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ABSTRACT 

This study concerns chosen jurisprudential issues in the Maliki Madhab (school of Thought).  Such 

issues can provide information on how to treat or deal with a non-Muslim in the Maliki Madhab.  It 

is hoped to highlight tolerance and openness of  the Maliki towards a non-Muslim, as a feature from 

the moral and political features that propagated by the true Religion. The issue of communication 

with people of other religions considers an important sensitive old-new issue where prejudiced 

people alleged that Islam is disrespectful and negative. From here comes this research trying to 

evaluate this allegation through pointing out different issues in the Maliki Madhab.  Choosing this 

particular Madhab does not indicate that other Madhahib (Schools of Thought) do not tolerate non-

Muslims. Rather the Maliki Madhab is chosen for narrowing the scope of the study and 

specialization and expansion (of the studied maters). Among the important issues that the researcher 

chose are giving charity, zakat and endowment to a non-Muslim, feeding him from the Sacrifice, 

and letting him breastfeeds Muslim-children. The researcher recommends conducting a similar 

study in other Sunni Madhahib to highlight tolerance of Islam with Dhimmi (Non-Muslim under 

protection of Muslim law). This could in turn exhibit this Religion (Islam) in its real spotless 

practical picture. Additionally, this also considers as invitation and exhortation to Islam.     

Keywords:  Non-Muslim who is a pacifist, Dhimmi, the Malik Madh 

 ملخص البحث 

التعامل مع غري املسلم يف  يتناول هذا البحث دراسة مسائل فقهية يف املذهب املالكي ميكن من خالهلا معرفة طريقة 
املذهب املالكي، واملأمول إبراز التسامح واالنفتاح اإلنساين عند املالكية مع غري املسلم، بوصفه معلما من املعامل األخالقية 

إليها، وتعترب قضية التواصل مع أصحاب الدايانت األخرى قضية قدمية جديدة يف غاية والسياسية اليت دعا الدين احلنيف  
األمهية واحلساسية، حيث مل يزل املغرضون يتهمون اإلسالم ابحتقار اآلخر، والسلبية جتاهه، من هنا أييت هذا البحث 

اختيار هذا املذهب كون املذاهب األخرى يعين  وال  تلك القالة بعرضه ملسائل خمتلفة يف املذهب املالكي،  تقومي  حماوال  
خلوا من التسامح مع غري املسلم، وإمنا اختري املذهب املالكي بناء على تضييق دائرة البحث ألجل التخصص والتوسع، 

رضاعه أوالد إومن أهم هذه املسائل اليت اختار الباحث: الصدقة على غري املسلم، والوقف عليه، وإطعامه من األضحية، و 
لمني، وإعطاؤه من الزكاة، ويوصي الباحث بدراسة مماثلة يف املذاهب السنية األخرى؛ إلظهار تسامح اإلسالم مع املس

، إضافة إىل ما يتضمنه ذلك التطبيقية  غري املسلم املسامل؛ إذ من شأن ذلك إظهار هذا الدين يف صورته احلقيقة الناصعة 
 من الدعوة لإلسالم والرتغيب فيه. 
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 املقدمة 

لقد شكلت الفتوحات اإلسالمية حتداي حقيقيا للمسلمني بسبب انفتاحهم على جمتمعات جديدة ختتلف عنهم من 
إىل سبل   احلكيم  الشارع  أرشدهم  ولقد  واللغات،  والتقاليد  والثقافات  العادات  اجملتمعات يف جهة  هذه  مع  التعامل 

النصوص القرآنية واحلديثية، وأرسى قواعد عامة من شأهنا خلق جمتمع واحد متفاهم فيما بينه متفهم للتنوع، غري أن 
تطبيق هذه النصوص وتنزيلها على الوقائع املتجددة هو ما حيتاج نظرا وأتمال، فأنشئ لذلك فقه أهل الذمة يف مراحل 

لمذهب املالكي دور ابلغ يف أتسيس هذا الفقه وتطويره، من هنا سيأيت هذا البحث ليلقي الضوء الحقة، وقد كان ل
 على منهج املذهب املالكي يف معاملة الذمي من خالل فروع املذهب املالكي املسطورة يف الكتب الفقهية. 

 املطلب األول: غري املسلم بني املاضي واحلاضر

لغ اخلطورة منذ سقوط اخلالفة العثمانية مما قلب كثريا من املوازين واملعطيات، من هنا لقد شهد العامل اإلسالمي تغريا اب
فإنه جيب مراجعة كثري من املصطلحات اليت كانت تستخدم أايم القوة والغلبة، وال ضري يف رجوعها إذا ما رجع الوضع 

 إىل ما كان عليه.

