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المقدمة
بسم اهلل الرزت  ن الريمم امحد هلل االلةاة االسةاـ لى الرولؿ ابمعولث رزت لىولبمُت الى للو اصحالبو لى
يلـ ال ي ن.
ابو  ،فإف م ن ابمفلىمم األولوم ُب الفكر السملوي امح يث ىل مفهلـ ابملاطن  ،يمث بىلر ي يثلً بلل ظمقراطم
اال اؿ ابمستا ث لى صوس قلمم  ،امع صف ابم لاطن مل تك ن دائدل توٍت ابمسلااة ُب امحقلؽ مع اختةاؼ الثراة ااجلنس
االورؽ ،لال صهنل حلرت صولول لتلزيع امحقلؽ االلاجعلت ُب ال اؿ امح يث  ،لذا بلت م ن الضراري بملف ملقف اإلوةاـ
منهل ،ىل لنو ينظر لى ابملاطنُت نظرة متسلاي ُب امحقلؽ االلاجعلت ،صـ صنو طمتىف بمنهم يسب اختةاؼ صديلهنم

اموتق اهتم؟ اىل اإلوةاـ يؤم ن صولولً هبذا ابمفهلـ صـ صنو خمللف بمعلدئو؟
الل رجونل لى زم ن الرولؿ حى اهلل لىمو اوىم ال نرى مل يستلجب ىذه التسلؤالت ،يمث لف وكلف ابم ين
مبختىف صطملفهم كلنلا يتدتولف حبقلؽ ابملاطن  ،امنهل زتلي ال ال هلم ،مقلبل صداء ااجعلهتم ُب ال فلع لنهل ،اكلف
لخةاؿ بوض يهلد ابم ين بذلك اللاجب ااتفلقهم وراً مع قريش ىل ابمربر حمللربتهم الجةائهم ،امل يك ن السعب اختةاؼ
ال ي ن قطولً ،يمث دتتع صىل الكتلب اغَتىم م ن صتعلع ال يلنلت األخرى غَت السدلاي ُب خمتىف لملرات ابمسىدُت لى
امت اد تلريخ اإلوةاـ بكلمل يقلقهم ،اكلنلا صيراراً ُب دملرو طقلوهم اشولئرىم.
الك ن صثَتت ُب اآلان األخَتة مشكى األقىملت ام ى حلف يقلؽ غَت ابمسىدُت ُب اإلوةاـ ،صا لى صي م ى
يؤم ن اإلوةاـ بلبملاطن ايوطي اآلخري ن يقلقهم ،اذلك ألوعلب؛ منهل مل يتوىق بتلرفلت بوض ابمسىدُت الذي ن مل
يفهدلا دينهم ،امنهل يق بوض امحلق ي ن لإلوةاـ احملال تشليو يقلئقو.
كدل صف مسأل صخذ اجلزي م ن صىل الذم صيضلً فتات بلبلً لىفريقُت كي يثعتلا م ن خةاهلل التدليز الذي ي للنو ُب
اإلوةاـ بُت ابمسىدُت اغَتىم.
الىمو رملاؿ ُب ىذا العاث بملف مفهلـ ابملاطن ام ى قعلهلل ُب الشريو اإلوةامم اانسجلمهل مع معلدئهل
اتوللمدهل .كدل صننل نلضح مفهلـ اجلزي اتأرطمهل االوى م ن اضوهل ،انتطرؽ لى بملف الفئلت اليت تؤخذ منهل ،المكلنم
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توطمىهل صا لب اهلل بلضع ب ائل هلل .كدل صف ال راو ىذه حتلاؿ اإلجلب ل ن األوئى اليت تثلر ،كي تكلف للئقلً صملـ
حتقمق ابملاطن لن تطعمق الشريو .
برد بوض جهى ابمسىدُت اكذلك امحلق ي ن لى اإلوةاـ ُب حملاالهتم لتشليو
اتأٌب صشمم ىذا ابملضلع ُب صنو يقلـ ِّ
حلرة اإلوةاـ بزلدهم اجلد التدليز ُب اإلوةاـ لى صولس ال ي ن إللطلء امحقلؽ األولوم ال نملي لىدلاطنُت .كدل صنو
يكشف الستلر ل ن جلانب مهد دمل يتوىق بلجلزي اىي مستلرة ل ن كثَت م ن ابمسىدُت ايىت لد ن يتا ثلف بلوم
اإلوةاـ.
الىمو فإف طعمو العاث تقتضي تقسمدو لى مق م اصربو معليث اخلدت :
ففي ابمق م نعُت صى اؼ العاث اصشممتو..
اُب ابمعاث األاؿ نتا ث ل ن ابملاطن مفهلملً انشأة.
اُب ابمعاث الثلين نتا ث ل ن ابملاطن ُب اخلطلب اإلوةامي.
نعُت مفهلـ اجلزي االفئلت اليت تؤخذ منهل.
اُب ابمعاث الثللث ِّ

اُب ابمعاث الرابع نتا ث ل ن لى صخذ اجلزي المكلنم اضع ب ائل هلل.
اُب اخللدت نعُت صىم النتلئج انورض بوض التلحملت.
المبحث األول :المواطنة مفهوماً ونشأة

ابملاطن مبونلىل الىغلي الوريب مشتق م ن اط ن ،االلط ن ىل ابمنزؿ الذي يقمم فمو اإلنسلف ،اىل ملطنو احمىو،
ااط ن بلبمكلف اصاط ن :صقلـ ،اصاطنو :اختذه اطنل ،اصاطنت األرض ااطنتهل ااوتلطنتهل ،صي :اختذهتل اطنل ،اتلطُت
النفس لى الشيء كللتدهم (ٔ).
اابملاطن بلفتهل ملطىالً مولحراً توريب لىفظ ) (Citizenshipاليت توٍت  -كدل تشَت دائرة ابمولرؼ الربيطلنم : -
"لةاق بُت فرد ادال كدل ضم دىل قلنلف تىك ال ال  ،متضدن مرتع م ن امحري امل يلليعهل م ن مسؤالملت ،اتسعغ لىمو
يقلقلً وملوم  ،مثل :يقلؽ االنتخلب اتليل ابمنلحب الولم " .اممزت ال ائرة بُت ابملاطن ااجلنسم اليت غللعلً مل

تستخ ـ ُب لطلر الًتادؼ ،لذ لف اجلنسم تضد ن بلإلضلف لى ابملاطن يقلقلً صخرى ،مثل امحدلي ُب اخللرجُ ،ب يُت مل
دتمز ابملولل ال الم املولل كللَت األمريكم بُت اجلنسم اابملاطن  ،فلبملاطن ُب (ابملولل ال الم ) ىي لضلي كلمى ُب
دال صا بوض اي ات امحكم ،اتؤك ابملولل صف ابملاطنُت ل يهم بوض امحقلؽ مثل يق التلليت ايق تليل ابمنلحب
الولم اكذلك لىمهم بوض اللاجعلت ،مثل ااجب دفع الضرائب اال فلع ل ن بى ىم"(ٕ).

(ٔ ) ينظر :النهلي ُب غريب األثر ،صبل السولدات ابمعلرؾ ب ن حمد اجلزري (٘ ،)ٕٖٓ /لسلف الورب ،اب ن منظلر (ٖٔ.)ٗ٘ٔ /
(2) Encyclopedia, Book international nnica. Inc, The New Encyclopedia peered, Britannica, Vol. 20. pp140-142
World Book international, The World Book Enyclopedia, London World Book Inc ,(n-d) Vol 4 p.15.
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توعَتا ل ن اللالء ااالنتدلء اليت ترتعط مب نم اإلنسلف ،ق نشأ منذ تشكل
الَ َّدل كلف مفهلـ ابملاطن بللتعلره ً
التجدولت اإلنسلنم  ،فإف تطلره اجت ُّده ق حتقَّق م ن خةاؿ التغمَت االتا يث ُب ااقع العمئ اإلنسلنم ُب تفللةاهتل
ابمرتعط بلتِّسلع رقو التد ف ن تمج الي اإلنسلف ،يىت صضات ثقلف تستللب منظلم متكلمى م ن امحقلؽ االلاجعلت
اليت تتَّسع اتضمق يسب درج التاضر اليت بىغهل اجملتدع ُب تكرظمو اتلقَته إلنسلنم اإلنسلف.
اق اقًتف مع ص ابملاطن حبرك نضلؿ التلريخ اإلنسلين م ن صجل الو ؿ اابمسلااة ااإلنللؼ .اكلف ذلك قعل صف
يستقر ملطىح ابملاطن امل يقلربو م ن ملطىالت ُب األدبملت السملوم االفكري  ،اتللل النضلؿ اصخذ شكل
امحركلت االجتدللم منذ قملـ امحضلرات قعل لالؼ السنُت ،يمث صوهدت تىك امحضلرات امل انعثق لنهل م ن
صي يلللجملت وملوم ُب اضع صوس لىاري اابمسلااة .اصفرزت تىك التجلرب التلرطمم مولين خمتىف لىدلاطن فكراً
ادملرو تفلاتت قربلً ابو اً .ايىت ُب التلريخ ابمولحر تنللت لفرازات مفهلـ ابملاطن حبسب التملرات الفكري السملوم
ااالجتدللم اليت ال ظمك ن قراءهتل افهدهل انق ىل مبوزؿ ل ن الظراؼ احملمط هبل(ٔ) ،ام ن ٍب ال ظمك ن التأحمل السىمم
بمفهلـ ابملاطن بللتعلره نتلجلً لفكر ااي معسط ،السمل بللتعلر صنو نشأ اسمل ُب ظل حملض ن فكري متو دة تنللت نظريلهتل
القلئ ىل بل اظراؼ تشكىهل لى ابمستلى احملىي االقلمي اال ايل.
اجملرد ،اذلك م ن خةاؿ
لك ن َّ
تطلر مفهلـ ابملاطن ُب الولر امحلضر يىت صضا يرتكز لى دلم العو اإلنسلين َّ
ْ
ِ
ايتلاء االنتدلءات ال ينم االورقم  ،ااالثنم االطلئفم  ،بل امولداهتل اكأهنل م ْو َلؿ ى ٍـ لثقلف ابملاطن  ،اىل ام ن داف شك

منظلر خلطئ؛ ذلك صف تلازف منظلم امحقلؽ االلاجعلت اليت تتضدنهل الثقلف ابملاطنم يستىزـ دلدهل م ن خةاؿ القمم
اابمعلدئ ااألخةاؽ اليت تستد مل ريتهل افللىمتهل ابمؤثرة م ن خةاؿ العو ال يٍت ا ِ
القمَدي ،فإذا كلف لىقلانُت اللضوم
ال ار األىم ُب حت ي لنلحر ابملاطن  ،فكمف ظمك ن جتلىل دار الشرائع السدلاي ُب ىذا اجمللؿ؟!
المبحث الثاني :المواطنة في الخطاب اإلسالمي

م ن اهتلملت بوض الكتلب اابمثقفُت ُب الغرب ،بل ابوض الكتلب الوىدلنمُت ُب ال اؿ اإلوةامم صف اإلوةاـ مل
يراع ابملاطن ُب ال ال اليت صقلمهل ،اكلف فمهل دتليز بُت وكلهنل ابمسىدُت اغَتىم م ن صحالب ال يلنلت اابمذاىب
األخرى ،لذ ي دت مفهلمي ابملاطن ااهللي لى صولس االنتدلء لى ي ن اإلوةامي فقط ،الىمو ضمكدلف بأف اإلوةاـ
يولرض ابملاطن  ،اصف األخَتة ال تنسجم مع األنظد اإلوةامم .
مللدره ااثلئقو ىذا االدللء ،اتؤك لى بطةانو،
اىم بذلك صمهىلف صا يتجلىىلف يقلئق التلريخ اليت ت يض
ُ
بل ىي تشَت لى صف العنلء األاؿ لى ال اإلوةامم يُت كلنت ُب طلرىل اجلنمٍت ،ق ًب تأومسو لى مفهلـ ابملاطن م ن
خةاؿ حت ي ىلي االنتدلء لى ال جلدمع رلمتهل م ن خةاؿ حت ي امحقلؽ االلاجعلت.

