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القول في شرائط الذمة
القول في شرائط الذمة•
قبول الجزية بما يراه االمام عليه السـالم أو والـي المسـلمين     -األول•

*.على الرءوس أو األراضي أو هما أو غيرهما أو جميعها

هذا الشرط من اركان عقد الجزية و ال بد من قصده و ذكره حـين   *•
.حتى يعطوا الجزية عن يد: العقد لقوله تعالى

501: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
مثل العزم على حرب المسـلمين    أن ال يفعلوا ما ينافي األمان -الثاني•

*.و إمداد المشركين

هذا الشرط من لوازم العقد المرتكزة فال يعتبـر ذكـره أو اشـتراطه    *•
.في العقد

501: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
مخالفة هذين الشرطين مستلزمة للخـروج عـن الذمـة، بـل      1مسألة •

األول منهما من مقومات عقد الجزية و الثـاني منهمـا مـن مقتضـيات     
األمان، و لو لم يعدا شرطا كان حسنا، و لو فعلوا ما ينافي األمان كانوا 

.ناقضين للعهد و خارجين عن الذمة، اشترط عليهم أم لم يشترط

501: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
أن ال يتظاهروا بالمنكرات عندنا كشرب الخمر و الزنا و أكـل   -الثالث•

*.لحم الخنزير و نكاح المحرمات

هذا الشرط من لوازم الشرط الرابـع الـذي هـو مـن أركـان عقـد       *•
الجزية فال يجوز لهم التظاهر بالمنكرات عندنا سواء اشـتراط علـيهم   

نعم، لو اشترط و كـان األمـان معلقـا عليـه،     . في العقد أم لم يشترط
نقض األمان بمخالفته و إال فاألمان على حاله و إن حـدوا أو عـزروا   

.بمخالفته 
501: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
من أداء حق أو تـرك    قبول أن تجري عليهم أحكام المسلمين -الرابع•

محرم أو إجراء حدود اللَّه تعالى و نحوها، و األحوط اشـتراط ذلـك   
*.عليهم

هذا الشرط من اركان عقد الجزية و ال بد من قصده و ذكره حـين   *•
.حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون: العقد لقوله تعالى

501: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
لو شرط هذان القسمان في عقد الجزية فخالفوا نقض العهد و  2مسألة •

خرجوا عن الذمة، بل يحتمل أن يكون مخالفة هـذين أيضـا موجبـة    
لنقض العقد مطلقـا، فيخرجـوا عنهـا باالمتنـاع و المخالفـة و إن لـم       

*.يشترطا عليهم
قد مر أن الشرط الرابع من أركان العقد فال بد من قصده و ذكره و *•

مخالفته يوجب نقض األمان مطلقا و أما الشرط الثالث فهو من لوازم 
الشرط الرابع فال يجوز لهم التظاهر بالمنكرات عندنا سـواء اشـتراط   

نعم، لو اشترط و كـان األمـان معلقـا    . عليهم في العقد أم لم يشترط
عليه، نقض األمان بمخالفته و إال فاألمان علـى حالـه و إن حـدوا أو    

.عزروا بمخالفته 

502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
كالزنا بنسائهم و اللـواط بأبنـائهم و     أن ال يؤذوا المسلمين -الخامس•

السرقة ألموالهم و إيواء عين المشركين و التجسس لهم، و ال يبعـد أن  
يكون األخيران سيما الثاني منهما من منافيات األمان و لزوم تركهمـا  

*.من مقتضياته
هذا الشرط من لوازم الشرط الرابـع الـذي هـو مـن أركـان عقـد       *•

الجزية فال يجوز لهم ذلك سواء اشـتراط علـيهم فـي العقـد أم لـم      
نعم، لو اشترط و كـان األمـان معلقـا عليـه، نقـض األمـان       . يشترط

بمخالفته و إال فاألمان على حاله و إن حدوا أو عـزروا بمخالفتـه إال   
.إذا كان من منافيات األمان فينقض األمان مطلقا

