عليهم الزكاة والجهاد ، ألنهمذا مذن 

  0أركان وشعائر اإلسالم 

 ج ـ حرية الرأي :

س الرأي هو الثمرة التي ينتجهذا الفكذر السذليم ، وال بذد مذن دراسذة حقذائق الكذون ونذوامي

االجتماع وطبائع األشذياء ، وإعذالن مذا ينتهذي إليذه العقذل مذن نتذائج فيهذا ، وال بذد أن تكذون 

الدراسة حرة ما دامت في الدائرة العقلية ، وال بد أن يكون إعالن النتائج حذرا فذال قيذد يقيذده 

ن إال منع االعتداء على الغير ، وإن ذلك من حق المجتمع ، ألن المجتمع اإلسالمي يستفيد م

مسذلما  –إن مذن حذق كذل إنسذان  0الدراسة الحرة ، ألنها تكشف له عن حقائق هذذا الوجذود 

في اإلسالم أن يعتقد وأن يفكر ، وأن يعبذر عذن اعتقذاده وفكذره ، وذلذك  –كان أو غير مسلم 

دون تدخل أو مصادرة من أي جهة أخرى كانت ، طالما كان هذا االعتقاد والتفكير والتعبير 

بذذأي وجذذه مذذن  –والمبذذادئ العامذذة التذذي يقرهذذا الشذذرع اإلسذذالمي ، فذذال يجذذوز  يلتذذزم الحذذدود

 0نشر الباطل ، وال إذاعة ما فيه ترويج للفحش أو تثبيط للدولة اإلسالمية  –الوجوه 

لآلحذاد  –وحريذة الذرأي جذزء أساسذي فيهذا  –و) لقد دعا اإلسذالم إلذى الحريذة السياسذية 

آراءهم في الحكم ما داموا ال يخرجون عذن طاعذة، وال والمجموعات ،فأباح للناس أن يبدوا 

 0يسعون في األرض بالفساد 

ويعترضون علذى بعذض األعمذال ، "  ملسو هيلع هللا ىلصوكان بعض الناس يتطاولون على مقام النبي " 

ومع ما انطوت عليه نفوس هؤالء من مرض وأدران ، لم يكن يعاقبهم على قولهم ، حتى ال 

                                                                                                                            
  0 133و  132ص  4م (، ج  2003

وهي واحدة من أقدم  . الراقية القديمة على شاطئ النيل جنوب القاهرة ضواحي هي إحدى حلوان :( (95

وكانت في األصل مدينة فرعونية، وفيها يوجد أول سد مائي في التاريخ بمنطقة وادي حوف،  ، مصر مدن

ن قد وكااألمويين،  والى مصر من قبل عبد العزيز بن مروان نها اندثرت عبر العصور إلى أن أحياهاولك

فأعجبته حلوان فاتخذها  الفسطاط العاصمة آنذاك متجًها إلى الجنوب بعد أن دب الوباء في الفسطاط خرج من

وفيها ولد ابنه أمير  ،النيل عاصمة مؤقتة لوالية مصر، إلى أن توفي فيها فنُقل منها إلى الفسطاط عن طريق

  0انظر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة   .عمر بن عبد العزيز المؤمنين الخليفة األموي

 0 بتصرف 21و  20غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي، ص  (96)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
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مر مسوغا لمنذع النذاس مذن إبذداء آرائهذم ، فكذان يتحمذل يتخذ بعض األمراء من بعده هذا األ

" مذذرارة ذلذذك ويأخذذذهم بذذالرفق خشذذية أن يفذذتح بذذاب األذى لمذذن يجذذئ بعذذده ، قذذال تعذذالى : 

وماانهم ماان يلماازك فااي الصاادقات فاالن أعطااوا منهااا رضااوا وإن لاام يعطااوا منهااا إذا هاام 

ى نقذدهم ، وكذان عمذر وكان الخلفاء الراشدون من بعده يدعون الناس إلذ 0 (97) يسخطون "

وهذمَّ بذأن يحذدَّ حذدا أعلذى للمهذور  0بن الخطاب يقول : من رأى منكم فيَّ اعوجاجا فليقومذه 

داهن قنطااارا فااال "وإن أردتاام اسااتبدال زوج مكااان زوج و تيااتم إحاافعارضذذته امذذرأة وتلذذت 

  0 (98)"تأخذوا منه نيئا

تقول ألمير المؤمنين " اتذق وقال له بعض الناس : اتق هللا ، فقال بعض الحاضرين : أو 

هللا " ، فغضب عمر وقال : أال فلتقولوها ، ال خير فيكم إذا لم تقولوها ، وال خيذر فينذا إذا لذم 

وكذان علذي بذن أبذي طالذب " رضذي هللا عنذه " يقذاَطع بالسذب وهذو يخطذب ، وال  0نسمعها 

 0يعاقب من يفعل شيئا من ذلك 

ها ما يمنع الذميين من حرية إبداء الرأي ، وليس في نصوص الشريعة اإلسالمية وقواعد

بل لهم حق إبداء آرائهم فيما يخص شئونهم وفيما ال عالقة له باألمور اإلسالمية ، في حدود 

 0(99)القانون اإلسالمي والنظام العام للدولة اإلسالمية(

ه فحرية الرأي حق مكفول لكل مواطني الدولذة اإلسذالمية مسذلمين كذانوا أو ذميذين إال أنذ

لذذيس للذذذميين أن يسذذيئوا اسذذتعمال هذذذه الحريذذة ، فيقومذذوا مذذثال بذذالتجوال فذذي أنحذذاء الدولذذة 

اإلسالمية لحمل المسلمين على الردة عن اإلسالم بحجة إبداء الرأي ، ألن الذردة جريمذة فذي 

  0نظر اإلسالم 

ى وللذمي إبداء رأيه ما دام يرى مصلحة فيه ، ويعرضه بطريقة سليمة خالية من الفوضذ

والتشويش وإثارة التشكيك ، وما دام لم يمس عقائد الدولة ، فال يطعن فذي العقيذدة اإلسذالمية 

 0ويثير الشبهات حول شرائع اإلسالم بحجة حرية الرأي 

 د ـ الحرية النخصية والمدنية : 

الحرية الشخصية تتضمن حريذة الشذخص فذي الذرواح والمجذيء والتنقذل داخذل الدولذة ، 

                                           
  58( سورة التوبة : اآلية (97

  0 20( سورة النساء : اآلية (98

 53معاملة غير المسلمين في دولة اإلسالم، ص  0 150و 149و 146انظر : تنظيم اإلسالم للمجتمع، ص  (99)

0 
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واز القبض عليه أو معاقبته إال في ظل القانون ، وتشمل أيضا حريته في كما تتضمن عدم ج

 0خروجه من الدولة وعودته إليها 

حرية الشخص فذي الذرواح والمجذيء والتنقذل واإلقامذة : لغيذر المسذلم " الذذمي " أن  ـ 1

يذذهب إلذذى المكذذان الذذذي يريذذده مطمئنذذا علذى سذذالمته وحمايتذذه مذذن أي اعتذذداء ، فالنصذذوص 

هللا تحرم االعتداء على اآلخرين ، وقد أخبر هللا أنه ال يظلم أحذدا ، قذال تعذالى : " إن  العامة

 0، فذذدخل فذذي عمذذوم هذذذا جميذذع النذذاس مذذن مسذذلم وغيذذر مسذذلم  (100)"  ال يظلاام الناااس ناايئا

وللذمي حق التنقل في الدولة واإلقامة حيثمذا شذاء ، وارتيذاد األمذاكن العامذة ، ألنذه مذن أهذل 

 0له الحرية في استعمال هذا الحق تلك الدولة ف

عذذدم جذذواز القذذبض علذذى غيذذر المسذذلم " الذذذمي " أو حبسذذه أو معاقبتذذه إال بمقتضذذى  ـ 2

القانون ، وبموجب جرم يستوجب مثل هذذه اإلجذراءات : ألن معاقبتذه أو إلقذاء القذبض عليذه 

ال  بذذدون وجذذه حذذق اعتذذداء صذذارخ ، واالعتذذداء عليذذه ممنذذوع بنصذذوص الشذذريعة ، كمذذا أنذذه

 0جريمة وال عقوبة إال بنص الشرع 

خروجهم من الدولة وعودتهم إليهذا : يسذمح للذذمي بذالخروج مذن الدولذة المسذلمة إذا  ـ 3

كان هناك مسوغ للخذروج كالتجذارة مذثال، مذع أمذن عودتذه إليهذا، ألن الممنذوع هذو خروجذه 

 0(101)على وجه اللحاق بمن يحاربنا 

لتصذرفات النابعذة مذن شذعور اإلنسذان بذاتذه ، وأهليتذه أما الحرية المدنية فنعني بها كذل ا

وهذا النوع مذن الحريذة مذن حقذوق الذذميين التذي ال يجذوز  0المطلقة للتصرف وفق ما يريد 

ألحد المسذاس بهذا ، تلذك الحقذوق التذي تنشذأ عذن عالقذات األفذراد فيمذا بيذنهم ، وفقذا ألحكذام 

القذات عائليذة أم عالقذات ماليذة ، فهذي القانون الخاص لديهم ، سواء أكانذت هذذه العالقذات ع

 0تشمل حقوق األسرة والحقوق المالية 

وبما أن الذميين من أهل الدولة المسلمة ، فهم يتساوون مع المسلمين في الحقوق التذي ال 

تبنى علذى العقيذدة ، والحقذوق المدنيذة ال تبنذى علذى العقيذدة وال تسذتلزم تذوافر اإلسذالم حتذى 

  0لهذا فهو يتمتع بجميع هذه الحقوق كالمسلم يُمنع منها الذمي ، و

وعلى هذا فألهذل الذمذة الحريذة فذي عالقذاتهم العائليذة ) األحذوال الشخصذية ( مذن زواج 

وطالق وميراث ، وليس عليهم أن يتنازلوا عما أحله لهم دينهم ، وإن كان قد حرمه اإلسذالم 

                                           
 0 44( سورة يونس : اآلية (100

 0 80ـ  74انظر : أحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم، ص  (101)
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ا بتركهم وما يذدينون ، وهذذه الذنظم ، بل يطبق عليهم أحكام دينهم الذي ارتضوه ، ألننا أُمرن

وألهذل الذمذة  0مشتقة من الدين ، فكان من مراعاة الحرية الدينية أن يتولوا شئونها بأنفسهم 

التمتذذع بذذالحقوق الماليذذة ، فلهذذم الحذذق فذذي تملذذك المذذال ومباشذذرة جميذذع التصذذرفات القانونيذذة 

كسذب ، وأن يحتذرف مذن وللذمي الحق في أن يحوز من المذال مذا ي 0للحصول على الثروة 

المهن ما يهوى ، وأن يباشر العقود التذي يذرى إبرامهذا ويفسذخ التذي يريذد فسذخها ، مذن بيذع 

وشراء وشركة ووكالة وكفالة وإيجار ، وذلك كله وفق قانون يمنع الضرر والعدوان ، حتذى 

  0 (102)ال يشتط في استخدام حريته فيؤذي اآلخرين ، وينال من حرياتهم هم  

ية الدينيذة التذي كفلهذا اإلسذالم ألهذل الذمذة لذم يُعذرف لهذا نظيذر ، ولذم يحذدث أن إن الحر

انفرد ديذن بالسذلطة ومذنح مخالفيذه فذي االعتقذاد كذل أسذباب البقذاء واالزدهذار مثذل مذا صذنع 

  0اإلسالم 

 رابعا : حق الحماية

سذالمية من الحقوق األساسذية التذي كفلهذا اإلسذالم ألهذل الذمذة حذق الحمايذة ، والدولذة اإل

بأفرادها معنية ومسئولة عن هذه الحماية ، التي تشمل حماية الذميين من كل عدوان خارجي 

 .، ومن كل ظلم داخلي ، حتى ينعموا باألمان واالستقرار

 أ ـ الحماية من االعتداء الخارجي : 

التزام الدولة المسلمة بالمحافظة على أهذل الذمذة ال يقذف عنذد حذد حمذايتهم مذن االعتذداء 

وعلذى اإلمذام أو  0الداخلي ، بل يتناول حمايتهم ضذد أي اعتذداء خذارجي قذد يتعرضذون لذه 

ولي األمر أو الحاكم في المسلمين ، بما له من سلطة شرعية، ومذا لديذه مذن قذوة عسذكرية ، 

 0أن يوفر لهم هذه الحماية 

 وها هي بعض األقوال والمواقف التي تؤكد هذا الحق للذميين : 

ب أولذي النهذى " مذن كتذب الحنفيذة : يجذب علذى اإلمذام حفذُظ أهذل الذمذة جاء في " مطالذ

 (103)وينقذذل اإلمذذام القرافذذي  0ومنذذع مذذن يذذؤذيهم ، وفذذك أسذذراهم ، ودفذذع مذذن قصذذدهم بذذأذى 

                                           
 0بتصرف  93ق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة، ص حقو (102)

هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبيد هللا الصنهاجى األصل، البهنسى، المشهور بالقرافى )  : القرافى (103)

نة شهاب الدين، أبو العباس ( . فقيه، أصولى، مفسر . ولد بمصر سنة ست وعشرين وستمائة، وتوفى بها س

أربع وثمانين وستمائة، ودفن بالقرافة . من تصانيفه " الذخيرة فى الفقه " و "شرح التهذيب " . انظر : معجم 

 . 158ص  1المؤلفين، ج 
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فذذي كتابذذه " مراتذذب  (104)المذذالكي فذذي كتابذذه " الفذذروق " قذذول اإلمذذام الظذذاهري ابذذن حذذزم 

ذن  أهذل الذمذة ، و جذاء أهذل الحذرب إلذى بالدنذا يقصذدونه ، وجذب اإلجماع " : أن َمن  كذان مِّ

علينا أن نخرج لقتلهم بالسالح ، ونموت دون ذلك ، صونا لمن هو في ذمة هللا وذمة رسذوله 

وعلذذق اإلمذذام  0، فذذكن تسذذليمه دون ذلذذك إهمذذال لعقذذد الذمذذة ، وحكذذى فذذي ذلذذك إجمذذاع األمذذة 

لمقتضذاه عذن الضذياع ، إنذه القرافي بقوله : فعقد يؤدي إلى إتالف النفذوس واألمذوال صذونا 

 0لعظيم 

وإذا ما وقع الذميون أسرى في يد العذدو فعلذى الدولذة اإلسذالمية أن تسذتنقذهم مذن أيذديهم 

: أرى أن يفذدوهم مذن بيذت المذال ،  (105)قذال اإلمذام الليذث بذن سذعد  0عنهم ولو بدفع الفداء 

ون على ذمتهم  مي ، موقذف شذيخ اإلسذالم المواقف التطبيقيذة لهذذا المبذدأ اإلسذالومن  0ويُقرُّ

علذى الشذام ، وذهذب الشذيخ لذيكلم القائذد التتذري فذي  (107)، حينما تغلب التتذار (106)ابن تيمية 

                                           
هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى . ولد بقرطبة سنة أربع وثمانين  ابن حزم : (104)

وه وزيًرا لدولة بنى عامر فى األندلس . وكان شافعيًا ثم انتقل إلى وثالثمائة، فى بيت أصالة وحكم، إذ كان أب

القول بالظاهر . بلغت مصنفاته األربعمائه، من أشهرها " الفصل فى الملل واألهواء والنحل" . و " المحلى 

 " و " اإلحكام فى أصول األحكام". توفى سنة ست وخمسين وأربعمائة . انظر: تذكرة الحفاظ: اإلمام محمد

. الوفيـات  :  1147و  1146ص  3الذهبى، الطبعة الثالثـة، ) بيروت : دار إحيـاء التراث العربى (، ج 

اإلمام أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب، تحقيق وتعليق عادل نويهض، الطبعة األولى، ) بيروت : المكتب 

 . 248و  247ص م (، 1971التجارى للطباعة والنشر والتوزيع، 

يُّ  بن سعد :الليث ( (105 مِّ َمنِّ الفَه  ح  الرَّ ثِّ اللَّي ُث بُن َسع دِّ بنِّ َعب دِّ ُم أَبُو الَحارِّ َماُم الَحافُِّظ العَالِّ س الَمِّ اإلِّ هو َشي ُخ اإلِّ

المندثرة. ُولد في قرية  المذاهب اإلسالمية ، وصاحب أحدفي زمانه مصر القَل قََشن َدي، فقيه ومحدث وإمام أهل

المدينة  في علمه وفقهه إمام من أسفـل أعمال مصر، وكان أحد أشهر الفقهاء في زمانه، فاق، قلقشندة

، غير أن تالمذته لم يقوموا بتدوين علمه وفقهه ونشره في اآلفاق، مثلما فعل تالمذة مالك بن أنس المنورة

ُموا بِّهِّ ل : يقو اإلمام الشافعي اإلمام مالك، وكان َحابَه لَم  يَقُو  ن  َمالٍِّك إِّالَّ أَنَّ أَص  َماَت اللَّي ُث  0اللَّي ُث أَف قَهُ مِّ

اة اإلمام مالك بأربع سنوات وقيل غير ذلك، لِّلنصف من شعبان، سنة خمس وسبعين ومائٍَة، أي قبل وف

  0انظر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة  0وأقيمت له جنازة كبيرة في مصر

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبى القاسم الحرانى، الشيخ اإلمام العالمة  ابن تيمية: (106)

لد بحران سنة إحدى وستين وستمائة، وتوفى سنة ثمان الفقيه المفسر الحافظ المحدث،شيخ اإلسالم . و

وعشرين وسبعمائة. انظر : فوات الوفيات والذيل عليها : اإلمام محمد بن شاكر الكتبي، تحقيق إحسان 

 . 74ص  1م(، ج  1974ـ  1973عباس، )بيروت : دار صادر 

التي اجتاحت الشرق العربي  المغولية على مجموعة القبائل العرب أو التَّتر كلمة أطلقها التَّتار التتار :( (107

يرجع ظهور التَّتار كقبائل متميزة  .أخرى في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميالديين إسالمية وبالًدا

ح كذلك أن المغولية القبائل ، وقد عاشوا ضمنالقرن السادس الميالدي وبداية القرن الخامس إلى نهاية ، ويُرجَّ

ساحة الدولية إال بعد ولم يظهر التَّتار عنصًرا فع ااًل في ال 0 بحيرة بايكال موطنهم األصلي جنوب شرق

الذي حقق وخلفاؤه انتصارات كبيرة وأقام  م 1167-1227جنكيزخان ظهور قائد المغول المشهور

