بحث محكَّ م

قتل المسلم بالكافر

إعداد :

هشام بن صالح بن صالح الزِّ ير
أستاذ الفقه المشارك بقسم َّ
الشريعة
كلِّ َّية َّ
الطائف
الشريعة واألنظمة  -جامعة َّ

قتل المسلم بالكافر

اإلسالمي،
حوى هذا البحث مسألة حكم قتل المسلم بالكافر في الفقه
ِّ

ِّ
كالشرك واإللحاد
الدالَّ ة عليه
ِّ
موضحاً معنى الكفر ،وأنواعه ،واأللفاظ َّ
وكيفية عقد األم���ان بين المسلمين وغيرهم ف��ي الوقت
���ر َّدة،
َّ
وال� ِّ
المعاصر ،وحكم القتل عموماً  ،وحكم قتل الكافر خصوصاً  ،مستعرضاً

ذم ٌّي مثله،
الصور
أبرز ُّ
الفقهية لمسألة البحث والحكم فيها ،كإذا قتل ِّ
َّ

الحق منه ،أو أسلم المعتدى عليه بعد جرحه،
فأسلم القاتل قبل أخذ
ِّ

المرتد ..إلى غير ذلك من المسائل
فسرت الجراحة فقتلته ..وحكم قتل
ِّ
الَّ تي حواها البحث.
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المقدمة
َّ

احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده ...وبعد-:
جاء الإ�سالم وقد عا�شت الب�رش َّية �أحقاباً عديد ًة من اجلهل والفو�ضى ،والظلم
والقهر ،ف�ضاعت احلقوق ،و�سفكت الدِّ ماء ،وانتهكت الأعرا�ضِّ ،
وحكمت
القوي هو من ي� ِّرشع ليخدم م�صاحله ،وك َّلما غلبت
�رشيعة الغاب ،و�أ�صبح
ُّ
�أ َّمة �رشعت ما يخدمها بظلم الآخرين ،فجاءت �رشيعة الإ�سالم رحم ًة للعاملني،
وخمرج ًة لهم من جحيم ُّ
رب العاملني ،ومن
الطغاة والظاملني �إلى نعيم دين ِّ
الظلمات �إلى ال ُّنور املبني؛ ف�أ�ضاءت جهلهم بالعلم ،و�أنارت طريقهم ب�صحيح
الفهم ،جاءت ب�رشائع كفلت للجميع حقوقهم ،وب َّينت ما لهم وما عليهم،
�شملت اتباعها ومن حتت رعايتها ،وحمرتميها ومن نا�صب العداء لها ،وفق
تعاليم عل َّية ،وتنظمات �سماو َّية ،نعم اجلميع حتت �سمائها ،وتف َّيئوا اخلري العميم
يف ظاللها ،مل ترتك �شارد ًة �إلاَّ وب�سطت عدلها فيه ،وال وارد ًة �إلاَّ وب َّينت حكمها
العادل فيه� ،شملت اجلميع دو ًال وحكومات ..و�أفراداً وجماعات ،فدخل ال َّنا�س
يف الإ�سالم �أفواجاً ،و�شقُّوا �إليه فجاجاً ،و�أمر �أفراده �أن يدعوا ال َّنا�س �إليه،
ال�سالم به ،ويب�سطوا الأمن فيه ،فن�رشوا عدله يف �أ�صقاع املعمورة،
ُّ
ويعموا َّ
ورحمته على �سائر ال َّنا�س ،ومل يجرب ال َّنا�س على دخول الإ�سالم؛ بل �أوجد لهم
خيارات �أمان وذ َّمة ،تكفل لهم االندماج يف املجتمع امل�سلم مع مت ُّتعهم باحلقوق
العا َّمة ا َّلتي يتم َّتع بها امل�سلم ،فعا�ش الكثري منهم حتت احلكم الإ�سالمي �أحقاباً،
ووجدوا من نظامه وعدله ما هو مفقود يف بالدهم ،وال َّتاريخ مليء بكثري من
ال�صور امل�رشقة ملثل هذا ال َّتعامل..
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�شدد الإ���س�لام على �أف���راده بحرمتها ،وعظيم عقوبة
وم��ن الأم��ور ا َّلتي َّ
متجاوزها ،ال َّتعدِّ ي على غري امل�سلمني ا َّلذين بينهم وبني الـم�سلمني عقد �أمان
وذ َّمة ،يف �أنف�سهم �أو �أموالهم �أو �أعرا�ضهم ،ومن �أعظمها جرمية �إزهاق نفو�سهم
وقتلهم بغري حقٍّ ؛ لأنَّها ت�ض َّمنت بالإ�ضافة للقتل غدراً بالأمانة ،وخيان ًة للعهد،
الدنيا والآخرة.
فرتَّب العقوبات َّ
الزاجرة على منتهكها يف ُّ
ومع �ضعف امل�سلمني يف الع�صور املت�أخرة وتفريطهم يف دينهم ،وانفتاحهم
على العامل بدون ح�صانة ذاتية ،وت�سلط الأعداء عليهم َّ
بال�شهوات ُّ
وال�شبهات،
م�ستغ ِّلني �سهولة الو�صول �إليهم عن طريق عامل االتِّ�صاالت املفتوح ،وو�سائله
التي ي�صل �إليها ُّ
كل �أحد ،كرثت الفنت ،وزاد �سعاتها ،وظهر � ُّرشها ،وتطاير
وتطرف ذاقت
�رشرها ،وعظم خطبها ،وعمق جرحها ،ف�صاحب ذلك غل ٌّو ُّ
ويالته بالد امل�سلمني ،وب�أيدي م�سلمني ،ح َّتى و�صل � ُّرشهم �إلى الأر�ض احلرام
َّ
والداء الع�ضال ،ن�س�أل اهلل �أن ي�صلح
مكة املك َّرمة ب�سبب هذا الفكر َّ
ال�ضالَّ ،
كل ٍّ
احلال ،ويهدي �إلى �رصاطه امل�ستقيم َّ
�ضال.
و� َّإن من الأمور ا َّلتي يندِّ د بها �أ�صحاب هذا الفكر جواز قتل الك َّفار ،وعدم
جواز قتل امل�سلم �إذا قتل � َّأي كافر ،م�ستد ِّلني ب�أد َّلة معلومة عند الفقهاء ،مبعدين
�أنف�سهم عن فهم مقا�صد َّ
ال�شارع و�سيا�سة الإ�سالم ال�شرَّ ع َّية ،نا ِّدين عن عهد
امل�سلمني ،مع � َّأن الفقهاء قد اعتنوا ببيان �أحكام �أهل َّ
الذ َّمة وتف�صيل �أحكامهم،
لكن هذه الفئة طا�شت
وا َّلتي منها عنوان هذا البحث « قتل امل�سلم بالكافر»َّ ،
ال�صواب ر�أيهم ،فلم ي�أخذوا من
عن جا َّدة احلقِّ فهو مهم ،ون�أى عن طريق َّ
الأد َّلة �إلاَّ ر�سومها ،ومن ال�شرَّ يعة �إلاَّ ا�سمها ،ف�ض َّلوا و�أ�ض ُّلوا كثرياً ،وعندما
قلبت املو�ضوع وجدته ميداناً ف�سيحاً للبحث فيه ،و�إظهار ُّ
ال�شبه املطروحة
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عليه ،وما تتط َّلبه حالة ِّ
كل موقف ،بجمع �أقوال �أهل العلم و�أد َّلتهم والوقوف