502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
أن ال يحدثوا كنيسةو ال يضربوا ناقوسا و ال يطيلوا بناء، و  -السادس•

*.لو خالفوا عزروا

هذا الشرط ليس ركنا للعقد و ال الزم له فال بد من اشـتراطه فلـو   *•
.اشترط و كان األمان معلقا عليه، ينقض األمان بمخالفته

502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
هذان الشرطان أيضـا كالثالـث و الرابـع يحتمـل أن يكـون       3مسألة •

و يحتمل أن يكـون ناقضـا مـع     ،*مخالفتهم فيهما ناقضا للعهد مطلقا
االشتراط، و احتمل بعضهم أن يكون النقض فيمـا إذا اشـترط بنحـو    
تعليق األمان ال الشرط في ضمن عقده، و ال شبهة فـي الـنقض علـى    

.هذا الفرض

502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة

قد مر أن الشرط الخامس من لوازم الشرط الرابع الـذي هـو مـن    *•
أركان عقد الجزية فال يجوز لهم ذلك سواء اشتراط عليهم في العقد 

نعم، لو اشترط و كان األمان معلقا عليه، نقض األمـان  . أم لم يشترط
بمخالفته و إال فاألمان على حاله و إن حدوا أو عـزروا بمخالفتـه إال   
إذا كان من منافيـات األمـان فيـنقض األمـان مطلقـا و أمـا الشـرط        
السادس فليس ركنا للعقد و ال الزم لـه فـال بـد مـن اشـتراطه فلـو       

.اشترط و كان األمان معلقا عليه، ينقض األمان بمخالفته

502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
،  لو ارتكبوا جناية توجب الحد أو التعزير فعل بهم ما يقتضيه 4مسألة •

و لو سبوا النبي صلى اللَّه عليه و آله أو األئمة عليهم السالم أو فاطمة 
الزهراء سالم اللَّه عليها على احتمال غير بعيد قتل الساب كغيرهم من 
المكلفين، و لو نالوهم بما دون السب عزروا، و لو اشـترط فـي العقـد    

على قول، و لو علق األمان على الكف نقـض   *الكف عنه نقض العهد
.العهد بالمخالفة

.لو كان األمان معلق عليه و إال فال *•

502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
لو نسي في عقد الذمة ذكر الجزية بطـل العقـد، و أمـا رابـع      5مسألة •

المذكورات ففي بطالنه بعدم ذكـره و عدمـه تـردد، و لـو قيـل بعـدم       
و لزم عليهم مع عدم الشـرط االلتـزام بأحكـام     ،*البطالن كان حسنا

و مع االمتناع نقض العهـد علـى احتمـال، و الثـاني مـن       **اإلسالم
مقتضيات األمان كما مرّ و ال يبطل العهد بعدم ذكره، و غيـر مـا ذكـر    

.أيضا ال يوجب عدم ذكرها بطالن العقد
.بل يعتبر ذكره على األقوى*•
.بل يبطل العقد كما مر**•

503-502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
كل مورد يوجب االمتنـاع و المخالفـة الخـروج مـن الذمـة       6مسألة •

لو خالف أهـل الذمـة اآلن و امتنـع منـه      -شرط عليهم أم ال -مطلقا
يصير حربيا و يخرج عن الذمة، و كل مورد قلنـا بـأن الخـروج عـن     
الذمة موقوف على االشتراط و المخالفة يشكل الحكم بانتقاض العهـد  

و لو قلنا بأن جميـع المـذكورات مـن     ،*و خروجهن الذمة لو خالفوا
يخرج المخالف في واحد منهـا   -شرط في العقد أم ال -شرائط الذمة

.عنها و يصير حربيا
هذا لو لم يكن الشرط شرطا لألمان و إال فـال ريـب فـي انتقـاض     *•

العهد وخروجهن الذمة

503: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 



15

القول في شرائط الذمة
ينبغي أن يشترط في عقد الذمـة كـل مـا فيـه نفـع و رفعـة        7مسألة •

