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ُ�س َّنة اهلل يف �أهل الذمة
�أمين البيماين

ُ
يبحث الكاتب ه�شام قري�سة يف مقاله «احلقوق املدنية للذميني من �أهل الكتاب من خالل الفقه الإ�سالمي»  -يف جملة «الت�سامح»  -حول احلقوق املدنية الأ�سا�سية
وال�ضرورية التي توفرها العقيدة الإ�سالمية وبالد امل�سلمني للذميني الذي ي�ستظلون حتت ظلها وحمايتها ورعايتها ،وبحث �أف�ضل ُ�س ُبل التعاي�ش والت�آلف بينهم.
جاء الإ�سالم ديناً �سمحاً مُن�صفاً لإن�سانية الإن�سان الذي كرمه اهلل �-سبحانه وتعاىل -وف�ضله على �سائر املخلوقات ،وهو ت�أكيد �صريح لعاملية هذا الدين .ومبا �أ َّنه ر�سالة
عاملية فال ميكن �أن يحاكم ويقا�ضي ويبيد من مل يتبع هذه امللة ،و�إمنا يهدي النا�س لل�صراط امل�ستقيم ،وين�صف امل�سلم وغري امل�سلم وفقاً لقواعد �شرعية ودنيوية
نابعة من عامليته و�سماحتهَ ،
ف�ض َم َن حقوق امل�سلمني وغري امل�سلمني للحد الذي ُيو ِّفر لهم العي�ش الرغد واحلياة الكرمية ،بال ذل وال هوان �أو �ضعف وانك�سار ،ويف
هذه املقالة نذكر للتحديد ولي�س للح�صر احلقوق املدنية -بخالف الدينية -كاحلقوق ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والرتبوية والتي �أوجدها دين الفطرة
العاملية للذميني من �أهل الكتاب ،وهم اليهود والن�صارى الذين يعي�شون يف بالد الإ�سالم وامل�سلمني .لذلك وجب على امل�سلمني �إجابة الذمي عند طلب عقد الأمان
وعدم نق�ضه ب�أي �شكل من الأ�شكال ،كما �أن نق�ض الذمي للعقد ال ي�شمل باقي الأطراف باجلرم كالزوجة والأوالد لقوله تعاىلَ « :و َل َت ِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر ُ�أ ْخ َرى» (الزمر.)7:
وكقاعدة عامة ف�أهل الذمة كامل�سلمني لهم ما للم�سلمني من
ح�ق��وق ،وعليهم م��ا على امل�سلمني م��ن واج �ب��ات ،با�ستثناء بع�ض
اجلوانب التي ت�شرتط وجود العقيدة الإ�سالمية؛ فالزكاة جتب
على امل�سلم فقط ،بينما الذمي جتب عليه اجلزية دومنا امل�سلم.
 -1احلقوق ال�سيا�سية:
من منظور �إ�سالمي ،ف�إن احلقوق ال�سيا�سية �أقرب �إىل �أن تكون
واجباً للدولة اجتاه الفرد �أكرث منها حقوقاً وجب عليها توفريها
له ،واحلقوق عندما ال توجد ف�إنها تنتزع وال ُتطلب.
�أ -ح��ق ال�ع�م��ل� :أوج ��د الإ� �س�لام وظ��ائ�ف�اً ع��دي��دة للذمي ميكنه
�شغلها كالتخطيط وال�ع�م��ران والتعليم وال�ك�ت��اب��ة؛ ف�ق��ال امل ��ؤرخ
الغربي «�آدم متز»« :من الأمور التي ُنعجب بها كرثة عدد العمال
واملت�صرفني غري امل�سلمني يف الدولة الإ�سالمية» .ولكن قد يتم
منع الذمي من �شغل بع�ض الوظائف التي تتطلب وج��ود امل�سلم
فيها كاخلالفة والإمارة على اجلهاد.
