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 عقـد الذمـة - 4

 والتززا  حككزا   ،: هو إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزيةعقد الذمة

 الملة، ويعقده اإلما  حو نائبه. 

 والنصزار،، والمجزوي يعزاملو   يهزودل: هم: حهزل الكتزا ، وهزم اأهل الذمة

معاملة حهل الكتا  في شيء، ويبقزو  علزى ال زل فزي شزيء فتزر، فت تزذ 

 ال تنكح نساؤهم، وال ت كل ذبائحهم. منهم الجزية، و

وحما المشركو  فإنه ال ذمة لهم عند هللا وال عند رسزوله وال عنزد المز مني ، 

َرض عليه اإلسال  فإما ح  يسلم، وإمزا ح  يُقتزلأل ل  اإلسزال  ال فالمشرك يُع  

 يقر الشرك وال الوثنية.

 زية، حو القتال. حما حهل الكتا  فيخيرو  بي  ثالثة حمور: اإلسال ، حو الج

 مقدار الجزية : 

مزز  الززذهو حوالفوززة حو يفرضززها اإلمززا  حو نائبززه، كسززو العسززر واليسززر، 

النقود، وغيرهزا مز  الشزياء المباكزة كال يزا  والحديزد والمواشزي ونحوهزا، 

وال جزيززة علززى  ززبي، وال امززرحد، وال عبززد، وال فقيززر، وال مجنززو ، وال 

 حعمى، وال راهو. 

 مة ما عليهم مز  الجزيزة، حو الخزراأ، حو الديزة، حو الزدأي ، حو إذا بذل حهل الذ

غير ذلك، م  ثم  ما نعتقد تحريمه وال يعتقدو  تحريمه كالخمر والخنزيزر 

 جاز قبوله منهم.

 :أحكام أهل الذمة 

إذا حد، حهل الذمزة الجزيزة لنزا َوجزو قبولهزا، وَكزر  قتزالهم، وإ  حسزلم مزنهم 

د استال  الجزية القود، ونستلمها مز  حيزديهم حكد سقطت عنه، ونُظهر لهم عن

 .وهم  اغرو 
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ط فززي  ط لقلززوبهم، وطمعززا وتجززوز عيززادتهم وتعزززيتهم واإلكسززا  إلززيهمأل توليفززا

 إسالمهم. 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) قال هللا تعالى: -1

 .[29]التوبة/ (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گ

 (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ چ چ چ ڇڃ ) قال هللا تعالى:و -2

 .[8]الممتحنة/

   أسلم من أهل الكتاب:  ن  فضل م 

: : »×قال: قال رسول هللا موسى رضي هللا عنه ع  حبي  زَرا   ثاَلثَةٌ لَـُهزـم  حَج 

ٍد  ه  َو فَمَ  ب ُمـَحـمأ تَا   فَمَ  ب نَب ي ـ  ل  الك  لُوُك إ×َرُجٌل م    حَه  ذَا حَدأ، ، َوالعَب دُ الَمزـم 

يبَزـَها،  َسَ  تَو د  ن دَهُ حَمةٌ فَوَدأبَـَها فَوَك  ، َوَرُجٌل َكانَت  ع  َكقأ هللا تَعَالَى، َوَكقأ َمَوال يه 

َرا    َجَها فَلَـهُ حَج  تَقََها فَتََزوأ َسَ  تَع ل يَمَها، ثُمأ حَع  َمَها فَوَك   . (1)متفق عليه«. َوَعلـأ

 :حكم أهل الذمة باإلسالم 

جزززو علزززى اإلمزززا  حتزززذ حهزززل الذمزززة بحكزززم اإلسزززال  فزززي الزززنف ، والمزززال، ي

والعززرض، وإقامززة الحززدود علززيهم فيمززا يعتقززدو  تحريمززه كززالزنى، ال فيمززا 

 يعتقدو  كله كالخمر والخنزير فال يعاقبو  عليه، لك  يُـمنعو  م  إظهاره. 

 أهل الذمة عن المسلمين: حكم تميز 

مي  في الحياد وفزي الممزا أل لزيال ي تزر بهزم يلز  حهل الذمة التميز ع  المسل

النززاي، فيلبسززو  ويركبززو  الدنززى ليتميزززوا، ويجززوز دتززولهم المسززجد إ  

 ُرجي إسالمهم إال المسجد الحرا  فال يدتله مشرك. 