(ٔ) ينظر :ابملاطن اال ظمقراطم ُب العى اف الوربم  ،بشَت نلفع ،مسَت الشدَتي ،لىي خىمف الكلاري الخراف (ص .)ٗٓ -ٖٙ
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فد ن يراجع اللثلئق التلرطمم اليت تتا ث ل ن تأومس ال ال اإلوةامم بو انتقلؿ الرولؿ حى اهلل لىمو
اوىم م ن مك ابمكرم لى ابم ين ابمنلرة قعل صربو لشر قرنل صم مفهلـ ابملاطن ق صروي ُب ابمنطىقلت األولوم لى ال
اإلوةامم ؛ فلبم قق ُب مضدلف اللامف اليت اضوهل الرولؿ حى اهلل لىمو اوىم االيت ىي صاؿ دوتلر ُب اإلوةاـ
يرى فمهل مع ص ابملاطن م ن خةاؿ ىلي االنتدلء.
االلامف اليت تو ُب نظر ابمؤرخُت االعليثُت االقلنلنمُت م ن صىم اثلئق التلريخ الوريب اإلوةامي ،بللتعلرىل صاؿ
صشكلؿ التنظمم السملوي ااإلداري ااالجتدللي لى ال  ،صروت مفهلـ ابملاطن لرلليل ال ال داف النظر لى االنتدلء ال يٍت
االقعىي(ٔ) ،م ن خةاؿ لرضهل لشولر ابمسلااة ُب التكللمف ال نملي جتله ال ال جلدمع رلليلىل ،ام ن ابموراؼ صف ابمسلااة
ىي صاى مق ملت ابملاطن ابمؤوس لى امحري اال ظمقراطم ُب الورؼ اإلنسلين ابمولحر.
اتأٌب صشمم تىك اللثمق ُب صهنل ي دت لىقلى االفوللملت االجتدللم ُب ابم ين ابمنلرة لى خمتىف مكلنلهتل القعىم
اال ينم يقلقًل اااجعلت جتله ىذه ال ال الللم ة ،يمث ي دت اللامف الوةاقلت بُت السىط اصفراد اجملتدع داخل
ابم ين لى تنلللهتم ال ينم االقعىم  ،ارمست لةاقلت اجملدلللت مع مؤوسلت ال ال النلشئ  ،فق نلت لى صف
"المهلد صم اابمسىدُت صم " (صي :صم الوقم ة) ،اصف "ابمسىدُت االمهلد صم " (ىي صم السملو صا ابملاطن ) بللتوعَت
امح يث ،صي شركلء ُب نظلـ وملوي ااي طملهلم يقلقل متسلاي بللتعلرىم صىل كتلب اصىل ذم  ،صي ملاطنُت يلمىُت
جلنسم ال ال ابمسىد م ن غَت ابمسىدُت .اهبذا صوقطت ىذه ال ال االنتدلء لى القعىم  ،اجتلازىل لى اإلنسلنم كلمى ،
فأمسَت اللامف تىك الكتى اجلدللم بلألم  ،اصلطت اللامف كل
كدل رتوت ابمسىدُت االمهلد ُب دال ااي ةْ ،
صفرادىل يقلؽ ابملاطن ُب ىذه ال ال (ٕ).
ابمّنت اللامف حراي مفهلـ ابملاطن بللنسع لسكلهنل م ن صتعلع ال يلن المهلدي  ،يُت ي دت هلم ااجعلت
ايقلقًل كدل ىي لىدسىدُت ُب زتلي ال ال اصمنهل ،اىذا مل حرح بو النص "الف لى المهلد نفقتهم ،الى ابمسىدُت

نفقتهم ،الف بمنهم النلر لى م ن يلرب صىل ىذه اللامف  ،الف بمنهم النلح االنلما االرب ،داف اإلٍب".
كدل اضوت اللثمق ال وتلري يقلقًل اااجعلت لىدلاطنُت ُب ال ال داف دتممز ،فجلء ُب اللامف "النو م ن تعونل م ن
يهلد فإف لو النلر ااألولة ،غَت مظىلمُت اال متنلحري ن لىمهم".
كدل اضوت اللامف صوس ال ال امح يث  ،االقلال ال ظمقراطم لى ال اإلوةامم  ،اُب مق متهل ابمسلااة بُت رتمع رلليل
ال ال  ،اىذا صولس مفهلـ ابملاطن ُب النظم ال ظمقراطم  ،اصلطت ابمثلؿ امحقمقي لىاري اليت ال تزاؿ اإلنسلنم تعاث
لنهل لى يلمنل ىذا.

(ٔ) نقةاً ل ن جمى الللي اإلوةامي (ٕٖ٘ ) ،مقلؿ لزي وىطلف بونلاف :مفهلـ ابملاطن ُب ال ال اإلوةامم . ٕٓٔٓ-ٜ-ٖ .
(ٕ ) مقلل ػ لى ػ كتلر راش ػ الغنلشػػي ،بون ػلاف اإلوػػةاـ اابملاطن ػ إلوػػةاـ اابملاطن ػ لى ػ اجلزيػػرة نػػت .السػػعت ٕٔ ٖٔٗٔ/ٚ/ىػ ػ  -ابملافػػق
ٖ ٕٓٔٓ/ٚ/ـ
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اي دت اللامف كمفم الوةاق مع القلى ابمولدي هلل ،فدنوت لقلم لةاقلت جتلري صا مللم صا خلح مع ىؤالء
األل اء(ٔ).
مؤوسل ل ال  ،بأاؿ سملذج
اق قلؿ الفمىسلؼ الفرنسي راجمو جلرادي" :جلء النيب منذ للـ ٕٕٙىػ اق صحعح
ً
لىدجتدع امل يك ن مورافًل م ن قعل ،اىل لمس جمتدع القعمى القلئم لى رابط ال ـ ل ى الع ا ،اال يقلـ لى االلتللؽ

بلأل رض ل ى امحضر ،اىل لمس (صم ) بلبموٌت الغريب لىكىد  ،يوتد لى اي ة األرض ل ى امحضر صا ابمللح
االقتللدي صا الىغ صا التلريخ (صي لى موطملت لرقم اجغرافم اتلرطمم متلى بلبملضي) ،السمل جمتدع ديٍت يقلـ لى
السوي ابمشًتؾ ُب للةاء شأف اهلل"(ٕ).
اىكذا ُب السملؽ اإلوةامي دتتّع صىل ال يلنلت ااأللراؽ ابمختىف حبقلؽ ابملاطن ُب ظل يكلملت لوةامم لرب
تلريخ اإلوةاـ الذي برئ م ن يراب اإلبلدة ااالضطهلد ال يٍت صا الورقي ،ب ءا ب ال ابم ين اليت تأوست لى ال وتلر
ابمشلر للمو ،يمث دتتع وكلف ابم ين م ن غَت ابمسىدُت حبقلؽ ابملاطن امنهل زتلي ال ال هلم ،مقلبل صدائهم ااجعلهتم ُب
ال فلع لنهل ،اكلف لخةاؿ بوض يهلد ابم ين بذلك اللاجب ،لذ حتللفلا ورا مع الو ا القرشي الذي غزا ابم ين مسته فل
نظلمهل الللم  ،ىل مربر حملربتهم الجةائهم ،المس السعب اختةاؼ دينهم كدل يري بوض امحلق ي ن صا اجللىىُت صف
ٍ
حبقلؽ غعطهم لىمهل يىت صىل
يللراه(ٖ) ،يمث دتتولا ُب خمتىف لملرات ابمسىدُت لى امت اد تلريخ اإلوةاـ
اإلوةاـ(ٗ).

(ٔ ) اق صفلض الكةاـ ُب ىذه اللثمقػ كثػَت مػ ن الوىدػلء اابمستشػرقُت الىدزيػ راجػع :لمػلف األثػر ُب فنػلف ابمغػلزي االشػدلئل االسػَت ،البػ ن
وم النلس .ازاد ابمولد ُب ى ي خَت الوعلد  ،اب ن القمم .االسَتة النعلي  ،صبل حمد ب ن لع ابمىك اب ن ىشلـ .االلثلئق ال الم ابمونم
حبقلؽ اإلنسلف ،حمد شريف بسملين .االتلريخ اإلوةامي ملاقػف الػرب ،لعػ الوزيػز بػ ن لعػ اهلل امحدمػ ي .انظػرة ج يػ ة ُب وػَتة
رولؿ اهلل،كلنستلنس جملرجمل :تررت  :حمد التلذمي .
(ٕ) نقةاً ل ن جمى الللي اإلوةامي (ٕٖ٘ ) ،مقلؿ لزي وىطلف بونلاف :مفهلـ ابملاطن ُب ال ال اإلوةامم .
(ٖ ) لذ م ن ابموىلـ ل ى ابمؤرخُت صنو كلف بُت ابمسىدُت االمهلد توه بلل فلع ابمشًتؾ ل ن ابم ين ض صي الت اء خلرجي ،الى المهػلد صف
يتفقلا مع ابمؤمنُت مل داملا حملربُت ،الك ن بو صف جتدوػت ُب الوػلـ اخلػلمس مػ ن اهلجػرة صكػرب قػلة مولديػ لىدسػىدُت ُب ذلػك اللقػت
لىقضػلء لىػمهم داخػل ابم ينػ  ،اصيلطػت جمػلش األيػزاب بلبم ينػ ُب لشػرة لالؼ مقلتػل مػ ن مشػركي قػريش اقعلئػل غطفػلف اصشػػجع
اصو افزارة ابٍت وىمم ،لى يُت مل يزد ل د ابمسىدُت لى ثةاث لالؼ مقلتل ،اكلف ابمتلقع صف ينضم يهلد بٍت قريظ لى حفلؼ
دتلمػل!
ابمسىدُت ض القلات الزايف لى ابم ين بنلء لى نللص ابمولىػ ة ابمربمػ بػُت الفػريقُت ،لكػ ن الػذي يػ ث ىػل لكػس ىػذا ً
فىم ِ
تكتف بنل قريظ مبجرد السىعم  ،فق فلجئ ابمسىدلف هبم لذ خلنلىم ُب صخطر صاقلت حمنتهم ،امل يرللا لىوهلد يرم ُ ،ب وعمل
تلمل .الىدزي راجع :تلريخ األمػم اابمىػلؾ ،لىطػربي ٕ .٘ٛٚ /اوػَتة ابػ ن ىشػلـ ٔ/
التوجمل بساق ابمسىدُت االقضلء لىمهم قضلء ِّ
ٔ٘ .الملف األثر ،الب ن وم النلس ٕ ٛٗ/اجمدلل اللثلئق السملوم لىوه النعلي ااخلةاف الراش ة ،حمد زتم اهلل.
(ٗ) مقلل ػ لى ػ كتلر راش ػ الغنلشػػي ،بون ػلاف اإلوػػةاـ اابملاطن ػ إلوػػةاـ اابملاطن ػ لى ػ اجلزيػػرة نػػت .السػػعت ٕٔ ٖٔٗٔ/ٚ/ىػ ػ  -ابملافػػق
ٖ ٕٓٔٓ/ٚ/ـ
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الذا كلف االنتدلء لىلط ن ل َّ م ن ابموليَت ابمهد لىدلاطن يسب مل بنمت لىمو ال اؿ امح يث  ،فإف ابمسىدُت ىم
الذي ن الب صف يفتخراا هبذا االنتدلء ،يمث لف الشريو مل تَػْن َو ل ن امحب االلالء لىلط ن ،بل لف النللص الشرلم تشجونل
لى يب اللط ن كدل التربت اإلخراج منو ُب منزل القتل ولاء بسلاء ،اقررت صف اخلراج م ن اللط ن قهراً نُلرة لى ي ن م ن
خرج م ن اطنو ،فإنو يستاق نُلرة اهلل لو(ٔ).
صلى مراتب اإليثلر ،كدل صك ت لى صف م ن َ