و ما يقتضي دخولهم فـي اإلسـالم مـن جهتـه       للمسلمين و ضعة لهم
رغبة أو رهبة، و من ذلك اشتراط التميز عن المسلمين في اللبـاس و  

.الشعر و الركوب و الكنى بما هو مذكور في المفصالت

503: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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الخارق للذمة
إذا خرقوا الذمة في دار اإلسالم و خـالفوا فـي مـوارد قلنـا      8مسألة •

ينتقض عهدهم فيها فلوالي المسلمين ردهم إلى مأمنهم، فهل له الخيار 
و هل . على إشكال *بين قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم؟ الظاهر ذلك

أموالهم بعد خرق الذمة في أمان يرد إليهم مع ردهم إلى مأمنهم أم ال؟ 
.األشبه األمان

.بل األقوى عدم جوازه*•

503: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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إن أسلم الذمي 
إن أسلم الذمي بعد االسترقاق أو المفاداة لخرقـه الذمـة لـم     9مسألة •

يرتفع ذلك عنه، و بقي على الرق و لم يرد إليـه الفـداء، و إن أسـلم    
قبلهما و قبل القتل سقط عنه الجميع و غيرها مما عليه حال الكفر عدا 
الديون و القود لو أتى بموجبه، و يؤخذ منه أموال الغير إذا كان عنـده  

إن أصـحابنا  : غصبا مثال، و أما الحدود فقد قال الشيخ في المبسـوط 
.رووا أن إسالمه ال يسقط عنه الحد

503: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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السالم على الذمي
يكره السالم على الذمي ابتداء، و قيل يحرم، و هو أحـوط،   10مسألة •

  و لو بدأ الذمي بالسـالم ينبغـي أن يقتصـر فـي الجـواب علـى قولـه       
و يكره إتمامه ظاهرا، و لو اضطر المسلم إلى أن يسلم عليه » عليك«

أو يتم جوابه جاز بال كراهية، و أما غير الذمي فاألحوط ترك السالم 
عليه إال مع االضطرار و إن كان األوجه الجواز على كراهية، و ينبغـي  

السالم على مـن اتبـع الهـدى، و يسـتحب أن     : أن يقول عند مالقاتهم
.يضطرهم إلى أضيق الطرق

504-503: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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السالم على الذمي

و لو سّلم عليه ذمي أو من لم يعرفه . و ال يسّلم على أهل الذمة ابتداء•
أنعـم اللّـه   : هـداك اللّـه، أو  : فبان ذميا، رد بغيـر السـالم بـأن يقـول    

و لو رد بالسالم، لم يزد فـي الجـواب   . أطال اللّه بقاءك: صباحك، أو
.و عليك: على قوله

 24: ، ص9 ، ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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السالم على الذمي
» 1«الذخيرة «هل يجب الرد على أهل الذمة؟ قال في : الحادي عشر•

: قلت. لم أجد في ذلك تصريحًا في كالم األصحاب: »»2«و الكفاية 
ثم إنّ األمر بردهم على سبيل » حاشيته«قال الفاضل المازندراني في 

الرخصة و الجواز دون الوجوب و إن احتمل نظرًا إلى ظاهره كما نقل 
: عن ابن عباس و الشعبي و قتادة حيث استدلّوا باآلية الشريفة، قـالوا 

ألهل الكتـاب، و الحـقّ أنّ   » أَو ردوها«للمسلمين و » بِأَحسنَ منْها«
كليهما للمسلمين، لعدم وجوب الرد باألحسـن للمسـلمين اتفاقـاً بـل     

. ، انتهى»3«الواجب أحد األمرين إما الرد باألحسن أو المثل 

  149: ، ص8 ، ج)الحديثة -ط (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة 
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السالم على الذمي
عن بعض األصحاب أنه استشكل في وجـوب الـرد   » الحدائق«و في •

