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 احلديٞ افثٚفٞ وافثالثقن

 

ة  يحملون تابعيّ   ة وغير المسلمين ممنفي رعاية أىل الذمّ  
 الدولة

، يُّ َْْزِ ًَ ٍد اْف َّّ ـُ حُمَ َٔك ْب ٚ َُيْ ِريَّ ـَ َثَُْٚه َأبُق َز ُ َظْْفُ .َحدَّ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اَّللَّ َظـ  ،..َظ

َؿ ، َؿَٚل  َِّ ِْٔف َوآلِِف َوَش َِ ُ َظ َٚهًدا فَ "  :افَّْبِلِّ َصذَّ اَّللَّ ًَ ـْ َؿَتَؾ ُم ُٜ َأٓ َم  َوِذمَّ
ِ
ُٜ اَّللَّ ُف ِذمَّ

 
ِ
َٜ اَّللَّ َر ِذمَّ ٍَ ْد َخ ََ ِٜ  ،َرُشقفِِف َؾ ـْ َمِسَرةِ  ،َوٓ َيَرْح ِريَح اجْلََّْ ٚ َفُٔقَجُد ِم َٓ َوإِنَّ ِرَُي

ٚ ًٍ ًَِغ َخِري  125" َشْب

 ،اإلشالمّٜٔوصٚر مـ رظٜٔ افدوفٜ  اإلشالمهق ـؾ مـ يتديـ بٌر  وافذّمل

ٜ وهل افًٓد، . وافذّمل مٖخقذ مـ افذمّ اإلشالموهق بٍٚق ظذ تديْف بٌر 

تْٚ ظٓد أن ًٕٚمِٓؿ حسٛ مٚ صٚحلْٚهؿ ظِٔف، وأن ٕسر ذم ؾِٓؿ ذم ذمّ 

                                                           
 

ٕٔ٘
 رن على الصحٌحٌن للحاكم.المستد 
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بٖحُٚم  اإلشالم. وؿد جٚء اإلشالممًٚمِتٓؿ ورظٚيٜ صٗوهنؿ حسٛ أحُٚم 

ـ هلؿ ؾٔٓٚ حَقق افرظٜٔ وواجبٚهتٚ. ِّ  126ـثرة ٕهؾ افذمٜ َو

فْٚ إوظـ ظع رِض اهلل ظْف ؿٚل:  ٕام َبذفقا اجلزيٜ فتُقن أمقاهلؿ ـٖمقا

 . 127 ودمٚؤهؿ ـدمٚئْٚ

 وظـ ظّرو بـ مّٔقن ظـ ظّر بـ اخلىٚب أنف ـٚن ذم وصٔتف ظْد مقتف: 

وأوصٔف بذمٜ اهلل وذمٜ رشقل اهلل "وُأويص اخلٍِٜٔ مـ بًدي بُذا وـذا 

ٍَِّقا ؾقق  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ خراً، أن يََٚتؾ مـ ورائٓؿ، وأن ٓ يُ

 . 128"ضٚؿتٓؿ

ٔقن ومٚ يًتَدون ومٚ يًبدون فَقل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف مّ وُيسك افذِ 

ٕٔتف ؾٕ٘ف ٓ يُ مـ ـٚن ظذ هيقوشِؿ: " . وٓ يٗخذ مـ 129"ٍتـ ظْٓٚديتف وٕكا

                                                           
 

ٕٔٙ
 انظر المغنً البن لدامة الممدسً وحموق أهل الذمة. 
ٕٔ7
 المغنً البن لدامة الممدسً  
ٕٔ8
 صحٌح البخاري 
ٕٔ9
 التلخٌص الحبٌر البن حجر العسمالنً  



 
120 

 
 

ئٛ مجٚرك ـام ٓ يٗخذ مـ ادسِّغ، ظـ ظبدافرمحـ بـ مًَؾ افذمّ  ٔغ ضا

ون؟ ؿٚل: مٚ ـْٚ ًٕؼ مسِامً وٓ ؿٚل: "شٖلٝ زيٚد بـ حدير: مـ ـْتؿ َتًؼ

مًٚهدًا. ؿِٝ: "ؾّـ ـْتؿ تًؼون؟ ؿٚل: دمٚر احلرب ـام ـٕٚقا يًؼوْٕٚ إذا 

ٔقن وهُذا يُقن افذمّ أمْٔٚهؿ"، وافًٚذ هق افذي يٖخذ ضيبٜ اجلامرك. 

ّٜٔ ـسٚئر افرظٜٔ هلؿ حؼ افرظرظٜٔ افدوفٜ  يٜ وحؼ احلاميٜ وحؼ ٚاإلشالم

 .مِٜ بٚحلسْك وحؼ افرؾؼ وافِغًٚوامن افًٔش وحؼ اد

وهلؿ أن ينسـقا ذم جٔش ادسِّغ ويَٚتِِقا مًٓؿ وفُـ فٔس ظِٔٓؿ واجٛ 

ئٛ افتل ، فَتٚل وٓ واجٛ املٚل شقى اجلزيٜا ؾال ُتٍرض ظِٔٓؿ افرضا

تٍرض ظذ ادسِّغ، وُيْير إفٔٓؿ أمٚم احلٚـؿ وافَِٚض وظْد رظٚيٜ افنٗون 

قبٚت ـام ُيْير فِّسِّغ دون أي متٔٔز، ؾٔتّتع وحغ تىبٔؼ ادًٚمالت وافًَ

ء، ويتّتع بٚفقاجبٚت افتل  ًٚ ـٚدسِؿ شقاء بسقا افذمل بام فف مـ حَقق متٚم

 130.ٜ وافىٚظٜ ٕوامر افدوفٜافقؾٚء بًٓد افذمّ ظِٔف مـ 

                                                           
 

ٖٔٓ
 ممدمة الدستور: تمً الدٌن النبهانً 
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