على مناق�شاتهم ،والإدالء مبا يقت�ضه احلال ممَّا تي�سرَّ و�صو ًال لل َّراجح؛ مقتفياً منهج
العلماء ال َّرا�سخني ،وم�ست�ضيئاً ب�ضيائهم القومي ..وممَّا دعاين للكتابة �أي�ض ّا يف
هذا املو�ضوع �أ�سباب منها-:
•عدم و�ضوح �صورة حكم قتل امل�سلم للكافر وامل�سائل املـتع ِّلقة به للكثري.
متخ�ص�صة حتوي جوانب هذا املو�ضوع.
•عدم وجود درا�سة
ِّ
•وجود حاجة لبحث هذا املو�ضوع و ِّمل جزئ َّياته و�إبرازه م�ستق ًال؛ تب�رص ًة
ب�أحكامه ،وتذكرياً مبقا�صد َّ
ال�شارع فيه.
وقد اقت�ضت طبيعة البحث �أن يكون َّ
مقدمة ومتهيد وثالثة
مكوناً من َّ
خمططه َّ
مباحث وخامتة على ال َّنحو ال َّتايل:
َّ
وخمططه.
املقدمة :تبينِّ �أه ِّم َّية املو�ضوع و�أهدافه ومنهجه
َّ
ال َّتمهيد :وحتته �أربعة مطالب. :
املطلب الأ َّول :تعريف القتل
املطلب الثَّاين :تعريف الكافر
املطلب الثَّالث� :أنواع الكفر
املطلب الرابع� :ألفاظ ذات �صلة بالكفر دالل ًة ومعنى.
املبحث الأ َّول :وحتته �أربعة مطالب:
املطلب الأول :حكم القتل
املطلب الثَّاين :قتل الكافر بامل�سلم
املطلب الثالث� :أنواع الكافر باعتبار عهده مع امل�سلمني
املطلب ال َّرابع :عقد الأمان يف الوقت املعا�رص
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املبحث الثَّاين :قتل امل�سلم بالكافر
املبحث الثَّالث :تتمات وم�سائل متف ِّرقة ،وحتته خم�س م�سائل:
امل�س�ألة الأ َّولى� :إن قتل كافر كاف ًرا َّثم �أ�سلم القاتل� ،أو جرحه َّثم �أ�سلم اجلارح،
ومات املجروح
امل�س�ألة الثانية :جرح م�سلم كاف ًرا ف�أ�سلم املجروح َّثم مات م�سل ًما
امل�سالة الثَّالثة :حكم امل�سلم الذي قتل ذمياً عمداً عند من ال يرى قتله
امل�سالة ال َّرابعة :الق�سامة لأهل ِّ
الذ َّمة من امل�سلم
امل�س�ألة اخلام�سة :قتل املرتدِّ  ،وت�ض َّمن خم�سة فروع:
مرتداً
الفرع الأ َّول :قتل م�سلم َّ
مرتدا
الفرع الثَّاين :قتل ذ ِّمي َّ
الفرع الثَّالث :قتل مرت ٌّد م�سلماً
الفرع ال َّرابع :قتل مرت ٌّد ذ ِّم َّياً
مرتداً �آخر
الفرع اخلام�س :قتل مرت ٌّد َّ
وخامتة تت�ض َّمن �أبرز نتائج البحث وتو�صياته.
وكان منهجي ا َّلذي �سلكته يف �إعداد هذا البحث ما يلي:
1ـ ذكـر مذاهب الفقهاء الأربعـة من م�صادرها امل�شهورة واملعتمدة يف ِّ
كل
ال�س َّنة زياد ًة
مذهب ،وقد �أذكر �أقوال �أهل املذاهب الأخرى من غريهم من �أهل ُّ
يف الفائدة.
 2ـ �أقوم بعر�ض امل�س�ألـة مبـا فيها من خالف ،حيث �أذكر القول يف امل�س�ألة
ودليله وقد �أ�رسد ن�صو�صاً من كتب �أهل القولَّ ،ثم االعرتا�ضات واملناق�شة بني
هذه الأقوال ،و�أذ ِّيل ذلك ك َّله بالقول ال َّراجح ح�سبما يظهر يل من خالل درا�سة
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الأقوال والأد َّلة.
 3ـ و َّثقت ال ُّن�صو�ص الواردة يف البحث من م�صادرها الأ�صل َّية ،ف�إن مل � َّ
أمتكن
من ال َّتوثيق من امل�صدر نف�سه ،و َّثقت من امل�صادر ا َّلتي تنقل عنه مبا�رشةً.
 4ـ التزمت يف بحثي بعدم ال َّتعر�ض للم�سائل اخلالف َّية الفرع َّية ا َّلتي تذكر
يف ثنايا البحث ولي�ست من �صلبه ،ف�إن كان يرتتَّب على بيان اخلالف ثمر ًة
يف البحث �أقوم بال َّتعليق عليها (يف احلا�شية) بقدر ما ِّ
يو�ضح حقيقة اخلالف،
م�ؤ ِّيداً ذلك ب�أقوال �أهل العلم و�شيء من �أد َّلتهم.
ال�صحيحني �أو
 5ـ تخريج الأحاديث والآثار الواردة يف البحث ،ف�إن كان يف َّ
ال�سنن وامل�سانيد..
�أحدهما اكتفيت به ،و�إن مل يكن يف �أحدهما عزوته �إلى كتب ُّ
مذ ِّي ًال ذلك بحكم �أهل العلم على �إ�سناده من املتقدِّ مني واملت�أخِّ رين ،ممَّا وقفت
عليه.
عز َّوجل  -الهدى
فهذه �أبرز مالمح منهجي يف كتابة هذا البحث �سائ ًال اهلل َّ
وال�سداد ،و�أن يو َّفقني والقارئ الكرمي للإخال�ص يف القول والعمل،
والتوفيق َّ
والقبول منه تعالى.
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تمهيد