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1227
https://ar.wikipedia.org/wiki/1227
https://ar.wikipedia.org/wiki/1227
https://ar.wikipedia.org/wiki/1167
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إطالق سراح األسذرى ، فسذمح القائذد بذكطالق سذراح أسذرى المسذلمين ، وأبذى أن يسذمح لذه 

جميذذع  بذذكطالق أهذذل الذمذذة ، فمذذا كذذان مذذن شذذيخ اإلسذذالم إال أن قذذال : ال نرضذذى إال بافتكذذاك

األسارى من اليهود والنصارى فهم أهل ذمتنا ، وال ندع أسيرا ال من أهل الذمة وال من أهل 

 0 (108)الملة ، فلما رأى إصراره وتشدده أطلقهم له 

وإذا عجز المسلمون عن حماية أهل الذمة من االعتداء الخارجي ، لم يبذق مذا يذدعو إلذى 

عن الحماية ، واإلسالم لم يُلزم الذذميين بواجذب  بقاء الضريبة ) الجزية ( فتسقط ، ألنها بدل

  0الدفاع عن دار اإلسالم رعاية لهم وعناية بهم 

يذذدل علذذى هذذذا الحكذذم السذذوابق التاريخيذذة فذذي زمذذن الصذذحابة ، وهذذم أعذذرف بذذأغراض 

 التشريع اإلسالمي من غيرهم ، منها : 

ع الذروم ــذـبتجم............ ....................... (109)لما علم أبو عبيدة بذن الجذراح  ـ 1

، كتب إلى عمال البلدان المفتوحة بالشذام ، يذأمرهم أن يذردوا األمذوال التذي جبيذت مذن  (110)

أهل الجزية ، قائال ألهل الذمة : إنما رددنا عليكم أموالكم ألنه بلغنا ما ُجمع لنذا مذن الجمذوع 

قذد رددنذا علذيكم مذا أخذذنا مذنكم ، وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم وأنَّا ال نقوى على ذلك ، و

 0 (111)ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم ، إن نصرنا هللا عليهم 

وأبو عبيدة واعٍ بأهمية العهد وثقل مسئوليته في تنفيذ الشذروط التذي تضذمنها ، وأخصذها 

                                                                                                                            
 في العباسية الخالفة الذي قضى على هوالكو ،جنكيزخان من أبرز أحفاد 0امبراطورية شاسعة 

 م 2601عام عين جالوت حتى ُردَّت على أعقابها في معركة ،الشام ، واجتاحت جيوشه بالدم 1258عام بغداد

 0انظر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة  0

 0بتصرف  10و  9غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي، ص  (108)

هو عامر بن عبد هللا بن الجراح بن هالل بن أهيب، أبو عبيدة بن الجراح، مشهور  أبو عبيدة بن الجراح : (109)

هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها، قال فيه بكنيته وبالنسبة إلى جده، أحد العشرة السابقين إلى اإلسالم، و

لكل أمة أمين وأمين هذه األمة أبو عبيدة بن الجراح "، وكان فت ح أكثر الشام على يده، مات في : "  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

  0 341ـ  338ص  2انظر اإلصابة في تمييز الصحابة، ج  0طاعون عمواس بالشام سنة ثمان عشرة 

ق . م خضعت  63ق . م . وفى سنة  753ة إلى مدينة رومية التى تأسست عام نسب ) الرومان ( :الروم  (110)

ق . م . تولى الحكم اإلمبراطور  31اليهودية لرومية ولكن ُسمح لها بأن تعين والة من بنيها . وفى سنة 

أوكتافيوس وأطلق على نفسه لقب أوغسطس، وهكذا بدأت اإلمبراطورية الرومانية . كان آخر إمبراطور 

نخبة من األساتذة  م. انظر : قاموس الكتاب المقدس : 395ـ  379ك على كل اإلمبراطورية ثيودوسيوس يمل

ذوي االختصاص ومن الالهوتيين، هيئة التحرير بطرس عبد الملك وآخرون، الطبعة الخامسة  عشر، ) 

  0 419و  418  ص(، م  2011بيروت : مجمع الكنائس في الشرق األدنى، 

أحكام الذميين والمستأمنين : الدكتور عبد الكريم زيدان،  0 139خراج لامام أبي يوسف، ص انظر: ال ( (111

 0 129ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1258
https://ar.wikipedia.org/wiki/1258
https://ar.wikipedia.org/wiki/1258
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1260
https://ar.wikipedia.org/wiki/1260
https://ar.wikipedia.org/wiki/1260
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لعهد لما أدرك الحماية ألهل الذمة لقاء ما يدفعونه من الجزية ، وأعلَمهم بأنه يتحلل من هذا ا

أنه مشغول بمجابهة العدو ، وأنه ال يستطيع أن يفي بما عاهدهم عليه مذن الحمايذة والرعايذة 

0 

مع صلوبا بن نسطونا : إني عاهدت على الجزيذة  (112)جاء في صلح خالد بن الوليد  ـ 2

  0والمنعة ، فكن منعناكم فلنا الجزية ، وإال فال حتى نمنعكم 

: والجزية على أهل كذل بيذت  (114)ألهل تفليس  (113)بن مسلمة جاء في كتاب حبيب  ـ 3

 0 (115)ن بذلك  ـدينار ، وإن عرض للمسلمين شغل عنكم فقهركم عدوكم فغير مأخوذي

الجزية بدل عن الحمايذة ، فذكذا سذاهم الذذميون فذي الذدفاع عذن الدولذة المسذلمة فقذد قذاموا 

ذكذذر فيمذذا يلذذي بعذذض السذذوابق وأ 0باألصذذل الذذذي مذذن أجلذذه وجبذذت علذذيهم الجزيذذة ، فتسذذقط 

التاريخية المهمة الدالة بصراحة على سقوط الجزية عن الذذميين إذا مذا اشذتركوا فذي الذدفاع 

 عن دولة اإلسالم :

، فقذد جذاء فيذه : " بسذم هللا  (117)إلذى أهذل أذربيجذان  (116)كتذاب " عتبذة بذن فرقذد "  ـ 1

                                           
هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم القرشي، أبو سليمان وقيل أبو  خالد بن الوليد : (112)

أعنة الخيل فيكون في  ملسو هيلع هللا ىلصيه رسول هللا الوليد، أحد أشراف قريش في الجاهلية، ولم يزل حين أسلم يول ِّ 

مقدمتها في محاربة العدو، وهو سيف من سيوف هللا، توفي بحمص وقيل بل بالمدينة سنة إحدى وعشرين أو 

انظر : االستيعاب في أسماء األصحاب : أبو عمر يوسف بن  0اثنتين وعشرين في خالفة عمر بن الخطاب 

  0 211ص  1الكــــــــــي، ) القاهرة : مكتبة مصر (، ج عبد هللا بن محمد عبد البر القرطبي الم

هو حبيب بن مسلمة بن مالك األكبر بن وهب، يكنى أبا عبد الرحمن، ويقال له حبيب  حبيب بن مسلمة : (113)

ه عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة إذ عزل عنها عياض بن غنم،  الروم لكثرة دخوله إليهم ونيله منهم، والَّ

ب بن مسلمة أرمينية وأذربيجان، ثم عزله وولى عمر بن سعد، وجهه معاوية إلى أرمينية واليا وضم إلى حبي

  0 166ص  1انظر : االستيعاب في أسماء األصحاب، ج  0عليها، فمات سنة اثنتين وأربعين 

على مذهب  بالمسيحية وأكبر مدنها، ومعظم سكانها يدينون جورجياهي عاصمة تفليس أو تبليسي  تفليس :( (114

باسم  العصور الوسطى ى العرب فيعرفت مدينة تبليسي لد 0( 4%( مع أقلية مسلمة )95%األرثوذكسية )

واسم تبليسي حينما ُغير االسم إلى تبليسي،  1936 رسميا حتى عام االسم تفليس بكسر التاء، وقد ظل هذا

الخامس الميالدي قد بنى المدينة بالقرب من  في القرنوكان ملك جورجيا  ،بالجورجية يعني الينابيع الحارة

 22جورجية في منتصف القرن السابع الميالدي، في العام  المسلمون العرب هذه الينابيع الحارة، وقد دخل

، وقد فُرضت الجزية على عمر بن الخطاب وذلك في عهد الخليفة حبيب بن مسلمة هجري، وكان قائد الفتح

 0انظر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة 0السكان بمقدار دينار عن كل أهل بيت

 50أهل الذمة في الحضارة اإلسالمية، ص  0 129انظر : أحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم، ص  (115)

0 

هو عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك بن أسعد بن رفاعة السلمي، أبو عبد هللا، شهد  عتبة بن فرقد : (116)

تح الموصل سنة ثمان عشرة مع عياض بن غنم، خيبر وقسم له منها، واله عمر بن الخطاب في الفتوح، فف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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الخطذاب أميذر المذؤمنين أهذل هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامذل عمذر بذن 0الرحمن الرحيم 

أذربيجذذان مذذن سذذهلها وجبلهذذا وحواشذذيها وأهذذل مللهذذم كلهذذم ، األمذذان علذذى أنفسذذهم وأمذذوالهم 

ومن ُحشر مذنهم فذي سذنة ) شذارك فذي  ...وشرائعهم على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم

 0الدفاع عن دار اإلسالم ( وضع عنه جزاء ) جزية ( تلك السنة " 

أرمينيذذا  .........................عذذن ملذذك " البذذاب " فذذي نذذواحي (118) روى الطبذذري ـ 2

 –أميذر تلذك المنذاطق  – (120)، واسمه " شهر براز " أنه طلب من سذراقة بذن عمذرو   (119)

أن يضع عنه وعمن معه الجزية على أن يقوموا بما يريده مذنهم ضذد عذدوهم ، فقبذل سذراقة 

 وكتب لهم كتابا ، جاء فيه : 

هذا ما أعطى سراقة بذن عمذرو عامذل أميذر المذؤمنين عمذر  0الرحمن الرحيم  " بسم هللا

بذن الخطذذاب " شذذهر بذذراز " وسذذكان أرمينيذذة واألرمذن مذذن األمذذان ، أعطذذاهم أمانذذا ألنفسذذهم 

                                                                                                                            
غزوتين، قال أبو عثمان النهدي : جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن  ملسو هيلع هللا ىلصغزا مع رسول هللا 

 609و  608ص  2انظر : اإلصابة في تمييز الصحابة، ج  0فرقد، ونزل عتبة بعد ذلك الكوفة ومات بها 

0  

تقع في مفترق   .القوقاز هي واحدة من ست دول تركية مستقلة في منطقة جمهورية أذربيجان أذربيجان : (117)

إلى  وجورجيا من الشمال وروسياإلى الشرق  بحر قزوين ، ويحدهاوآسيا الغربية أوروبا الشرقية الطرق بين

دولة  158تمتلك أذربيجان عالقات دبلوماسية مع  .في الجنوب وإيران إلى الغرب وأرمينيا الشمال الغربي

التجارة  ومنظمة حركة عدم االنحياز وتحمل صفة مراقب في.منظمة دولية 38حتى اآلن وتحمل عضوية 

  0الحرة  انظر : ويكيبيديا الموسوعة 0 العالمية

هو محمد بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى اإلمام أبو جعفر، رأس المفسرين على اإلطالق،  الطبرى : (118)

مؤرخ، محدث، كان عالمة وقته وإمام عصره . ولد فى آمل بطبرستان سنة أربع وعشرين ومائتين، ورحل 

له التصانيف العظيمة، منها " جامع البيان فى طلب العلم، ثم استوطن بغداد وتوفى بها سنة عشر وثالثمائة . 

فى تأويل آى القرآن " و " أخبار الرسل والملوك " ويعرف بتاريخ الطبرى، وهو عمـدة المؤرخين . انظـر : 

. طبقات المفسرين : اإلمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى، الطبعة األولى ، )  203الوفيـات، ص 

 . 83و  82م ( ، ص 1983هـ ـ 1403بيروت : دار الكتب العلمية، 

من الغرب  تركيايقع في القوقاز، وتحدها  غير ساحلي هي بلد جبلي جمهورية أرمينياأرمينيا :  ( (119

أرمينيا جمهورية سابقة  0وإيران من الجنوب في الشرق من الشمال وجمهورية أذربيجان وجورجيا

، منظمة دولية 40في أكثر من وعضو  ،والتعددية الحزبية الديمقراطية ، وحاليًا تحكمهااالتحاد السوفيتي من

أول دولة تعتمد المسيحية دينًا  مملكة أرمينيا ذات تراث ثقافي ضارب في التاريخ، وكانت دولة قومية وهي

 0انظر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة  0 في السنوات األولى من القرن الرابع الميالدي  لها

يُدعى ذا النور وكذلك عبد  هو سراقة بن عمرو، ذكروه في الصحابة ولم ينسبوه، وكان سراقة بن عمرو : (120)

الرحمن، وكان أحد األمراء بالفتوح، وكانوا ال يؤمرون إال الصحابة، وهو الذي صالح سكان أرمينية، ومات 

  0 25ص  2انظر : اإلصابة في تمييز الصحابة، ج  0هناك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
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وعلذى أهذل أرمينيذة أن ينفذروا لكذل غذارة ،  000وأموالهم وملتهم أال يضاروا وال ينتقصوا 

آه الذوالي صذالحا ، علذى أن يوضذع الجذزاء عمذن أجذاب وينفروا لكل أمر ناب أو لذم ينذب ر

 0إلى ذلك " 

بذن اقائد جيش المسذلمين فذي بذالد فذارس فذي زمذن عمذر  (121)كتاب سويد بن مقرن  ـ 3

هذذا كتذاب مذن  0، وجذاء فيذه : " بسذم هللا الذرحمن الذرحيم  (122)الخطاب إلى ملك جورجان 

ن وسائر أهل جورجذان ، أن لكذم سويد بن مقرن ل " رزبان صود بن رزبان " وأهل دهستا

  0ومن استعنا به منكم فله جزاؤه في معونته عوضا عن جزائه "  000الذمة وعلينا المنعة 

هذه السوابق التاريخية في عهد الصذحابة صذريحة فذي سذقوط الجزيذة عمذن يحذارب مذع 

، ولذم المسلمين ويشارك في الدفاع عن دولة اإلسذالم ، حتذى صذار هذذا األمذر مألوفذا شذائعا 

ينقل خالف فيه ، بل إن عمر بن الخطذاب قذد حسَّذن هذذا اإلجذراء عنذدما أخبذره بذه سذراقة ، 

فكعفذاء الذذميين فذي الذبالد  0مما يدل على أن هذا الحكم كان مجمعا عليه في زمن الصحابة 

اإلسالمية في الوقت الحاضر من أداء الجزية ال يُعدُّ مخالفذة للشذرع اإلسذالمي ، ألن هذؤالء 

ميين يشتركون مع المسلمين في واجب الدفاع عذن الذوطن ، والمسذاهمة فذي هذذا الواجذب الذ

 0(123)تمنع الجزية كما في النماذج التاريخية السابقة  

فالجزيذة كانذذت تؤخذذذ مذذن الذذميين حينمذذا التذذزم المسذذلمون بحمذايتهم والذذدفاع عذذنهم ، ولذذم 

كما هو الحال  –ما إذا اشتركوا معنا يشتركوا مع المسلمين في القيام بهذا الواجب المقدس ، أ

في عصرنا حيث أصبح التجنيذد إجباريذا علذى جميذع المذواطنين بذال تفرقذة بذين مسذلم وغيذر 

 0في الدفاع عن الوطن ، وقاموا بهذا الواجب ، فال معنى لمطالبتهم بهذه الجزية  –مسلم 

                                           
دي وقيل أبا عمرو، هو سويد بن مقرن بن عائذ المزني أخو النعمان بن مقرن، يكنى أبا ع سويد بن مقرن :( (121

روى شعبة عن حصين عن هالل بن يساف قال : كنا نبيع البر في دار سويد بن مقرن، فخرجت جارية 

فقالت لرجل منا كلمة فلطمها، فغضب سويد وقال : لطمت وجهها، لقد رأيتني سابع سبعة من إخواني مع 

يُعدُّ في الكوفيين،  0فأعتقناها  ملسو هيلع هللا ىلصهللا ما لنا خادمة إال واحدة، فلطمها أحدنا فأمرنا رسول  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

  0 59و  58ص  2انظر : االستيعاب في أسماء األصحاب، ج  0وبالكوفة مات، وروى عنه الكوفيون 

ى جورجان :( (122 ، وتقع في شمالي إيران أستراباد، وهي إحدى المدن الشهيرة في أو أستراباذ كانت قديًما تسم 

وقد  ،واألمين األسترابادي الفيلسوف الحسيني والميرداماد الشريف الجرجاني إيران حاليًا، وإليها ينتسب

 سليمان بن عبد الملك إن المسلمين سيطروا على هذه المدينة في زمن تاريخ الخلفاء في كتابه السيوطي ذكر

 0انظر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة 0

 88كيف نحكم باإلسالم في دولة عصرية، ص  0 132ـ  129انظر : أحكام الذميين والمستأمنين، ص  (123)

 0 69و 68السماحة في اإلسالم والمسيحية، ص 0 89و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
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 ب ـ الحماية من الظلم الداخلي : 

ن الظلم الداخلي ، وحذَّر المسذلمين أن يمذدوا أيذديهم أو أوجب اإلسالم حماية أهل الذمة م

 0ألسنتهم إليهم بأذى أو عدوان 

وتكاثرت اآليات واألحاديث الواردة في تحريم الظلم وتقبيحه ، وبيان آثذاره الوخيمذة فذي 

اآلخرة واألولى ، وجاءت أحاديث خاصذة تحذذر مذن ظلذم غيذر المسذلمين  مذن أهذل العهذد ، 

 من ظلم معاهادا ، أو انتقصاه حقاه ، أو كلفاه فاوق طاقتاه ، أو أخاذ مناه أال" " :  ملسو هيلع هللا ىلصقال " 

" معاهذدا " ذميذا أو مسذتأمنا ، " أو  0(124)..نيئا بغير طيب نفس ، فأنا حجيجه يوم القياماة

كلفذه فذوق طاقتذه " أي فذي أداء الجزيذة ، بذأن أخذذ انتقصه " أي نقذص حقذه أو عابذه ، " أو 

أخذذ ممذا يجذب عليذه أكثذر ممذا يطيذق ، " فأنذا حجيجذه " أي ممن ال يجب عليه الجزيذة ، أو 

 0(125)خصمه ومخاصمه ومغالبه بكظهار الحجج عليه 

 " من  ذى ذميا فأناا خصامه ، ومان كنات خصامه خصامته ياوم القياماة "وفي رواية : 