ما تعين تفهما للواقع وفهما له، من أجل صياغة مفاهيم تناسب   إن مراجعة املصطلحات ال تعين اهنزامية واستالاب بقدر
حال الضعف واهلزمية الذي مل مير ابملسلمني مثيله من قبل، وقد كان من قدر هللا أن يوافق هذا احلال ضعفا علميا ومجودا 

 يف عملية االجتهاد اليت هي شراين حياة الفقه وقلبه النابض. 

نا وقرأانه قراءة واعية على ضوء واقعنا الذي نعيشه فإنه ميكننا املسامهة يف إخراج األمة مما بيد أان إذا ما رجعنا إىل تراث
تعانيه، فالقصور عن فهم الرتاث والعجز عن ربطه ابلواقع الذي نعيشه الستنتاج فقه مناسب من أبرز املشاكل اليت 

ة محدن بن التاه يف كلمة له قائال: "إن مشكلتنا يعانيها العقل العلمي يف واقعنا املعاصر، وقد أشار إىل ذلك العالم
 الكربى اليوم يف واقع ال نفقهه وفقه ال نعيشه". 

وإن من أبرز املعامل اليت تغريت يف واقعنا املعاش اختفاء شرائح اجتماعية ارتبط هبا فقه معني هو فقه أهل الذمة، والذي 
 حنن يف دولة اإلسالم نستظل بعلمها خفاقا، تلجأ إلينا األمم جعلين أعتربها مفقودة هو فقد املصطلح واملسمى، فبينا  

األخرى على ذمة هللا ورسوله، تدفع لنا اجلزية مقابل محايتها، إذ أصبحنا حنن الذين هناجر إىل تلك األمم ونلجأ إليها، 
 اسي يف بعض مقاالته وأصبحنا حنن أهل الذمة والعهود، وقد الحظ الدكتور حممد املختار الشنقيطي هذا التقلب السي

 ، الذمي، املذهب املالكي.املسامل  غري املسلم  الكلمات املفتاحية: 
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حني مسى الدولة املعاصرة ابلدولة العقارية، بينما مسى اخلالفة ابلدولة االمرباطورية، مبينا أن حاكم الدولة العقارية الفعلي 
جاعال هذا املصطلح يف مقابل   ؛1هو دستورها وقانوهنا، وسطر يف ذلك مقاال عنوانه: "الناس على دين دساتريهم"

املعروف الدولة املقولة  تناسب  هذه  فإن  العقارية  الدولة  تناسب  املقولة  تلك  فإذا كانت  ملوكهم"  دين  على  "الناس  ة: 
 االمرباطورية. 

إذا   -بغض النظر عن دينها-الشنقيطي يعين أن جمموعة من الناس  الدكتور حممد املختار  ومصطلح الدولة العقارية عند  
فإهنا سواء يف كل ما يرتتب على هذه امللكية من   - الواثئق املدنية-ملكيته  توطنت عقارا معينا وحصلت على واثئق  

حقوق وواجبات، مما يعين أن مواطين الدولة العقارية من مسلمني وغري مسلمني جياهبون كل معتد بغض النظر عن دينه، 
ها، ومن توطنها من أهل ما دام يهدد عقارهم الذي يتملكون، بينما كانت الدولة العقارية على دين حكامها وملوك

 األداين األخرى سرت عليه نواميسها وقوانينها، واملعيار الذي جيمعها هو التوجه الديين. 

 من هنا وجبت مراعاة على التحول املهم الستيعاب الفقه وفهمه فهما ميكننا من االستفادة منه. 

ة وإقامة بيت املال، إال أهنا أقامت بدائل أخرى، وجند الدولة العقارية وإن ختلت عن مسؤولياهتا الدينية من مجع الزكا 
خلقت هلا بدائل جديدة هي الضرائب والغرامات، إضافة إىل ما اختص هللا به أهل هذا الوقت من القدرة العلمية مما 

 يسر هلم استخراج الثروات والعثور عليها.

 سواء يف مجيع الفرص اليت توفرها هذه الدولة.   ويستوي يف هذا الضرائب والغرامات املسلم وغري املسلم، كما أهنم أيضا 

 املطلب الثاين: التعامل مع غري املسلم يف املذهب املالكي )سلوكيات وأخالقيات( 

سيحاول الباحث يف هذا املطلب إبراز معامل املذهب املالكي يف معاملة غري املسلم يف اجملتمعات اإلسالمية، من خالل 
البحث استقراء كل الفروع املالكية اليت تناولت غري املسلم، وإمنا يكفيه أن يفتح الباب أمام  التنظري والتطبيق، وال يلتزم

