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  تمهيد
  

جعل العالقة بـين المـسلمين       يعيش في ظالله، و   شملت رعاية التشريع اإلسالمي كل من       

البـر   خاصة أهل الكتاب، حيث أمر المسلمين بالعدل و وغيرهم من أصحاب الديانات األخرى مثالية و   

  .التعايش السلمي توفير األمن لهم،  و حرم الظلم،  و أباح الزواج منهم، و بهم، و

  

  اختالف الدين
  

أن من عداه على الباطل، أي كمـا قـال            بأنه على الحق، و    إن كل ذي دين، بل كل ذي مبدأ يؤمن        

فهو يؤمن بدينه ومبدئه، ]. 256/البقرة)) [فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويْؤِمن ِباللِّه فَقَِد استَمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى: (( القرآن

  .  المسلم برغم اعتقاد المسلم بكفرهويكفر بما سواه، وهنا تنجلي حكمة اإلسالم وعظمته في معاملة غير

ولب هذه الحكمة تتمثل في أن اإلسالم زود المسلم بفلسفة معينة أو بمفاهيم فكرية تزيح مـن صـدره                   

اإلقـساط   النفور والغضب والضيق بغير المسلمين، وتفتح له باب حسن العشرة معهم، والبر بهـم، و              

  . إليهم، فإن اهللا يحب المقسطين

  :   هيم هيوأهم هذه المفا

ولَقَد كَرمنَا بِني آدم    : ((قال تعالى .  اعتقاد كل مسلم بكرامة اإلنسان، أيا كان دينه أو جنسه أو لونه            - 1

    و ـرِفي الْب ملْنَاهمحو   ـِر وحخَلَقْنَـا                 الْب ـنملَـى كَِثيـٍر مع ملْنَاهفَـضـاِت وبالطَّي ـنم مقْنَـاهزر

  ].70/اإلسراء))[الًتَفِْضي

من األمثلة العملية ما روي عن جابر        و. هذه الكرامة المقررة توجب لكل إنسان حق االحترام والرعاية        

يا رسـول اهللا،  :  أن جنازة مرت على النبي صلى اهللا عليه وسلم فقام لها واقفًا، فقيل له      :  (ابن عبد اهللا  

. لكل نفس في اإلسالم حرمة ومكـان       ، و ]البخاري:  ه  روا!") [أليست نفسا؟ : "فقال! إنها جنازة يهودي  

  !فما أروع الموقف وما أروع التفسير والتعليل

  اعتقاد المسلم أن اختالف الناس في الدين واقع بمشيئة اهللا تعالى، الذي منح هذا النوع من خلقـه                    - 2

  ].29/الكهف)) [فَلْيكْفُرفَمن شَاء فَلْيْؤِمن ومن شَاء ((الحرية واالختيار فيما يفعل و يدع 
 ليس المسلم مكلفًا أن يحاسب الكافرين على كفرهم، أو يعاقب الضالين على ضاللهم، فهذا لـيس                 - 3

ليس موعده هذه الدنيا، إنما حسابهم إلى اهللا في يوم الحساب، وجزاؤهم متروك إليه فـي يـوم                   إليه، و 

       أي أثر للصراع بـين اعتقـاده بكفـر الكـافر،       وبهذا يستريح ضمير المسلم، وال يجد في نفسه       . الدين

  . إقراره على ما يراه من دين واعتقاد اإلقساط إليه، و ومطالبته ببره و



 

 

لـو مـع     يدعو إلى مكـارم األخـالق، و       يحب القسط، و     إيمان المسلم بأن اهللا يأمر بالعدل، و        - 4

         :  قـال تعـالى  .  مـن مـسلم لكـافر   لو كـان الظلـم    يعاقب الظالمين، و   يكره الظلم و   المشركين، و 

  ]. 8: المائدة[ ))والَ يجِرمنَّكُم شَنَآن قَوٍم علَى َأالَّ تَعِدلُواْ اعِدلُواْ هو َأقْرب ِللتَّقْوى((
 

  حقوق غير المسلمين  في بلد اإلسالم
 

  :  ـ حق الحماية 

دوان خارجي، فإذا اعتدي عليهم وجـب علـى         فأول حقوق أهل الكتاب في اإلسالم حمايتهم من كل ع         

أن تحمي األقلية من الظلم الداخلي، فال يجوز         المسلمين الدفاع عنهم، وواجب أيضا على الدولة المسلمة       