يذوم القيامذة "  ملسو هيلع هللا ىلص" فمن يؤذي ذميا بأي صورة من صور اإليذاء السابقة ، يقذف النبذي 0(126)

" ال يؤخاذ ألهذل نجذران : "  ملسو هيلع هللا ىلص"وفي عهد النبي  0اصمه ألخذ حق هذا الذمي يحاججه ويخ

 0(127) رجل منهم بظلم  خر "

ولهذا كله اشتدت عناية المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدين ، بدفع الظلم عذن أهذل الذمذة 

                                           
ب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، با 33كتاب الخراج واإلمارة والفيء،  14أخرجه : أبو داود،  (124)

البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الجزية، باب ال يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة وال  0 3052حديث 

انظر : السنن الكبرى  0 1139ابن األثير في جامعه، حديث  0أموالهم شيئا بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم 

جامع األصول من أحاديث الرسول : اإلمام  0 305ص  9لبيهقي، ) دار الفكر (، ج : اإلمام أحمد بن علي ا

ابن األثير الجزري، إشراف عبد المجيد سليم، تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية، ) بيروت : دار إحياء 

أحمد  الخراج : يحيى بن آدم القرشي، تصحيح وشرح وفهرسة 0م (  1980هـ ـ  1400التراث العربي، 

  0والحديث صحيح  0 75محمد شاكر، ) بيروت : دار المعرفة للطباعة (، ص

عون المعبود شرح سنن أبي داود : محمد شمس الحق العظيم آبادي، تخريج عصام الصبابطي، ) القاهرة :  (125)

 0بتصرف  434ص  5م (، ج  2001هـ ـ  1422دار الحديث، 

 10913، كتاب الجهاد، فصل في األمان والمعاهدة والصلح، حديث أخرجه : البرهان فوري في كنز العمال (126)

انظر : كنز العمال في سنن األقوال واألفعال : علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري، ضبطه  0

هـ ـ  1399وفسر غريبه بكري حياتي، صححه ووضع فهارسه صفوة السقا، ) بيروت : مؤسسة الرسالة، 

 0م (  1979

األموال : أبو عبيد القاسم بن سالم،  0 73و 72انظر نص هذا العهد كامال في : الخراج ألبي يوسف، ص  (127)

م  1981هـ ـ  1401تحقيق وتعليق محمد خليل هراس، الطبعة الثالثة، ) القاهرة : مكتبة الكليات األزهرية، 

 0 635و 634ص  3اد، ج زاد المعاد في هدي خير العب 0 498ص  1الطبقات الكبرى، ج 0 182(، ص 
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وكان عمر بن الخطذاب يسذأل  0وكف األذى عنهم ، والتحقيق في كل شكوى تأتي من قبلهم 

دين عليه من األقاليم عن حال أهل الذمة ، خشية أن يكون أحد المسلمين قد أفضى إليهم الواف

وفقهذاء  0فهذذا يقتضذي أن كذال الطذرفين وفَّذى بمذا عليذه  .بأذى ، فيقولون : ما نعلم إال وفذاء

المسلمين من كافة المذاهب االجتهاديذة صذرحوا وأكذدوا بذأن علذى المسذلمين دفذع الظلذم عذن 

لمحافظة عليهم ، ألن المسلمين حين أعطوهم الذمة قد التزموا دفذع الظلذم عذنهم أهل الذمة وا

(128) 0 

فمن عظمة اإلسالم أنه دين ينهى أتباعه عن الظلذم بصذفة عامذة ، وعذن ظلذم أهذل الذمذة 

بصفة خاصة ، بل يأمرهم بحماية هؤالء الذميين من أي ظلم داخلي يقع عليهم ، فضذال عذن 

 0العدوان الخارجي 

 ماية الدماء واألبدان : ج ـ ح

وهب هللا نعمة الحياة لانسان ، وجعذل حياطتهذا كذال وجذزءا ، وصذيانتها مذادة ومعنذى ، 

  0في طليعة األهداف التي أبرزها الدين ، وتحدث فيها الرسل مبشرين ومنذرين 

الك والقرآن الكريم يَعدُّ إزهاق الروح جريمة ضد اإلنسانية كلهذا ، ويَعذدُّ تنجيتهذا مذن الهذ

" مان قتال نفساا بغيار نفاس أو فسااد فاي األر  نعمة على اإلنسذانية  كلهذا ، قذال تعذالى : 

 0 (129) فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"

مت السُّنة النبوية القتل بغير حق ، وأخبرت بذأن المذؤمن ال يذزال فذي سذعة منشذرح  وحرَّ

ضاق عليه دينه بسبب الوعيد لقاتل النفس عمدا بغير حذق  الصدر ، فكذا أصاب دما حراما ،

 0 (130) لن يازال الماؤمن فاي فساحة مان ديناه ماا لام يصاب دماا حراماا "" " :  ملسو هيلع هللا ىلص، قال " 

الحساب عليها أول القضاء يوم القيامة "  ملسو هيلع هللا ىلصجعل النبي "  –أيا كانت  –ولخطورة قتل النفس 

 0(131) ما يقضى بين الناس في الدماء "أول " " :  ملسو هيلع هللا ىلصواالبتداء إنما يقع بالمهم ، قال " 

والمسلم وغير المسلم ) الذمي ( سواء في حرمة الدم واستحقاق الحياة ، واالعتذداء علذى 

المسالمين من أهل الكتاب هو في نُكره وفحشه كاالعتداء على المسلمين ، ولذه سذوء الجذزاء 

                                           
 0 12ـ  10انظر : غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي، ص  (128)

 0 32( سورة المائدة : اآلية (129

 0أخرجه : البخاري، كتاب الديات، باب قول هللا تعالى " ومن يقتل مؤمنا متعمدا "  (130)

كتاب  28مسلم،  0نا متعمدا " أخرجه : البخاري، كتاب الديات، باب قول هللا تعالى " ومن يقتل مؤم (131)

والحديث متفق عليه، النظر : اللؤلؤ  0 1678باب المجازاة بالدماء في اآلخرة، حديث  8القسامة، 

 0 182ص  2والمرجان، ج 
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  0 (132)في الدنيا واآلخرة 

رائحاة الجناة ، وإن ريحهاا توجاد مان مسايرة  مان قتال معاهادا لام يار " " :  ملسو هيلع هللا ىلصقال " 

فالحديث يوصي بحماية أنفس وأرواح المعاهدين ، ويبين عقوبة مذن  0 (133) أربعين عاما "

الحرمان من دخول الجنة ، كما فذي بعذض الروايذات : قتل معاهدا بغير جرم أو حق ، وهي 

 (134)" من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم عليه الجنة " 

ة المقرر ألهل الذمة يتضمن حماية أنفسهم وأبدانهم ، فأنفسهم معصذومة باتفذاق حق الحيا

 0المسلمين ، وقتلهم حرام باإلجماع ، وكبيرة من كبائر المحرمات 

وأحمذذد   (135)ولكذنهم اختلفذوا : هذل يقتذذل المسذلم بالذذمي إذا قتلذه ؟ فذذذهب اإلمذام الشذافعي

 (137) ر"ـال يقتال ماؤمن بكافا" " :  ملسو هيلع هللا ىلصسذول " إلى أن المسلم ال يقتل بالذمي ، لقذول الر (136)

وذهذذب  0: إذا قتذذل المسذذلم الذذذمي غيلذذة قتذذل بذذه ، وإال لذذم يقتذذل بذذه (138)وقذذال اإلمذذام مالذذك  0

                                           
 0 52ـ  50انظر : حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة، ص  (132)

 0 3166باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، حديث  5وادعة، كتاب الجزية والم 58أخرجه : البخاري،  (133)

فتح الباري بشرح صحيح البخاري : اإلمام أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيق محب الدين الخطيب،  (134)

 6م (، ج  1987هـ ـ  1407ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة األولى، ) القاهرة : دار الريان للتراث، 

 0رف بتص 311ص 

هو أبو عبد هللا محمد بن إدريس من ولد شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن  الشافعي : (135)

المطلب بن عبد مناف . توفى سنة أربع ومائتين بمصر . وله من الكتب : " الرسالة " و " أحكام القرآن " . 

 .  295و294م (، ص 1978هـ ـ 1398رفة، انظر : الفهرست : اإلمام ابن النــديم، ) بيروت : دار المع

هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد، أبو عبد هللا الشيبانى المروزى البغدادى .  أحمد بن حنبل : (136)

إمام المذهب الحنبلى، وأحد األئمة األربعة . ولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة هجرية . وتوفى سنة إحدى 

وله من العمر سبع وسبعون سنة . من تصانيفه : " العلل " و " الناسخ والمنسوخ  وأربعين ومائتين هجرية،

. موسوعة الفقه  320. الفهرست ، ص  340ص  10" و " المسند " . انظر : البداية والنهاية ، ج 

اإلسالمى : المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، ) القاهرة : دار الكتاب المصري، بيروت : دار الكتاب 

 . 255ص  1م (، ج  1990هـ ـ  1410لبناني، ال

كتاب  13الترمذي،  0 4506باب ولي العمد يرضى بالدية، حديث  4كتاب الديات،  34أخرجه : أبو داود،  (137)

باب ال يقتل مسلم  21كتاب الديات،  21ابن ماجه،  0 1413باب ما جاء في دية الكفار، حديث  17الديات، 

: سنن الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق مصطفى محمد حسين انظر  0 2660 بكافر، حديـث

سنن ابن ماجه،  0 446ص  3م  (، ج 1999هـ ـ  1419الذهبي، الطبعة األولى، ) القاهرة : دار الحديث، 

محمد بن يزيد القزويني، تحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، تخريج وفهرسة مصطفى محمد حسين 

والحديث  0 455ص  2م (، ج  1998هـ ـ  1419ولى، ) القاهرة : دار الحديث، الذهبي، الطبعة األ

 0صحيح 

هو مالك بن أنس بن أبى عامر، من حمير، وعداده فى بنى تيم بن مرة، من قريش، وحمل به ثالث  مالك : (138)

ومائة، وهو  سنين . وكان من عباد هللا الصالحين، فقيه الحجاز وسيدها فى وقته . توفى سنة تسع وسبعين
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وأصذذحابه إلذذى أن المسذذلم يقتذذل بالذذذمي ، لعمذذوم النصذذوص الموجبذذة  (139)اإلمذذام أبذذو حنيفذذة 

ة ، ولمذا ُروي أن النبذي " للقصاص من الكتاب والسنة ، والستوائهما في عصمة الدم المؤبذد

ومذذا ُروي أن عليذذا "  0(140) " أنااا أكاارم ماان وف ااى بذمتااه "قتذذل مسذذلما بمعاهذذد وقذذال : "  ملسو هيلع هللا ىلص

 0(141)رضي هللا عنه " قال : " إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنذا " 

ميذا ، فذأمره أن وقد صح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى بعض أمرائه في مسلم قتذل ذ

وقذال  0 (142)يدفعه إلى وليذه فذكن شذاء قتلذه ، وإن شذاء عفذا عنذه ، فذُدفع إليذه فضذرب عنقذه 

األحناف : المراد بالكافر في الحديث السابق الحربي ، وبذلك تتفذق النصذوص وال تختلذف ، 

عذذدة وهذذذا هذذو المذذذهب الذذذي اعتمدتذذه الخالفذذة العثمانيذذة ونفذتذذه فذذي أقاليمهذذا المختلفذذة ، منذذذ 

  0قرون إلى أن ُهدمت الخالفة ، بسعي أعداء اإلسالم 

وكما حمى اإلسذالم أنفسذهم مذن القتذل حمذى أبذدانهم مذن الضذرب والتعذذيب ، فذال يجذوز 

إلحاق األذى بأجسامهم ، ولو تأخروا أو امتنعوا عن أداء الواجبذات الماليذة المقذررة علذيهم ، 

إذا منعذوا الزكذاة ، ولذذم يُجذز الفقهذذاء فذي أمذذر  مذع أن اإلسذالم شذذدَّد كذل التشذذدد مذع المسذذلمين

الذميين المانعين الجزية أكثر من أن يحبسوا تأديبا لهم ، بدون أن يصحب الحبَس أيُّ تعذيب 

 0أو أشغال شاقة 

                                                                                                                            
ابن خمس وثمانين، ودفن بالبقيع . له من الكتب : " الموطأ " و " رسالته إلى الرشيد " . انظر : الفهرست، 

 . 281و  280ص 

هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى . كان من التابعين، ولقى عدة من الصحابة، وكان من  أبو حنيفة : (139)

سين ومائة هجرية وله سبعون سنة . له من الكتب : " الفقه األكبر " و " الورعين الزاهدين . توفى سنة خم

 .285و 284كتاب العالم والمتعلم " . انظر : الفهرست، ص 

وانظر : موسوعة أطراف الحديث النبوي  0 10920أخرجه : البرهان فوري في كنز العمال، حديث  (140)

 0 509ص  2دار الكتب العلمية (، ج الشريف : محمد السعيد بن بسيوني زغلول، ) بيروت : 

األلباني في إرواء الغليل، كتاب الجهاد،  0 381ص  3أخرجه : الزيلعي في نصب الراية، كتاب السير، ج  (141)

 0والحديث غريب  0 103ص  5، ج 1264حديث 

بيروت :  انظر : أحكام القرآن : اإلمام أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، ) (142)

 0 175ص  1م (، ج  1992هـ ـ  1412دار إحياء التراث العربي، 

  راجع هذه المسألة الفقهية في : المهذب في فقه مذهب اإلمام الشافعي : إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي

: محمد بن القوانين الفقهية  0 174ص  2الشيرازي، ) القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه (، ج 

 0 296م (، ص  2005هـ ـ  1426أحمد بن جزي، تحقيق عبد هللا المنشاوي، ) القاهرة : دار الحديث، 

بن مسعود الكاساني الحنفي، الطبعة الثانية، ) بيروت : ابدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : اإلمام أبو بكر 

 1أحكام القرآن : اإلمام الجصاص، ج 0 238ـ  235ص  7م (، ج 1986هـ ـ  1406دار الكتب العلمية، 

   0 14ـ  12غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي، ص  0 178ـ  173ص 
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وفي ذلك يقول مؤلف كتاب " الخراج " : " وال يضرب أحد من أهل الذمة في استيدائهم 

 0 (143)م في أبدانهم شيء من المكاره") أدائهم ( الجزية ، وال يجعل عليه

فذذدماء الذذذميين وأبذذدانهم مصذذونة ومحميذذة بذذأوامر مشذذددة فذذي اإلسذذالم ، ألنذذه يعتبذذر هذذذه 

  0الحماية حقا من حقوق أهل الذمة 

 د ـ حماية األعرا  واألموال : 

ومثل حماية األنفس واألبدان حماية األعراض واألموال ، وهذا مما اتفق عليه المسلمون 

 0في جميع المذاهب واألقطار ومختلف العصور ، 

يحمي اإلسالم عرض الذمي وكرامته ، كما يحمي عذرض المسذلم وكرامتذه ، فذال يجذوز 

 0ألحد أن يسبَّه أو يتهمه بالباطل ، أو يشنع عليه بالكذب ، أو يغتابه 

علذيهم  يقول اإلمام القرافي المالكي : إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقا علينا ، فمذن اعتذدى

وفذي " الذدر  0ولو بكلمة سوء أو غيبة فقذد ضذيع ذمذة هللا وذمذة رسذوله وذمذة ديذن اإلسذالم 

ويعلذق  0المختار " من كتب الحنفية : يجب كف األذى عن الذذمي ، وتحذرم غيبتذه كالمسذلم 

على ذلك بقوله : ألنه بعقد الذمة وجب له ما لنا ، فكذا حرمت غيبذة المسذلم  (144)ابن عابدين 

  0غيبته ، بل قالوا إن ظلم الذمي أشد حرمت 

ألهل نجذران : "  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك حمى اإلسالم أموال أهل الذمة بدليل ما جاء في عهد النبي " 

ولنجران وحاشيتها جوار هللا وذمة محمد النبي رسول هللا على أموالهم وملذتهم وبذيعهم وكذل 

أبي عبيذدة بذن الجذراح "  وفي عهد عمر بن الخطاب إلى 0ما تحت أيديهم من قليل أو كثير 

 0رضي هللا عنهما " أن : امنع المسلمين من ظلمهم واإلضرار بهم وأكل أمذوالهم إال بحلهذا 

وقذد مذذرَّ قذذول علذذي بذذن أبذذي طالذذب " رضذذي هللا عنذذه " :  إنمذذا بذذذلوا الجزيذذة لتكذذون دمذذاؤهم 

ر وأعيد المال فمن سرق مال ذمي قُطعت يده ، ومن غصبه ُعز ِّ  0كدمائنا وأموالهم كأموالنا 

إلذذى صذذاحبه ، ومذذن اسذذتدان مذذن ذمذذي فعليذذه أن يقضذذي دينذذه ، فذذكن مطلذذه وهذذو غنذذي حبسذذه 

                                           
 0 123الخراج ألبي يوسف، ص  (143)

هو محمد بن محمد أمين بن عمر، عالء الدين، ابن عابدين . فقيه حنفى كوالده، من علماء  ابن عابدين : (144)

تار " بكتاب سماه " قرة عيون األخيار لتكملة رد المحتار " . توفى دمشق . أكمل حاشية أبيه " رد المح

بدمشق سنة ست وثالثمائة وألف هجرية . انظر : األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 

والمتعربين والمستشرقين : اإلمام خير الدين الزركلي، الطبعة السادسة، ) بيروت : دار العلم للماليين، 

 . 75ص  7م (، ج  1984
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 0الحاكم حتى يؤدي ما عليه 

حسب دينهم  –وبلغ من رعاية اإلسالم لحرمة أموالهم وممتلكاتهم ، أنه يحترم ما يعدُّونه 

عدان ماال متقوما للمسلمين ، ماال ، وإن لم يكن ماال عند المسلمين ، فالخمر والخنزير ال يُ  –

ومن أتلف لمسذلم خمذرا أو خنزيذرا ال غرامذة عليذه وال تأديذب ، وال يجذوز لمسذلم أن يمتلذك 

هذين الشيئين ، ال لنفسه وال لبيعها للغير ، وأمذا الخمذر والخنزيذر إذا ملكهمذا غيذر المسذلم ) 

 0 (145)يه غرم قيمتهما الذمي ( فهما ماالن عنده، بل من أنفس األموال ، فمن أتلفهما عل