و قـد قـوى الطبرسـي    . ، انتهى»4«و لعلّ العدم أقوى : عليهم ثم قال
. »5«اختصاص اآلية الشريفة بتحية المسلم فيما نقل عنه 

  149: ، ص8 ، ج)الحديثة -ط (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة 
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السالم على الذمي
و ال يسلّم على أهل الذمة ابتداء، و لو سلّم عليه ذمي » التذكرة«و في •

هداك اللّه و أنعم : أو من لم يعرفه فبان ذمياً رد بغير السالم بأن يقول
اللّه صباحك أو أطال اللّه بقاك، و لو رد بالسالم لم يزد في الجـواب  

.، انتهى كالمه»6«و عليك : على قوله

  149: ، ص8 ، ج)الحديثة -ط (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة 
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السالم على الذمي
إذا سـلّم  «: قال الصادق عليه السالم في موثّق محمد بن مسلم: قلت •

و نحـوه  » 7» «عليـك : عليك اليهودي و النصراني و المشرك فقـل 
. غيره من األخبار» 8«

و هل هذا االقتصـارعلى سـبيل الوجـوب حتّـى ال يجـوز المثـل أو       •
و » 1«الذخيرة «و في . االستحباب؟ فيه تردد، و األصل يقتضي الثاني

أنّ ما ذكره في التذكرة مـن جـواز الـرد بغيـر السـالم      »» 2«الحدائق 
. فدليله غير واضح

  149: ، ص8 ، ج)الحديثة -ط (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة 
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السالم على الذمي
فَحيـوا بِأَحسـنَ   (و مرويست از ابن عباس كه گفت مـراد از قـول او   •

.                        آنست كه جواب تحيت مسلمانان بر وجه احسن گويند) منْها
آنست كه جواب تحيت اهل كتاب بمثل ) أَو ردوها(و مراد از قول او  •

.آن گوييد
و مشهور آنست كـه هـر دو طريـق جـواب مـذكور جـواب تحيـت        •

) عليكم(تحيت اهل كتاب آنست كه گويند ) اما جواب(مسلمانانست 
و ) السـام علـيكم  (گويند  از جهت آن كه ايشان برين وجه تحيت مى

سام بمعنى مرگست چنانچه در بعض احاديث وارد شده

200: ، ص1 ، ج)الجرجاني(آيات األحكام 
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السالم على الذمي
أمـر  ) اآليـة (» و إِذا حييتُم بِتَحيةٍ فَحيـوا بِأَحسـنَ منْهـا   «: قوله تعالى•

بالتحية قبال
التحية بما يزيد عليها أو يماثلها، و هو حكم عام لكل تحية حيي بها،  •

غير أن مورد اآليـات هـو تحيـة السـلم و الصـلح التـي تلقـى إلـى         
المسلمين على ما يظهر من اآليات التالية

30: ، ص5 الميزان في تفسير القرآن، ج 
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السالم على الذمي
باب تَحرِيمِ التَّسليمِ علَى الْكُفَّارِ و أَصحابِ الْملَاهي و نَحوِهم إِلَّا  49•

هِملَيع ةِ الرَّديفكَي ةٍ وضَرُورل

• 15686- 1- »3 « دمنْ أَحى عيحنِ يب دمحنْ مع قُوبعنُ يب دمحم
بنِ محمد بنِ عيسى عنْ محمد بنِ يحيى عنْ غياث بنِ إِبـرَاهيم عـنْ   

قَالَ أَميرُ الْمـؤْمنينَ ع لَـا تَبـدءوا أَهـلَ الْكتَـابِ      : أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ
.و إِذَا سلَّموا علَيكُم فَقُولُوا و علَيكُم -بِالتَّسليمِ

• 

 77: ، ص12 وسائل الشيعة، ج
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السالم على الذمي
و عنْه عنْ عبد اللَّه بنِ محمد عنْ علي بنِ الْحكَمِ » 4« -2 -15687 •

تَقُولُ في الـرَّد  : عنْ أَبانِ بنِ عثْمانَ عنْ زرارةَ عنْ أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ
لَامس يرَانالنَّص و يودهلَى الْيع.