العدوان عليهم بأي شكل من األشكال، واآليات واألحاديث متضافرة في تحريم ظلم غير المسلمين كقوله           

اهدا، أو انتقصه حقًا، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شـيًئا بغيـر               من ظلم مع  :  (صلى اهللا عليه وسلم   

  ]. البيهقي رواه أبو داود و) [طيب نفس منه؛ فأنا حجيجه يوم القيامة

  :   ومن أنواع هذه الحماية

االعتداء عليها كبيرة من     اتفاق العلماء على أن دماء أهل الذمة محفوظة، و        : األبدان    حماية الدماء و   -

إن ريحها ليوجد    من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، و       ":  سلم ائر؛ لقول الرسول صلى اهللا عليه و      الكب

  ].رواه البخاري  وأحمد ["من مسيرة أربعين عاما

وهذا مما اتفق عليه المسلمون في جميع المذاهب، و في جميع األقطار، و مختلف              :   حماية األموال    -

 - حسب ديـنهم   -إلسالم لحرمة أموالهم وممتلكاتهم أنه يحترم ما يعدونه         و يبلغ من رعاية ا    . العصور

  . إن لم يكن ماال في نظر المسلمين  وماال
وعرض الذمي محفوظة في اإلسالم كعرض المسلم، فمن اعتدى علـيهم ولـو             :   حماية األعراض    -

  .ذمة دين اإلسالم ، وسلم ذمة رسوله صلى اهللا عليه و بكلمة سوء أو غيبة، فقد ضيع ذمة اهللا، و

كفالة المعيشة المالئمة   "بل يضمن اإلسالم لغير المسلمين       : الشيخوخة والفقر     التأمين عند العجز و    - 

لهم ولمن يعولونه؛ ألنهم رعية للدولة مسلمة وهي مسئولة عن كل رعاياها، قال رسول اهللا صـلى اهللا                  

رأى عمر بن الخطاب شيخًا      ، و ]متفق عليه ) [ كل راع مسئول عن رعيته     كلكم راع و   :  ( عليه وسلم 

مـا  ":  وقال ألمثاله معاشا،    يهوديا يسأل الناس لكبر سنه، فأخذه إلى بيت مال المسلمين، وفرض له و            

ضـع قـانون     وعمر رضي اهللا عنه بذلك و     ! " أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شابا، ثم نخذله عند الهرم         

   . المسلمينالضمان االجتماعي للمسلمين وغير
  

  

  

  

  

  



 

 

  :    حق التدين -  

    مذهبـه،  من تلك الحقوق أن اإلسالم لم يكره أهل الذمة على اعتناق اإلسالم، فلكل ذي دين دينـه و                  و

أساس هذا الحـق قولـه       و.  ال يضغط عليه ليتحول منه إلى اإلسالم       ال يجبر على تركه إلى غيره، و      

َأفََأنـتَ تُكْـِره    :  ((، وقوله سبحانه  ]256/البقرة)) [ قَد تَّبين الرُّشْد ِمن الْغَي     الَ ِإكْراه ِفي الدينِ   : ((تعالى

ْؤِمِنينكُونُواْ متَّى يح 99/يونس)) [النَّاس .[  

  :  الكسب    حق العمل و- 

ـ     كما كفل اإلسالم لغير المسلمين حق العمل والكسب؛ فلهم كل األنشطة التجارية            ع المشروعة مـن بي

لم يكن في التشريع اإلسالمي ما يغلق دون أهل الذمة    و": وشراء وإجارة ووكالة وغيرها، قال آدم ميتز      

  ."كانت قدمهم راسخة في الصنائع التي تدر األرباح الوافرة أي باب من أبواب األعمال، و

  :  ظائف الدولة   حق تولي و- 

 ألنه يعتبرهم جزءا من نسيج هذه الدولة، كما أنه          ولم يمنع اإلسالم أهل الذمة من تولي وظائف الدولة؛        

   ال يحب لهم أن ينعزلوا، وألهل الكتاب تولي كل الوظائف إال ما غلب عليه الصبغة الدينيـة كاإلمامـة                   

  . ورئاسة الدولة والقيادة في الجيش، والقضاء بين المسلمين، والوالية على الصدقات ونحو ذلك

وما عدا ذلك من وظائف الدولة يجوز إسناده إلى أهل الذمة إذا تحققت فيهم الشروط التي ال بد منها من           

  .اإلخالص للدولة األمانة و الكفاية و

  