وهكذذذا فذذكن اإلسذذالم يعتبذذر الحمايذذة حقذذا أساسذذيا لغيذذر المسذذلمين الذذذين يعيشذذون فذذي دولذذة 

اإلسالم وبينهم وبين المسلمين عقد الذمة ، ويوجب على المسلمين حماية هؤالء الذذميين مذن 

كذذل اعتذذداء خذذارجي يصذذل إلذذيهم ، بذذل مذذن كذذل ظلذذم داخلذذي يقذذع علذذيهم ، كمذذا أوجذذب حمايذذة 

أنفسهم وأبدانهم وأعراضهم وأموالهم ، وهذذه منقبذة تضذاف إلذى مناقذب اإلسذالم الكثيذرة فذي 

 .معاملة غير المسلمين " أهل الذمة "

 خامسا : الحق السياسي

الحقوق السياسية عند القانونيين ، هي الحقوق التي يكتسبها الشخص باعتباره عضوا في 

فذذرد بواسذذطتها فذذي إدارة شذذئون الذذبالد أو فذذي هيئذذة سياسذذية ، أو هذذي الحقذذوق التذذي يسذذاهم ال

 حكمها ، وأهمها : 

 أ ـ حق تولي الوظائف العامة : 

) تولي الوظائف العامة في نظذر الشذريعة اإلسذالمية تكليذف للفذرد ، تكلفذه بذه الدولذة إذا 

له كان أهال له ، وواجب يقوم به إذا ُعهد به إليه ، لما ُروي " إنا ال نولي هذا العمل أحدا سذأ

أو واحدا حرص عليه " ، فهذذا صذريح فذي أن تذولي الوظذائف العامذة لذيس حقذا للفذرد علذى 

الدولة ، إذ لذو كذان حقذا لذه لمذا كذان طلذب الوظيفذة أو الواليذة سذببا لمنذع طالبهذا منهذا ، ألن 

 0صاحب الحق ال يمنع من حقه إذا طلبه أو طالب به أو حرص عليه 

ير المسلم " الذمي " ، ألن طبيعتها تقتضذي أن ال وبعض الوظائف العامة ال يكلف بها غ

يتوالها إال المسلم ، ألنه يغلب عليها الصبغة الدينيذة ، كالخالفذة ، والقضذاء بذين المسذلمين ، 

  0والوالية على الزكاة ونحو ذلك 

فالخالفة أو اإلمامة العظمى هي في حقيقتها خالفة عن صاحب الشرع في حراسة الذدين 

                                           
 0بتصرف  16و 15غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي، ص  (145)
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، وكان من الطبيعي أن يكون رئذيس الدولذة اإلسذالمية مسذلما ، وال يجذوز أن وسياسة الدنيا 

 0في ذلك إال مسلم ، وال يعقل أن ينفذ أحكام اإلسالم ويرعاهذا إال مسذلم "  ملسو هيلع هللا ىلصيخلف النبي " 

والقضاء بين المسلمين خاصة في األحوال الشخصية إنما هو حكم بالشريعة اإلسالمية ، وال 

ن يحكم بما ال يؤمن بذه ، وألن الفاسذق المسذلم ال يجذوز أن يلذي هذذا يُطلب من غير المسلم أ

ومثذذل ذلذذك الواليذذة علذذى الزكذذاة ونحوهذذا مذذن  0القضذذاء ، فذذأولى أن ال يليذذه غيذذر المسذذلم 

 0الوظائف الدينية 

وحجذذب هذذذه الوظذذائف القليلذذة عذذن الذذذمي ينبغذذي أن ال يثيذذر اسذذتغرابا وال دهشذذة، ألن 

سذذالمية تكليذذف ال حذذق ، وللدولذذة أن تشذذترط بعذذض الشذذروط الوظيفذذة فذذي نظذذر الشذذريعة اإل

فيمن تكلفه ببعض الوظائف المعينة ، وألن هذه الوظائف  –التي تراها ضرورية  –الخاصة 

  0 (146)يناط بها تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ، ومن ثم يتوالها من يؤمن بها ( 

مشذاركة مذنهم فذي تحمذل  –هل الذمة وفيما عدا هذه الوظائف القليلة ، يجوز إسناده إلى أ

إذا تحققت فيهم الشروط التي البد منها من الكفاية واألمانة واإلخالص للدولة  –أعباء الدولة 

0 

ح فقهذاء كبذار، مثذل اإلمذام المذاوردي  بجذواز تقليذد  (147)وبلغ التسامح بالمسلمين أن صرَّ

مذذر اإلمذذام ، ويقذذوم بتنفيذذذها ، ووزيذذر التنفيذذذ هذذو الذذذي يبلذذغ أوا 0(148)الذذذمي وزارة التنفيذذذ 

ويُمضي ما يصدر عنذه مذن أحكذام ، فمركذزه شذبيه بمركذز الذوزراء فذي الذدول الحديثذة مذن 

 0حيث أنهم ينفذون قرارات مجلس الوزراء 

وقد دل على جواز تذوليهم تلذك الوظذائف الكتذاب والسذنة وواقذع الدولذة اإلسذالمية : ففذي 

لاذين  مناوا ال تتخاذوا بطاناة مان دونكام ال ياألونكم خبااال " يا أيها االكتاب قول هللا تعالى : 

                                           
األحكام السلطانية : اإلمام محمد بن الحسين الفراء  0 68و 67انظر : أحكام الذميين والمستأمنين، ص  (146)

م (، ص  1983هـ ـ  1403الحنبلي، صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي، ) بيروت : دار الكتب العلمية، 

 0 61و  60

هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى، من أكابر فقهاء الشافعية، ولد فى البصرة  الماوردي : ((147

هـ، ولى القضاء فى بلدان كثيرة، نسبته إلى بيع ماء الورد . توفى ببغداد سنة أربعمائة وخمسين  364سنة 

حكام ثيرة نافعة، منها : " أدب الدنيا والدين " و " األهجرية، وهو ابن ست وثمانين سنة . له تصانيف ك

. طبقات الشافعية : اإلمام أبو بكر بن هداية هللا الحسينى، تحقيق  245السلطانية " . انظر : الوفيات، ص 

 . 152و  151م (، ص 1971عادل نويهض، الطبعة األولى، ) بيروت : دار اآلفاق الجديدة، 

 0 31انية والواليات الدينية : الماوردي، ) بيروت : دار الكتب العلمية (، ص انظر : األحكام السلط (148)
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، فاآلية لم تنه  (149) ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر "

المسلمين عن اتخاذ بطانة منهم بصورة مطلقة ، وإنما قيدت النهي بالقيود الواردة فيهذا ، أي 

للمسذلمين ، فهذؤالء ال يجذوز اتخذاذهم بطانذة ،  أن النهي منصبٌّ علذى مذن ظهذرت عذداوتهم

ومعنذذى هذذذا أن الذذذميين الذذذين ال تعذذرف لهذذم عذذداوة للدولذذة اإلسذذالمية يجذذوز للمسذذلمين أن 

 0يستعينوا برأيهم في شئون الدولة 

اسذتخدم غيذر المسذلمين فذي شذأن مذن شذئون الدولذة "  ملسو هيلع هللا ىلصوفي السيرة النبويذة أن النبذي " 

إلذى مكذة سذنة " ملسو هيلع هللا ىلص"ا توجذه ولمذ 0المواطنين المسذلمين الكتابذة  اإلسالمية ، وهو تعليم بعض

ست للهجرة ، ووصل إلى ذي الحليفة بعث عينا من خزاعة تخبذره عذن قذريش ، وكذان هذذا 

العين كافرا ، ومع هذا أسند إليه هذه المهمة الخطيذرة ، ممذا يذدل علذى جذواز إسذناد وظذائف 

مذذا دامذذوا أهذذال لهذذا مذذن حيذذث الكفذذاءة والثقذذة " أهذذل الذمذذةالدولذذة العامذذة إلذذى غيذذر المسذذلمين "

واألمانة ، وهذا أقصى ما يمكذن مذن التسذامح مذع المخذالفين فذي الذدين ال نجذد لذه نظيذرا فذي 

 0القديم والحديث 

وإذا تجاوزنذذا الكتذذاب والسذذنة إلذذى واقذذع الدولذذة اإلسذذالمية نجذذد المسذذلمين فذذي مختلذذف 

اإلسالم يقيم نظمه االجتماعية على أساس  العصور يشركون الذميين في أعمال الدولة ، ألن

 االختالط والمشاركة :

جعذل بعضذهم فذي  (150)فعمر بن الخطذاب "رضذي هللا عنذه" عنذدما جذاءه سذبي قيسذارية 

  0الكتابة وأعمال المسلمين 

عهد باإلشراف والنفقة على بنائذه إلذى كاتذب نصذراني يقذال  (151)وسليمان بن عبد الملك 

وكانت عادة األمويين تعيين النصارى في وظائف الدولة ، وقلما خال  0له البطريق ابن النقا 

                                           
  0 118سورة آل عمران : اآلية  ((149

البحر  مدينة من أقدم المناطق التي سكنها البشر، وتقع في منطقة فلسطين التاريخية، على شاطئ قيسارية :( (150

وسموها "برج  الكنعانيون بناها 0كم  37وتبعد عنها حوالي  ،حيفا إلى الجنوب من مدينة ،األبيض المتوسط

القيصر الروماني " أغسطس   م "قيصرية " نسبة إلىـستراتون" , وقد أطلق عليها هيرودوس الرومي اس

  0انظر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة 0صر " قي

هو سليمان بن عبد الملك بن مروان األموي بن الحكم بن أبي العاص بن أمية،  سليمان بن عبد الملك : (151)

الخليفة، أبو أيوب القرشي األموي، بويع بعد أخيه الوليد سنة ست وتسعين، وكان دي ِّنا فصيحا عادال محبا 

عاش تسعا وثالثين سنة، وكان يستعين في أمر 0، ونق ش خاتمه : أومن باهلل مخلصا للغزو، مات بذات الجنب

مات سنة تسع وتسعين، وصلى عليه عمر بن عبد العزيز،  0الرعية بعمر بن عبد العزيز، واستخلفه 

  0 399و  398ص  4انظر : سير أعالم النبالء، ج  0وخالفته سنتان وتسعة أشهر وعشرون يوما 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
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كاتذب نصذراني اسذمه "  (152)منهم ديوان من دواوينهذا ، حتذى كذان لمعاويذة بذن أبذي سذفيان 

وفي زمن العباسيين تولى الوزارة بعض النصارى أكثر من مرة ، منهم نصذر  0سرجون " 

وآخذر مذا سذجله التذاريخ  0هذـ  380ة هـ ، وعيسى بذن نسذطورس سذن 369بن هارون سنة 

من ذلك ما سارت عليه الدولة العثمانية في عهدها األخير ، حيث أسندت كثيرا مذن وظائفهذا 

  0الهامة والحساسة إلى رعاياها من غير المسلمين ممن ال يألونها خباال 

ر ، قال " ولكثرة إسناد الوظائف العامة إلى الذميين في الدولة اإلسالمية وشيوع هذا األم

" أحذذد مذذؤرخي الغذذرب : مذذن األمذذذور التذذي نعجذذب بهذذا كثذذرة عذذدد العمذذذال  (153)آدم متذذز 

والدولذذذة العثمانيذذذة ، وهذذذي الدولذذذة  0والمتصذذذرفين غيذذذر المسذذذلمين فذذذي الدولذذذة اإلسذذذالمية 

اإلسالمية المتأخرة ، جرت علذى مذا جذرت عليذه دولذة اإلسذالم وزادت عليذه ، فكانذت تسذند 

ى رعاياها من غير المسلمين ، وجعلت أكثر سفرائها ووكالئها في بذالد الوظائف المختلفة إل

 0 (154)األجانب من النصارى 

فاختالف الذميين مع المسلمين في العقيذدة لذم يُحذل دون إشذراكهم فذي إدارة شذئون الذبالد 

ن وتكليفهم بوظائفها ، ولما فتح المسلمون األوائل أقطار الدنيا المعروفة يومئذ أبقذوا المذوظفي

 0في أعمالهم األولى ، ولم يكرهوا أحدا منهم على اإلسالم ، ولم يفصلوه عن عمله لكفران 

 ب ـ حق االنتخاب والترنيح :

يتحذذدث صذذاحب كتذذاب " أحكذذام الذذذميين " عذذن هذذذا الحذذق ، ويذذذكر أن الفقهذذاء اشذذترطوا 

لما ، وعلذى فيمن ينتخب اإلمام ) الخليفة ( مذا اشذترطوه فذي اإلمذام نفسذه ، أي أن يكذون مسذ

                                           
هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف  بن أبي سفيان : معاوية( (152

أحاديث صالحة، أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة،  ملسو هيلع هللا ىلصبن قصي، سكن دمشق وتوفي بها، وروى عن النبي 

ت ما 0كاتبا، وكان عمر بن الخطاب إذا نظر إلى معاوية قال: هذا كسرى العرب  ملسو هيلع هللا ىلصجعله رسول هللا 

 0للنصف من رجب سنة ستين، وهو ابن ثمان وسبعين سنة، وكانت خالفته تسع عشرة سنة وثالثة أشهر 

انظر : معجم الصحابة : أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي، دراسة وتحقيق الدكتور محمد 

يان للطباعة والنشر والتوزيع، األمين بن محمد محمود الجكني، الطبعة األولى، ) الكويت : مكتبة دار الب

  0 378ـ  363ص  5م (، ج  2000هـ ـ  1421

 بباألد م (، هو مستشرق سويسري ألماني، اهتم 1917ـ  1869هـ /  1335ـ  1285) آدم متز :  (153)

محمد عبد الهادي أبو  باأللمانية، ترجمه إلى العربية في القرن الرابع الهجري وما تاله. له كتاب العربي

  0انظر ويكيبيديا الموسوعة الحرة  0ي الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجر»، وسماه ريدة

 0 25ـ  23غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي، ص  0 71ـ  68انظر : أحكام الذميين والمستأمنين، ص  (154)

  0 50و 49حية واإلسالم، ص التعصب والتسامح بين المسي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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هذا يكون حق انتخاب اإلمام مقصورا علذى المسذلمين ، وممذا يؤيذد هذذا االتجذاه أنذه لذم يذرو 

أحد قط أن واحدا من أهل الذمذة اشذترك فذي انتخذاب الخليفذة فذي عصذر الراشذدين ، كمذا لذم 

يُنقل أن أهل الذمة أو واحدا منهم طالب بهذا الحق ، ممذا يذدل علذى أن المفهذوم لذدى الجميذع 

 0هذا الحق خاص بالمسلمين  أن

ويتساءل : هل يجوز للذميين في الوقت الحاضر االشتراك في انتخاب رئيس الجمهورية 

في الدولة اإلسالمية ؟ ويجيب بالجواز ، ألن رئاسة الجمهورية اآلن ليست لها صذبغة دينيذة 

ء ، وإن بقذي كما كانت في السابق ، فليست هي إذن الخالفة العظمى التي يتحدث عنها الفقها

وإذا كذذان الحذذال هكذذذا، فذذال نذذرى منذذع الذذذميين مذذن انتخذذاب رئذذيس  0لهذذا شذذيء مذذن معانيهذذا 

الجمهوريذذة قياسذذا علذذى مذذنعهم مذذن انتخذذاب الخليفذذة فذذي العهذذود السذذابقة ، وعلذذى هذذذا يجذذوز 

للذذذميين المشذذاركة فذذي هذذذا االنتخذذاب ألنهذذم غيذذر ممنذذوعين مذذن المشذذاركة فذذي شذذئون الدولذذة 

 0الدنيوية 

ويجذذوز كذذذلك انتخذذاب الذذذميين ممثلذذيهم فذذي مجلذذس الدولذذة أو الشذذعب وترشذذيح أنفسذذهم 

لعضويته ، ألن العضوية في هذا المجلس تفيد إبداء الرأي وتقديم النصح للحكومذة وعذرض 

 (155)مشاكل الناخبين ونحو ذلك ، وهذه األمور ال مانع من قيام الذميين بها ومساهمتهم فيهذا 

0 

الحاضر حق اإلدالء بأصواتهم في انتخاب رئيس الجمهوريذة ، ولهذم فللذميين في الوقت 

 0كذلك حق الترشيح لعضوية مجلس النواب ، وانتخاب ممثليهم فيه 

 سادسا : حق الكفالة

 أ ـ كفالة الدولة :

الدولة اإلسالمية تكفل المسلم إذا احتاج ، كأن يعجز عن العمل وال شيء عنذده ، فتعطيذه 

وكفالة الدولة اإلسالمية للمحتاجين ال تقتصر علذى  0ما يسد به حاجته من موارد بيت المال 

المسذذلمين دون الذذذميين بذذل تشذذملهم أيضذذا ، ألنهذذم مذذن رعاياهذذا ، ومذذن حقذذوقهم عليهذذا أن 

فاإلسالم يضمن لغير المسلمين فذي ظذل دولتذه كفالذة المعيشذة المالئمذة لهذم ولمذن  0ترعاهم 

تكافذذل االجتمذذاعي أن يتعذذدى الذذدائرة اإلسذذالمية إلذذى يعولذذون ، وممذذا يزيذذد فذذي جذذالل هذذذا ال

  0الدائرة اإلنسانية 

                                           
 0بتصرف  72أحكام الذميين والمستأمنين : الدكتور عبد الكريم زيدان، ص  (155)
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تصذدق بصذدقة علذى أهذل بيذت مذن "  ملسو هيلع هللا ىلصومن األدلة على ذلك مذا ُروي أن رسذول هللا " 

بعذث إلذى أهذل مكذة مذاال لمذا قحطذوا ، ليذوزع علذى "  ملسو هيلع هللا ىلصاليهود فهي تجري عليهم ، وأنذه " 

حربيين ولم يكونوا ذميين ، فأهل الذمة أولى بالبر فقرائهم ، وأهل مكة كانوا آنذاك مشركين 

  0 (156)والرعاية من الحربيين ألنهم من رعايا الدولة اإلسالمية 

في ظل هذه المعاني اإلسالمية الكريمة والهدي النبوي الشريف ، سار الخلفاء الراشدون 

بيذت المذال عنذد ، فأحاطوا الذذميين بالرعايذة والعنايذة ، وأشذركوهم مذع المسذلمين فذي كفالذة 

 العجز والحاجة :

فذي زمذن الخليفذة   – (157)فخالد بن الوليد " رضي هللا عنه " في صذلحه مذع أهذل الحيذرة 

يسجل فذي صذلحه لهذم مذا يأتذـي : " وجعلذت لهذم أيمذا شذيخ ضذعف عذن  –أبي بكر الصديق 

