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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 



13

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 
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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 السـالم علـى الـذمي ابتـداء، و قيـل يحـرم، و هـو         10مسألة •

ينبغي أن يقتصـر فـي الجـواب    **و لو بدأ الذمي بالسالم  ،*أحوط
و يكره إتمامه ظاهرا،» عليك«  على قوله

• 
.وجوبا*•
يجب جوابه إال أن اليعلم أن سالمه تحية فاليجب جوابه و ينبغي أن يقتصر **•

.في الجواب على قوله عليك

504-503: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 



19

السالم على الذمي
و لو اضطر المسـلم إلـى أن يسـلم عليـه أو يـتم جوابـه جـاز بـال         •

ترك السـالم عليـه    ****و أما غير الذمي فاألحوط ،***كراهية
إال مع االضطرار و إن كان األوجه الجواز على كراهيـة، و ينبغـي أن   

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

.وال منع***•
.وجوبا فاليجوز السالم عليه ابتداء علي األحوط****•

504-503: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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اضطرارأهل الذمة إلى أضيق الطرق

: و روى عن النبي صلى اهللا عليه و آله و سلم أنه قال في أهل الذمـة •
ال تبدؤهم بالسالم و اضطروهم إلى أضيق الطرق،

 45: ، ص2 المبسوط في فقه اإلمامية، ج
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اضطرارأهل الذمة إلى أضيق الطرق

و روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، أنّه قـال فـي أهـل الذمـة ال     •
تبدءوهم بالسالم، و اضطروهم إلى أضيق الطرق، و ال تسـاووهم فـي   

.»5«المجالس 

 475: ، ص1 السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج
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اضطرارأهل الذمة إلى أضيق الطرق
و يكره أن يبدأ  المسلم الذمي بالسالم و يستحب أن يضطر إلى أضيق •

الطرق  

بمعنى منعهم من جادة الطريق إذا اجتمعـوا هـم و المسـلمون فيـه، و     •
اضطرار هم إلى طرفه الضـيق بحيـث ال يقعـون بـه فـي وهـدةٍ و ال       

. يصدمون جدارًا
  316: حاشية شرائع اإلسالم، ص                                  •

 302: ، ص1 شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام، ج
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اضطرارأهل الذمة إلى أضيق الطرق
بمعنى منعهم من جادة الطريق إذا اجتمعوا هم و المسلمون فيه، و ) 1(•

ال «: اضطرارهم إلى طرفه الضيق لقوله صلّى اللّه عليه و آلـه و سـّلم  
تبدؤوا اليهود و النصارى بالسـالم، فـإذا لقيـتم أحـدهم فـي طريـق       

و ليكن التضييق عليهم بحيـث ال يقعـون فـي    . »فاضطّروه إلى أضيقه
و لو خلت الطريق من مـرور المسـلمين   . وهدة، و ال يصدمون جدارا

. فال بأس بسلوكهم حيث شاؤوا

  77: ، ص3 مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، ج 



24

اضطرارأهل الذمة إلى أضيق الطرق
يكره ان يبدأ الذمي بالسالم؛ و يسـتحب أن يضـطر إلـى    : ح] الثامن[•

). 4(أضيق الطرق و يمنع من جادة الطريق

منعـه مـن صـدر    : هذا مع استطراق المسلمين ال مطلقا، و المـراد ) 4(•
.الجادة ليضطر إلى جانبها، فيضيق عليه

)  459: ، ص3 جامع المقاصد في شرح القواعد، ج(                            •

  513: ، ص1 قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام، ج
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