الباحثني من خالل عرض مجلة من الفروع من أبواب خمتلفة، لتتبني للقارئ املعامل األساسية يف معاملة غري املسلم عند 
 املالكية، ولنعرض األمثلة يف النقاط التالية: 

إن التحية استفتاح أمان واطمئنان ملن ألقيت عليه، من هنا شرعها اإلسالم بني سلم وإكرامه:  حتية غري امل-1
املسلمني رغبة يف ترسيخ املودة ونشر األمن بينهم، وقد أشكل على فقهاء املالكية كغريهم حكم إلقائها على غري املسلم، 

، وإن سلموا علينا منع الرد 2م على غري املسلم فذهب مالك فيما روي عنه يف العتبية من مساع أشهب إىل منع السال
عليهم، وفسره ابن رشد أبنه ليس منعا على اببه، وإمنا الغرض أن ال يرد عليهم كما يرد على املسلمني، فيكون رد السالم 

الم، أي احلجارة، أو االكتفاء بعبارة: "وعليك"  .3بنحو: وعليك الس ِّ
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على الذمي السالم، وإن رد عليه فليقل: وعليك، وروى ابن عبد احلكم عن   وقد روى ابن وهب عن مالك أنه ال يرد
 .4مالك جواز تكنية الذمي وعيادته، قال ابن بطال: وهذا أكثر من رد السالم 

منها أو   حسن  وا أبِّ ي  ح  ف    ة  ي  حِّ ت  بِّ   م  يت  ي ِّ وهذا األمثل واألقرب لعموم اآلية الواردة يف رد التحية، فقد قال سبحانه: }وإذا ح  
 [. 86النساء: ا{ ]وه  د  ر  

. وروى عنه كذلك وعن قتادة: أهنا عامة 5" من سلم عليك من خلق هللا فاردد عليه ولو كان جموسيا"قال ابن عباس:  
 يف رد السالم على املسلمني والكفار. 

، فاحتج به يف جواز رد السالم 6على عمومه [.  83]البقرة:  {  نا  س  ح    وأجرى ابن وهب قول هللا تعاىل: }وقولوا للناسِّ 
 على اليهود والنصارى؛ ألهنم داخلون يف عموم الناس. 

، وقد أحسن ابن عبد الرب 7وقال ابن عبد الرب: إنه ال يعلم خالفا يف جواز الرد عليهم، وأن يكون ذلك بعبارة: وعليكم 
الم ، أي احلجارة، فقال ابن عبد الرب: إن يف الرد على من قال إن الرد على أهل الذمة يكون بنحو عبارة: وعليكم ال س ِّ

 ذلك ضعيف املعىن؛ ألنه ال جيوز بدؤهم ابلشتم ابتداء، وحسب املرء أن يرد عليهم مبثل ما قالوا، ويف ذلك جناة. 

ده والذي تقتضيه القواعد أن غري املسلم املسامل ينبغي أن حيرتم ويرد عليه السالم أبدب وإجالل؛ ألنه إن كان ذميا فعه
يتضمن ذلك؛ ألن من دفعت عنه عدوا وخاطرت بنفسك ألجله فردك السالم عليه وإكرامه يسري مقابل ذلك، بل إن 

 ذلك ترغيبا له ودعوة له إىل اإلسالم، ويف اإلعراض عنه مفسدة عظيمة. 

 ومل ُي  رِّجوك م م ِّن دِّايرك م أن ينِّ الد ِّ   يفِّ   م  لوك  قاتِّ الذين مل ي    عنِّ   هللا    م  وهذا الذي يقتضيه كذلك قول هللا تعاىل: }ال ينهاك  
طِّني ط وا إليهِّم ، إن  هللا  حي ِّب  املقسِّ  [. 8املمتحنة:  { اآلية ]ت رب  وه م  وت  ق سِّ

وما يستدل به املانعون أو املضيقون من النصوص الواردة عن النيب صلى هللا عليه وسلم من عدم بدء اليهود والنصارى 
ع معينة، خاص بيهود املدينة الذي ذهب إليهم النيب صلى هللا عليه وسلم يف تلك احلادثة، إذ ابلسالم حيمل على وقائ

مل يشهد العهد املدين انسجاما حقيقيا بني املسلمني واليهود، رغم املواثيق اليت كانت بينهم، من هنا فإن تلك النصوص 
 خاصة أبولئك القوم دون غريهم.