ه ، العمل أو أصذابته آفذة مذن اآلفذات ، أو كذان غنيذا فذافتقر وصذار أهذل دينذه يتصذدقون عليذ

طرحت جزيته ، وعيل من بيذت مذال المسذلمين عيالُذه مذا أقذام بذدار الهجذرة ودار اإلسذالم " 

وال شك في أن ما ذكره خالد بن الوليد " رضي هللا عنه " في صلحه من كفالذة  0 (159) (158)

بيت المال للذمي العاجز كان أمرا معروفا عنذد المسذلمين ، وقذد كتذب سذيدنا خالذد بذن الوليذد 

الخليفة أبي بكر الصديق ولم ينكره ولم ينكذر عليذه أحذد مذن الصذحابة ، ومثذل هذذا بذلك إلى 

 0(160)يُعدُّ إجماعا

وعمر بن الخطاب " رضي هللا عنذه " يقذرر أيضذا هذذا المعنذى ، فقذد ُروي أن عمذر بذن 

مذذذن أرض الشذذذام ، مذذذرَّ بقذذذوم مذذذن  (161)الخطذذذاب " رضذذذي هللا عنذذذه " عنذذذد مقدمذذذه الجابيذذذة 

                                           
 0بتصرف  87أحكام الذميين والمستأمنين، ص  (156)

وقاعدة ملكهم، وتقع على  المناذرة وهي عاصمة ،العراق مدينة تاريخية قديمة تقع في جنوب وسط الحيرة :( (157

بشكل  العراق وكانت الحيرة وجنوب، والكوفة النجف كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من مدينتي 7مسافة 

الحيرة لها تاريخ قديم األرجح أنه يرجع  .تحت الحكم الفارسي الساساني عربستان عام يطلق عليهم

وأقدم أبنية تم الكشف عنها في الحيرة ترجع إلى القرن الثالث  أو إلى ما هو أقدم من ذلك،مملكة تدمر لزمن

النعمان  وها واهتموا بها والسيماالميالدي، ولكن فترة ازدهارها لم يبدأ إال مع حكم ساللة المناذرة الذين عمر

فُتحت الحيرة صلحا ودخلت تحت سلطة الخالفة اإلسالمية، وفي  اإلسالم . وبعد ظهوربن امرؤ القيس

انظر :  0 الكوفة ُدمجت كثير من ضواحي الحيرة مع عبد الملك بن مروان م في عهد الخليفة 691 عام

 0ويكيبيديا الموسوعة الحرة 

 0 144الخراج : أبو يوسف، ص  (158)

  0نفس المرجع والصفحة  (159)

 0بتصرف  88أحكام الذميين والمستأمنين، ص   (160)

 بسهل الواقعة نوى ويقع إلى الغرب من مدينة ويعرف اليوم بتل الجابية، سوريا موقع تاريخي في الجابية :( (161

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/691
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86


715 
 

فذذأمر أن يُعَطذذوا مذذن الصذذدقات وأن يجذذري علذذيهم القذذوت )أي تتذذولى  النصذذارى مجذذذومين ،

 0الدولة القيام بطعامهم ومؤونتهم بصفة منتظمة ( 

وجاء في كتاب الخراج  أن عمر بذن الخطذاب " رضذي هللا عنذه " مذر ببذاب قذوم وعليذه 

سذذائل يسذذأل ، شذذيخ كبيذذر ضذذرير البصذذر ، فضذذرب عضذذده مذذن خلفذذه وقذذال : مذذن أي أهذذل 

نت ؟ فقال : يهودي ، قال : فما ألجذأك إلذى مذا أرى ؟ قذال : أسذأل الجزيذة والحاجذة الكتاب أ

والسن ، فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل ) أعطاه شيئا ليس 

بالكثير ( ، ثم أرسل إلى خازن بيت المال ، فقال : انظر هذا وضرباءه ، فو هللا مذا أنصذفناه 

ثذذم نخذلذذه عنذذد الهذذرم " إنمذذا الصذذدقات للفقذذراء والمسذذاكين " ، والفقذذراء هذذم  إن أكلنذذا شذذبيبته

 0 (162)المسلمون ، وهذا من المساكين من أهل الكتاب ، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه 

قال : لما قدمنا مع عمر بذن الخطذاب الجابيذة  (163)وفي رواية عن عبد هللا بن أبي حدرد 

، فسذذأل عنذه ؟ فقيذذل : هذذذا رجذذل مذذن أهذذل الذمذذة كبذذر  إذا هذو بشذذيخ مذذن أهذذل الذمذذة يسذذتطعم

وضعف ، فوضع عمر عنه الجزية التي في رقبته ، وقال : كلفتموه الجزية حتذى إذا ضذعف 

 0 (164)تركتمذذوه يسذذتطعم ، فذذأجرى عليذذه مذذن بيذذت المذذال عشذذرة دراهذذم وكذذان لذذه عيذذال  

، نبعذت مذن قلذب والعاطفة التذي جاشذت بالرحمذة فذي نفذس عمذر نحذو هذذا اليهذودي البذائس 

متحمس لاسذالم ، متمسذك بمبادئذه ، وقذد كذان عمذر شذديدا فذي ديذن هللا ، ولكذن الشذدة التذي 

وهكذذا ترتفذع  0ُعرف بها ال تعني الضغينة علذى المخذالفين للذدين مذن أهذل الكتذاب األولذين 

يا روح اإلسالم بعمر إلى هذا األفق اإلنساني الكريم ، فيجعل الضمان االجتمذاعي حقذا إنسذان

 0، ال يتعلق بدين وال ملة ، وال تعوقه عقيدة وال شريعة 

: أمذا  (165)وُروى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله فذي البصذرة عذدي بذن أرطذأة 

                                                                                                                            
مع قادة  عمر بن الخطاب وفي الجابيه عقد ،سورياعاصمة لهم في جنوب  الجابيه الغساسنة ، وقد اتخذحوران

 0انظر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة  0 معركة اليرموك جيش الفتح مؤتمر الجابية الشهير بعد

 0بتصرف  126الخراج : أبو يوسف، ص   (162)

المة بن عمير بن أبي سالمة هو عبد هللا بن أبي حدرد األسلمي، واسم أبي حدرد : س عبد هللا بن أبي حدرد : (163)

الحديبية، ويكنى أبا محمد، سكن  ملسو هيلع هللا ىلصبن سعد بن الحارث، من هوازن، ويكنى أبا محمد، شهد مع رسول هللا 

انظر : معجم  0أحاديث، مات سنة إحدى وسبعين وهو ابن إحدى وثمانين  ملسو هيلع هللا ىلصالمدينة، وروى عن النبي 

  0 138ـ  136ص  4الصحابة، ج 

 0 502ص  4، ج 11491الجهاد، حديث  كنز العمال : كتاب (164)

هو عدي بن أرطأة الفزاري الدمشقي أمير البصرة لعمر بن عبد العزيز  قال عباد بن  عدي بن أرطأة : (165)

كتب عمر إلى عدي بن أرطأة : إنك غررتني  0منصور : خطبنا عدي على منبر المدائن حتى بكى وأبكانا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83
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من أهل الذمذة مذن قذد كبذرت سذنه وضذعفت قوتذه وولذت عنذه المكاسذب ، بعد : وانظر قِّبلك 

 0بيذذت مذذال المسذذلمين مذذا يصذذلحه وراتبذذا دوريذذا ( مذذن فذذأجر عليذذه ) اجعذذل لذذه شذذيئا جاريذذا 

والجميل حقا أنه لم يدع أهل الذمة حتى يطلبوا هم المعونة ، بل طلب الخليفذة مذن الذوالي أن 

 0يبادر هو فينظر في حاالتهم ومطالبهم ، فيسدها من بيت المال 

وهذا يعني أن الدولة اإلسالمية ملزمذة بكعالذة المحتذاجين مذن أهذل الذمذة ، وهذذا اإللذزام 

بر صورة رائعة من صور الضمان االجتماعي الذي طبقته الدولة المسلمة ، عمال بتعاليم يعت

 0(166)اإلسالم دون التفات إلى دين الذمي وعقيدته 

وبهذذذا تقذذرر الضذذمان االجتمذذاعي فذذي اإلسذذالم ، باعتبذذاره مبذذدأ عامذذا يشذذمل جميذذع أبنذذاء 

تمع المسلم إنسان محروم من المجتمع ، مسلمين وغير مسلمين ، وال يجوز أن يبقى في المج

الطعام أو الكسوة أو المأوى أو العالج ، فكنَّ دفع الضرر عنه واجذب دينذي ، مسذلما كذان أو 

 0ذميا 

 ب ـ كفالة األفراد :

ال تقتصذذر كفالذذة الذذذميين علذذى الدولذذة المسذذلمة ، بذذل يشذذترك معهذذا األفذذراد المسذذلمون 

هل يجوز للمسلم أن يعطي الذمي من صذدقته وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال هام :  0بأموالهم 

 تطوعية كانت أم واجبة ؟ 

 على هذا السؤال بقوله : (167)يجيب صاحب كتاب " فقه الزكاة " 

) ال جناح على المسلم أن يعطي غير المسلم من أهل الذمة مما يتطوع به مذن الصذدقات 

وكفرهم باإلسالم ال  0سلمين ، رعاية للرابطة اإلنسانية ، ولحرمة العهد الذي بينهم وبين الم

" ال قذال تعذالى :  –مذا دامذوا غيذر محذاربين للمسذلمين  –يمنع من البر بهم واإلحسان إلذيهم 

ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم مان ديااركم أن تباروهم وتقساطوا 

أقذذاربهم  ، وقذذد نزلذذت هذذذه اآليذذة ردا علذذى تحذذرج بعذذض المسذذلمين مذذن بذذر (168) إلاايهم "

                                                                                                                            
مات  0أظهرنا هللا على كثير مما تكتمون، أما تمشون بين القبور  بعمامتك السوداء، ومجالستك القراء، وقد

  0 364ص  4انظر : سير أعالم النبالء، ج  0سنة اثنتين ومائة 

 0 17و 16غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي، ص  0 89و 88انظر : أحكام الذميين والمستأمنين، ص  (166)

 0 41أهل الذمة في الحضارة اإلسالمية، ص  0 40التعصب والتسامح بين المسيحية واإلسالم، ص 

 1424انظر : فقه الزكاة : الدكتور يوسف القرضاوي، الطبعة الثانية والعشرون، ) القاهرة : مكتبة وهبة،  (167)

 0 750ــــ  748ص  2م (، ج  2003هـ ـ 

 0 8( سورة الممتحنة : اآلية (168
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المشركين ، فعن ابن عباس " رضي هللا عنه " : أنهم كذانوا يكرهذون الصذدقة علذى أنسذابهم 

" ليس عليك هداهم ولكن وأقربائهم من المشركين ، فسألوا فرخص لهم ، ونزلت هذه اآلية 

" ويطعماون الطعاام وقذد مذدح هللا األبذرار مذن عبذاده بقولذه :  0 (169)هللا يهدي من يناء " 

 0، وكان األسرى حينئذ من أهل الشرك (  (170) ه مسكينا ويتيما وأسيرا "على حب

 (171)وقريب من صدقة التطوع ، صدقة الفطر والكفارات والنذور ، وقد أجذاز األحنذاف 

" إن تباادوا وبعذذض الفقهذذاء صذذرفها إلذذى أهذذل الذمذذة ، لعمذذوم األدلذذة ، مثذذل قولذذه تعذذالى : 

، من غير فصذل بذين فقيذر وفقيذر  (172)لفقراء " الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها ا

، من غير فصل  (173) " فكفارته إطعام عنرة مساكين "، ومثل قوله تعالى في الكفارات : 

واشترط أبذو حنيفذة أال يكذون غيذر المسذلم عذدوا محاربذا للمسذلمين ،  0بين مسكين ومسكين 

ومذع ذلذك  0وهذذا ال يجذوز ألن الصرف إليه حينئذ يقع إعانذة لذه علذى قتذال أهذل اإلسذالم ، 

قالوا : إن صرف هذه األشياء إلى فقذراء المسذلمين أفضذل ، لمذا فيذه مذن إعانذة المسذلم علذى 

 0طاعة هللا

أما زكاة األموال من العشر ونصذف العشذر وربذع العشذر ، فذكن ) الجمهذور مذن العلمذاء 

: أجمعذت األمذة  (174)على أنه ال يجوز دفع شيء منهذا لغيذر المسذلم ، حتذى قذال ابذن المنذذر 

 0على أنه ال يجوز دفع زكاة المال إلى الذمي

ودعوى اإلجماع الذي نقله ابن المنذر غير مسلمة هنا ، فقد نقل غيره عن بعض العلمذاء 

وزفر صاحب أبي حنيفة يجيز إعطاء الزكاة للذذمي  0أنهم جوزوا صرف الزكاة إلى الكفار 

: فذيمن توضذع ؟ فقذال : فذي أهذل ملذتكم  وُروى عن جابر بن زيد أنه سئل عذن الصذدقة 0* 

من المسلمين وأهل ذمتهم ، وعن عكرمة في قوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمسذاكين 

                                           
  0 272( سورة البقرة : اآلية (169

  0 8: اآلية  ( سورة اإلنسان(170

  0 49ص  2( انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لامام الكاساني، ج (171

  0 271( سورة البقرة : اآلية (172

  0 89( سورة المائدة : اآلية (173

هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى، شيخ الحرم، وصاحـب الكتب التى لم  ابن المنذر :( (174

ـها : " اإلشراف " و " اإلجماع "، كان غاية فى معرفة االختالف والدليل، مجتهًدا ال يقلد أحًدا يصنف مثلـــ

. تذكرة الحفاظ ،  330. مات بمكة سنة ثمان عشرة وثالثمائة على األرجح . انظر : طبقات الحفاظ ، ص 

  0 59. طبقات الشافعية ، ص  783و  782ص  3ج 

  0هـــ1324، مطبعة السعادة، 202ص  2هذا في كتابه : المبسوط، ج نقل اإلمام السرخسي قول زفر  *
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 0" قال : ال تقولوا لفقراء المسلمين مساكين ، إنما المساكين مساكين أهل الكتاب 

نيذائهم خاصذة ، فاألصل في الزكاة أن تعطى لفقراء المسذلمين ، ألنهذا مفروضذة علذى أغ

ولكن ال مانع مذن إعطذاء الذذمي الفقيذر مذن الزكذاة إذا كذان فذي أموالهذا سذعة ، ولذم يكذن فذي 

إعطائذذه إضذذرار بفقذذراء المسذذلمين ، وحسذذبنا فذذي هذذذا عمذذوم اآليذذة ، وأقذذوال مذذن ذكرنذذا مذذن 

  0الفقهاء 

ا لاسالم إليه وهذا إذا كان يعطى باسم الفقر والحاجة ، أما إذا أعطي تأليفا لقلبه ، وتحبيب

، أو ترغيبا له في نصرته والوالء ألمته ولدولته ، فهذا جذائز ألنذه مذن سذهم المؤلفذة قلذوبهم 

فال بد من التنبيه هنا على أن رأي من قالوا بعذدم إعطذاء الذذمي مذن الزكذاة  0وهو سهم باق 

فيء ليس معنذاه تركذه للجذوع والعذري ، كذال ، بذل يعذان مذن مذوارد بيذت المذال األخذرى كذال

 0 (175)وخمس الغنائم والمعادن والخراج وغيرها(

يتبين بعد هذا العرض أن كفالة الذميين وتوفير احتياجاتهم المعيشية حق مكفذول لهذم فذي 

اإلسالم ، يتعاون في أدائه الدولة وأفرادها ، حيث يجذوز للفذرد المسذلم أن يعطذي الذذمي مذن 

اؤه مذن صذدقة الفطذر والكفذارات إعط –على رأي بعض العلماء  –صدقة تطوعه ، ويجوز 

 0والزكاة بضوابط معينة 

 

 سابعا : حق الرفق بهم والعمل والتملك

 أ ـ حق الرفق بهم : 

من حقوق أهل الذمة في اإلسذالم حذق الرفذق بهذم فذي جميذع المعذامالت ، وهذو نذوع مذن 

ج الرفذق بهذم مطلذوب خاصذة عنذد فذرض الخذرا 0البر الذي لم نُنه عنذه عنذد التعامذل معهذم 

 0لألرض والجزية ، فال يكلَّفون ما ال يقدرون عليه ، وعند جبايتهما ال يعذبون على أدائهما 

فالمنظور إليه عند تعيين مقدار الخراج مثال هو طاقة األرض أي قدرتها علذى تحمذل مذا 

وعثمذان بذن  (176)يُفرض عليها من الخراج ، والدليل على هذا ما ُروي أن حذيفة بن اليمذان 

                                           
 0 754ـ   750ص  2انظر : فقه الزكاة، ج  (175)

هو حذيفة بن اليمان العبسي، من كبار الصحابة، أسلم هو وأبوه، وأرادا شهود بدر  حذيفة بن اليمان : (176)

فة الخندق وله بها ذكر حسن وما بعدها، فصدهما المشركون، وشهدا أحدا فاستشهد اليمان بها، وشهد حذي

 0الكثير، استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات، سنة ست وثالثين  ملسو هيلع هللا ىلصوروى حذيفة عن النبي 

  0 416ص  1انظر : اإلصابة في تمييز الصحابة، ج 
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" رضي هللا عنهما " لما قسما سواد العراق ووضعا عليه الخراج بأمر عمر بذن  (177)حنيف 

ما األرض ) مذن الخذراج ( مذا ال ـالخطاب " رضي هللا عنه " قال لهمذا عمذر : لعلكمذا حملتذ

 0 (178)تُطيق ؟ ) أكثر مما تستحق ( فقاال : ال ، بل حملناها ما تُطيق ، ولو زدناها ألطاقت 

لصذذحابيين فذذي مقذذدار مذذا وضذذعا مذذن خذذراج دليذذل علذذى أن مبنذذى ومناقشذذة عمذذر لهذذذين ا

على الطاقة ، ومقداره يرجذع إلذى رأي اإلمذام واجتهذاده ، وعليذه  –ومثله الجزية  –الخراج 

ودليذل علذى عدالذة عمذر حتذى مذع غيذر  0أن يراعي طاقة األرض كمذا فعذل الفذاروق عمذر 

مذن أهذل الذبالد  –ى غيذر المسذلمين ودليل كذلك على أن المسلمين لم ينظذروا إلذ 0المسلمين 

نظرة استغالل ، وهذا يؤيد أن الفتح اإلسالمي ما كذان يذراد بذه المكسذب المذادي  –المفتوحة 

