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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 
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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 



16

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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إن أسلم الذمي 
و إن أسلم قبل أن يختار اإلمام شيئا سقط عنه إال ما يوجب القـود و  •

الحد فإن أصحابنا رووا أن إسالمه ال يسقط عنه الحد، و إن أسلم بعد 
أن استرقه اإلمام لم ينفعه إسالمه،

 44: ، ص2 المبسوط في فقه اإلمامية، ج
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إن أسلم الذمي 
قد بينّا أنّ من انتقض أمانه، يتخير اإلمام فيه بين المنّ و القتـل  : مسألة•

فإن أسلم قبل أن يختار اإلمام فيه شـيئا،  . »2«و االسترقاق و الفداء  
. سقط عنه ذلك كلّه إلّا ما يوجب الحد و القود أو استعادة ما أخذ

فإنّ أصحابنا رووا أنّ إسالمه ال يسقط عنه : -رحمه اللّه -قال الشيخ•
 3«الحد« .

. أنّه حقّ ثبت في ذمته، فال يسقط باإلسالم، كالدين: و وجهه•
و لو أسلم بعد أن استرقّه اإلمام، لم ينفعه إسالمه في ترك االسترقاق، •

. و كذا المفاداة

  88: ، ص15 منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج
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إن أسلم الذمي 
المسألة الثانية إذا أسلم الذمي بعد خرق الذمة قبل الحكم فيـه سـقط   •

الجميع أي القتل و االسترقاق و المفاداة و غيرها أيضا مما كان عليـه  
حال الكفر عدا القود و الحد مع فعل موجبهما  و استعادة ما أخذه مـن  
المال كما في المنتهى و محكي التـذكرة، بـل عـن المبسـوط سـقوط      

إن أصحابنا رووا أن إسالمه ال يسقط : األخير من المستثنى، لكن قال
عنه الحد،

 278: ، ص21 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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إن أسلم الذمي 
و ظاهره شهرة الرواية أو اإلجماع عليها فال تحتاج حينئذ إلى جـابر   •

في إثبات الحد الذي من فحواه يستفاد حكم األخيرين أيضا، أو مـن  
عدم القول بالفصل، مضافا إلى األصل المقتضي كونها كالدين الذين ال 

يسقط باإلسالم، 
مخصوص بذلك بنـاء علـى شـموله لهـا،     » 1«و حينئذ فخبر الجب •

و لو أسلم بعد االسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلـك عنـه بـال    . فتأمل
.خالف أجده فيه، بل و ال إشكال، لألصل، و اللّه العالم

 278: ، ص21 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، 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
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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