ملذهب املالكي ما روي عن مالك يف تضييف غري املسلم مما نقله الباجي عنه: "وأما ومما يشفع هلذا املعىن يف فروع ا
ورجاء إسالمه وحيتمل أن يكون ملا ُياف عليه من الضياع إذا   ، تضييفه فيحتمل أن يكون ذلك ملعىن االستئالف له

 .8كان ممن له حق عهد أو غريه" 

العهود عظيم؛ لذلك أوصى النيب صلى هللا ابلعناية هبم، وتوعد   وهذا نص صريح يف إكرام الذمي والعناية به، وحق أهل 
من آذاهم أو ضيق عليهم، وال ريب أن من أشد التضييق واإلذاية اإلعراض عن املرء واحتقاره بعدم ابتدائه ابلتحية والرد 
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أن تستخف إذايتهم من أجل   عليه إن هو بدأ هبا، وقد نبه ابن رشد إىل هذا املعىن قائال: "وإمنا أوصى أبهل الذمة خمافة
 .9كفرهم"

والزواج سكن ومودة ورمحة، ويف زايرة رسول هللا صلى هللا   ؟إذا ع لِّم  هذا فكيف يتعامل املرء مع زوجته الذمية وأهلها
كان غالم ، عن أنس بن مالك قال:  عليه وسلم للغالم اليهودي الذي كان ُيدمه خري دليل على حق غري املسلم املسامل

ُيدم النيب صلى هللا عليه وسلم فمرض، فأاته النيب صلى هللا عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له:   يهودي
»أسلم«، فنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له: أطع أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم، فأسلم، فخرج النيب صلى هللا عليه 

 .10وسلم وهو يقول: »احلمد هلل الذي أنقذه من النار« 

وقد ملح اإلمام مالك اجلانب اإلنساين احلسن يف الذمي فأجاز للمسلم أن يسرتضع البنه النصرانية إذا كانت ال تطعمه 
اخلنزير وغريه من احملرمات، معتربا أهنا قد تشتمل على أخالق حسنة وعفاف وسخاء. " وقد يكون هلا طباع حسنة من 

 .11دين" عفاف وسخاء وحماسن أخالق، وليس الطباع يف ال

، وفيه دليل على أن من يستقذر الكافر لكفره متعصب - رمحه هللا تعاىل –وهذا لعمري ملمح حسن من اإلمام مالك  
 موغل يف التعصب والعياذ ابهلل تعاىل. 

أنه دخل   -والعراق  شيخ املالكية ببغداد-ما روي عن القاضي إمساعيل    -عند املالكية –ومن اجلوانب التطبيقية لذلك  
فلما خرج قال هلم:   ،فرأى إنكار الشهود ومن حضره  ،فقام له ورحب به  ،دون بن صاعد الوزير وكان نصرانيا  عليه عب

[. 8]املمتحنة:    { اآلية ...وقد قال هللا تعاىل: }ال  ي  ن  ه اك م  اَّلل   ع نِّ ال ذِّين  مل   ي  ق اتِّل وك م  يفِّ الد ِّينِّ   ، قد علمت إنكاركم
 .12فسكت اجلماعة   ،وهذا من الرب  ،وهو سفري بيننا وبني املعتضد   ،وهذا الرجل يقضي حوائج املسلمني

إن غري املسلم الذي يعيش مع املسلمني جزء مهم من اجملتمع اإلسالمي،   مساعدة غري املسلم ابملال:-2
ليكون جزءا مهما من النهضة االجتماعية والبنيوية، فكما كان يساهم يف شبابه وقوته يف دعم   ؛ينبغي أن يساعد ويدعم

املصلحة؛ ألن هللا تعاىل   ينبغي أن يعان ويساعد كذلك عند تويل شبابه وقوته وإنتاجه، واألصل يف ذلك  ؛ خزينة الدولة
أعطى املؤلفة قلوهبم نصيبا من الزكاة كما أعطى املسلمني، وهؤالء مل يسبق هلم بالء يف اإلسالم وال عطاء، وإمنا يتوقع 

، فكيف مبن كانت له سابقة، يف هذا املطلوب وقد ال يتحقق ولدفع شرهم كذلك،  ذلك منهم ويرتقب بعد إسالمهم، 
يف سلطاهنم، واالنسجام معهم، وزايدة على ذلك فإنه هبذه املساعدة والدعم يتألف قبله؛ ألن التعايش مع املسلمني  

النفوس جمبولة على حب من أحسن إليها، فاجتمع بذلك الوفاء له ملا أسلف يف األايم اخلالية، وأتلف قلبه لينقذه هللا 
األحاديث الشريفة والوقائع املروية عن النيب صلى من سوء اخلامتة، وعمومات القرآن تدل هذه املعاين، كما تدل عليها 

الذي أرسل إليه عمر اجلبة اليت أهداه رسول هللا   بن اخلطاب  هللا عليه وسلم وأصحابه الكرام، كما حصل مع أخي عمر
عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنيب صلى هللا عليه ،  صلى هللا عليه وسلم
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فقال: »إمنا يلبس هذا من ال خالق له يف اآلخرة«، فأيت  ،سلم: ابتع هذه احللة تلبسها يوم اجلمعة، وإذا جاءك الوفد و 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منها حبلل، فأرسل إىل عمر منها حبلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ 