 

 ل الذمة:هصفة معاملة أ 

                                                           

 (.154(، واللفظ له، ومسلم برقم )97، حترجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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ال يجزززوز تصزززدير حهزززل الذمزززة فزززي المجزززال ، وال القيزززا  لهزززم، وال بُزززداءتهم 

  .بقولنا )وعليكم(عليهم ـموا وجو الرد بالسال ، فإ  سلأ 

وال يجوز تهنيتهم بوعيادهم، ويُزـمنعو  مز  بنزاء الكنزائ  والب يَزـم والمعابزد، 

وم  إظهار تمر وتنزير وناقوي، وجهر بكتزابهم، ومز  تعليزة بنيزا  علزى 

 مسلم ونحو ذلك. 

 ويحس  إكرامهم واإلكسا  إليهم بالقول والفعل رجاء إسالمهم.

  (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)قزززززال هللا تعزززززالى: 

 [.8 /]الممتحنة

 :حكم القيام للقادم 

ط، حو إعانة   .يجوز القيا  للمسلم القاد  إجالالط له وإكراما

ط له  .ويجوز القيا  إليه بالمشي تطوا  إجالالط وإكراما

كا  في ذلك كماية لزه، حما القيا  على الشخص وهو جال  فال يجوز إال إذا 

وإغاظة للمشركي  كما فعل الم يرد ب  شعبة رضي هللا عنزه كزي  قزا  علزى 

 وقريش تراسله في  لح الحديبية.  ×رسول هللا 

 :متى ينتقض عهد الذمي 

ينتقض عهد الذمي ويحل دمه وماله إذا حبى دفزم الجزيزة، حو لزم يلتزز  حككزا   -1

زنى، حو قطم طريق، حو تجس  على  اإلسال ، حو تعد، على مسلم بقتل، حو

 المسلمي ، حو ذكر هللا حو ذكر رسوله حو كتابه حو شريعته بسوء. 

ط، يُـخير فيزه اإلمزا  بزي  القتزل، حو  -2 إذا انتقض عهد الذمي بما سبق  ار كربيا

 االسترقاق، حو الم   بدو  شيء، حو الفداء كسو المصلحة.

 :عقد األمان 
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دد محـدودد كتزـى يبيزـم تجارتزه، حو يسزمم كزال  هللا يجـوز تومـي  الكافـر لمـ

ما لزم يُزـخش ضزرره،  ،مختار ،عاقل ،بالغ ،ويرجم ونحو ذلك م  كل مسلم

  .ويصح م  اإلما  لجميم المشركي 

 وحذيته. ،وحسره ،العهد َكُر  قتلهالكافر فإذا حُعطي 

 .[6توبة/]ال (ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ) قال هللا تعالى:

 :حكم بقاء الكفار في جزيرة العرب 

ال يجوز إقرار اليهود والنصار، وسائر الكفار في جزيرد العزر  للسزكنى، 

 . حما على وجه العمل فيجوز للورورد بشرط ح  نوم  شرهم

 :حكم دخول الكافر المسجد 

  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ٺ ٺ ٿ)لقول هللا عز وجل:  ألال يجوز للكفار دتول كر  مكة -1

 .[28]التوبة/  ( چ چ ڃ ڃ چڃ ڃ ڄڄڄڦ ڦڦڦڄ ڤ  ڤ ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ

 حو مصلحة. ،ال يجوز للكفار دتول مساجد الحل إال بإذ  مسلم لحاجة -2

  :إثم من قتل معاهداً بغير جرم 

َمز   قَتَزَل ُمعَاَهزداط »قزال:  ×ع  عبدهللا ب  عمرو رضي هللا عنهما ع  النبزي 

ط لَـم  يََرح  َرائ َحةَ الَجنأ  يَ  َعاَمزا بَـع  يَرد  حَر  َجدُ م    َمس  يَحَها يُو  ، َوإ أ ر  حترجزه «. ة 

 .(1)البخاري

 

   ع:ي  ــحكم بناء الكنائس والب 

 ٬لمساجد بيو  اإليما ، والكنائ  والب يَـم بيو  الشزرك والكفزر، والرض ا

 .عز وجل

                                                           

 (.3166برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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يعبزد فيزه  ، ونهزى عز  كزل مزا٬وقد حمر هللا ببناء المساجد وإقامة العبادد فيها 

 غير هللا. 
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