اُب ظل اتسلع نطلؽ حت يلت اللاقع ابمولحر الذي شللت فمو ابمفلىمم الغربم ُب ابملاطن اابمدلرو السملوم  ،فإف
تسلرع
التجرب الوتم ة ابمدت ة ألم اإلوةاـ ال ينعغي القفز لىمهل ،الك ن ينعغي تطليرىل افق متطىعلت الولر ُب ظل ُ
ابم نم اامح اث  .امل يفرضو شكل ال ال ابمولحرة م ن قلانُت اتشريولت ،ىذا مقعلؿ امريب بو ،صمل تللر اللالء لىلط ن

يسهل موو حتليل ىذا اللالء ابمعللغ فمو لى وىو يُقتض هبل الغرض ،فد ن ي فع صكثر ،فسمعلع
بةا دي ن فدرفلض ،كدل صنو ُ
اللط ن لو ،لك ن اللالء ال يٍت يعق ضلبطًل لإلنسلف ،يلفظًل لو م ن ابمزاي ة االتسىمع ،ابمع مللح بى ه اقلمو لىدللح
اخللح .
ام ن جلنب لخر ،فإف تقرير التولمل مع ابموطملت اابمستج ات منلط بللوىدلء اصحالب القرار ،فهم صدرى
بأاضلع النلس اصيلاهلم ،الىمهم لن اختلذ القرار مراللة بملىا ِ
الكملف اإلوةامي ُب ذلك.
فدثةاً ىنلؾ م ن يرى لبلي صملر ُب ظراؼ اصيلاؿ بمندل ال يرى اآلخراف جلازىل اىم يومشلف ُب صيلاؿ مغليرة،
الىمو فإف تقرير ابملىا اابمفس ة ُب ذلك يرتعط تلازنًل مبل يقرره ابمتلبع ل ن كثَ ٍ
ب هلذه التفللةات ،لذا فإف ابمسأل نسعم

تق ر بللتعلر الزملف اابمكلف االظراؼ ،ام ن األ فضل صف يكلف العت فمهل م ن رجلؿ ال ي ن ابمختلُت ُب كل لقىمم لى
ِي َ ة؛ فهم األلرؼ بللظراؼ اااللتعلرات ،اابملىا ابمتاقق  ،اابمفس ة ابمتجنع .
ٍب لنّنل ذم تأحمل ابملاطن ُب اخلطلب اإلوةامي لذا قلرنل مرتكزاهتل بأوس شرلم موتربة ،فوى وعمل ابمثلؿ الموٌت
لىدلاطن داف مراللة :اي ة األحل اإلنسلين ،اللدلؿ راح األخلة اإلنسلنم ب الً م ن لشملهلل ،امراللة النّزل الفطري
ايب اللط ن،
التدسك بلبملاطن
ّ
اإلنسلنم  ،اليت يشًتؾ فمهل النّلس ولاء ُب صحىهم اجنسهم امملهلم الفطري الّيت تقتضي ّ
االتعلر ِ
القسط االو ؿ بُت كل األلراؽ ااألديلف ،اااللًتاؼ ااإلقرار بضرارة االجتدلع العشري ،يمث لف النّلس ُب
امحقمق الب ّ هلم م ن االجتدلع ،فهل ضرارة لنسلنم  ،ال ظمك ن لىفرد صف يومش اي ه ،بل الب ّ صف يومش مع بٍت جنسو،

لىدؤانس هبم االتّولاف لى مللمحهم .ام ن الع يهي صف اإلوةاـ دلل لى ىذه األوس اايًتمهل ُب يُت صهنل م ن صىم
لعنلت دال ابملاطن  ،الىمو فةا نرى لشكللم جلىري بُت ابملاطن اتوللمم اإلوةاـ اخطلبو.

هل
ين لَ ْام
(ٔ ) ىنلؾ نللص كثَتة ُب الكتلب االسن تؤك مػل قىنػل ،الىػ وػعمل ابمثػلؿ ال امحلػر فػإف قللػو توػلى(( :ال يَا ْنهاا مك مم اللها م َعا لن الاَ َ
ل
ل ل
ل
وه ْم َوتما ْق لساطموا ِللَ ْاي له ْم)) -وػلرة ابمدتانػ  :مػ ن اآليػ ( .-)ٛلػ َّ اإلخػراج مػ ن
َم يم ْخ لر مجومك ْم م ْن ديا لرمك ْم أَ ْن تَابَا ُّر م
يمقاتلمومك ْم في الدِّي لن َول ْ
اللط ن مبنزل ابمقلتى ُب ال ي ن.
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المبحث الثالث
مفهوم الجزية وتأريخها والفئات التي تؤخَ منها
المطلب األول :مفهوم الجزية في اللغة واالصطالح
اجلزي ُب الىغ مشتق م ن ملدة (ج ز ي) مبوٌت َجزاهُ مبل حنع ،فهي م ن مفردات اجلزاء ولاء كلف جزاءً يسنل صا
جزاء ومئلً ،كدل يك القرلف الكرمي ل ن لي ى الفتلتُت قلهلل لسم نل ملو لىمو السةاـ(( :لِ َّف صَِيب ي ْ ل َ ِ
َجَر
لؾ لمَ ْج ِزيَ َ
َ ُ
كصْ
ً
(ٔ)
ت لَنَل))؛ [القلص ]ٕ٘ :صي :لمكلفئك لى مل وقمت لنل  .تقلؿ الورب :جزى صمزي ،لذا كلفأ لدل صُو ي
َمل َو َقْم َ
للمو ،ااجلزي مشتق م ن اجمللزاة لى ازف فِوى ؛ مبوٌت :صهنم صَلطَْلىل جزاءَ مل ُمنِالا م ن األم ن.
اقمل :لهنل م ن اإلجزاء؛ ألهنل تكفي م ن تلضع لىمو للد دمو(ٕ).
(ٖ)
((ااتػَّ ُقلا يػَ ْلملً ال َْجت ِزي نػَ ْفس َل ْ ن نػَ ْف ٍ
س
تولى:
لو
ل
ق
منو
ا
.
اقلؿ اب ن ق ام " :ىي فوى م ن جزى صمزي لذا قض "
َ
ٌ
َشْمئلً)) [العقرة ]ٗٛ:صي :ال تقضي لنهل(ٗ).

غلرا ،المل جزاء لى صملننل هلم
اقلؿ ابملاردي" :امسهل مشتق م ن اجلزاء ،لمل جزاء لى كفرىم؛ ألخذىل منهم َ
ح ً
ألخذىل منهم رفقلً")٘(.
اقلؿ اب ن رش " :ىي مل يؤخذ م ن صىل الكفر جزاء لى تأممنهم ايق ن دملئهم مع لقرارىم لى الكفر ،اىي
مشتق م ن اجلزاء اىل ابمقلبى ؛ ألهنم قلبىلا األملف مبل صلطله م ن ابملؿ ،فقلبىنلىم بلألملف اقلبىلنل بلبملؿ"(.)ٙ
الكتليب لىمو ال ّذ ّم  ،اىي فوى م ن اجلزاء كأهنل جزت ل ن
اقلؿ اب ن األثَت" :اىي لعلرة ل ن ابملؿ الّذي يوق
ّ
قتىو"( .)ٚالى ىذا ظمك ن صف نورؼ اجلزي بأهنل" :معىغ م ن ابملؿ يلضع لى غَت ابمسىدُت دم ن دخىلا ُب ذمتهم".
المطلب الثاني :الجزية قبل اإلسالم

ال ريب صف ابمسىدُت مل يكلنلا ب ًلل بُت األمم يُت صخذاا اجلزي م ن العةاد اليت فتالىل ادخىت حتت االيتهم؛
َّ
صمر ي ث كثَتاً ،ارغم ذلك فق كثر الكةاـ يلؿ صمر اجلزي ُب
فإف ص ْ
َخذ األمم الغللع لىجزي م ن األمم ابمغىلب ٌ
اإلوةاـ ،ايلؿ دللة القرلف ألخذىل م ن صىل الكتلب؛ يىت رصى العوض صف اجلزي ىذه مل ىي لالَّ حلرة م ن حلر الظىم
(ٔ ) ينظػػر :النك ػػت االومػػلف ،صب ػػل امحسػػ ن لى ػػي بػػ ن حمد ػ ب ػػ ن يعمػػب ابم ػػلاردي العلػػري (ٗ ،)ٕٗٛ /اتفس ػػَت العاػػر احمل ػػمط ،أليب يم ػػلف
االن لسي (ٔ.)ٜٔٓ/
(ٕ) ينظر :غريب القرلف ،صبل بكر حمد ب ن لزيز السجستلين (ٔ )ٕٔٛ/هتذيب الىغ  ،صبل منللر حمد ب ن صزت األزىري (ٔٔ.)ٔٓٔ/
(ٖ) ابمغٍت ،اب ن ق ام ()ٕٖٙ/ٜ
(ٗ) تفسَت العغلي (ٔ )ٜٙ/اتفسَت العمضلاي (ٔ.)ٖٜٔ/
(٘) ينظر :امحلاي الكعَت ،ابملاردي (ٗٔ)ٕٖٛ/
( )ٙصخذاً م ن يلشم الو اي لى شرح كفلي الطللب الربلين ،لىي ب ن صزت ب ن مكرـ اللوم ي الو اي (ٔ.)ٙٔٚ/
( )ٚينظر :تلج الوراس ،الزبم ي (.)ٖٖ٘/ٖٚ
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االقهر ،ااإلذالؿ لىش ولب اليت دخىت حتت االي ابمسىدُت ،اُب ىذا لجالؼ كعَت امغليرة لىاقمق  ،فإف صخذ األمم
الغللع لىجزي م ن األمم ابمغىلب صشهر م ن صف تنكر ،االتلريخ العشري صكرب شلى لى ذلك.
فق اضوهل يلنلف صثمنل لى وكلف ولايل لومل اللغرى يلايل القرف اخللمس قعل ابممةاد مقلبل زتليتهم م ن
ىجدلت الفمنمقُت،افمنمقم يلمئذ م ن صلدلؿ الفرس فهلف لى وكلف تىك السلايل دفع ابملؿ ُب مقلبل زتلي الرؤاس.
االراـ اضولا اجلزي لى األمم اليت صخضولىل ،اكلنت صكثر بكثَت دمل اضوو ابمسىدلف بو ئذ ،فلف الراـ بمل فتالا
فرنسل اضولا لى كل ااي م ن صىىهل جزي طمتىف مق ارىل مل بُت  ٜجنمهلت ،ا ٘ٔ جنمهل ُب السن  ،صا رمل وعو
صضولؼ جزي ابمسىدُت .،اكلنت تؤخذ م ن األشراؼ ،لنهم ال ن لعم ىم اخ مهم .ا كلف الفرس صيضل َْصمعلف اجلزي م ن

رلليلىم(ٔ).
ااألنعملء لىمهم السةاـ يُت غىعلا لى بوض ابمدللك بأمر اهلل انلرتو صخذاا اجلزي م ن األمم ابمغىلب  ،كدل حنع
النيب يشلع مع الكنولنمُت يُت تغىب لىمهم "فىم يطرداا الكنولنمُت السلكنُت ُب جلزر فسك ن الكنولنملف ُب اوط صفرامي
لى ىذا الملـ اكلنلا لعم اً حتت اجلزي "(ٕ).