 .13أو تكسوها«، فأرسل هبا عمر إىل أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم تبيعها، ، بل لقال: »إين مل أكسكها لتلبسها 

 

 . وكما حصل مع أم أمساء بنت أيب بكر، اليت استأذنت النيب صلى هللا عليه وسلم يف إكرامها، فأجاز هلا ذلك

أمي وهي مشركة يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،   عن أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما، قالت: قدمت علي  
 .14فأصل أمي؟ قال: »نعم صلي أمك«   وهي راغبة، أ أمي قدمت  فاستفتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قلت: 

 ذلك كثرية. مثل  والوقائع يف  

هي األضحية والوقف والوصية، وقد وسع املالكية النقاش حول هذه اإلكراميات واهلبات إىل مواضيع أكثر قداسة وحرمة  
فخرج األمر من جمرد اهلبة والعطية إىل ما ُيرجه املرء من احلقوق املالية اليت يبتغى هبا وجه هللا تعاىل، مما يظن أن املسلم 

 أوىل به وأحق. 

أنه مثله   ، ومعىن ذلك15وقد سئل مالك عن املسلم يهب للمشرك اهلبة أهي مثل اهلبة للمسلم، فقال: إنه مثله يف ذلك
 من حيث حرمة الرجوع فيها. 

كما جتوز الصدقة عليه، وملالك قول رجع عنه جبواز   16هو جواز الوقف على الذمي مالك  كما أن معتمد مذهب  
أن كراهة مالك   - من أئمة املالكية- إطعامه اجلار الذمي من األضحية، وقد رجع إىل الكراهة دون التحرمي، ويرى أصبغ  

 .17األضحية على وجه االستحسانمن   الذمي  يف إطعام 

ولرمبا كان وجه الكراهة يف إطعام اجلار الكافر من حلم األضاحي قياسها على زكاة الفطر جبامع كون كل منهما قربة يف 
 يوم عيد، مع مراعاة كون الزكاة فرضا واألضحية سنة.

الذمة من حلم األضاحي، معتربا أنه وقد خالف ابن وهب شيخه اإلمام مالكا يف ذلك فأجاز إطعام اجلريان من أهل  
 .18من ابب املعروف املأمور به 

كما قيد القرايف الوقف على أهل الذمة أبن ال يكون على كنائسهم ودور العبادة؛ ألهنا وضعت للكفر، والذمة عارضة، 
 .19وأن الوقف ال يوضع إىل فيما يشتمل على املصاحل اخلالصة 

 أموال غري املسلمني وأرواحهم يف املذهب املالكي: : صيانة  الثاملطلب الث
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إن شعور غري املسلم املسامل ابألمان واحلصانة يف نفسه وماله وأهله مدعاة لسعيه يف اإلنتاج وتطوير اجملتمع املسلم، فضال 
ة، ويف ما عن كونه حقا مستحقا له، وقد كفل له الدين اإلسالمي هذا احلق، كما ورد يف النصوص القرآنية واحلديثي

تقدم ما يتضمن ذلك، وقد فر ع املالكية على هذا األصل فروعا كثرية يف صيانة مال الذمي ونفسه، فقد ورد عن مالك 
 . قال ابن رشد "أخاف أن أظلم الذمي إن قضيت له بدينار وله ديناران"يف مسألة أنه توقف عن الفصل فيها وقال:  

 .20" ده أحد القولني على اآلخرإذ مل يرتجح عن" :  -معلقا على كالم مالك –

ويعرب العالمة الدكتور مصطفى بن محزة عن حقيقة هذا الرادع الذي مينع املسلم عن االعتداء على حقوق غري املسلم 
مع مقارنته لواقع غري املسلمني أايم قوهتم وجربوهتم فيقول يف كالم بديع: "ووجه التميز بني احلضارة اإلسالمية وغريها 

املسلم كان جيد دائما يف النصوص الشرعية ويف األحكام الفقهية ما يردعه ومينعه من أن يعتدي على حقوق   أن اإلنسان 
غري املسلمني، وما يدينه إن هو اعتدى، بينما كان غري املسلم جيد السند القوي لعدوانه على املسلمني يف املؤسسات 

ام كانت تصدر بني جنبات تلك املؤسسة، وكانت تنفذ أبيدي القائمة، ومنها املؤسسة الدينية، بل إن كثريا من األحك 
 .21رجاهلا ومبباركتهم" 

وجند مالكا يعمم النصوص الواردة حبق الشفعة للجار، فيدخل فيها الذمي كما دخل فيها املسلم، فقد سأل سحنون 
لدار، ابع املسلم حصته من أرأيت لو أن دارا بني رجلني مسلم ونصراين، مها شريكان يف ا"شيخه ابن القاسم قائال:  

نصراين أو من مسلم، أيكون لشريكه النصراين يف ذلك شفعة أم ال يف قول مالك؟ قال: قال مالك: لشريكه الشفعة 
 .22" وإن كان نصرانيا

 ويف هذا صيانة ملال الذمي، واعتبار حلقه وملكه. 