  أسس عالقة المسلمين بغيرهم
  

  :  هي لقد ذكر القرآن الكريم أسس هدا التعايش في مواضع ثالث و  

يا َأيُّها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكٍَر وُأنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً   ((:يقول المولى عز وجّل:  التعارف /1

خَِبير ِليمع اللَّه ِإن اللَِّه َأتْقَاكُم ِعند كُممَأكْر فُوا ِإناراِئَل ِلتَعقَب13/الحجرات)) [و.[  

ون أول بادرة منه هي أن يدير له ظهره ويهرب منه،  غير مسلم، وتكإنساناإذاً ال يمكن أن يرى المسلم 

ليس لسبب سوى أنه غير مسلم، فال يكلّمه، بينما ال توجد أية مشكلة بينهما، فلعّل هذا التعرف يقرب 

فالتعارف بين المسلم وغير . ولعلّه يرتاح إليه، فتكون فرصة لكي يطلع على أخالق اإلسالم قلبه منه،

  . بد منهاالمسلم مرحلة أساسية ال

وليس ذلك مطلوباً في شريعة   . ليس من المعقول أن ال يعيش المسلم إالّ في جو إسالمي          :   التعايش /2 

ولم يفعل ذلك المسلمون بل فعلوا عكـسه، وكـانوا          . اهللا إالّ حين يخاف المسلم على نفسه أو على دينه         

 اإلسالم، وكان ذلك سبباً في دخول كثير يسافرون إلى البالد غير اإلسالمية ويتعايشون مع أهلها بأخالق

  :  وقد حدد اهللا سبحانه وتعالى أساس هذا التعايش بقوله. من هذه الشعوب في اإلسالم



 

 

وا ِإلَيِهم ِإن   لَا ينْهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِْرجوكُم من ِدياِركُم َأن تَبرُّوهم وتُقِْسطُ                ((

 قِْسِطينِحبُّ الْمي 8/الممتحنة[ ))اللَّه .[  

ال ظاهر على إخراجه، فهـذا إنـسان         و ال أخرج المسلم من دياره،     إذا لم يبدأ غير المسلم بحرب، و      

  .القسط عند ذلك يجب عليك أن تلتزم بالبر و يجوز أن تعيش معه، و
 

وكان ذلك في الجاهلية، حيث     "  ِحلف الفضول " عليه و سلم عن       تحدث الرسول صلى اهللا    : التعاون  / 3

     مساعدة الـضعيف، و إغاثـة الملهـوف،    : اجتمع رؤساء قريش و زعماؤها و تعاهدوا فيما بينهم على       

سلم وقـال    وو مساعدة المحتاج، إلى ما هنالك من مكارم األخالق، وحضره رسول اهللا صلى اهللا عليه      

لقد شهدت في دار عبد اهللا بن جدعان ِحلفاً ما أحب أن لي به حمر النِّعم، ولـو                  :  (في اإلسالم بعد ذلك   

  ].سنن البيهقي[ )ُأدعى به في اإلسالم ألجبت

  .عليهم بالخير نتعاون معهم على ما يعود علينا و يجوز لنا إذاً أن نلبي دعوة لغير المسلمين، و

تعالى البشر وأقام بينهم روابط متعددة، يتعاونون بها على          خلق اهللا سبحانه و   : الروابط االجتماعية    /4

  :  من هذه الروابط.وغيرهم مسلمين .وحولها يتالقون شؤون الحياة،

بين كل إنسان على وجه األرض،، فأنت من ذرية آدم      وهي التي تربط بينك و     :رابطة اإلنسانية   : أوالً  

 واإلنسان مكلّف من عند اهللا بتكليف واحد، سـواء          .أنت إنسان وهو إنسان كذلك     هو من ذرية آدم، و     و

:   ولذلك تجد الكثير من آيات القرآن الكريم توجه الخطـاب للنـاس جميعـاً             . امتثل لهذا التكليف أم ال    

  ..)). يا أيها الناس((..
 أكثر من مائتي مرة في كتاب اهللا، فضالً عن غيرها من األلفاظ التي تعبر عـن               ) الناس(قد ورد لفظ     و

هي التي نسميها الرابطـة      وحدة الجنس البشري، وتشير بالتالي إلى وجود رابطة بين هؤالء الناس، و           

  . ألنها موجودة عند أي إنسان تجاه جميع الناس. اإلنسانية
 

 وهم مجموعة مـن     -هي أقوى من الرابطة األولى، فاإلنسان يلتقي مع قومه         و:  رابطة القومية : ثانياً  