الك ن م ن الغريب صف م ن يثَتاف شعه اجلزي ىم النللرى ،اىم لمل صمهىلف صا يتجلىىلف صف السم ابمسمح لىمو
السةاـ يسب مل ارد ُب كتلهبم ابمق س مل يرفض دفع اجلزي لىراملف ،اق برصه بمةاطس م ن امحض لى ل ـ دفع اجلزي
لقملر ،فق ثعت لكس ذلك كدل جلء ُب لذممل مىت اإلحالح ٕٕ :
مذ ِىم مع صَلض ِلء ِيز ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
س،
ب ىَتُ ُ
آم ُراا َكْم َ
ض تَةاَم ْ َ َ ْ َ ْ
ف يػُ ْلقوُلنَوُ بِ َكى َد يػَ ُقلُهلَل ٔٙ .فَأ َْر َوىُلا لِلَْمو بػَ ْو َ
ب الْ َفِّريسمُّل َف َاتَ َ
((فَ َذ َى َ
اد َ
امح ِّق ،االَ تػُع ِليل بِأ ٍ
الي م َقلم ِ
ِ
َّك ح ِلد ٌؽ اتػُوىِّم النَّلس طَ ِر ِ
لت الن ِ
َّلس،
َي ألَن َ
يػَ ُقللُل َف لَوُ« :يَل ُم َوىِّ ُم ،نَػ ْوىَ ُم صَن َ َ َ َ ُ َ َ
َّك الَ تػَُر َ َ
َ
يق اهلل ُِب َْ َ َ
َضم ُّل صَ ْف تُ ْ فَع ِْ ِ
ك؟ ص َِ
لؿ« :صَيػُّ َهل الْ ُدَر ُاؤا َف ،لِ َدل َذا
ل ِر ص َْـ الَ؟»  ٔٛفَأ َْد َرَؾ يَ ُسلعُ َمكَْرُى ْم َاقَ َ
 ٔٚفَػ ُق ْل لَنَل لِ َذ ْف َمل َرصْيُ َ
اجل ْزيَ ُ ل ْى َقْم َ
َ
ُجتِّربلنٍَِت؟  ٜٔصَر ِاين لدىَ َ ِْ ِ
َجلبُلهُ:
َّملا لَوُ ِدينَلراً ٕٓ .فَ َسأَ َهلُ ْم« :لِ َد ْ ن َى ِذ ِه ُّ
لرةُ َاَى َذا النَّػ ْق ُ
ُ ُْ
ش؟» ٕٔ ص َ
اجل ْزيَ !» فَػ َق ُ
َُ
الل َ
لؿ َهلم« :لِ َذ ْف ،صَلطُلا مل لِْى َقم ِ
ِ
ِ
ِِِِ
ُت ِدمَّل َِمسوُلا)).
ل ِرَ ،اَمل لىو لىو» ٕٕ فَػتَػَرُكلهُ َاَم َ
ض ْلاَ ،م ْ ُىلش َ
ل ِر ل ْى َقْم َ
ْ َ َْ
«ل ْى َقْم َ
ل ِر!» فَػ َق َ ُ ْ
مىلؾ األرض
اق نقل الوه اجل ي شملع ىذه الللرة يُت قلؿ ابمسمح لسدولف" :ملذا تظ ن يل مسولف دم ن يأخذ ُ
اجلعلي صا اجلزي  ،صم ن بنمهم صـ م ن األجلنب؟ قلؿ لو بطرس :م ن األجلنب .قلؿ لو يسلع :فإذاً العنلف صيرار"(ٖ).
الىمو فإف اإلوةاـ مل يك ن لمشرع نظلـ اجلزي  ،بل لى لكس ذلك غَت مضدلهنل ال لمجوىهل صتلاة ي فوهل
ابمغىلبلف لغللعهم ،بل لتكلف لق اً مربملً بُت األم ابمسىد االشولب اليت دخىت ُب رلليتهل .اجتى ذلك بظهلر
ملطىح صىل الذم  ،الذم اليت ضمرـ نقضهل اصمب اللفلء هبل.

(ٔ) تلريخ التد ف اإلوةامي  ،جلرجي زي اف  ،ج ٔٔ – بتلرؼ
(ٕ) يشلع (.)ٔٓ/ٔٙ
(ٖ) مىت .)ٕ٘-ٕٗ/ٔٚ
( ) 555

جملة جامعة التنمية البشزية  /العدد ()4

إشكالية املواطنة وأخذ اجلزية من غري املشلمني ،دراسة حتليلية /ص ص522-512

ِ َّ ِ
ي ن َال
اُب اإلوةاـ صمر اهلل وعالنو بأخذ اجلزي م ن ابمقلتىُت داف غَتىم ،كدل نص لى ذلك قللو(( :قَلتىُلا الذ َ
يػؤِمنل َف بِللىَّ ِو اَال بِللْمػلِـ ْاآل ِخ ِر اَال ُضمِّرمل َف مل يَّرـ الىَّو اروللُو اَال ي ِينل َف ِدي ن ْ ِ َّ ِ
ِ
لب َي َّىت يػُ ْوطُلا
َ َ ُ َ َ َ ُ ََ ُ ُ َ َ ُ
ُْ ُ
ي ن صُاتُلا الْكتَ َ
َ َْ
امحَ ِّق م َ ن الذ َ
َ
ٍ
اجلِزي َ ل ن ي اىم ح ِ
لغ ُرا َف)) [التلب  ] ٕٜ :اموٌت "اللغلر" ىنل التسىمم اللقلء السةاح ااخلضلع محكم ال ال
ْ َْ َ ْ َ َ ُ ْ َ
اإلوةامم .
قلؿ القرطيب" :قلؿ لىدلؤنل :الذي دؿ لىمو القرلف صف اجلزي تؤخذ م ن ابمقلتىُت ...اىذا لرتلع م ن الوىدلء لى صف
اجلزي لسمل تلضع لى رت لجم الرجلؿ األيرار العللغُت ،اىم الذي ن يقلتىلف داف النسلء االذري االوعم ااجمللنُت ابمغىلبُت
لى لقلهلم االشمخ الفلين"(ٔ).
اال شك صف ابمقلتى مفللى م ن القتلؿ تست لي صىىمّ القتلؿ م ن اجللنعُت ،فةا جتب لى م ن لمس صىةاً لىقتلؿ.
السةام م ن الولىلت ابمزمن  .بل زاداا
الذلك اشًتط الفقهلء للجلب اجلزي  :العىلغ ،االوقل ،اال ّذكلرة ،ا ّ
امحريّ  ،ا ّ
لى تىك الشراط "ابمق رة ابمللمّ "(ٕ) ،اىذا ألكرب دلمل لى لنللؼ اإلوةاـ لغَت ابمسىدُت.
اق كتب لدر لى صمراء األجنلد( :ال تضربلا اجلزي لى النسلء االلعملف ،اال تضربلىل لال لى م ن جرت لىمو
ابملاوي)(ٖ) صي نلىز االيتةاـ.
امل يك ن ابمعىغ ابم فلع لىجزي كعَتاً توجز ل ن دفوو الرجلؿ ،بل كلف ممسلراً  ،مل يتجلاز لى له النيب حى اهلل
لىمو اوىم ال ينلر اللاي ُب كل ون (ٗ).

اقلؿ مولذ رضي اهلل لنو لن مل صروىو النيب حى اهلل لىمو اوىم لى المد ن :بوثٍت النيب حى اهلل لىمو اوىم لى
ِ
ِ
الْمد ِ ن فأمرين صَ ْف لخ َذ م ن كل ثَةاَثِ ِ
ُت بَػ َقَرًة بػَ َقَرًة
ُت م َ ن الْعَػ َق ِر بػَ َقَرًة تَعِمولً صا تَعِ َمو ً صا قلؿَ :ج َذللً صا َج َذ َل ً َام ْ ن كل ص َْربَو َ
َ
ُ
ََ
(٘)
ِ
ِ
ِ
ِ
ُم ِسنَّ ً (ىذه ُب الزكلة) ،ام ْ ن كل َي ٍ
لمل دينَلراً ،صا َل ْ لَوُ َم َولفَر (اىذاف لىجزي )  ،اابمولفر :الثملب.
َ
اىذا يلضح صف مق ار الزكلة ابمفراض لى ابمسىدُت صكرب بكثَت اكثَت ل ن مق ار اجلزي ابمفراض لى غَتىم.
ٍب مل ينقل للمنل ُب اخلةاف اإلوةامم قط صخذ اجلزي فلؽ الطلق .

(ٔ) تفسَت القرطيب ()ٕٔٔ/ٛ
(ٕ ) ىذا مل ارد ُب كلف الكتب الفقهم ابمختىف  ،لن كةاـ مؤلفمهل ل ن اجلزي .
(ٖ) صخرجو ووم بػ ن منلػلر ُب وػننو (ٕ )ٕٕٛ/بػرقم (ٕٖ ،)ٕٙاابػ ن صيب شػمع ُب ملػنفو ( )ٖٗٛ/ٙبػرقم ( ،)ٖٖٜٔٔاالعمهقػي ُب
السن ن الكربى ( )ٜٔ٘/ٜبرقم ( )ٖٔٛٗٙحااو األلعلين ُب لرااء الغىمل (٘.)ٜ٘/
(ٗ) ىذا مل يلثقو ي يث مولذ اآلٌب.
ايسنو ،االنسلئي ُب السن ن الكربى
(٘) صخرجو صزت ُب مسن ه (٘ )ٕٗٚ/برقم (ٕ ،)ٕٕٔٛاالًتمذي ُب وننو (ٖ )ٕٓ/برقم (َّٖٕ ،)ٙ
(ٕ )ٔٔ/ب ػ ػ ػرقم (ٖٕٕٓ) ،ااب ػ ػػ ن خزظم ػ ػ ػ ُب ح ػ ػػاماو (ٗٔ )ٜٔ/ب ػ ػ ػرقم ( ،)ٕٕٙٛااب ػ ػػ ن يع ػ ػػلف ُب ح ػ ػػاماو (ٔٔ )ٕٗ٘/ب ػ ػػرقم
(.)ٗٛٛٙ
( ) 552

جملة جامعة التنمية البشزية  /العدد ()4

إشكالية املواطنة وأخذ اجلزية من غري املشلمني ،دراسة حتليلية /ص ص522-512

يقلؿ ملنتسكمل الف مىسلؼ الفرنسي الشهَت ُب كتلبو "راح الشرائع" بل د كةامو ل ن وهلل احلؿ ابمسىدُت لى
بى اف كثَتة" :فللشولب رصت – ب ؿ صف ختضع لسىسى ال تنتهي م ن ابمغلرـ اليت ختمىهل يرص األبلطرة – صف ختضع
ألداء جزي خفمف ظمك ن تلفمتهل بسهلل  ،اتسىدهل بسهلل كذلك"(ٔ).
لذاً فعشه لدة كل منلف م ن ابمسىدُت اغَتىم :اجلزي ُب اإلوةاـ مق ار زىم م ن ابملؿ مل تؤخذ فلؽ طلق الذي ن