إذا اجتمعت سنني   الباجي عن مالك من إسقاط اجلزيةومن معامل صيانة أموال أهل الذمة يف املذهب املالكي ما نقله 
على الذمي عجزا منه عن دفعها وأدائها، فيلغى عنه ما عجز عنه إذا مل يكن ذلك فرارا منه عن أدائها، قال الباجي: 

وجتب عليه   ،وتتداخل يف قول أيب حنيفة  ، "إذا اجتمعت على الذمي جزية سنتني أو أكثر مل تتداخل يف قول الشافعي
 وإن كان ذلك لعجز مل   ،والظاهر من مذهب مالك أنه إن كان فر منها أخذ منه للسنني املاضية  ،جزية سنة واحدة

ورأيت هذا للقاضي أيب احلسن، وهذا القول مبين على أن الفقري ال   ،ومل يبق يف ذمته ما يعجز عنه من السنني  ،تتداخل
 .23" وهللا أعلم وأحكم ،وال تبقى يف ذمته ،جزية عليه

ومن معامل صيانة أرواح أهل الذمة وأمواهلم يف املذهب املالكي ما ورد عن مالك كذلك يف قتل أهل احلرابة يعتدون على 
بن مقتداي يف ذلك بعثمان    ؛أهل الذمة، فقد سئل هل تستوي احلرابة على املسلم مع احلرابة على الذمي، فسوى بينهم

اسم: " أرأيت إن قطعوا على املسلمني أو على أهل الذمة، أهو سواء يف رضي هللا عنه، قال سحنون البن الق عفان  
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قول مالك؟ قال: نعم، ولقد بلغين عن مالك، أخربين عنه من أثق به عن غري واحد، أن عثمان قتل مسلما قتل ذميا 
 . 24على وجه احلرابة، قتله على مال كان معه، فقتله عثمان" 

ذمي مكافئا للمسلم يف مسألة القصاص يف النفس، وإمنا يقتل املسلم به إذا قتله ومع ذلك فإن املالكية ال يعتربون ال
 .25غيلة أو حرابة، وقد استدل مالك على ذلك بقول هللا النيب صلى هللا عليه وسلم: "ال يقتل مسلم بكافر" 

األموال واألنفس، والغيلة:  قال القنازعي: "احلرابة هي قطع الطريق، ومنه قيل: قوم حراب إذا قطعوا الطريق، واستباحوا
ألنه نقض   ؛ دخله بيتا مث يقتله على ماله، ففي مثل هذا كله يقتل املؤمن ابلكافرهو أن ُيدع الرجل الرجل حىت أيمنه في  

 .26العهد الذي عقده املسلمون ألهل الذمة" 

، وعلى هذا فمصري ذلك إىل 27والذمي وحكى ابن عبد الرب اإلمجاع على أنه ال قصاص فيما دون النفس بني املسلم  
احلاكم يعزر املسلم مبا يردعه ويرده عن اإلساءة ألهل العهد، ولو تكرر ذلك منه زيدت عقوبته حىت يرتدع، كما هو 

 احلال يف سائر التعزيرات.

غري أن للتأويل وال ريب أن النصوص النبوية الصحيحة الواردة يف عدم مساواة الدماء بني املسلم وغري املسلم صحيحة،  
، أما إذا قتل -رضي هللا عنه-حتمل على قتل اخلطأ، وهذا قريب من مذهب أيب حنيفة  ميكن أن  حبيث    ؛فيها مدخال

 فيها أن    م  ا عليهِّ ن  ب   املسلم الذمي عمدا فاألوجه أن يقتل به كما هو ظاهر القرآن الكرمي، فقد قال احلق سبحانه: }وكت   
 [.45املائدة: { ]ابلنفسِّ   النفس  

فهذا نص قرآين حاكم على غريه، وإن السنة ملبينة له، غري أنه ملا مل يصرح ابلدافع للقتل يف تلك النصوص كان األوىل 
 كما يقتضيه التحقيق األصويل. والعلم عند هللا تعاىل.   ،اجلمع بينها هبذا املعىن