 77: ، ص12 وسائل الشيعة، ج
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السالم على الذمي
و عنْه عنْ أَحمد بنِ محمد عنِ ابنِ فَضَّـالٍ عـنِ   » 5« -3 -15688 •

ابنِ بكَيرٍ عنْ برَيد بنِ معاوِيةَ عنْ محمد بنِ مسلمٍ عنْ أَبِي عبد اللَّـه ع  
.و النَّصرَاني و الْمشْرِك فَقُلْ علَيك -إِذَا سلَّم علَيك الْيهودي: قَالَ

و رواه ابنُ إِدرِيس في آخرِ السرَائرِ نَقْلًا منْ كتَابِ عبد اللَّه بـنِ بكَيـرِ   •
 ثْلَهنَ مينِ أَع1«ب«.
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السالم على الذمي
و عنْ علي بنِ إِبرَاهيم عنْ أَبِيه عنِ ابنِ أَبِي عميرٍ » 2« -4 -15689•

دخَلَ يهودي علَى : عنْ عمرَ بنِ أُذَينَةَ عنْ زرارةَ عنْ أَبِي جعفَرٍ ع قَالَ
هنْدشَةُ عائع ص و ولِ اللَّهسر-     ـولُ اللَّـهسفَقَـالَ ر كُملَيع امفَقَالَ الس

كُملَيص ع- كثْلَ ذَلخَلَ آخَرُ فَقَالَ مد لَـى    -ثُمع دـا ركَم هلَيع فَرَد
بِهاحص- كثْلَ ذَلخَلَ آخَرُ فَقَالَ مد ا  -ثُمص كَم ولُ اللَّهسر هلَيع فَرَد

هيباحلَى صع در- شَةُ فَقَالَتائع تبفَغَض-   و الْغَضَـب و امالس كُملَيع
ودهشَرَ الْيعا منَةُ يالْخَنَازِيرِ -اللَّع ةِ ورَدةَ الْقا إِخْوي-
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السالم على الذمي
إِنَّ الْفُحش لَو كَانَ ممثَّلًا لَكَانَ مثَـالَ   -فَقَالَ رسولُ اللَّه ص يا عائشَةُ •

ءوس- انَهقَطُّ إِلَّا ز ء لَى شَيع وضَعي إِنَّ الرِّفْقَ لَم*-    نْـهع رْفَـعي لَم و
قَطُّ إِلَّا شَانَه-     هِملإِلَـى قَـو تعـمـا سأَ م ولَ اللَّهسا ري قَالَت-   ـامالس

فَـإِذَا   -أَ ما سمعت ما رددت علَيهِم فَقُلْـت علَـيكُم   -علَيكُم فَقَالَ بلَى
كُملَيع لَامفَقُولُوا س ملسم كُملَيع لَّمرٌ فَقُولُـوا   -سكَاف كُملَيع لَّمفَإِذَا س

كلَيع.

: ، ص7 كتاب العين، ج. (زانه الحسن يزينه زينا. نقيض الشين: الزين*•
387 (
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السالم على الذمي
و تَقَدم ما يدلُّ علَى الرَّد علَى الْمسلمِ بِصيغَةِ و علَـيكُم السـلَام   : أَقُولُ •

»3 «    ـخَ وـلُ النَّستَمحـذَا يه رَةِ واتتَوالْم اتايي الرِّوةُ فذْكُورالْم يه و
يحتَملُ أَنْ يكُونَ الْغَرَض منْه التَّصرِيح بِلَفْظ السلَامِ و عدمه مـنْ غَيـرِ   

لَمأَع اللَّه ازِ ووانِ الْجيبل يرِ أَوالتَّأْخ يمِ وظَةِ التَّقْدلَاحم.
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السالم على الذمي
• 15690- 5- »4 «   ـيلـنِ عب دمحنْ مع دمحنِ مب دمنْ أَحع نْهع و