صخذ منهم ،كدل صهنل مل تؤخذ م ن غَت الرجلؿ العللغُت األيرار ،اكلنت مق ارىل صقل دمل صخذ م ن ابمسىدُت،
لذ ابمسىدلف كلنلا يأخذاف م ن غَت ابمسىدُت ُب السن الكلمى دينلراً ااي اً م ن اجلزي ؛ بمندل ابمسىم ي فع ٘ ٕٝ.م ن
لرتليل مللو لف كلف ق بىغ النللب ايلؿ لىمو امحلؿ ،الىمو فلبمعللغ اليت كلف ي فوهل ابمسىدلف ُب الزكلة كلنت صضولؼ
صقل
مل كلف ي فوو صىل الكتلب اغَتىم ُب اجلزي  -االزكلة ىي نفسهل صقل م ن صي ضريع ُب الولمل ،لذاً فلجلزي هبذا تػُ َو ُّ َّ
صقل بكثَت دمل كلف يفرضو صحالب امحُكْم صنفسهم لى شولهبم اصبنلء ِج ْى َ هتم.
ضريع ٍ ُب الولمل ،بل كلنت َّ
المطلب الثالث :الفئات التي تؤخَ منها الجزية
تكىم الفقهلء ُب م ن تؤخذ منو اجلزي ام ن ال تؤخذ منو ،ااتفقلا ُب ذلك لى صمري ن-:
األاؿ :جلاز صخذ اجلزي م ن المهلد االنللرى ااجمللس.
االثلين :ل ـ جلاز صخذىل م ن ابمرت .
صمل مل ل ا ىؤالء م ن غَت ابمسىدُت كلبمشركُت ابقم صحنلؼ الكفلر فق اختىفت لرائهم فمهل لى مذاىب-:
ٔ -ذىب رتهلر الفقهلء م ن الشلفوم  ،اامحنلبى ُب صظهر الراايتُت ل ن صزت  ،ااب ن ابملجشلف م ن ابمللكم لى صف
ِ َّ ِ
ِ
لب َي َّىت يػُ ْوطُلا ْ
اجلِْزيََ
ي ن صُاتُلا الْكتَ َ
اجلزي ال تقعل م ن غَت المهلد االنللرى ااجمللس .ااوت للا لذلك بقللو تولى(( :م َ ن الذ َ
ل ن ي ٍ اىم ح ِ
لغ ُرا َف))[ .التلب  ] ٕٜ :فلآلي تقضي جبلاز صخذ اجلزي م ن صىل الكتلب خلح  ،اال دالل لىفظ ُب يق
َ ْ َ َُ ْ َ
غَتىم(ٕ).
ٕ -اذىب امحنفم  ،امللك ُب رااي يكلىل لنو اب ن القلوم ،اصخذ هبل ىل اصشهب ،اوانلف ،اكذا صزت ب ن
ينعل ُب رااي يكلىل لنو امحس ن ب ن ثلاب ،لى صف اجلزي تقعل م ن ابمشركُت لال مشركي الورب .ااوت للا لذلك بقللو
ِ
ُت)) [التلب  ]٘ :قلللا :فهل خلص
تولى ُب شأف ابمشركُت الذي ن نقضلا الوه (( :فَِإذَا انْ َسىَ َخ ْاألَ ْش ُه ُر ْ
امحُُرُـ فَلقْػتُػىُلا الْ ُد ْش ِرك َ

(ٔ) ينظر :التوليش مع غَت ابمسىدُت ُب اجملتدع ابمسىم ،منقذ ب ن حمدلد السقلر (ٔ.)ٗٗ/
(ٕ) ينظػػر :األـ ،لىشػػلفوي (ٗ ،)ٔٚٗ/اإلرتػػلع ،ابػػ ن ابمنػػذر (ٔ ،)ٜ٘/امحػػلاي الكعػػَت ،ابمػػلاردي ( ،)ٛٔ/ٛحتف ػ الفقهػػلء ،لػػةاء ال ػ ي ن
السػػدرقن ي (ٖ ،)ٖٕٓ /ابمغػػٍت ،ابػػ ن ق امػ ( ،)ٔٛٓ/ٜجمدػػلع الفتػػلاى ،ابػػ ن تمدمػ ( ،)ٖ٘ٙ/ٕٛصيكػػلـ صىػػل الذمػ  ،ابػػ ن القػػمم
(ٔ.)ٛٔ/
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مبشركي الورب؛ ألف الورب ىم الذي ن كلنلا يراف حترمي القتلؿ ُب تىك األشهر؛ األف النيب حى اهلل لىمو اوىم مل يأخذ
اجلزي م ن مشركي الورب(ٔ).
ٖ -اذىب مللك ُب قلؿ  -اىل الراجح لن ابمللكم  ،-ااألازالي ااب ن تمدم ااب ن قمم لى صف اجلزي تقعل م ن
رتمع الكفلر ،امنهم ابمشركلف ،الع ة األاثلف ،ولاء صكلنلا م ن الورب ،صـ م ن الوجم(ٕ) .ااوت للا لذلك حب يث بري ة
ٍ
ل ن صبمو " :صف رولؿ اهلل حى اهلل لىمو اوىم كلف لذا ص ََّمَر ص َِم ًَتا لى َجْم ٍ
لحتِ ِو بِتَػ ْق َلى الىَّ ِو َاَم ْ ن
حلهُ ُب َخ َّ
ش صا َو ِريَّ ص َْا َ
ِِ
لو ِم الىَّ ِو ُب َوعِ ِمل الىَّ ِو قَلتِىُلا م ن َك َفَر بِللىَّ ِو ا ْغ ُزاا اال تَػغُىُّلا اال تَػ ْغ ِ ُراا اال دتَْثػُىُلا اال
موو م ن الْ ُد ْسىد َ
ُت َخْمػًراٍُ ،بَّ قلؿ :ا ْغ ُزاا بِ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ف
لؾ فَلقْػعَ ْل منهم َاُك َّ
ل ٍلؿ صا ِخ َةا ٍؿ ،فَأَيػَّتُػ ُه َّ ن مل صَ َجلبُ َ
مت َل ُ َّا َؾ م ن الْ ُد ْش ِرك َ
تَػ ْقتُػىُلا َالم ً ا الذا لَق َ
ُت فَ ْلدلُ ُه ْم لى ثََةاث خ َ
ِ
ِِ
ف َلْنػهمٍُ ،بَّ ْادلُهم لى الت ِ
َلْنػ ُهمٍُ ،بَّ ْادلُ ُهم لى ِْ ِ ِ
ِ
ي ن
َجلبُ َ
َ
اإل ْو َةاـ ،فَإ ْف ص َ
ُْ
لؾ فَلقْػعَ ْل منهم َاُك َّ ُ ْ
ْ
ْ
َّا ُّلؿ م ن َدارى ْم لى َدار الْ ُد َهلج ِر َ
ِ
ِ
ِ
اص ْ ِ
ِ
َخِ ْربُى ْم صَنػ َُّه ْم
ي ن ،فَِإ ْف صَبػَ ْلا صَ ْف يػَتَ َا َّللُلا منهل فَأ ْ
َ
ي ن َا َلىَْمه ْم مل لى الْ ُد َهلج ِر َ
َخ ْربُى ْم صَنػ َُّه ْم لف فَػ َوىُلا ذلك فَػىَ ُه ْم مل ل ْى ُد َهلج ِر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي ُكلنُل َف َكأ َْلر ِ
اب الْ ُد ْسىد َ ِ
مد َاالْ َف ْيء َش ْيءٌ لال
ْم الىَّو الذي َْصم ِري لى الْ ُد ْؤمن َ
َ
ُت اال يَ ُكل ُف هلم ُب الْغَن َ
ُت َْصمري لىمهم ُيك ُ
َ
(ٖ)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َلْنػ ُه ْم)) .
لؾ فَلقْػعَ ْل منهم َاُك َّ
ُت ،فَِإ ْف ُى ْم صَبػَ ْلا فَ َس ْى ُه ْم ْ
َجلبُ َ
صَ ْف ُصمَلى ُ اا مع الْ ُد ْسىد َ
اجل ْزيََ ،فَإ ْف ُى ْم ص َ
فهذا ي يث حامح احريح ي ؿ لى قعلؿ اجلزي م ن للم الكفلر اابمشركُت.
قلؿ اب ن لع الرب ُب االوتذكلر  :الن مللك اصحالبو صف صىل الكفر كىهم ُب اجلزي ولاء(ٗ).
اىذا الرصي ىل الراجح لن نل كدل نعمنو ُب ختلـ حبثنل بإذف اهلل.
المبحث الرابع :علة أخَ الجزية وِمكانية وضع بدائل لها

قعل الكةاـ ل ن حىب ابملضلع الب م ن بملف لى اجلب اجلزي  ،صي بملذا شرلت اجلزي ؟ اتؤخذ ُب مقلبل صي
شيء؟
اختىف الفقهلء م ن الق ام اابمولحراف ُب اإلجلب ل ن ىذا السؤاؿ لى مذاىب-:
ٔ -ذىب صغىب امحنفم لى لف اجلزي اجعت ب الً ل ن النلرة ،صي صهنل تؤخذ منهم لموفلا م ن نلرة ابمسىدُت
اال فلع ل ن صاطلهنم(٘).
ٕ -ذىب ابمللكم لى صهنل تؤخذ ب الً ل ن مقلتىتهم بسعب كفرىم(ٔ).

(ٔ) ينظر :فتلاى السغ ي (ٔ ،)ٜٔٓ/ب ائع اللنلئع ،الكلولين ( ،)ٔٓٓ/ٚب اي ابمعت ي ،ابمرغمنلين (ٔ ،)ٔٔٙ/العار الرائق ،اب ن ذممم
امحنفي (٘ ،)ٜٛ/الذخَتة ،القراُب (ٖ.)ٗ٘ٔ/
(ٕ) ينظر :ابم ان الكربى ،مللك بػ ن صنػس (ٕ ،)ٕٕٛ/ااالوػتذكلر ،ابػ ن لعػ الػرب (ٖ ،)ٕٕٗ/انمػل األاطػلر مػ ن صيلديػث وػم األخمػلر
شرح منتق األخعلر ،الشلكلين (.)ٕٔٗ / ٛ
(ٖ) صخرجو مسىم ُب حاماو (ٖ )ٖٔ٘ٚ/رقم امح يث (ٖٔ.)ٔٚ
(ٗ) االوتذكلر ،اب ن لع الرب (ٖ.)ٕٕٗ/
(٘) ينظر :ابمعسلط  ،السرخسي (ٓٔ.)ٛٔ/
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ٖ -اقلؿ الشلفوم اامحنلبى  :لهنل تؤخذ ب الً ل ن مقلتىتهم االسدلح هلم بلإلقلم ُب دار اإلوةاـ(ٕ).
ٗ -اذىب بوض ابمول حري ن لى صهنل اجعت لىمهم مقلبل اجلب الزكلة لى ابمسىدُت ،يىت يتسلاى الفريقلف ُب
صداء اللاجب(ٖ).
الذا لىدنل ىذا فمدك ن م ن خةالو صف ن خل ُب ابملضلع ،ألف امحكم منلط بوىتو ،فدىت اج ت اج امحكم الذا
انو مت انو ـ.
الىمو نقلؿ :لذا صخذنل مبذىب ابمللكم صا الشلفوم اامحنلبى فإف الوى اليت صشلراا للمهل بلقم  ،الذا فلمحكم يعق
لعقلئهل.
اكذلك لذا نظرنل لى ابمذىب األخَت القلئل بأهنل شرلت مقلبل اجلب الزكلة ،فدلداـ تشريع الزكلة تشريول صب يل،
فةاب م ن القلؿ بعقلء اجلزي لى غَت ابمسىدُت.
الك ن لذا قىنل  -بنلء لى مذىب امحنفم ام ن رصى رصيهم  -لف الوى ُب لصملهبل لىمهم ىي ل ـ قملمهم بلاجب
اخل م الوسكري اال فلع ل ن اللط ن ،فعدل صهنم الملـ يقلملف بذلك اللاجب اال تفرؽ النظم الوسكري ُب ال اؿ
اإلوةامم بُت ابملاطنُت لى صولس ال ي ن فإهنل ال تؤخذ لىمهم الملـ لو ـ بقلء لى امحكم.
الى ىذا القلؿ لف اجلزي ب ؿ ل ن امحدلي الوسكري اليت تقلـ هبل ال ال اإلوةامم  ،فإذا مل تستطع ال ال صف
تقلـ هبذه امحدلي ااضطر صىل الذم لى زتلي صنفسهم ،مل يو ْ هلل يق ُب ىذه اجلزي صا ىذه الضريع .