غدرا، قال ابن العريب: "وقد روى أهل وعن عمر رضي هللا عنه ما يقتضي القصاص من املسلم إن كان قتل الكافر  
منكم يطلبون العلج حىت إذا أسند يف اجلبل أمنه بلساهنم الذي   -الكوفة عن عمر رضي هللا عنه: بلغين أن رجاال  

 .28وأان أقتل من فعل ذلك"   ،فإذا قبل ذلك العلج قتله  ، يفهمون 

اتباع أهل املذهب   م  لِّ لكان أحسن، وقد ع    وخيانة    غدر    يف كل قتل    د  رِّ وهذا قريب من معىن الغيلة الذي قرره مالك، فلو ط  
 لقضاء عمر وفتاويه؛ ألهنا فتاوى مجاعية؛ ملا علم من استشارته فقهاء الصحابة والتابعني يف جملسه. املالكي  

 املطلب الرابع: صيانة املمارسة الدينية واحلقوق الشخصية لغري املسلم املسامل 

بقاء أهل الذمة يف اجملتمع اإلسالمي فئة من فئاته ومكوان من مكوانته يتضمن االعرتاف مبمارساته إن قبول الشريعة ب
الدينية، وشعائره املقدسة، وقد متثل ذلك تطبيقا من خالل ما سطره املؤرخون يف كتبهم، كما متثل تنظريا من خالل 

تلك الفروع الفقهية فروع املذهب املالكي، بل ذهب الفروع الفقهية اليت تناولت املوضوع من جوانب خمتلفة، ومن بني  
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الفقهاء إىل أوسع من ذلك، فقرروا أحقية أهل الذمة مبعاطاة أمور مستقذرة حمرمة يف الشريعة اإلسالمية كشرب اخلمر 
الذمية من شرب اخلمر وأكل اخلنزير،   للرجل منع زوجته  وأكل اخلنزير، فقد نص خليل يف توضيحه على أنه ليس 

 .29هاب إىل الكنيسةوالذ 

وعزا الطاهر ابن عاشور لعلماء املالكية أن على الرجل الذي وجبت عليه نفقة والديه الكافرين الفقريين أن يشرتي هلما 
اخلمر إن كان من عادهتما شرهبا؛ ألن شرب اخلمر ليس مبنكر على الكافر، أما إذا كان ذلك ممنوعا يف الدينني فال 

 .30جيوز له مساعدهتما فيه

وقد جهد الباحث يف التقصي فلم يقف على هذا الفرع عند أئمة املذهب، وال ريب أن األمر يرجع إىل القاعدة الفقهية 
واألصولية املعروفة، "هل الكفار خماطبون بفروع الشريعة أم ال"، فإن قيل خماطبون منع ذلك يف حقهم، وإن قيل إهنم 

 غري خماطبني جاز هلم ذلك وساغ.

اجتهاد من الطاهر ابن عاشور بناء على أصول املذهب، وقد يكون وقف على هذا النقل يف موضع مل يصل إليه ولعله  
 الباحث، فالعلماء مصدقون يف نقوهلم، مبحوث معهم يف اجتهاداهتم وآرائهم. 

وخالفاهتم، إال إذا اتفقوا على ومن معامل صيانة املمارسة الدينية لغري املسلمني املساملني عدم التدخل يف خصوماهتم  
املرافعة لقضاة املسلمني، فيجوز وقتئذ للقاضي الفصل بينهم كما يفصل بني املسلمني، بل ذهب ابن القاسم يف العتبية 

 إىل اعتبار مرجعيتهم الدينية، فقرر أنه ال حيكم بينهم القاضي حىت ترضى أساقفتهم.

ورضوا حبكمه، وليحكم   ،كم بني أهل الذمة إذا تظاملوا أو ترافعوا إليهمسألة: وجيوز للقاضي أن حي"قال ابن فرحون:  
قال: وقال ابن القاسم يف   ،وظاهر هذا أان حنكم بينهم، وإن مل ترض أساقفتهم  :قال ابن حمرز  ،بينهم حبكم اإلسالم

 رجم   -الة والسالم عليه الص  -وقال غريه: ذلك غري الزم؛ ألنه   )العتبية(: ال حيكم بينهم حىت ترضى أساقفتهم.