ب -احل��ري��ة ال�شخ�صية يف الإق ��ام ��ة وال�ت�ن�ق��ل وامل���س�ك��ن :متتد
حرية الفرد �سوا ًء كان م�سلماً �أو غريه �إىل احلد الذي تبد�أ عنده
حرية الآخ��ري��ن ،وال يجوز التعدي على حرية ال��ذم��ي �إال بجرم
�أدان ��ه ال�ق��ان��ون ،ومينع منعاً ب��ات�اً االع�ت��داء عليه يف دار عبادته �أو
النا�س َبع َْ�ضهُم
قتله يف �صومعته لقوله تعاىلَ « :و َل �و َْل َد ْف � ُع ا ِ
هلل َ
ْ�ض لهُد َمتْ �صَ وَامِ ُع َو ِب َي ٌع وَ�صَ لَو ٌ
َات َومَ�سَ اجِ ُد ُي ْذ َك ُر فِيهَا ْا�س ُم
ِب َبع ٍ
َ
ريا» (احلج.)40:
ا ِ
هلل ك ِث ً
وللذميني مُطلق احل��ري��ة يف التنقل يف ب�لاد امل�سلمني م��ا عدا
دخ ��ول احل ��رم �أو ب�ي��وت اهلل ال�ت��ي جن��د �أم��ام�ه��ا الف �ت��ات حتذيرية
م �ف��اده��ا« :مي �ن��ع ال ��دخ ��ول ل�غ�ير امل���س�ل�م�ين» .و�إن ك ��ان ال�ت���س��ام��ح
الإ��س�لام��ي حالياً ق��د بلغ �أوج �ه�اً �أك�بر م��ن ه��ذه النظرة ال�ضيقة
ب�سبب رغبة ولهفة بع�ض الأجانب يف دخ��ول امل�ساجد الإ�سالمية
ذات النقو�شات والبناء الفاخر والت�صاميم اجلاذبة للنظر؛ لذلك
ظهر حديثاً ما ي�سمى بال�سياحة الدينية .ومن حيث امل�سكن فال
يجوز التعدي على حرمة م�سكن ذم��ي �إال ب��إذن��ه؛ لأ َّن ذل��ك يُع ُّد
تعديا على حريته ال�شخ�صية .كذلك لهم احلق يف ا�ستخدام مرافق

ك��ذل��ك -وب��دي �ه �ي �اً وم ��ن امل���س�ل��م ب ��ه -ع ��دم االم �ت �ن ��اع ع ��ن بر
الدولة العامة كاملوا�صالت ومياه ال�شرب ،و�إن �ضعف �أو عجز �أحدهم
ال��وال��دي��ن ،ول��و ك��ان �أح��ده�م��ا ذم� ًّي��ا؛ فتوجيه اخل��ال��ق للإن�سان
ف�إن الإ�سالم �أوجد لهم حقاً يف االنتفاع من بيت مال امل�سلمني.
للعناية ب��وال��دي��ه وال�بر بهما ج��اءت مطلقة ،ومل تقت�صر على
 -2احلقوق االجتماعية:
امل�سلمني فقط .يقول تعاىلَ « :و َق َ�ضى َر ُب� َ�ك �أَ َل َت ْع ُبدُوا �إِ َل �إِ َي��ا ُه
تن�ش�أ ه��ذه احل�ق��وق ب�سبب طبيعة ال�ع�لاق��ات وال�ت�ع��ام�لات بني َو ِب��ا ْل�وَا ِل� َد ْي� ِ�ن ِ�إ ْح َ�سا ًنا» (الإ��س��راء� .)23 :أم��ا من حيث ذبائح �أهل
الأف��راد داخ��ل املجتمع وعالقتهم واحتكاكهم ببع�ضهم البع�ض ..الكتاب ،فيمكن للم�سلم �أن ي�أكل من ذبائح �أهل الكتاب التي ذكر
ونذكر منها:
ا�سم اهلل عليها ومل يذكر عليها امل�سيح.
 ح� ُّ�ق احل�ي��اة ال��زوج�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة :ال يتدخل الإ� �س�لام يف -3املعامالت واحلقوق املالية:
ح�ق��وق ال� ��زواج وال �ط�ل�اق ب�ين �أه ��ل ال ��ذم ��ة ،ب��ل مينحهم احل��ري��ة
يجوز للم�سلم م�شاركة الذمي يف امل�شاريع والبيع وال�شراء ما مل
ح�سب م��ا ج��رت عليه عاداتهم الدينية� ،إال �إذا ح��دث ال ��زواج بني
رت هذه املعامالت نوع من الربا املحرم يف الإ�سالم� .أما من حيث
م�سلم وذمية �أو ذمي وم�سلمة ،و�إن ا�ست�شاروا م�سلماً يف �أمرهم فله يع ِ
احلرية يف توجيههم للراهب �أو �أن يحكم بينهم بالق�سط كما �أمره العمل فهو حق للإن�سان ويف �أي مكان من �أجل ك�سب لقمة العي�ش
اهلل تعاىل يف كتابه العزيزَ « :ف�إِ ْن جَ اء َ
ُوك َفاحْ ُك ْم َب ْي َن ُه ْم �أَ ْو �أَ ْع ِر ْ�ض الطيبة ،ومل ي��أتِ الإ�سالم معار�ضاً لبحث امل�سلم عن قوت يومه
َع ْن ُه ْم َو�إِ ْن ُت ْع ِر ْ�ض َع ْن ُه ْم َفلَ ْن ي َُ�ض َ
روك َ�ش ْي ًئا َو�إِ ْن حَ َك ْم َت َفاحْ ُك ْم من خالل عمله مع �أه��ل الذمة ،ولكنه �شدد على � ْأن ال يتعار�ض
َب ْي َن ُه ْم ِبا ْلق ِْ�س ِط �إِن َ
اهلل يُحِ ب ْال ُ ْق�سِ طِ َ
ني» (امل��ائ��دة ،)42:كما وجب العمل مع �شرع اهلل مثل بناء الكنائ�س وبيع حل��وم اخلنزير من
�إلقاء ال�سالم عليهم ورد التحية عليهم لقوله تعاىلَ « :و�إِ َذا حُ ِيي ُتم ناحية ،وعدم اخلدمة لديهم ملا فيه نوع من الإذالل للم�سلم من
ناحية �أخرى؛ لذلك فهو �إجازة للعمل ال �إجازة للخدمة.