اىذا مل حنوو صبل لعم ة يُت صبىغو نلابو ل ن م ف الشلـ ،بتجدع جالفل الراـ ،فكتب للمهم صف يرداا اجلزي
لد ن صخذاىل منو ،اصمرىم صف يوىنلىم هبذا العةاغ" :لَِّسمَل رد ْدنَل لىَم ُكم صَملالَ ُكم؛ ألَنَّو قَ ْ بػىَغَنَل مل ُِ
رت َع لَنَل ِم َ ن اجلدلع،
ََ َ ْ ْ ْ َ ْ ُ َ َ
ِ
ِ
َخ ْذنَل ِمْن ُك ْم َاَْرم ُ ن لَ ُك ْم
َاصَنَّ ُك ُم ا ْشتَػَرطْتُ ْم َلىَْمػنَل صَ ْف سمَْنَػ َو ُك ْم (صي :رمدمكم)َ ،الِنَّل َال نػَ ْق ُر َلىَ َذل َ
كَ ،اقَ ْ َرَد ْدنَل َلىَْم ُك ْم َمل ص َ
ِ
لَرنَل الىَّوُ َلىَْم ِه ْم"(ٗ).
َلىَ الش َّْرط َاَمل َكتَْعػنَل بػَْمػنَػنَل َابػَْمػنَ ُك ْم لِ ْف نَ َ

اجلء ُب كثَت م ن الوقلد اليت كتعهل قلاد ابمسىدُت كخلل اغَته ألىل الذم مثل ىذا النص" :لف منونلكم فىنل
اجلزي  ،الال فةا يىت سمنوكم"(٘).
الىمو ينعغي لى ابمسىدُت ُب مقلبل صخذىم لىجزي صف يلفراا امحدلي ألىل ال ّذ ّم  ،اصف ي افولا لنهم ،اظمنولا م ن
ظىدل.
يقل ىم بلاللت اء ،اصف يودىلا لى اوتنقلذ م ن صور منهم ،ااوتولدة مل صخذ م ن صملاهلم ً

(ٔ) ينظر :صيكلـ القرلف  ،اب ن الوريب (ٕ.)ٗٛٓ/
(ٕ) ينظر :امحلاي الكعَت (ٗٔ ،)ٜٔٚ/اابمغٍت اب ن ق ام (.)ٕٚ٘/ٜ
(ٖ) فقو السن وم ولبق (ٖ.)٘ٔ/
(ٗ) اخلراج أليب يلوف (ٔ.)ٖٔ٘/
(٘) تأريخ الطربي (ٕ)ٖٜٔ/
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قلؿ القراُب" :يك اب ن يزـ ُب مراتب اإلرتلع لو صف م ن كلف ُب الذم اجلء صىل امحرب لى بةادنل يقل انو
اجب لىمنل صف زمرج لقتلهلم بللكراع االسةاح اسملت داف ذلك حلنًل بم ن ىل ُب ذم اهلل تولى اذم روللو حى اهلل
لىمو اوىم ،فإف تسىمدو داف ذلك لشملؿ لوق الذم  ،ايك ُب ذلك لرتلع األم "(ٔ).
ابنلءً لى ىذا ابمذىب ظمك ن القلؿ بسقلط اجلزي لذا اشًتؾ صىل الذم مع ابمسىدُت ُب القتلؿ اال فلع ل ن دار

ص لى ذلك حراي ُب بوض الوهلد اابملاثمق اليت صبرمت بُت ابمسىدُت اصىل الذم
اإلوةاـ ض صل اء اإلوةاـ .اق نُ َّ
ُب له لدر رضي اهلل لنو(ٕ) .
((ي َّىت يػُ ْوطُلا
اىذا مل رجاو الشمخ القرضلاي ُب مسأل اجلزي  ،يمث ذىب لى صف اجلزي كلنت غلي لىقتلؿَ :
اجلِزي َ ل ن ي ٍ اىم ح ِ
لغ ُرا َف)) [التلب  ،]ٕٜ:اموٌت اللغلر ىنل :خضللهم ل ال اإلوةاـ ،ادالل ذلك :دفع ىذا ابمعىغ
ْ َْ َ ْ َ َ ُ ْ َ
الزىم الذي يورب ل ن لذللهنم لسىطلف ال ال  .اُب مقلبىو تقلـ ال ال حبدليتهم اال فلع لنهم ،االكفلل ابمومشم
لىولجزي ن منهم .اق كلنت ىذه اجلزي ب ال م ن فريض اجلهلد ،اىي فريض دينم توع ي  ،فىم يُِرد اإلوةاـ -لفرط
يسلومتو -صف يفرض لى غَت ابمسىدُت مل يو ّ ه ابمسىدلف لعلدة اقرب دينم  ،بل صلظم القربلت لن اهلل .اق َّقرر
الفقهلء صف الذمي لذا شلرؾ ُب ال فلع احملرب األل اء وقطت لنو اجلزي  .االملـ بو صف صحعح التجنم اإلجعلري
مفراضل لى كل ابملاطنُت  -مسىدُت اغَت مسىدُت -مل يو ىنلؾ جملؿ ل فع صي ملؿ ،ال بلوم جزي  ،اال غَتىل(ٖ).
لذاً فىدل صاجب اإلوةاـ لى صبنلئو اخل م انلط هبم ااجب ال فلع ل ن ال ال  ،اصلف م ن ذلك غَت ابمسىدُت،
الف كلنلا يومشلف ُب ظل دالتو فرض لى ىؤالء ابملاطنُت م ن غَت ابمسىدُت صف يسهدلا ُب نفقلت ال فلع اامحدلي
لىلط ن ل ن طريق مل لرؼ ُب ابملطىح اإلوةامي بلوم "اجلزي ".
يقلؿ ابمؤرخ الغريب لدـ متز" :كلف صىل الذم  -حبكم مل يتدتولف بو م ن تسلمح ابمسىدُت موهم ،ام ن زتليتهم
هلم  -ي فولف اجلزي  ،كل منهم حبسب ق رتو ،اكلنت ىذه اجلزي صشعو بضريع ال فلع اللطٍت ،فكلف ال ي فوهل لال الرجل
القلدر لى زتل السةاح ،فةا ي فوهل ذاا الولىلت ،اال ابمًتىعلف اصىل الللامع لال لذا كلف هلم يسلر"(ٗ).
لول رصي امحنفم ُب ىذا ابملضلع ىل الراجح بمل ذكراه م ن األدل اليت تسلن مذىعهم اتوض ه الوقل ،لك ن يىت
ا َّ
لل صخذنل بلبمذاىب األخرى ايكدنل بعقلء اجلزي  ،فإهنل ال توٍت بللضرارة صف تؤخذ كدل كلنت ،بل صملز تغمَتىل لى مل تراه
(ٔ) الفراؽ ،القراُب (ٖ.)ٕٜ/
(ٕ) ينظػػر :صيكػػلـ الػػذممُت اابمسػػتأمنُت ُب دار اإلوػػةاـ ،ال ػ كتلر لع ػ الكػػرمي زي ػ اف ص ٘٘ٔ امػػل بو ػ ىل  .افتػػلح العى ػ اف ،ال ػػعةاذري
ص ،ٕٔٚيمث حلح من اب صىب لعم ة رتلل (اجلرارت ) ابمسمامُت "صف يكلنلا صللانًل لىدسىدُت الملنًل لى ل اىم ،الال يؤخذاا
بلجلزي ".
(ٖ) صخذاً م ن ملقع ال كتلر يلوف القرضلاي حتت لنلاف :ال ال اإلوةامم ايقلؽ األقىملت ،بتأريخ ٕٓ. ٕٓٔ٘/ٕ/
(ٗ) امحضػػلرة ا ٍإلوػػةامم ُب القػػرف الرابػػع اهلجػػري صا للػػر النهضػ ُب اإلوػػةاـ ،ابمؤلػػف :لدـ متػػز ،تررتػ  :حمدػ لعػ اهللدي صبػػل ريػ ة (ٔ/
.)ٜٙ
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ال ال منلوعلً .بل لل دققنل ُب األمر لرصينل صنو ال ذملنب الللاب لف قىنل بو ـ صخذىل منهم ،الومدل صف نظلـ الومش ُب
العى اف امح يث خمتىف دتلملً لدل كلنت لىمو ولبقلًٍ ،ب لف لمش غَت ابمسىدُت ُب ال اؿ اإلوةامم الكسو حلر لمشلً
مشًتكلً حتكدو قلانُت ،فىمس غَت ابمسىدُت الملـ ُب بةادنل مقلتىلف امولن اف لنل يىت تشدىهم يكم اآلي اليت نزلت
بشأف ابمقلتىُت.
النتائج والتوصيات