 0 (179)واستغالل الشعوب ، وإنما هدايتها وإقامة العدل فيها 

ف ـومن صور الرفق بهم عدم تعذيبهم في جباية الجزية ، وبهذا أوصى القاضي أبو يوس

ب الخراج ( أمير المؤمنين قائال : وال يُعذب أحد من أهذل الذمذة فذي اسذتيدائهم ) صاحب كتا

) أدائهم ( الجزية ، وال يقاموا فذي الشذمس وال غيرهذا ، وال يُجعذل علذيهم فذي أبذدانهم شذيء 

 ؤدوا ـــــمن المكاره ولكن يُرفق بهم ، ويحبسون حتى ي

وينبغي يا أمير المؤمنين  0جزية ما عليهم وال يخرجون من الحبس حتى تُستوفى منهم ال

أن تتقدم في الرفق بأهل الذمة ، والتفقد لهم حتى ال يُظلموا وال يؤذوا وال يكلفوا فوق طاقتهم 

أنه قذال "  ملسو هيلع هللا ىلص، وال يؤخذ شيء من أموالهم إال بحق يجب عليهم ، فقد ُروي عن رسول هللا " 

اقته ، أو أخذ منه شيئا بغيذر طيذب : " أال من ظلم معاهدا ، أو انتقصه حقه ، أو كلفه فوق ط

، وكان فيمذا تكلذم بذه عمذر بذن الخطذاب " رضذي هللا  نفس منه ، فأنا حجيجه يوم القيامة " 

عنذذه " قبذذل وفاتذذه : " وأوصذذيه ) الخليفذذة مذذن بعذذده ( بذمذذة هللا وذمذذة رسذذوله أن يُذذوفي لهذذم 

  0 (180)بعهدهم ، وأن يقاتل من ورائهم ، وال يكلفهم إال طاقتهم " 

                                           
الك بن أوس هو سهل بن حنيف بن واهب بن الحكيم بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن م عثمان بن حنيف : (177)

األنصاري األوسي، قال الترمذي وحده إنه شهد بدرا، وقال الجمهور أول مشاهده أحد، بعثه عمر بن 

الخطاب على مساحة األرض بعد أن فتحت الكوفة، وفي البخاري أن عمر قال له ولعمار أتخافان أن تكونا 

ستعمله على البصرة، وقالوا إنه قد حملتما األرض  بعد أن فتحت ما ال تطيق، وكان علي بن أبي طالب ا

  0 614، 116ص  2انظر : اإلصابة في تمييز الصحابة، ج  0سكن الكوفة ومات في خالفة معاوية 

 0 441ص  3انظر : نصب الراية ألحاديث الهداية، ج  (178)

 0بتصرف  137ـ  135أحكام الذميين والمستأمنين، ص  (179)

   0 36سبق تخريج هذا الحديث في ص 

 0 3166باب يقاتل عن أهل الذمة وال يسترقون، حديث  174كتاب الجهاد والسير،  56خرجه : البخاري، أ (180)
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ويستطرد القاضي أبو يوسف في ذكر صور ونماذج لهذا الرفق بقولذه : حذدثنا هشذام بذن 

عروة عن أبيه عن سعيد بن زيذد أنذه مذر علذى قذوم قذد أقيمذوا فذي الشذمس فذي بعذض أرض 

الشام ، فقال : ما شأن هؤالء ؟ فقيل له : أقيموا فذي الشذمس فذي الجزيذة ، فكذره ذلذك ودخذل 

 0يقول : " من عذب النذاس عذبذه هللا " "  ملسو هيلع هللا ىلصمعت رسول هللا " على أميرهم ، وقال : إني س

أنه وجد عيذاض بذن غذنم  (181)وحدثنا بعض أشياخنا عن عروة عن هشام بن حكيم بن حزام 

قذال "  ملسو هيلع هللا ىلصقد أقام أهل الذمة في الشمس في الجزية فقال يا عياض ما هذا ؟ فذكن رسذول هللا " 

 0 (182)في اآلخرة "  إن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبون" : 

 ، منها : (183)وهناك عدة روايات لهذا الحديث عند اإلمام مسلم 

مر هشام بن حكيم بن حزام بالشام على أناس ، وقد أقيموا في الشمس ، وُصب على  ـ 1

رؤوسهم الزيت ، فقال : ما هذا ؟ قيل : يعذبون في الخراج ، فقال : أما إنذي سذمعت رسذول 

 0هللا يعذب الذين يعذبون في الدنيا" إن"يقول : "  ملسو هيلع هللا ىلصهللا " 

حو العجممر هشام بن حكيم بن حزام بالشام على أناس من األقباط ) ـ 2 ( بالشام ، قذد فالَّ

أقيموا في الشمس ، فقال : ما شأنهم ؟ قالوا : حبسوا في الجزية ، فقال هشام : أشهد لسمعت 

 0لناس في الدنيا "" إن هللا يعذب الذين يعذبون ايقول : "  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا " 

س ناسا من القبط في أداء  (184)وجد هشام بن حكيم رجال ، وهو على حمص   ـ 3 ، يُشم ِّ

" إن هللا يعذب الذين يعذبون يقول : "  ملسو هيلع هللا ىلصالجزية ، فقال : ما هذا ؟ إني سمعت رسول هللا " 

 0 (185) الناس في الدنيا "

                                           
هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي  هشام بن حكيم بن حزام :( (181

ال له ولد، ومات قبل أبيه األسدي، كان مهيبا، وكان يأمر بالمعروف في رجال معه، ولم يكن يتخذ أخالء و

  0 797و  796ص  3انظر : اإلصابة في تمييز الصحابة، ج  0بمدة طويلة، قال أبو نعيم استشهد بأجنادين 

 0 125ـ  123الخراج، ص  (182)

هو اإلمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري، صاحب  مسلم : (183)

 0نة أربع ومائتين، وتوفي سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور، عن بضع وخمسين سنة ولد س 0الصحيح 

 0 307و  296ص  8انظر : سير أعالم النبالء، ج 

قع ، توحلب دمشق ، تعتبر ثالث أكبر مدن البالد من حيث عدد السكان، بعدمدينة سوري ة هي حمص :( (184

تُعدُّ حمص مدينة  0 دمشق كم من شمال العاصمة 162، على بعد حوالي ابسهل الغ في نهر العاصي على

، ويعود السبب في ذلك لموقعها قبل الميالد قديمة التاريخ، إذ نشأت ومرت عليها حضارات منذ األلفية الثالثة

ومناخها المعتدل، إضافة إلى موقعها العسكري والتجاري الهام إذ  خصوبة أراضيهاو لبالد الشام المتوسط

 0 انظر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة 0تشكل صلة الوصل بين مختلف مدن المنطقة 

 0انظر : صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق  (185)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
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ن الخطذاب " رضذي هللا ويذكر أبو عبيذد ) صذاحب كتذاب األمذوال ( وغيذره  أن عمذر بذ

عنه " أُتي بمال كثير من الجزية ، فقال : إنذي ألظذنكم قذد أهلكذتم النذاس ، قذالوا : ال وهللا مذا 

؟ قالوا : نعم ، قال : الحمد هلل الذذي لذم  (186)أخذنا إال عفوا صفوا ، قال : بال سوط وال نوط 

عنذه "  قذال : لذيس وعن ابذن عبذاس " رضذي هللا  0يجعل ذلك على يدي ، وال في سلطاني 

 0في أموال أهل الذمة إال العفو 

قدم على عمر بن الخطذاب " رضذي هللا عنهمذا " ، فلمذا  (187)ويُروى أن سعيد بن عامر 

أتاه عاله بالدرة ، فقال سذعيد : سذبق سذيلُك مطذرك ، إن تعاقذب نصذبر ، وإن تعذف نشذكر ، 

بطئ بالخراج ؟ فقذال : أمرتنذا أال وإن تستعب نعتب ، فقال : ما على المسلم إال هذا ، مالك ت

نزيد الفالحين على أربعة دنذانير ، فلسذنا نزيذدهم علذى ذلذك ، ولكنذا نذؤخرهم إلذى غالتهذم ، 

 0فقال عمر : ال عزلتك ما حييت 

ولمذذا كتذذب عمذذر بذذن الخطذذاب إلذذى عمذذرو بذذن العذذاص " رضذذي هللا عنهمذذا " يلومذذه علذذى 

رضي هللا عنه " بكتاب جذاء فيذه : إن أهذل  تأخير جباية الخراج ، أجابه عمرو بن العاص "

ووجذه التذأخير  0األرض استنظروني إلى أن تدرك غلتهم ، فنظرت وكان الرفق بهذم خيذرا 

إلى غالتهم للرفق بهم ، وأال يبذاع علذيهم مذن متذاعهم شذيء ، ولكذن يؤخذذ ممذا سذهل علذيهم 

 0 (188)بالقيمة 

سذقوط الجزيذة  –الذذميين "  كمذا يقذول صذاحب كتذاب " أحكذام  –ومن صور الرفق بهم 

عنهم إذا طرأت عليهم بعض األعذار المانعة من إيجابها ، كما لو صار الذمي فقيرا ال يقذدر 

على شيء ، أو صار مقعدا أو زمنا أو شيخا كبيرا ، ففي هذه األحوال تسذقط عنذه الجزيذة ، 

                                           
يء ينوطه نوطا : أي علقه، والنوط : حلة صغيرة فيها تمر تعلق من البعير، , والنوط : ما ناط الش النوط : (186)

انظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ص  0بين العجز والمتن، وكل ما علق من شيء فهو نوط 

1178 0   

قرشي، من كبار هو سعيد بن عامر بن حديم بن سالمة بن ربيعة بن سعد بن جمح ال سعيد بن عامر : (187)

الصحابة وفضالئهم، أسلم قبل خيبر، فشهدها وما بعدها، وكان مشهورا بالخير والزهد، واله عمر حمص 

  0 66ص  2انظر : اإلصابة في تمييز الصحابة، ج  0فوليها دون نصف سنة، ومات سنة تسع عشرة 

 0 498ص  4، ج 11478ث وانظر : كنز العمال، كتاب الجهاد، حدي 0 46األموال ألبي عبيد، ص  (188)

االستخراج ألحكام الخراج : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تصحيح وتعليق السيد عبد هللا 

 0 143أحكام الذميين والمستأمنين، ص  0 113الصديق، ) بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر (، ص 

م (، ص  1981هـ ـ  1401ولى، ) موسوعة فقه عمر بن الخطاب : محمد رواس قلعة جي، الطبعة األ

189 0  
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 0 (189)وال تؤخذ منه جزية ما مضى إذا لم يكن قد أداها في وقتها 

م دين الرفق حتى مع المخالفين له من أهل الذمة ، حيذث ينهذى عذن تكلذيفهم فذوق فاإلسال

طذذاقتهم عنذذد فذذرض الخذذراج علذذى األرض والجزيذذة علذذيهم ، كمذذا يحذذذر مذذن تعذذذيبهم فذذي 

جبايتهما ، بل يُسقط عنهم الجزية بالكلية في حاالت إنسانية كالفقر وضعف البدن عن العمذل 

0 

 ب ـ حق العمل والتملك :

" وقال اعملاوا فسايرى هللا عملكام حث اإلسالم على العمل وأمر بذه ، فقذال تعذالى : لقد 

، ورتب سبحانه األكذل مذن الذرزق علذى المشذي فذي األرض ،  (190) ورسوله والمؤمنون "

" هاو الاذي جعال لكام األر  ذلاوال فامناوا فاي مناكبهاا وكلاوا مان رزقاه  " فقال تعالى : 

(191) 0 

لعمل فذي المجذال الذذي يريذده ويكتسذب منذه رزقذه مذا دام وترك اإلسالم للشخص حرية ا

والعمل الحالل هو السبب األول للملكية الصذحيحة ، واإلسذالم يحتذرم هذذا  0في دائرة الحل 

النوع من العمل ، ويصون ثمراته ، ويجعل العدوان عليها جريمذة ، أمذا الكسذب الحذرام فذال 

على القليل أو الكثير من المال الحذرام حرمة له ، بل إن اإلسالم يطلب من كل امرئ حصل 

أن يتخلص منه فورا، حتى تكون عالقته باهلل سليمة وتوبته إليه مقبولة ، أما الغذش والسذرقة 

والربا واالحتكار وغيرها من أنواع الكسب الحرام ، فال يمكن عدُّها وسائل للملك المحترم ، 

ملتويذة لوضذع اليذد الجذائرة علذى  بل هي في حقيقتها اعتداء على التملذك الصذحيح ، وطذرق

 0 (192)حقوق اآلخرين 

وللذميين حرية العمل في دار اإلسالم ، ومباشرة النشاط االقتصادي الذي يرغبون فيذه ، 

وقذذد قذذال الفقهذذاء إن الذذذميين فذذي المعذذامالت والتجذذارات  0ومزاولذذة العمذذل الذذذي يريدونذذه 

ا محظذورة علذيهم كالمسذلمين ، ألن والبيوع وسائر التصرفات كالمسذلمين ، ومعذامالت الربذ

كتب إلى مجوس هجر : إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب مذن هللا ورسذوله ، "  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي " 

ويُمنذذع الذذذميون مذذن بيذذع الخمذذور والخنذذازير فذذي أمصذذار المسذذلمين ، أو إدخالهذذا إلذذى هذذذه 

                                           
 0بتصرف  128أحكام الذميين والمستأمنين، ص  (189)

  0 105سورة التوبة : اآلية  ((190

  0 15سورة الملك : اآلية  ((191

حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة،  0 148و 147انظر : تنظيم اإلسالم للمجتمع، ص  (192)

 0 175ص 
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 0(193)األمصار على وجه الشهرة ، ولهم بيعها في قراهم وأمصارهم 

ي الشذذريعة اإلسذذالمية مذذا يحذذول دون تمتذذع الذذذميين بحريذذة العمذذل ، ولهذذذا كذذانوا فلذذيس فذذ

يباشذرون أنذذواع األعمذال والتجذذارات ، وكذان مذذنهم أصذحاب الصذذنائع والصذيارفة واألطبذذاء 

 0وأصحاب الضياع 

أما حق التملذك للكسذب الحذالل ، فهذو حذق ثابذت لكذل إنسذان ، والمسذلم والذذمي فذي هذذا 

ريذذزة االقتنذذاء وحذذب التملذذك مذذن الغرائذذز األولذذى فذذي اإلنسذذان ، ويقذذوم الحذذق سذذواء ، ألن غ

واإلسذذالم يتجذذاوب مذذع الطبيعذذة اإلنسذذانية ،  0العمذذران البشذذري علذذى تنشذذيط هذذذه الغريذذزة 

ويحترم حق الملكية احتراما تامذا ، ويعتبذره قاعذدة الحيذاة اإلسذالمية واالقتصذاد اإلسذالمي ، 

، إال أنه يضع بعض الواجبات النبيلة ، ليكذون المذال فذي ويقر تصرفات العقالء في أمالكهم 

وبالتالي ال يجوز لفرد أو ألمة التعرض لهذا الحق بذأي  0يد صاحبه مصدر خير له وللناس 

لذذون مذذن ألذذوان العنذذت أو المصذذادرة ، وال تذذزول الملكيذذة عذذن صذذاحبها إال بسذذبب مشذذروع 

 0 (194)كالبيع أو اإلرث أو ما شابه ذلك 

ر حذق الملكيذة الفرديذة للمذال بوسذائل التملذك المشذروعة ، ويرتذب علذى هذذا اإلسالم يقر

التقريذذر حفذذظ هذذذا الحذذق لصذذاحبه ، وحمايتذذه مذذن السذذرقة أو الغصذذب ، أو المصذذادرة بذذدون 

ضرورة عامة مع التعويض المجزي الذي ال غبن فيه ، كما يرتذب عليذه حذق التصذرف فذي 

  0ها من صور التصرف المشروعة في المال المال بالبيع واإلجارة والرهن والهبة وغير

وتقرير حذق الملكيذة الفرديذة يحقذق العدالذة بذين الجهذد والجذزاء ، فذوق مسذايرته للفطذرة 

" واتفاقه مع الميول األصذلية فذي الذنفس البشذرية ، فذالفرد مخلذوق بفطذرة حذب الخيذر لذاتذه 

ن ِّ  (195) وإنه لحب الخير لنديد " " قال لاو أناتم بمذا يملذك  ، مفطور على حب الحيازة والضَّ

،  (196)تملكااون خاازائن رحمااة ربااي إذا ألمسااكتم خنااية اإلنفاااق وكااان اإلنسااان قتااورا " 

ه ، والمال الذي يدخره لهم مذا  مفطور كذلك على حب ذريته والرغبة في أن يورثهم نتاج كد ِّ

  0هو إال عمل مختزن في صورة مال ، يؤثر به الرجل ذريته 

لكيذة مطلقذا بذال قيذود وال حذدود ، فهذو يقذرره ، ويقذرر بجذواره واإلسالم ال يذدع حذق الم

                                           
 0بتصرف  93حكام الذميين والمستأمنين، ص أ (193)

 0بتصرف  187حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة، ص  (194)

  0 8( سورة العاديات : اآلية (195

  0 100( سورة اإلسراء : اآلية (196
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مبادئ أخرى ، تجعله أداة لتحقيق مصلحة المجتمذع بذنفس الدرجذة التذي تتحقذق بهذا مصذلحة 

الفذرد المالذك ، هذذه المبذذادئ تتصذل بطذرق تنميذذة المذال وإنفاقذه ، فذذال يذدع الحريذة لصذذاحب 

تنميذة أموالذه ولكذن فذي الحذدود المشذروعة ، المال أن ينميه كيف شاء ، فلكل فرد الحق فذي 

أما إنفاقه فال يدعه كذلك بال ضوابط ، فصاحب المال ليس حرا فذي غذل يذده كمذا يشذاء ، أو 

فاليد المغلولة كاليد المسرفة ، كلتاهما ال يقبلها اإلسذالم ، لمذا فذي في اإلنفاق منه كما يشاء ، 

اإلسالم يقرر حق الملكيذة الفرديذة ومذا  0كلتيهما من ضرر عائد على النفس وعلى المجتمع 

يترتذذب عليذذه ، ألهميتذذه الكبذذرى للفذذرد وللمجتمذذع ، ويضذذع لهذذذا الحذذق ضذذوابط فذذي الكسذذب 

 0واإلنفاق 

فال فرق بين المسلم والذمي في تقريذر حذق الملكيذة الفرديذة ، فكالهمذا فذرد فذي المجتمذع 

، وهي واحدة عند المسلم والذذمي  وحق الملكية يساير الفطرة اإلنسانية 0الذي يظله اإلسالم 