له  يتكلّم بلسانهم، و   إنه يعيش عادة مع قومه، و     . ر أكثر من مجرد الرابطة اإلنسانية      على أمو  -الناس  

ال شـك أن هـذه الرابطـة         و. بينهم في الغالب قواسم مشتركة كثيرة      بينه و  معهم مصالح مشتركة، و   

اته فـي  ومـشتقّ ) القـوم (لذلك فقد ورد ذكر لفظ      و. دنيا الناس  لها تأثيرها في واقع الفرد و      موجودة و 

  .أربعين مرة القرآن الكريم أكثر من ثالث مائة و
  

  

  

  

  

  



 

 

وتشمل الوالدين واألوالد والزوجة ومن يسكن معهم من األقـارب فـي نفـس           :  رابطة العائلة   : ثالثاً  

لذلك خصتها الشريعة    و وهذه الرابطة تترتّب عليها آثار أكبر في حياة اإلنسان،         .وسائر األقرباء . الدار

  . من األحكامبقدر كبير

. ان إقامته الجديدة   فالذي يقيم في بلد ما يشعر تجاه هذا البلد برابطة تشده إلى مك             :رابطة اإلقامة   : رابعا

المسيحي حين يقيم في بلد      العربي حين يقيم في بلد غير عربي، و        فالمسلم إذا أقام ببلد غير إسالمي، و      

هذه الروابط هـي     صة تجاه بلد اإلقامة الجديد، و      كل هؤالء يشعرون برابطة خا     - غير بلده    -إسالمي  

  .  مشاعر فطرية بشرية طبيعية

قُْل ِإن كَان آباُؤكُم وَأبنَآُؤكُم وِإخْوانُكُم وَأزواجكُم وعـِشيرتُكُم وَأمـواٌل اقْتَرفْتُموهـا             :  ((قال اهللا تعالى    

ن تَرضونَها َأحب ِإلَيكُم من اللِّه ورسوِلِه وِجهاٍد ِفي سِبيِلِه فَتَربصواْ حتَّى            وِتجارةٌ تَخْشَون كَسادها ومساكِ   

الْفَاِسِقين مِدي الْقَوهالَ ي اللّهِرِه وِبَأم اللّه ْأِتي24/التوبة)) [ي[  

المصالح  و) القومية(العشيرة   و  زوجيةالبنوة واألخوة وال   لقد أشارت اآلية الكريمة إلى رابطة األبوة و       

، فاهللا تعالى لـم  )أحب إليكم(استعملت كلمة    التجارة ورابطة المساكن أي اإلقامة، و      المتمثّلة باألموال و  

لكنه أنكر علينا أن يكون هذا الحب أكبر من حبنـا            ما ينشأ عنها من حب، و      ينكر علينا هذه الروابط و    

حين التعارض فإن المسلم يغلـب       و . يكون الحب هللا أكبر من أي حب آخر       هللا ورسوله، فالمطلوب أن     

  ..التزامه بأحكام شريعته على مقتضيات جميع الروابط األخرى حبه هللا و

  

  أسئلة التصحيح الذاتي
  

ذمـة   لو بكلمة سوء أو غيبة، فقد ضيع ذمـة اهللا، و   فمن اعتدى عليهم و   : " قال اإلمام القرافي المالكي   

  . ”ذمة دين اإلسالم سلم، و ه صلى اهللا عليه ورسول

  . فرها اإلسالم لغير المسلمين  حلل عبارة القرافي موضحا أنواع الحماية التي و- 1

   . ما هي أسس عالقة المسلمين مع غيرهم في اإلسالم – 2
  

  

  

  

  



 

 

  أجوبة التصحيح الذاتي
  

  

لو بكلمة سوء أو غيبة، فقد ضـيع ذمـة اهللا،            فمن اعتدى عليهم و   :  " قال اإلمام القرافي المالكي    - 1

  . ” ذمة دين اإلسالم وذمة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، و

حمايتهم من كـل    أي أن اإلسالم كفل حماية رعايا الدولة المسلمة مهما كانت ديانتهم، ومعنى ذلك، أي               

حمايـة  :  هذه الحماية  عدوان خارجي، فإذا اعتدي عليهم وجب على المسلمين الدفاع عنهم، ومن أنواع           

   .الفقر  التأمين عند العجز والشيخوخة و.حماية األعراض. حماية األموال. األبدان الدماء و

  : أسس عالقة المسلمين مع غيرهم في اإلسالم هي   - 2

  .  التعارف-

  .  التعايش-

  .  التعاون-

  .  الروابط االجتماعية-