   ـدبنْ أَبِـي عكْرَمٍ عنِ ممِ بالنْ سع يدالْأَس دمحنِ منِ بمالرَّح دبنْ  عع
فَقَالَ رسولُ اللَّه  -مرَّ يهودي بِالنَّبِي ص فَقَالَ السام علَيك: اللَّه ع قَالَ
كلَيص ع-  توبِـالْم كلَيع لَّما سإِنَّم هابحفَقَالَ أَص-    تـوفَقَـالَ الْم

كلَييثَ -عدالْح تددر ككَذَل ص و فَقَالَ النَّبِي.
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السالم على الذمي
و عنْ عدةٍ منْ أَصحابِنَا عنْ أَحمد بنِ محمد بـنِ  » 1« -6 -15691 •

سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنِ : خَالد عنْ عثْمانَ بنِ عيسى عنْ سماعةَ قَالَ
يــرَانالنَّص و يــودهالْي-  ــوه ــلِ ولَــى الرَّجوا عــلَّمإِذَا س شْــرِكالْم و

سالج- كُملَيقُولُ عفَقَالَ ي هِملَيع رُدي أَنْ يغنْبي فكَي.
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السالم على الذمي
و عنْ أَبِي علي الْأَشْعرِي عنْ محمد بنِ سالمٍ عنْ » 2« -7 -15692 •

: أَحمد بنِ النَّضْرِ عنْ عمرَ بنِ شمرٍ عنْ جابِرٍ عـنْ أَبِـي جعفَـرٍ ع قَـالَ    
فَـدخَلُوا علَـى أَبِـي     -أَقْبلَ أَبو جهلِ بنُ هشَامٍ و معه قَوم منْ قُـرَيشٍ 

فَادعه فَلْيكُف عنْ آلهتنَا و  -»3«طَالبٍ فَقَالُوا إِنَّ ابنَ أَخيك قَد آذَانَا 
نْ إِلَهِهع نَكُف- اهعص فَد ولِ اللَّهسبٍ إِلَى رو طَالثَ أَبعا  -قَالَ فَبفَلَم

فَقَالَ السلَام علَى منِ اتَّبـع   -دخَلَ النَّبِي ص لَم يرَ في الْبيت إِلَّا مشْرِكاً
.الْهدى الْحديثَ
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السالم على الذمي
محمد بنُ إِدرِيس في آخرِ السرَائرِ نَقْلًا منْ رِوايةِ » 4« -8 -15693 •

أَبِي الْقَاسمِ بنِ قُولَويه عنِ الْأَصبغِ قَالَ سمعت عليـاً ع يقُـولُ  سـتَّةٌ لَـا     
ــود هالْي هِمــي ــلَّم علَ ــي أَنْ تُس غنْبي-  و ــرْد ــحاب النَّ أَص ى وــار النَّص و

و الْمتَفَكِّهـونَ بِسـب    -و أَصحاب خَمرٍ و بـرْبط و طُنْبـورٍ   -الشِّطْرَنْجِ
رَاءالشُّع و اتهالْأُم.
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السالم على الذمي
عبد اللَّه بنُ جعفَرٍ الْحميرِي في قُرْبِ الْإِسنَاد عنِ » 1« -9 -15694 •

السنْدي بنِ محمد عنْ أَبِي الْبخْتَرِي عنْ جعفَرِ بنِ محمد عـنْ أَبِيـه أَنَّ   
و إِنْ  -بِالسـلَامِ » 2«لَا تَبدءوا الْيهود و النَّصارى : رسولَ اللَّه ص قَالَ

كُملَيفَقُولُوا ع كُملَيوا علَّمس-  ملَا تُكَنُّـوه و موهحافلَا تُص إِلَّـا أَنْ   -و
كتُضْطَرُّوا إِلَى ذَل.

و تَقَدم ما يدلُّ علَى النَّهيِ عنِ السلَامِ علَى أَصحابِ الْملَاهي و : أَقُولُ •
 موِه3«نَح« .
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