بو ىذه القراءة السريو هلذا ابملضلع ابمهم اامحسلس تلحىنل لى النتلئج االتلحملت التللم -:
أوال /النتائج:
ٔ -لف ابملاطن لف كلنت توٍت :اجلد لةاق بُت فرد ادال يسب مل ضم دىل قلنلف تىك ال ال  ،متضدن مرتع
م ن امحري امل يلليعهل م ن مسؤالملت ،اتسعغ لىمو امحقلؽ السملوم " .فةا ظمك ن القلؿ بأف اإلوةاـ صلغلىل صا مل
يوتربىل ،بل لى لكس ذلك لف صاؿ دال صقمدت ُب له النيب حى اهلل لىمو اوىم كلنت دال ابملاطن بلمتملز ،يمث
مل يك ن فمهل االختةاؼ ال يٍت صا الورقي ملنولً م ن للطلء امحقلؽ ال نملي لكل فئ  ،اكذلك التأريخ اإلوةامي شلى
لى ذلك ،بل لف تلرطمنل يلفل بلقلئع كثَتة ج اً لتليل غَت ابمسىدُت منلحب وملدي ُب ال ال اإلوةامم  ،بلوتثنلء
منليب اإلملم الوىمل االقضلء ،اشمل متوىقلف بأملر دينم .
ٕ -لف التوريف السلئ لىدلاطن ينص لى صف قلانُت ال اؿ ىي اليت حت د مل يتوىق بلبملاطن  ،الىمو نرى اختةافلً
ااضالً ُب تفلحمل كثَتة ذات لةاق بلبملاط ن ايقو اكمفم حَتارتو ملاطنلً بُت قلانُت ال اؿ ،الذا كلف ىذا يقلً مشراللً
لىدشرلُت شريط صف ال تتجلىل تىك النظم االشرائع امحقلؽ األولوم لىدلاط ن ،فىِم ال يكلف لىشرائع السدلاي يق ُب
األمر نفسو؟!
ٖ -لذا تأمىنل ُب التلرفلت النعلي ااخلىفلء الراش ي ن ،نرى صف تولمىهم مع النلس بللرة للم  -مسىدُت اغَت
مسىدُت  -كلف ُب قد الو ال  ،حبمث مل يثعت ُب تلرطمهم صهنم ممزاا بُت شخص الخر ُب للطلء يقو بسعب دينو الغتو
اقعمىتو ،اىذا مل يشه بو كل منلف ،اق صقر بذلك كثَت م ن ابمستشرقُت ،بل نرى صيملنلً كثَتة للطلء امحق لغَت
ابمسىدُت اامحكم لى ابمسىدُت لن مل اقتضتو الو ال  ،اكف بذلك شهم اً صف قللو تولى(( :لِنَّآ صَنزلْنَل لِلَم َ ِ
لمحَ ِّق
لب بِ ْ
َ ْ
ك الْكتَ َ
ِ
َّلس ِمبَآ صَر َاؾ الىَّو االَ تَ ُك ن لِّْىخآئِنُِت خ ِ
ُت الن ِ
لمدلً)) [النسلء ]ٔٓ٘ :نزلت لى قلؿ صكثر ابمفسري ن لتربئ
لتَ ْا ُك َم بػَ ْ َ
ْ َ َ َ
َُ
َ
يهلدي لن مل اهتدو مسىم بللس رق ! الذا كلف ىذا ىل اإلوةاـ فىم يزاي اف لىمو مبفلىمم مل يك ن صحالهبل يورفلهنل لن مل
طعق اإلوةاـ حمتلاىل.
ٗ -لف اجلزي اليت ىي لعلرة ل ن صخذ مق ار م ن ابملؿ كي يلضع ُب خزان ال ال ايلرؼ لى ابملاطنُت لدلملً
امنهم غَت ابمسىدُت ،مل يع لهل اإلوةاـ ،بل كلنت شلئو مشهلرة ُب امحضلرات اليت وعقتو اللحرتو ،فلإلوةاـ قىل م ن
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مق ارىل اصخذىل يلراً م ن الذي ن لمس هلم للىلت جسدم  ،انفسم مع اوتطللتهم ابمللم  ،لذاً فةاب صف ُضمد اإلوةاـ
لى تقنمنو هلل ال صف يذـ مقلبل ليسلنو.
٘ -لف الرصي الذي الب م ن األخذ بو االتسىمم لو ىل مذىب القلئىُت بأف اجلزي توم صتعلع كل دي ن م ن غَت
ابمسىدُت ،ألنو ال لكراه ُب ال ي ن اال صملز القلؿ بأف غَت صىل الكتلب ال تقعل منهم اجلزي اطمَتاف بُت اإلوةاـ صا
القتلؿ ،ىذا رصي يأبله لدلـ القرلف انللص السن افول الرولؿ حى اهلل لىمو اوىم ،اب اى الوقل ،اطمللف مع
امح يث اللامح الذي صخرجو مسىم ل ن بري ة ل ن صبمو ،االتدسك هبذا القلؿ حبج صف القرلف ذكر اجلزي لن كةامو
ل ن صىل الكتلب ُب غلي الضوف؛ ألف اآلي تتا ث ل ن صىل الكتلب ابمقلتىُت الذي ن ب ؤاا بللتو ي لى ابمسىدُت
فتاكم مبقلتىتهم جزاء بلبمثل يىت يستسىدلا ايوطلا اجلزي  ،اىذا ال يوٍت صف اجلزي ختلهمٍ ،ب كمف صملز االوت الؿ
مبفهلـ ابمخللف مع اجلد ابمنطلؽ اللريح اللامح؟!
 -ٙلف صخذ اجلزي  -بغض النظر ل ن لى تشريوهل ااختةاؼ الفقهلء فمهل بنلءً لى ابمذاىب اليت ًب بملهنل  -ال
تو ظىدلً لى غَت ابمسىدُت ،ألهنل لذا قىنل ىي ُب مقلبى ال فلع لنهم فةا توٍت اجلزي ُ الزىم ة شمئلً مقلبل صملهنم ال ـ
مشلركتهم ُب دفع األخطلر اليت تلاجو ال ال اليت يومشلف فمهل ،ارم ن نرى ُب العى اف اليت تكلف اخل م الوسكري فمهل
للزامم يقلـ بوض النلس ب فع معللغ طلئى مقلبل لفلىم ل ن اخل م الوسكري ٍ .ب لف ابمسىدُت يسهدلف ُب اقتللد
ال ال مبل ي فولنو م ن زكلة ل ن نقلدىم اجتلراهتم اصنولمهم ازرالهم اذتلرىم ،فضةاً ل ن ح ق الفطر اغَتىل  .فةا لجب

صف يطىب م ن غَت ابمسىدُت ابمسلشم هبذا الق ر الزىم اىل اجلزي  .اكدل وعق فإف مق ار مل يؤخذ م ن ابمسىدُت صكثر
بكثَت م ن الذي يؤخذ م ن غَت ابمسىدُت ،لذاً فأي ن التدممز لى صولس ال ي ن!! اُب صي دي ن م ن األديلف السلئ ة ُب الولمل
نرى ىذا اإلنللؼ حبمث ضمكم لى صتعللو بأكثر دمل ضمكم لى خمللفمو؟!!
 -ٚلف تسدم ىذا ابمق ار الضئمل م ن ابملؿ بلجلزي لمس شمئلً مق ولً حبمث ل ن ظمك ن تغمَتىل؛ لذ األلفلظ كدل قلؿ
اب ن القمم "لمست توع ي " ،الف مقل الشريو م ن صيكلمهل لثعلت صجنلس تىك األيكلـ ،اق صخطأ املؿ ل ن امحق م ن
تلىم صف بوض األيكلـ منلط بأمسلء األشملء صا بأشكلهلل الللري ؛ لذا فإف رصت ال ال تسدم ىذا ابملؿ بلوم الضريع
صا صي شيء لخر فةا ضَت فمهل ،اال تو خمللف شرلم ؛ ألف الوربة بلمحقلئق اابمولين ال بلألمسلء اابمعلين ،اكدل قلؿ

الوىدلء :ال ُمشلي ُب االحطةاح ،الىمو فإف لى ال السىط الوىمل بتغمَت األمسلء ااألشكلؿ االظلاىر ،مىت رصت ابملىا
ُب ذلك؛ ألف االلتزاـ بظلاىر بوض النللص الشملؿ ابمقلح ضرره صكرب م ن نفوو ،الذا فد ن يق ال ال صف ضمكم
بإجعلر اخل م الوسكري ب ؿ اجلزي  ،صا يضع الضرائب اليت تراىل منلوع ب الً لنهل ،صا يلظف شعلهنم محسلب مللح
ال ال  ،صا صي طريق صخرى ،الومدل ُب زملننل الذي يفرض الضرائب لى الولم  ،ال لجب لف قىنل لهنل تكفي ل ن
اجلزي .
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ثانيا /التوصيات:

ابنلء لى مل وعق ُب ىذا العاث نلحي اجلهلت ابمسؤال الىدلء األم اإلوةامم مبل يأٌب:
ٔ -نلحي اجلهلت ابمسؤال االقنلات اإللةامم بو ـ حتدمل اإلوةاـ صخطلء بوض ابمسىدُت اجللىىُت ،فلإلوةاـ ىل
كتلب اهلل اون روللو حى اهلل لىمو اوىم يلراً ،اال ظمك ن صف يلضع ُب دائرة االهتلـ بسعب صفولؿ بشو نراىل
ىنل اىنلؾ م ن بوض م ن ينتسعلف لى اإلوةاـ.
ٕ -م ن الضراري صف تنظر ال ال ااجلهلت ابمسؤال فمهل لى اإلوةاـ كلل ي ن ابمق س الذي داف بو لبلئهم اصج ادىم،
ام ن يضمنتو تربت قلداتنل امنلضىلنل ،اىل ال ي ن الذي خضع لو االًتؼ بوظدتو اخىله م ن النقص القلحي
اال اين ،ال صف تل قلا بكل مل تفله بو صل اء ىذا ال ي ن؛ لذ ابمنلف ضمقق اي قق قعل صف يقرر ،فكم م ن
ابمستشرقُت الًتفلا بلمحقلئق ادافولا ل ن اإلوةاـ اتوللمدو.
ٖ -لف لى لىدلء ال ي ن صف طمرجلا م ن التقىم األلد ااجلدلد ااإلنكلر ،فق الت تىك امحقع  ،الىمهم الملـ صف
يكلنلا جريئُت ،ايقرراا يسب مل تقتضمو طعمو ظرافهم احممطهم ،مرالملً مقلح الشريو بلختملر خَت اخلَتي ن،
ادفع األفس بللفلو  ،فإف صكثر مل نتورض لو الملـ ىل بسعب ل ـ الي لىدلء األم  ،االتزامهم مبفردات اصلفلظ
داف فهدهم لىدقلح الوىمل.
ٗ -لى لىدلء األم القملـ ب راولت ج ي ة ملضللم بمسلئل حبلج لى قراءة خمتىف االيت ثعت بنللص ظنم  ،لمل م ن
جه الثعلت صا ال الل صا كىمهدل ،امل صكثرىل ،كدل لىمهم التفرغ ل رء الشعهلت اليت تثلر يلؿ ابمسىدُت ،اذلك
بتللم النلس ابملف امحقلئق هلم اتوريفهم بلجلب التدمز بُت اإلوةاـ ك ي ن ربلين موللـ ل ن الظىم ااجللر ،ابُت
تراث ابمسىدُت الذي ىل لعلرة ل ن خىمط م ن ابمقعلؿ اابمرداد؛ ألف ىذا األخَت لعلرة ل ن تلرفلت ح رت ل ن
غَت ابموللمُت ،فمؤخذ منهل الللح ايرد منهل الطلح.
المصادر والمراجع
بعد القرآن الكريم
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