ِب َتحِ َي ٍة َفحَ يُوا ِب�أَحْ �سَ َن مِ ْنهَا �أَ ْو ُردُوهَا» (الن�ساء.)86:
ويف املرياث ،اختلف العلماء حول احلقوق بني امل�سلم و�أهل امللل
 التهنئة وال �ع �ي��ادة ،ال�ت�ع��زي��ة واجل �ن ��ازة :لي�س ه�ن��اك ح��رج يفالتهنئة يف �أم��ور احل�ي��اة اليومية ك��ال��زواج وال ��والدة� ،إال �أن تكون الأخرى؛ فبع�ضهم �أيَّد ،وعار�ض بع�ضهم الآخر ..و�شخ�صيًّا �أرى
�شعائرهم ت�ت�ع��ار���ض م��ع م�ل��ة الإ� �س�لام ك��أع�ي��اده��م املخت�صة بهم ،من الإجحاف وع��دم الإن�صاف -كمثالْ � -أن ال يرث االب��ن امل�سلم
وجت��وز عيادتهم اق�ت��دا ًء بالر�سول ال��ذي ع��اد ج��اره اليهودي �أثناء من والده الذمي� ،أو الزوجة من زوجها!
كما يخ�ضع الذميون لل�ضريبة التجارية وخراج الأر�ض حالهم
مر�ضه .ومل ي��رد �شيء عن ال�سلف ال�صالح ح��ول التعزية ،ولكن
ال حرج يف ذلك �أي�ضاً ،وميكن للم�سلم ح�ضور جنائزهم �إذا كان ذا م��ن ح��ال امل�سلمني ،ففيما ي��دف��ع امل�سلم زك ��اة م��ال��ه ف ��إن ال��ذم��ي
يلزم بدفع ال�ضريبة للدولة .ويف املجتمعات املعا�صرة �أ�صبحت
قرابة مع املتويف.
 طلب العلم :طلب العلم فري�ضة على ك��ل م�سلم وم�سلمة ،ال�ضريبة واج�ب��ة على اجل�م�ي��ع؛ وذل ��ك نظري م��ا ت��وف��ره ال��دول��ةولكن مينع امل�سلم م��ن �أخ��ذ علومهم الدينية التي يجب �أخذها للم�سلم وال��ذم��ي وغريهما م��ن خ��دم��ات وم��راف��ق ع��ام��ة ،و�إن مل
من امل�سلمني ،ويباح له �أن ي�أخذ من علومهم الدنيوية كال�صناعة توجد ال�ضريبة مبعناها احلقيقي فهي ت�ؤخذ على �شكل مبالغ
والتخطيط...وغريها ،و�إن�ن��ي �شخ�صيًّا لأ�ؤك ��د هنا على �ضرورة مالية عند �إمت��ام �أي �إج ��راء �أو معاملة داخ��ل ال��دول��ة؛ فاجلميع
اال�ستفادة من علومهم �إذا برعوا فيها ومتكنوا منها كما يحدث �سوا�سية حتت راية دولة الإ�سالم وال جمال للتفرقة �إال يف بع�ض
ل�ل�ع��امل ال�غ��رب��ي الآن ،ف�ب��اب امل�ع��رف��ة م�ف�ت��وح للجميع واحل���ض��ارة اال��س�ت�ث�ن��اءات ال���ش��رع�ي��ة ،وه ��ذا م��ا ي�ل�ي��ق ب��دي��ن ال�ف�ط��رة العاملية
والر�سالة ال�سماوية.
الإن�سانية ال تتوقف على ديانة �أو مذهب �أو عرق.
albimani92@hotmail.com