وكما أمر اإلسالم بالحفاظ على مال المسلم أمر بالحفاظ على مال الذذمي ، وسذبقت مقولذة  0

: " إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنذا  (197)ه " ـعلي " رضي هللا عن

  0" ، فأموالهم لها حرمتها ويجب الحفاظ عليها كأنفسهم 

ول في ختام هذا البحث : إن اإلسذالم تفذرد عذن غيذره مذن األديذان والقذوانين ، بكفالذة وأق

 حقوق غير المسلمين " أهل الذمة " ، الذين يعيشون في دولته ، بصورة لم يُسبق إليها : 

فللذميين في ظل هذا الدين العظيم حق التكريم لكذونهم بشذرا ، بغذض النظذر عذن أديذانهم 

مع المسذلمين علذى قذدم المسذاواة فذي الحقذوق والواجبذات ، ويتسذاوون  ويقفون 0ومعتقداتهم 

ولهم حق الحريذة  0معهم  أمام القانون والقضاء اإلسالمي الذي أمر بكنصافهم والعدل معهم 

بكل معانيها ، سواء أكانت حرية االعتقاد والعبذادة ، أم حريذة الذرأي ، أم الحريذة الشخصذية 

سية التي كفلها اإلسالم وحذر من التهاون فيها ، حمذايتهم مذن ومن الحقوق األسا 0والمدنية  

كذذل عذذدوان خذذارجي ، ومذذن كذذل ظلذذم داخلذذي ، وحمايذذة دمذذائهم وأبذذدانهم ، وكذذذلك حمايذذة 

وهم ال يعيشون منعذزلين عذن إدارة شذئون الذبالد ، بذل يشذاركون فذي  0أعراضهم وأموالهم 

م أعضذذاء فيهذذا ، ولهذذم حذذق االنتخذذاب هذذذه اإلدارة ويتولَّذذون الوظذذائف فذذي الدولذذة باعتبذذاره

وعلذذى الدولذذة المسذذلمة وأفرادهذذا أن تكفلهذذم وتذذوفر لهذذم مذذا يحتذذاجون إليذذه فذذي  0والترشذذيح 

 0معيشتهم ، فال يضيع فيهذا فقيذر وال عذاجز وال شذيخ كبيذر ، ولذو كذان مذن غيذر المسذلمين 

                                           
  0من هذا البحث  15سبق تحقيق وتخريج مقولة اإلمام علي " رضي هللا عنه " في ص  (197)
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ق بالضذرائب والمسلمون مأمورون شرعا بالرفق بهم في جميع المعامالت ، خاصذة مذا يتعلذ

وأخيرا لهم حق التملك بضوابطه ، وما يترتب عليه من تصذرفات ماليذة مشذروعة  0المالية 

0  

هذا هو اإلسالم الذي عاش غير المسذلمين ـ خاصذة أهذل الذمذة ـ فذي جذواره وفذي بذالده 

آمنين مطمئنين على أديذانهم وأنفسذهم وأمذوالهم وأعراضذهم ، بعذد أن قذرر وضذمن لهذم تلذك 

ظيمذذة ، وأن لهذذم مذذا للمسذذلمين وعلذذيهم مذذا علذذى المسذذلمين ، وال يُنظذذر لذذبعض الحقذذوق الع

األحداث الشاذة التي تنفذها شرذمة مجرمة ، بحرق الكنائس ، وقتل غير المسلمين الذين لهم 

، ونهب أموالهم واالعتداء على أعراضهم ، فهؤالء ال دين لهذم "  ملسو هيلع هللا ىلصذمة هللا وذمة رسوله " 

 .مهم ، واإلسالم منهم ومن تصرفاتهم براءيزجرهم وال خلق لهم يعص

* * * 
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 الخاتمة

 أوال : أهم النتائج والتوصيات 

 أ ـ أهم النتائج : 

 من أهم النتائج التي خرج بها هذا البحث : 

ال يحكذم اإلسذالم بالفنذاء علذى العناصذر التذي تعذيش داخذل المجتمذع المسذلم ، وتذدين  ـ 1

أبنائه المسذلمين وبذين مذواطنيهم مذن غيذر المسذلمين علذى بدين آخر ، ولكنه يقيم العالقة بين 

والمذواطن فذي الدسذتور اإلسذالمي  0قاعدة ذهبية أصيلة هي " لهم ما لنذا وعلذيهم مذا علينذا "

هو كل إنسان يقذيم فذي دولذة اإلسذالم ، ويسذتظل بسذمائها ، ويشذرب مذن مائهذا ، ويأكذل مذن 

 0أرضها ، مسلما كان أو غير مسلم 

الكذريم والسذنة النبويذة بالذدعوة إلذى التسذامح مذع غيذر المسذلمين " أهذل  حفل القذرآن ـ 2

وخلفذذاؤه الراشذذدون والمسذذلمون سذذماحة منقطعذذة النظيذذر فذذي "  ملسو هيلع هللا ىلصالذمذذة " ، وأظهذذر النبذذي " 

 0التعامل مع من ال يدين بدينهم ، وهذا ما شهد به أعدؤهم ، والفضل ما شهد به األعداء 

دئ الخاصة بحقوق اإلنسذان فذي أكمذل صذورة وأوسذع اإلسالم هو أول من قرر المبا ـ 3

نطاق ، ولم تُعرف حقذوق اإلنسذان فذي الدسذاتير الوضذعية إال فذي عصذور متذأخرة جذدا مذن 

التاريخ اإلنساني ، وبعد فترات من الظلم وثورات من الشعوب رافقتها إراقة دماء ال حصذر 

 0لها 

نسه ولغته ، وال للونه وحسبه ، ولكن كرم اإلسالم اإلنسان ال لدينه ومعتقده ، وال لج ـ 4

لكونه إنسانا ، ولهذا التكريم وجوه متعددة وتبعات ، وأهم هذذه التبعذات الحقذوق التذي قررهذا 

 0اإلسالم لانسان أيا كان دينه

المساواة حق أصيل من حقوق غيذر المسذلمين " أهذل الذمذة " ، ألن اإلنسذانية معنذى  ـ 5

فذذي حقيقتذه ، والبشذر أسذذرة  –سذذلمون وغيذر مسذلمين م –مشذترك ، يتسذاوى سذكان األرض 

لقذذة وابتذداء الحيذذاة ،  واحذدة انبثقذت مذذن أصذل واحذد ، ال مكذذان بيذنهم لتفاضذذل فذي أسذاس الخِّ

والذذروابط القائمذذة علذذى أسذذاس الذذدين  0وإنمذذا التفاضذذل بالعمذذل الصذذالح والكرامذذة لألتقذذى 

، تمذذزق األسذذرة اإلنسذذانية والجذذنس والذذدم واللغذذة ، جاهليذذات زائفذذة ، وعصذذبيات ممقوتذذة 

الواحذذدة إلذذى فئذذات متنذذاحرة ، وهذذي فذذي نظذذر الذذدين حماقذذة كبذذرى ، واالعتذذراف بهذذا هذذدم 

لألركذذان األولذذى مذذن الرسذذاالت التذذي أنزلهذذا هللا هدايذذة للعذذالمين ، ولقذذد نهذذى اإلسذذالم عنهذذا 

  0وحاربها 
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إنذه ال يقذل  فذي الحريذة حذق مقذدس ، بذل –مسلما كان أو غير مسذلم  –حق اإلنسان  ـ 6

ولذه فذي اإلسذالم حريذة االعتقذاد ، وأساسذه أن يختذار اإلنسذان  0قداسة عذن حقذه فذي الحيذاة 

 0الدين الذي يرتضيه مذن غيذر إكذراه ، وبعذد تفكيذر سذليم ، وأن يعمذل بمقتضذى هذذا الذدين 

ولانسان في اإلسالم كذلك حرية العبادة وممارسة شعائره الدينية ، بل صان اإلسالم معابده 

  0، وجعل من أسباب اإلذن في القتال حماية تلك المعابد 

حرية الرأي حق مكفول لكل مواطني الدولة اإلسالمية مسلمين وغير مسذلمين ، ألن  ـ 7

مذذن حذذق كذذل إنسذذان فذذي اإلسذذالم أن يفكذذر ، وأن يعب ِّذذر عذذن فكذذره ورأيذذه ، مذذا دام يذذرى فيذذه 

مي والنظام العذام للدولذة المسذلمة مصلحة ، ويعرضه بصورة سليمة في إطار القانون اإلسال

 0، وما دام لم يمس عقائد تلك الدولة ومسلماتها 

لغير المسلمين " أهل الذمة " في اإلسالم الحريذة الشخصذية ، فذي الذرواح والمجذيء  ـ 8

واإلقامذذة والتنقذذل داخذذل الدولذذة اإلسذذالمية ، وخذذروجهم منهذذا وعذذودتهم إليهذذا ، وعذذدم القذذبض 

إال بمقتضذذى القذذانون ، ولهذذم الحريذذة فذذي أحذذوالهم الشخصذذية ) الذذزواج علذذيهم أو معذذاقبتهم 

والطالق والميراث ( ، وليس علذيهم أن يتنذازلوا عمذا أحلذه لهذم ديذنهم ، وإن كذان قذد حرمذه 

  0اإلسالم 

من الحقوق األساسية التي كفلها اإلسالم لغير المسذلمين " أهذل الذمذة " حذق الحمايذة  ـ 9

يتعرضون له ، مقابل ما يدفعونه من مال ) الجزية ( ، وإذا عجذز من أي اعتداء خارجي قد 

المسلمون عن هذه الحماية لم يبق ما يذدعو إلذى بقذاء هذذه الضذريبة الماليذة ، ألنهذا بذدٌل عذن 

 0الحماية ، وبالتالي تسقط إذا ما اشترك الذميون مع المسلمين في واجب الدفاع عن الوطن 

مسلمين " أهل الذمة " من أي ظلم أو عدوان داخلذي ، أوجب اإلسالم حماية غير ال ـ 10

فحمى أنفسهم من القتل ، ألن المسلم وغير المسلم " الذمي " سواء في حرمة الدم واسذتحقاق 

الحياة ، ومثل حماية األنفس حماية األعراض واألموال، وهذا مما اتفق عليذه المسذلمون فذي 

 0العصورجميع المذاهب واألقطار ومختلف 

غير المسلمين " أهل الذمة " حق تولي الوظائف العامة التي تسندها إليهم الدولة ، ل ـ 11

لكفذذاءتهم وأمذذانتهم وإخالصذذهم ، وحجذذب بعذذض الوظذذائف القليلذذة التذذي يغلذذب عليهذذا الصذذبغة 

الدينية عنهم ، ال ينبغي أن يثير استغرابا ، ألن الوظيفة في نظذر الشذريعة اإلسذالمية تكليذف 

ولة أن تشترط بعض الشذروط الخاصذة التذي تراهذا ضذرورية فذيمن تكلفذه وليست حقا ، وللد

بتلك الوظائف ، ألنه يناط بها تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ، ومن ثذم يتوالهذا مذن يذؤمن 
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كمذا أن للذذميين حذق اإلدالء بأصذواتهم فذي االنتخابذات العامذة ، واختيذار ممثلذيهم فذي  0بها 

 0مجلس النواب ، والترشيح له 

التكافذذل االجتمذذاعي فذذي اإلسذذالم يتعذذدى الذذدائرة اإلسذذالمية إلذذى الذذدائرة اإلنسذذانية ،  ـاا12

فكفالة الدولة اإلسالمية للمحتاجين ال تقتصر على المسلمين دون الذميين ، بل تشذملهم أيضذا 

، ألنهم من رعاياها ، ومن حقذوقهم عليهذا أن ترعذاهم ، وتكفذل المعيشذة المالئمذة لهذم ولمذن 

والخلفذذاء الراشذذدون ، "  ملسو هيلع هللا ىلصوعلذذى هذذذا المبذذدأ اإلسذذالمي العظذذيم سذذار النبذذي "  0يعولذذون 

 0فأشركوا الذميين مع المسلمين في كفالة بيت المال عند العجز والحاجة

ال تقتصر كفالة الذميين على الدولة المسلمة ، بذل يشذترك معهذا األفذراد المسذلمون  ـ 13

الذمذة ممذا يتطذوع بذه مذن الصذدقات رعايذة بأموالهم ، وال حرج على المسلم أن يعطي أهذل 

ومن الفقهاء من جوز إعطاء  0للرابطة اإلنسانية ، ولحرمة العهد الذي بينهم وبين المسلمين 

 0الذمي من صدقة الفطر والكفارات والزكاة 

وهذو مذن البذر الذذي لذم نُنذه عنذه  –من حقوق أهل الذمة في اإلسالم حق الرفق بهم  ـ14

عامالت ، وخاصة عند فرض خراج األرض والجزية وجمعهمذا ، فذال في جميع الم –شرعا 

 0يُكلَّفون ما ال يقدرون عليه ، وال يعذبون في أدائهما 

لغير المسلمين " أهل الذمة " حق مزاولة العمل والنشاط االقتصادي الذي يرغبون  ـ 15

بالضذذذوابط  فيذذذه ، ألنهذذذم فذذذي البيذذذوع والمعذذذامالت الماليذذذة كالمسذذذلمين ، ولهذذذم حذذذق التملذذذك

المشذذروعة ، ألن غريذذزة حذذب التملذذك واالقتنذذاء مذذن الغرائذذز األولذذى فذذي اإلنسذذان ، ويقذذوم 

العمران البشري على تنشيط هذه الغريزة ، وال يجوز لفرد أو ألمة التعرض لهذا الحق بذأي 

 0لون من ألوان العنت أو المصادرة ، وال تزول الملكية عن صاحبها إال بسبب مشروع 

  بعد هذه الدراسة ، أقدم هذه التوصيات التي أراها جديرة بالتنفيذ :لتوصيات : ب ـ أهم ا

سذنُّ القذوانين التذي تحفذظ لغيذر المسذلمين " أهذل الذمذة " حقذوقهم ، المتعلقذة بأديذانهم  ـ 1

وممارسذذة شذذعائرهم وأمذذاكن عبذذادتهم ، وأنفسذذهم وحرمذذة دمذذائهم وأعراضذذهم وأمذذوالهم ، 

ل له نفسه الخبيثة ، االعتداء على حق مذن حقذوقهم ، ووضع العقوبات الزاجرة لك ِّ ل من تسو 

  0فيهم "  ملسو هيلع هللا ىلصونقض عهد هللا وذمة رسوله " 

الرد على ما يثيره أعداء اإلسالم من شذبهات حذول اإلسذالم عقيذدة وشذريعة، خاصذة  ـ 2

ما يتعلذق منهذا بأنذه ديذن عنصذري ال يعذرف للمخذالف لذه فذي العقيذدة حقذا ، وأنذه ديذن سذفك 

ء وقتذذل لألبريذذاء ، ونهذذب لألمذذوال ، وهتذذك لألعذذراض والحرمذذات ، وحذذرق وتذذدمير للذذدما
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  0للمعابد والمقدسات 

كشذذف اللثذذام عمذذا فذذي التذذاريخ اإلسذذالمي مذذن ثغذذرات ، يمكذذن أن ينفذذذ منهذذا هذذؤالء  ـ 3

المشككون في قدرة اإلسذالم والمسذلمين علذى حسذن معاملذة غيذر المسذلمين " أهذل الذمذة " ، 

طات التي مر فيها المسلمون بحالة من الضعف ، اعتدى فيهذا بعضذهم علذى خاصة تلك المح

حق من حقوق غير المسلمين ، هذا االعتداء الفردي ال يعبر عن عموم المسذلمين ، وال عذن 

تذذاريخهم الطويذذل الملذذيء بذذالبطوالت والنمذذاذج العظيمذذة فذذي التسذذامح والتعامذذل مذذع غيذذر 

 0المسلمين 

اب العالمي ، الذي أقضَّ مضاجع سذكان المعمذورة ، وأتذـى دراسة ظاهرة هذا اإلره ـ 4

على األخضذر واليذابس ، واصذطلى المسذلمون بنذاره كثيذرا ، وعذادت نتائجذه الوخيمذة علذى 

وتشذمل هذذه الدراسذة : التعريذف بذه ، أسذبابه  0بالد المسلمين إثارة للفتن وتقسيما واحذتالال 

والبد أن تشترك جميع الدول في  0ستئصاله وأدواته وتمويله ، مظاهره ونتائجه ، عالجه وا

حربه ، فذال تحاربذه دولذة وتحتضذنه أخذرى ، ودون تفرقذة بذين إرهذاب األفذراد والجماعذات 

وبين إرهاب الدول ، ككسرائيل التذي تمذارس اإلرهذاب الذدولي ضذد الشذعب الفلسذطيني بكذل 

ة وتضذذرب صذذوره وأنواعذذه ، بذذل تمذذارس هذذذا اإلرهذذاب والبلطجذذة ضذذد المنظمذذات الدوليذذ

بقراراتها عرض الحائط ، هذا النوع مذن اإلرهذاب والظلذم ربمذا كذان سذببا وخلفيذة إلرهذاب 

األفراد والجماعذات ، تنفيسذا عذن الكبذت والقهذر الذذي يمذأل صذدورهم ، وعذدم االعتمذاد فذي 

  0حرب اإلرهاب على الحل األمني وحده ، بل البد من المواجهة الفكرية والتوعية الثقافية 
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 (198)المراجع  فهرس 

  0القرآن الكريم 

أحكذذام الذذذميين والمسذذتأمنين فذذي دار اإلسذذالم : الذذدكتور عبذذد الكذذريم زيذذدان ، الطبعذذة  1

 0م  1988هـ ـ  1408الثانية ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، 
األحكام السلطانية : اإلمذام محمذد بذن الحسذن الفذراء الحنبلذي ، تصذحيح وتعليذق محمذد  2

 0م  1983هـ ـ  1403روت : دار الكتب العلمية ، حامد الفقي ، بي
األحكذذام السذذلطانية والواليذذات الدينيذذة : اإلمذذام أبذذو الحسذذن علذذي بذذن محمذذد بذذن حبيذذب  3

 0البصري البغدادي الماوردي ، بيروت : دار الكتب العلمية 
أحكذذام القذذرآن : اإلمذذام أحمذذد بذذن علذذي الذذرازي الجصذذاص ، تحقيذذق محمذذد الصذذادق  4

 0م  1992هـ ـ  1412، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، قمحاوي 
إرواء الغليل فذي تخذريج أحاديذث منذار السذبيل : الشذيخ محمذد ناصذر الذدين األلبذاني ،  5