اإلرتلع  ،حمد ب ن لبراىمم ب ن ابمنذر النمسلبلري صبل بكر  ،دار ال للة  -اإلوكن ري  ، ٕٔٗٓ -الطعو  :الثللث ،
حتقمق  :د .فؤاد لع ابمنوم صزت .
صيكلـ الذممُت اابمستأمنُت ُب دار اإلوةاـ لى كتلر لع الكرمي زي اف.
صيكلـ القرلف  ،صبل بكر حمد ب ن لع اهلل اب ن الوريب  ،دار الفكر لىطعلل االنشر  -لعنلف  ،حتقمق  :حمد لع
القلدر لطل.
صيكلـ صىل الذم  ،صبل لع اهلل مشس ال ي ن حمد ب ن صيب بكر ب ن صيلب ب ن وو الزرلي ال مشقي  ،رملدى لىنشر
 دار اب ن يزـ  -ال ملـ  -بَتات  ، ٜٜٔٚ - ٔٗٔٛ -الطعو  :األاى  ،حتقمق  :يلوف صزت العكري  -شلكرتلفمق الولراري.
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لرااء الغىمل ُب ختريج صيلديث منلر السعمل ،حمد نلحر ال ي ن األلعلين (ابمتلَب ٕٔٗٓ :ىػ) لشراؼ :زىَت الشلايش،
ابمكتب اإلوةامي – بَتات ،الطعو  :الثلنم ٘ٓٗٔ ىػ ٜٔٛ٘ -ـ.
االوتذكلر اجللمع بمذاىب فقهلء األمللر  ،صبل لدر يلوف ب ن لع اهلل ب ن لع الرب الندري القرطيب  ،دار الكتب
الوىدم  -بَتات ٕٓٓٓ -ـ  ،الطعو  :األاى  ،حتقمق  :ولمل حمد لطل-حمد لىي مولض.
األـ  ،حمد ب ن لدريس الشلفوي صبل لع اهلل  ،دار ابمورف  -بَتات  ، ٖٜٖٔ -الطعو  :الثلنم .
العار الرائق شرح كنز ال قلئق  ،زي ن ال ي ن اب ن ذممم امحنفي  ،دار ابمورف  -بَتات  ،الطعو  :الثلنم .
ب ائع اللنلئع ُب ترتمب الشرائع ،لةاء ال ي ن الكلولين  ،دار الكتلب الوريب -بَتات ،ٜٕٔٛ-الطعو :الثلنم .
تلج الوراس م ن جلاىر القلملس  ،حمد مرتض امحسمٍت الزبم ي  ،دار اهل اي  ،حتقمق  :جمدلل م ن احملققُت.
التلريخ اإلوةامي ملاقف الرب ،لع الوزيز ب ن لع اهلل امحدم ي  ،اإلوكن ري  :دار ال للة ،الطعو األاى،
ٔٗٔٛىػ ٜٜٔٚ -ـ
تلريخ التد ف اإلوةامي  ،جلرجي زي اف.
تلريخ الطربي  ،أليب جوفر حمد ب ن جرير الطربي  ،دار الكتب الوىدم – بَتات.
حتف الفقهلء  ،لةاء ال ي ن السدرقن ي  ،دار الكتب الوىدم  -بَتات  ، ٜٔٛٗ - ٔٗٓ٘ -الطعو  :األاى.
التوليش مع غَت ابمسىدُت ُب اجملتدع ابمسىم ،منقذ ب ن حمدلد السقلر ،رابط الولمل اإلوةامي  -مك ابمكرم  ،الطعو :
األاى ٕٔٗٚ ،ىػ  ٕٓٓٙ -ـ.
تفسَت العار احملمط  ،حمد ب ن يلوف الشهَت بأيب يملف األن لسي ،دار الكتب الوىدم  -لعنلف /بَتات ٕٕٔٗ -ىػ
ٕٔٓٓـ  ،الطعو  :األاى  ،حتقمق  :الشمخ للدؿ صزت لع ابملجلد  -الشمخ لىي حمد مولض ،شلرؾ ُبالتاقمق ٔ) د.زكريل لع اجملم النلقي ٕ) د.صزت النجليل اجلدل.
تفسَت العغلي  ،العغلي  ،دار ابمورف  -بَتات  ،حتقمق  :خلل لع الرزت ن الوك.
تفسَت العمضلاي  ،العمضلاي  ،دار الفكر – بَتات.
هتذيب الىغ  ،صبل منللر حمد ب ن صزت األزىري  ،دار ليملء الًتاث الوريب  -بَتات ٕٓٓٔ -ـ  ،الطعو  :األاى
 ،حتقمق  :حمد للض مرلب.
اجللمع اللامح ون ن الًتمذي  ،حمد ب ن لمس صبل لمس الًتمذي السىدي  ،دار ليملء الًتاث الوريب  -بَتات -
 ،حتقمق  :صزت حمد شلكر الخراف.
يلشم الو اي لى شرح كفلي الطللب الربلين ،لىي اللوم ي الو اي ابمللكي ،دار الفكر  -بَتات ، ٕٔٗٔ -
حتقمق  :يلوف الشمخ حمد العقللي.
امحلاي الكعَت ُب فقو مذىب اإلملـ الشلفوي اىل شرح خمتلر ابمزين  ،لىي ب ن حمد ب ن يعمب ابملاردي العلري
الشلفوي  ،دار الكتب الوىدم  -بَتات  -لعنلف  ٜٔٗٔ -ىػ  ٜٜٜٔ-ـ  ،الطعو  :األاى  ،حتقمق  :الشمخ لىي
حمد مولض  -الشمخ للدؿ صزت لع ابملجلد.
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امحضلرة ا ٍإلوةامم ُب القرف الرابع اهلجري صا للر النهض ُب اإلوةاـ ،ابمؤلف :لدـ متز ،تررت  :حمد لع اهللدي صبل
ري ة ،دار النشر :دار الكتلب الوريب – بَتات ،الطعو اخللمس .
اخلراج ،صبل يلوف يوقلب ب ن لبراىمم ب ن يعمب ب ن وو ب ن يعت األنللري (ابمتلَب ٕٔٛ :ىػ) ،ابمكتع األزىري
لىًتاث ،حتقمق  :طو لع الرءاؼ وو  ،وو يس ن حمد .
الذخَتة  ،شهلب ال ي ن صزت ب ن لدريس القراُب  ،دار الغرب  -بَتات ٜٜٔٗ -ـ  ،حتقمق  :حمد يجي.
زاد ابمولد ُب ى ي خَت الوعلد  ،حمد ب ن صيب بكر صيلب الزرلي صبل لع اهلل  ،مؤوس الرولل  -مكتع ابمنلر
اإلوةامم  -بَتات  -الكليت  ، ٜٔٛٙ - ٔٗٓٚ -الطعو  :الرابو لشر  ،حتقمق  :شومب األرنلؤاط  -لع
القلدر األرنلؤاط
ون ن العمهقي الكربى  ،صزت ب ن امحسُت ب ن لىي ب ن ملو صبل بكر العمهقي  ،مكتع دار العلز  -مك ابمكرم -
ٗٔٗٔ  ، ٜٜٔٗ -حتقمق  :حمد لع القلدر لطل.
السن ن الكربى  ،صزت ب ن شومب صبل لع الرزت ن النسلئي  ،دار الكتب الوىدم  -بَتات ، ٜٜٔٔ - ٔٗٔٔ -
الطعو  :األاى  ،حتقمق  :د.لع الغفلر وىمدلف العن اري  ،وم كسراي يس ن.
ون ن ووم ب ن منللر  ،ووم ب ن منللر اخلراولين  ،ال ار السىفم  -اهلن ٖٔٗٓ -ىػ ٜٕٔٛ-ـ  ،الطعو :
األاى  ،حتقمق  :يعمب الرزت ن األلظدي.
السَتة ال نعلي  ،لع ابمىك ب ن ىشلـ ب ن صيلب امحدَتي ابمولفري صبل حمد  ،دار اجلمل  -بَتات  ، ٔٗٔٔ -الطعو :
األاى ،حتقمق :طو لع الرءاؼ وو
حامح اب ن يعلف بًتتمب اب ن بىعلف  ،حمد ب ن يعلف ب ن صزت صبل يلًب التدمدي العسيت  ،مؤوس الرولل  -بَتات
 ٗٔٗٔ  ، ٜٜٖٔ -الطعو  :الثلنم  ،حتقمق  :شومب األرنؤاط.حامح اب ن خزظم  ،حمد ب ن لوالؽ ب ن خزظم صبل بكر السىدي النمسلبلري  ،ابمكتب اإلوةامي  -بَتات -
ٓ ، ٜٔٚٓ - ٖٜٔحتقمق  :د .حمد ملطف األلظدي.
حامح مسىم ،مسىم ب ن امحجلج صبل امحسُت القشَتي النمسلبلري ،دار ليملء الًتاث الوريب  -بَتات  ،حتقمق :
حمد فؤاد لع العلقي.
لملف األثر ُب فنلف ابمغلزي االشدلئل االسَت ،حمد ب ن حمد ب ن حمد ب ن صزت  ،اب ن وم النلس ،المودري الربوي،
صبل الفتح ،فتح ال ي ن (ابمتلَبٖٚٗ :ىػ) توىمق :لبراىمم حمد رمضلف ،النلشر :دار القىم – بَتات ،الطعو  :األاى،
ٗٔٗٔ.ٜٜٖٔ/
غريب القرلف ،صبل بكر حمد ب ن لزيز السجستلين  ،دار قتمع ٔٗٔٙ -ىػٜٜٔ٘ -ـ  ،حتقمق  :حمد صديب لع
اللاي رتراف.
فقو السن  ،السم ولبق ،ابمكتع الولري  ،حم ا -بَتاتٕٕٔٗ ،ىػ ٕٔٓٓ .
الكتلب ابملنف ُب األيلديث ااآلثلر  ،صبل بكر لع اهلل ب ن حمد ب ن صيب شمع الكلُب  ،مكتع الرش  -الريلض -
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 ، ٜٔٗٓالطعو  :األاى  ،حتقمق  :كدلؿ يلوف امحلت.
كتب ارولئل افتلاى شمخ اإلوةاـ اب ن تمدم  ،صزت لع امحىمم ب ن تمدم امحراين صبل الوعلس  ،مكتع اب ن تمدم ،
الطعو  :الثلنم  ،حتقمق  :لع الرزت ن ب ن حمد ب ن قلوم الولحدي النج ي.
لسلف الورب ،حمد ب ن مكرـ ب ن منظلر األفريقي ابملري  ،دار النشر  :دار حلدر  -بَتات  ،الطعو  :األاى.
ابمعسلط  ،مشس ال ي ن السرخسي  ،دار ابمورف – بَتات.
منت ب اي ابمعت ي ُب فقو اإلملـ صيب ينمف  ،برىلف ال ي ن لىي ب ن صيب بكر ب ن لع اجلىمل الفرغلين ابمرغمنلين  ،مكتع
امطعو حمد لىي حعح  -القلىرة.
جمى الللي اإلوةامي ،مقلؿ لزي وىطلف بونلاف :مفهلـ ابملاطن ُب ال ال اإلوةامم . ٕٓٔٓ-ٜ-ٖ .
جمدلل اللثلئق السملوم لىوه النعلي ااخلةاف الراش ة ،حمد زتم اهلل :ط ثللث  ،ون . ٖٜٔٛ
ابم ان الكربى  ،مللك ب ن صنس  ،دار حلدر – بَتات.
مسن اإلملـ صزت ب ن ينعل  ،صزت ب ن ينعل صبل لع اهلل الشمعلين  ،مؤوس قرطع – ملر.
ابمغٍت ُب فقو اإلملـ صزت  ،لع اهلل ب ن صزت ب ن ق ام ابمق وي صبل حمد ،دار الفكر -بَتات ،ٔٗٓ٘ -الطعو  :األاى.
مقلل لى كتلر راش الغنلشي ،بونلاف اإلوةاـ اابملاطن إلوةاـ اابملاطن لى اجلزيرة نت .السعت ٕٔ ٖٔٗٔ/ٚ/ىػ
 ابملافق ٖ ٕٓٔٓ/ٚ/ـ.ابملاطن اال ظمقراطم ُب العى اف الوربم  ،بشَت نلفع ،مسَت الشدَتي ،لىي خىمف الكلاري الخراف.
النتف ُب الفتلاى  ،صبل امحس ن لىي ب ن امحسُت ب ن حمد السو ي  ،دار الفرقلف  /مؤوس الرولل  -لدلف األردف /
بَتات لعنلف  ، ٜٔٛٗ - ٔٗٓٗ -الطعو  :الثلنم  ،حتقمق  :احمللمي ال كتلر حةاح ال ي ن النلىي.
نظرة ج ي ة ُب وَتة رولؿ اهلل،كلنستلنس جملرجمل :توريب :حمد التلذمي ،د .ـ  :ال ار الوربم لىدلولللت،
الطعو األاىٜٖٔٛ ،ـ.
النكت االوملف (تفسَت ابملاردي) صبل امحس ن لىي ب ن حمد ب ن يعمب ابملاردي العلري  ،دار الكتب الوىدم -
بَتات  /لعنلف  -ال يلج  ،الطعو  :ال يلج  ،حتقمق  :السم اب ن لع ابمقللد ب ن لع الريمم.

ٕ٘ -النهلي ُب غريب امح يث ااألثر ،صبل السولدات ابمعلرؾ ب ن حمد اجلزري ،ابمكتع الوىدم  -بَتات ٖٜٜٔ -ىػ -
ٜٜٔٚـ  ،حتقمق  :طلىر صزت الزااى  -حمدلد حمد الطنليي.
ٖ٘ -نمل األاطلر م ن صيلديث وم األخملر شرح منتق األخعلر ،حمد ب ن لىي ب ن حمد الشلكلين  ،دار اجلمل  -بَتات –
ٖ. ٜٔٚ
ٗ٘ -اللثلئق ال الم ابمونم حبقلؽ اإلنسلف ،حمد شريف بسملين ،اجملى الثلين ،دار الشراؽ ،القلىرة .ٕٖٓٓ ،اق نشرت
ىذه اللثمق بتلريح م ن ابموه ال ايل محقلؽ اإلنسلف جبلمو دي بلؿ شمكلغل.
55- Encyclopedia, Book international nnica. Inc, The New
Encyclopedia peered, Britannica, Vol. 20. pp140-142
56- World Book international, The World Book Enyclopedia, London
World Book Inc ,(n-d) Vol 4 p.15
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