 ، وإمنا حلاكم املسلمني أن حيكم بينهم يف التظامل  :ويف الواثئق اجملموعة  اليهوديني، ومل أيت يف اخلرب، أنه شاور أساقفتهم.
حقه وما أشبه ذلك، إذا رضي املتطالبان بذلك، وأما اخلمر والراب والزان والطالق والعتاق فال   واراث    مثل أن مينع وارث  

 .31" ن حيكم بينهم فيهينبغي أ

، ولعله راعى 32واستثىن عيسى بن دينار من ذلك التفريق بني األمهات واألوالد، فأوجب التدخل بينهم على القاضي 
نع صاحب العهد من نظريه املعاهد؛  نع صاحب العهد من ظامله غري املعاهد، مي  يف ذلك حق املظلوم وعهده، فكما مي 

 ظلم عنهم من أي ظامل، مسلما كان أو حماراب أو ذميا. ألن قيمة عهدهم وذمتهم دفع ال

 اخلامتة والنتائج 
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تناول هذا البحث منهج املالكية يف معاملة غري املسلم من خالل التعايش معه وصون ماله ونفسه، ممثال بفروع فقهية 
ماله وروحه، ومن خالل الفروع اليت من املذهب املالكي كرد السالم على غري املسلم وابتدائه به، والصدقة عليه، وصون  

، وإن الباحث ليدعو إىل املسامل  تناول الباحث فإن هناك مرونة وتنوعا يف املذهب املالكي من خالل معاملة غري املسلم
دراسة املوضوع دراسة جادة، تتناول املوضوع من كل جوانبه، إضافة إىل تنزيل على الواقع املعاصر الذي نعيشه؛ ألن 

قه هي جتدده ومواكبته للواقع املعاش، ويتأكد ذلك بذهاب اخلالفة اإلسالمية اليت كانت دولة عهد وذمة، وتفرق ميزة الف 
املسلمني وتشتتهم، إضافة إىل قوة غري املسلمني واجتماعهم، فصار أهل املسلمني مستضعفني طاليب جلوء بعدما كانوا 

 لة والتبعية.، فال نسقط فقه القوة والسيطرة على زمن املذ ماحنيه

كما يوصي الباحث بدراسة مماثلة يف املذاهب األخرى؛ لتبيان الوجه الناصع للفقه اإلسالمي مبختلف مذاهبه، كما 
يوصي الباحث بدراسة األقاليم واملدن واألمصار اليت عايش فيها املسلمون أهل الذمة حىت نصل إىل حقيقة املعايشة 

 تمعات املختلطة. اجمل  املساملة اليت كانت واقعة بني

Footnote:               مش:                                                                                       اهلوا
 

(1) nshr almqal 'ela mwq'e aljzyrh nt btarykh 30/03/2010 whda rabth: 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010/3/30/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3

-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D9%86-

%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%85 

(2) abn rshd, albyan walthsyl 18/196 . 

(3) abn rshd, albyan walthsyl 18/197 . 

(4) abn btal, shrh shyh albkhary 9/38 . 

(5) abn btal, shrh shyh albkhary 9/38 . 

(6) abn btal, shrh shyh albkhary 9/39 . 

(7) abn 'ebd albr, altmhyd 17/93 . 

(8) albajy, almntqa shrh almwta 7/234 . 

(9) abn rshd, albyan walthsyl 17/228 . 

(10) shyh albkhary, ktab aljna'ez, bab eda aslm alsby fmat, hl ysla 'elyh, whl y'erd 'ela alsby aleslam 1356 . 

(11) allkhmy, altbsrh 5/2163 . 

(12) abn mkhlwf, shjrh alnwr alzkyh 1/98 . 

(13) shyh albkhary, ktab alhbh wfdlha walthryd 'elyha, bab alhdyh llmshrkyn 2619 . 

(14) shyh albkhary, ktab alhbh wfdlha walthryd 'elyha, bab alhdyh llmshrkyn 2620 . 

(15) almdwnh 4/399 . 

(16)  'elysh, mnh aljlyl 8/163 . 

(17) abn ywns, aljam'e lmsa'el almdwnh 5/868 . 

(18) abn ywns, aljam'e lmsa'el almdwnh 5/868 . 
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(19) alqrafy, aldkhyrh 6/302 . 

(20) abn rshd, albyan walthsyl 4/184. 

(21) mstfa bn hmzh, altasyl alshr'ey llt'eaml m'e ghyr almslmyn s105 . 

(22) almdwnh 4/257 . 

(23) albajy, almntqa shrh almwta 2/176 . 

(24) almdwnh 4/554 . 

(25) shyh albkhary, ktab aldyat, bab la yqtl mslm bkafr: 6915 . 

(26) alqnaz'ey, tfsyr almwta 2/581 . 

(27) abn 'ebd albr, alastdkar 8/124 . 

(28) abn al'erby, alqbs s599 . 

(29) khlyl, altwdyh 4/75 . 

(30) abn 'eashwr, althryr waltnwyr 21/71 . 

(31) abn frhwn, tbsrh alhkam 1/96 . 

(32) abn frhwn, tbsrh alhkam 2/202 . 
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