 0م  1979هـ ـ  1399إشراف محمد زهير الشاويش ، الطبعة األولى ، 
الحنبلي ، تصذحيح  االستخراج ألحكام الخراج : اإلمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 6

 0وتعليق السيد عبد هللا الصديق ، بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر 
االسذذتيعاب فذذي أسذذماء األصذذحاب : أبذذو عمذذر يوسذذف بذذن عبذذد هللا بذذن محمذذد عبذذد البذذر  7

 0القرطبي المالكي ، القاهرة : مكتبة مصر 
ى " ابذذن األثيذذر " ، أسذذد الغابذذة فذذى معرفذذة الصذذحابة : اإلمذذام علذذى بذذن محمذذد الجذذزر 8

  0بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
اإلسذذالم والتمييذذز العنصذذري : صذذالح الذذدين األيذذوبي ، الطبعذذة الثانيذذة ، دار األنذذدلس  9

 0م  1981هـ ـ  1401للطباعة والنشر والتوزيع ، 
لذذى للشذذئون اإلسذذالم وأهذذل الذمذذة : علذذي حسذذني الخربذذوطلي ، القذذاهرة : المجلذذس األع 10

 0م  1969هـ ـ  1389اإلسالمية ، الكتاب التاسع واألربعون ، 
اإلصابة في تمييز الصحابة : اإلمام شذهاب الذدين أحمذد بذن علذي بذن محمذد المعذروف  11

 0بابن حجر ، القاهرة : مكتبة مصر 

                                           
ُصد ِّرت هذه المراجع بالقرآن الكريم الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، وُرتبت باقي المراجع  ((198

  0ترتيبا هجائيا 
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: األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمتعربين والمستشرقين  12

م  1984اإلمام خير الدين الزركلي ، الطبعة السادسة ، بيروت : دار العلم للماليذين ، 

0 
إفذذالس العلمانيذذة : إشذذكالية المصذذطلح ومراحلذذه : الذذدكتور سذذيد أحمذذد عبذذد المرضذذي ،  13

 0 الطبعة األولى
لطبعة األموال : اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم ، تحقيق وتعليق محمد خليل هراس ، ا 14

 0م  1981هـ ـ  1410الثالثة ، القاهرة : مكتبة الكليات األزهرية ، 
أهذذل الذمذذة فذذي الحضذذارة اإلسذذالمية : حسذذن الممذذي ، تقذذديم الشذذاذلي القليبذذي ، الطبعذذة  15

 0م  1998األولى ، بيروت : دار الغرب اإلسالمي ، 
أبذو ملحذم وغيذره ، الطبعذة  البداية والنهاية : اإلمام ابذن كثيذر الدمشذقي ، تحقيذق أحمذد 16

 0م  1988هـ ـ  1408األولى ، القاهرة : دار الريان للتراث ، 
بدائع الصنائع في ترتيذب الشذرائع : اإلمذام أبذو بكذر مسذعد الكاسذاني الحنفذي ، الطبعذة  17

 0م  1986هـ ـ  1406الثانية ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 
دار القذذاهرة : لعصذور الوسذذطى : جذاد المنفلذوطي ، تذاريخ المسذيحية : المسذذيحية فذي ا 18

 0 التأليف والنشر للكنيسة األسقفية
تذذذكرة الحفذذاظ: اإلمذذام محمذذد الذذذهبى ، الطبعذذة الثالثذذـة ، بيذذروت : دار إحيذذـاء التذذراث  19

 0العربى 
التسامح في الحضارة اإلسالمية : المؤتمر العام السادس عشر للمجلس األعلى للشئون  20

 0م  2004هـ ـ  1425المية ، اإلس
التعصب والتسامح بين المسيحية واإلسالم : الشذيخ محمذد الغزالذي ، مراجعذة وتحقيذق  21

أحمد خالد القعيد ، الطبعة الثانية ، القاهرة : نهضة مصر للطباعة والنشذر والتوزيذع ، 

 0م  2000
مذام عبذد هللا بذن عمذر بذن تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل : اإل 22

محمد الشيرازي البيضاوي ، تحقيق حمزة النشرتي وغيره ، القاهرة : المكتبة القيمة ، 

 0هـ  1418
تفسير القرآن العظيم : اإلمذام ابذن كثيذر الدمشذقي ، كتذب هوامشذه وضذبطه حسذين بذن  23

التوزيذذع ، إبذذراهيم زهذذران ، الطبعذذة الثانيذذة ، بيذذروت : دار الفكذذر للطباعذذة والنشذذر و
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 0م  1988هـ ـ  1408
التفسير الكبيذر أو مفذاتيح الغيذب : اإلمذام محمذد بذن عمذر بذن الحسذين الذرازي ، تقذديم  24

هذذاني الحذذذاج ، تحقيذذذق وتعليذذذق وتخذذذريج عمذذاد زكذذذي البذذذارودي ، القذذذاهرة : المكتبذذذة 

 0التوفيقية 
الفكذذر العربذذي ،  تنظذذيم اإلسذذالم للمجتمذذع : الشذذيخ محمذذد أبذذو زهذذرة ، القذذاهرة : دار 25

 0م  1999هـ ـ  1420
جامع األصول من أحاديث الرسول : اإلمام ابن األثيذر الجذزري ، أشذرف علذى طبعذه  26

عبذذد المجيذذد سذذليم ، تحقيذذق محمذذد حامذذد الفقذذي ، الطبعذذة الثانيذذة ، بيذذروت: دار إحيذذاء 

 0م 1980هـ ـ  1400التراث العربي، 
د بذن أحمذد األنصذاري القرطبذي ، الطبعذة الثانيذة ، الجامع ألحكام القرآن: اإلمذام محمذ 27

 0بيروت : دار إحياء التراث العربي
حقذذوق اإلنسذذان بذذين تعذذاليم اإلسذذالم وإعذذالن األمذذم المتحذذدة : الشذذيخ محمذذد الغزالذذي ،  28

 0م  1984هـ ـ  1404الطبعة الثالثة ، القاهرة : دار الكتب اإلسالمية ، 
يعقذذوب بذذن إبذذراهيم صذذاحب أبذذي حنيفذذة ، بيذذروت : دار الخذذراج : اإلمذذام أبذذو يوسذذف  29

 0م  1979هـ ـ  1399المعرفة للطباعة والنشر ، 
الخراج : اإلمام يحيى بن آدم القرشي ، صححه وشذرحه ووضذع فهارسذه أحمذد محمذد  30

 0شاكر ، بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر 
د ضياء الدين الريس ، الطبعة الرابعذة ، الخراج والنظم المالية للدولة اإلسالمية : محم 31

 0م  1977القاهرة : دار األنصار ، 
،  دائرة المعارف الكتابية ، مجلس التحريذر: القذس صذموئيل حبيذب وقساوسذة آخذرون 32

  0 ةـدار الثقافالقاهرة :  ، المحرر وليم وهبة بباوي
بذن عبذد العزيذز الخلذف ،  سذعودالدكتور دراسات في األديان : اليهودية والنصرانية :  33

 0 هـ1414الطبعة األولى ، المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم ، 
المنصذورة : الرحيق المختوم : صفي الرحمن المباركفوري ، الطبعة السابعة عشرة ،  34

 0 م 2005 ـهـ  1426دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، 
لعظذيم والسذبع المثذاني : اإلمذام السذيد محمذد األلوسذي روح المعاني في تفسير القذرآن ا 35

البغدادي ، ضذبطه وصذححه علذي عبذد البذاري عطيذة ، الطبعذة األولذى، بيذروت: دار 
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 0م1994هـ ـ  1415الكتب العلمية ، 
زاد المعاد في هذدي خيذر العبذاد : اإلمذام ابذن قذيم الجوزيذة ، تحقيذق شذعيب األرنذؤوط  36

لطبعذذة الخامسذذة والعشذذرون ، بيذذروت : مؤسسذذة الرسذذالة ، وعبذذد القذذادر األرنذذؤوط ، ا

 0م  1991هـ ـ  1412
سماحة اإلسالم : أحمد محمد الحوفي ، القاهرة : المجلس األعلذى للشذئون اإلسذالمية ،  37

 0م 2001هـ ـ  1422
سماحة اإلسالم : الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشي ، تقديم عبد الذرحمن الهشذماوي  38

هذـ ـ  1426قرني ، الطبعة الثالثذة ، السذعودية : مكتبذة األديذب السذعودية ، وعائض ال

 0م  2006
 0السماحة في اإلسالم والمسيحية : إبراهيم أحمد الوقفي ، القاهرة : دار الفكر العربي  39
سنن ابن ماجه : اإلمام محمد بن يزيد القزويني ، تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي  40

وفهرسذذة مصذذطفى محمذذد حسذذين الذذذهبي ، الطبعذذة األولذذى ، القذذاهرة : دار ، تخذذريج 

 0م  1998هـ ـ  1419الحديث ، 
سنن أبي داود : اإلمذام سذليمان بذن األشذعث السجسذتاني ، شذرح وتحقيذق السذيد محمذد  41

 .م1999هـ ـ  1420السيد وآخرين ، القاهرة : دار الحديث ، 
يسذذى بذذن سذذورة ، تحقيذذق مصذذطفى محمذذد حسذذين سذذنن الترمذذذي : اإلمذذام محمذذد بذذن ع 42

 .م1999هـ ـ  1419الذهبي ، الطبعة األولى ، القاهرة : دار الحديث ، 
 0السنن الكبرى : اإلمام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، دار الفكر  43
 سير أعالم النبالء : اإلمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، الطبعة األولى ، القاهرة 44

  0م  2003هـ  ـ  1424: مكتبة الصفا ، 
المذذآل : فتحذذي المرصذذفاوي ، القذذاهرة : دار  0المصذذدر  0شذذريعة الرومذذان : البيئذذة  45

 0النهضة العربية 
الشريعة المفترى عليها :المستشار سالم علي البهنساوي ، الطبعة األولى ،المنصورة :  46

 0م 1995هـ ـ  1415دار الوفاء ، 
لبخاري : اإلمذام محمذد بذن إسذماعيل بذن إبذراهيم بذن المغيذرة ، بيذروت : دار صحيح ا 47

 0م  1999هـ ـ  1420الكتب العلمية ، 
صحيح مسلم : اإلمام مسذلم بذن الحجذاج القشذيري النيسذابوري ، تحقيذق وتعليذق محمذد  48
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 0م  1955هـ ـ  1375فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، 
بشرح النووي : اإلمام يحيى بن شرف النووي ، تخريج صالح عويضذة  صحيح مسلم 49

 0م  2003هـ ـ  1423، مراجعة محمد شحاتة ، القاهرة : دار المنار ، 
صفة الصفوة : اإلمام عبد الرحمن بن الجوزي ، تحقيق أحمد بن علي ، القاهرة : دار  50

 0م  2000هـ ـ  1321الحديث ، 
مام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، مراجعة لجنة من العلماء طبقات الحفاظ  : اإل 51

م  1983هـ ـ  1403بكشراف الناشر ، الطبعة األولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 

0 
طبقذذات الشذذافعية : اإلمذذام أبذذو بكذذر بذذن هدايذذة هللا الحسذذينى ، تحقيذذق عذذادل نذذويهض ،  52

 0م 1971يدة ، الطبعة األولى ، بيروت : دار اآلفاق الجد
الطبقذذات الكبذذرى: اإلمذذام محمذذد بذذن سذذعد ، تحقيذذق وتعليذذق حمذذزة النشذذرتي وآخذذرين،  53

 0القاهرة : المكتبة القيمة 
طبقذذات المفسذذرين : اإلمذذام عبذذد الذذرحمن بذذن أبذذي بكذذر السذذيوطى ، الطبعذذة األولذذى  ،  54

 0م 1983هـ ـ 1403بيروت : دار الكتب العلمية ، 
ة بين المسلمين وغير المسلمين : الدكتور بذدران أبذو العينذين بذدران ، العالقات الخاص 55

 0القاهرة : مكتبة دار التأليف 
الذذدكتور : ) دكتذوراه ( العالقذة بذين الذدين والدولذة فذذي اليهوديذة والنصذرانية واإلسذالم  56

ذاهب ، القاهرة : كلية الدعوة اإلسالمية ـ  قسم األديان والمذماجد عبد السالم إبراهيم ، 

 0 م 1995هـ ـ  1415
عون المعبود شرح سنن أبي داود : اإلمام محمذد شذمس الحذق العظذيم آبذادي ، تخذريج  57

 0م  2001هـ ـ  1422عصام الصبابطي ، القاهرة : دار الحديث ، 
غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي : الذدكتور يوسذف القرضذاوي ، الطبعذة الثانيذة ،  58

 0م  1984هـ ـ  1404وهبة ،  القاهرة : مكتبة
فتح الباري بشرح صحيح البخاري : اإلمام أحمد بن علي بن حجر العسقالني ، تحقيق  59

محذذب الذذدين الخطيذذب ، تذذرقيم محمذذد فذذؤاد عبذذد البذذاقي ، مراجعذذة قصذذي محذذب الذذدين 

 0م  1987هـ ـ  1407الخطيب ، الطبعة األولى ، القاهرة : دار الريان للتراث ، 
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : اإلمام محمد بن علي بن  فتح 60



735 
 

محمد الشوكاني ، تحقيق وتخريج عبد الرحمن عميذرة ، الطبعذة الثانيذة ، المنصذورة : 

 0م1997هـ ـ  1418دار الوفاء ، 
هرة: مكتبذة فقه الزكاة : الدكتور يوسف القرضذاوي ، الطبعذة الثانيذة والعشذرون ، القذا 61

 0م  2003هـ ـ  1424وهبة ، 
 .م1978هـ ـ 1398ديم ، بيروت : دار المعرفة ، ـالفهرست : اإلمام ابن الن 62
فوات الوفيات والذيل عليها : اإلمام محمد بذن شذاكر الكتبذي ، تحقيذق إحسذان عبذاس ،  63

  0م  1974ـ  1973بيروت : دار صادر 
ن األساتذة ذوي االختصذاص ومذن الالهذوتيين ، هيئذة قاموس الكتاب المقدس : نخبة م 64

التحريذذر بطذذرس عبذذد الملذذك وآخذذرون ، الطبعذذة الخامسذذة  عشذذر، بيذذروت : مجمذذع 

 0 م 2011الكنائس في الشرق األدنى ، 
القوانين الفقهية : اإلمام محمد بن أحمد بن جزي ، تحقيق وتخريج عبد هللا المنشاوي ،  65

 0م  2005هـ ـ  1426القاهرة : دار الحديث ، 
كنذذز العمذذال فذذي سذذنن األقذذوال واألفعذذال : اإلمذذام علذذي المتقذذي بذذن حسذذام الذذدين الهنذذدي  66

البرهان فوري ، ضبطه وفسر غريبه بكري حياتي ، صذححه ووضذع فهارسذه صذفوة 

 0م  1979هـ ـ  1399السقا ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، 
د شذذوقي الفنجذذري ، القذذاهرة : الهيئذذة كيذذف نحكذذم باإلسذذالم فذذي دولذذة عصذذرية : أحمذذ 67

  0م  1990المصرية العامة للكتاب ، 
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان : الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ، القذاهرة: دار  68

   0م1986هـ ـ  1407الريان ، 
األزهذر المجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم: الشيخ محمد أحمد أبو زهذرة ، هديذة مجلذة  69

  0هـ  1425لشهري ذي القعدة وذي الحجة 
معاملذذة غيذذر المسذذلمين فذذي دولذذة اإلسذذالم : الذذدكتور إبذذراهيم سذذليمان عيسذذى ، الطبعذذة  70

 0م  1994هـ ـ  1414األولى ، القاهرة : دار المنار ، 
 .م 1977ـ  ـه 1397معجم البلدان : اإلمام الحموي ، بيروت : دار صادر ،  71
لصحابة : أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، دراسة وتحقيذق معجم ا 72

الدكتور محمد األمين بن محمد محمود الجكني ، الطبعة األولى ، الكويذت : مكتبذة دار 

 0م  2000هـ ـ  1421البيان للطباعة والنشر والتوزيع ، 
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، الطبعة الثانية ، بيروت : دار معجم الالهوت الكتابي: مجموعة من اآلباء والقساوسة  73

 0م 1988المشرق ، 
معجم المؤلفين : تراجم مصنفي الكتب العربية : اإلمذام عمذر رضذا كحالذة ، بيذروت :  74

 .مكتب المثنى ودار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
، عمذان ـ  معجذم بلذدان فلسذطين : محمذد محمذد حسذن شذراب ، الطبعذة العربيذة الثانيذة 75

 0م  2000األردن : األهلية للنشر والتوزيع ، 
اإلسالم : الدكتور حمدي عبد العال ، الطبعذة  0المسيحية  0في اليهودية الملة والنحلة  76

 0 األولى ، الكويت : دار القلم للنشر والتوزيع
يذروز المهذب في فقذه مذذهب اإلمذام الشذافعي : اإلمذام إبذراهيم بذن علذي بذن يوسذف الف 77

   0ابادي الشيرازي ، القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، بيروت  78

 0: دار الكتب العلمية 
موسوعة الفقه اإلسالمى : المجلذس األعلذى للشذئون اإلسذالمية ، القذاهرة : دار الكتذاب  79

 .م 1990هـ ـ  1410بيروت : دار الكتاب اللبناني ،  المصري ،
مذذانع بذذن الذذدكتور الموسذذوعة الميسذذرة فذذي األديذذان والمذذذاهب واألحذذزاب المعاصذذرة :  80

دار النذذذدوة العالميذذذة للطباعذذذة والنشذذذر الريذذذاض :  حمذذذاد الجهنذذذي ، الطبعذذذة الثالثذذذة ،

 0هـ  1418،  والتوزيع
هـ ـ  1401د رواس قلعة جي ، الطبعة األولى ، موسوعة فقه عمر بن الخطاب : محم 81

1981 0 
نصذذب الرايذذة ألحاديذذث الهدايذذة : عبذذد هللا بذذن يوسذذف الحنفذذي الزيلعذذي ، القذذاهرة : دار  82

 0الحديث 
نظام الحكم في اإلسالم : محمد يوسف موسى ، مراجعة وتحقيق حسين يوسف موسى  83

 0، دار الفكر العربي 
مشكلة التمييز العنصري : عمر عودة الخطيب ، الطبعة األولى ، نظرات إسالمية في  84

 0م  1975هـ ـ  1395بيروت : مؤسسة الرسالة ، 
الوفيـات  : اإلمام أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب ، تحقيق وتعليق عذادل نذويهض  85

  0 م1971، الطبعة األولى ، بيروت : المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ، 
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