الأمن واال�ستقرار �أمر ين�شده اجلميع ،ويطلبه ُّ
كل �أحد ،فهو �رضورة من
�رضور َّيات احلياة ،ال ت�صلح �إلاَّ به ،وال يطيب العي�ش �إلاَّ معه ،يف ظالله تعمر
الأر�ض ،ويعبد اهلل ،وينعم ال َّنا�س ،كفله الإ�سالم ملن التزم به ،وحافظ عليه،
و�أغلظ العقوبة على من تهاون فيه� ،أو مل يلتزم بحدوده.
وال َّتعدِّ ي على الآخرين من �أعظم �أنواع ال َّتجاوز على الأمن� ،إذ هو جرمية
الدم
كبرية ت�ستحق العقوبة ،وتعظم العقوبة �إذا بلغت قتل ال َّنف�س املع�صومة َّ
الدنيا.
وتغييبها عن ُّ
ومن الأنف�س التي حرم الإ�سالم االعتداء عليها ،وتو َّعد منتهكها الكافر
ا ّلذي بينه وبني امل�سلمني عهد و�أمان .وي�أتي هذا البحث «قتل امل�سلم بالكافر»
ليبينِّ الأحكام ال�شرِّ ع َّية املتع َّلقة بهذه امل�س�ألة.
ويح�سن قبل ال�شرُّ وع يف مباحثه ال َّتعريف بعنوان البحث وما يتط َّلبه
ال َّتعريف من بع�ض البيان لتفا�صله.
األول :تعريف القتل:
المطلب َّ

القتلُّ :
الروح ،يقال :قتلته قت ًال ،من باب ن�رص� ،أزهقت روحه،
كل فعل يفيت ُّ
فهو قتيل ،واملر�أة قتيل � ً
أي�ضا �إذا كان و�ص ًفا؛ ف�إذا حذف املو�صوف جعل ا�س ًما
ودخلت الهاء ،نحو ر�أيت قتيلة بني فالن ،واجلمع فيهما قتلى.
وقتلت َّ
ال�شيء قتلاً عرفته ،والقتلة بالك�رس الهيئة ،يقال قتله قتلة �سوء.
والقتلة بالفتح امل َّرة ..واملقتل  -بفتح امليم وال َّتاء  :-املو�ضع ا َّلذي �إذا �أ�صيب
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كال�صدغ (((»..وهو �أنواع :منها َّ
الذبح وال َّنحر ،واخلنق
ال يكاد �صاحبه ي�سلم ُّ
وال َّر�ضخ.
�أنواع القتل ثالثة(((:
الأ َّول :القتل العمد :هو �أن يق�صد قتل �شَّ خ�ص مبا يقتل غال ًبا .وهو موجب
للقود ب�رشوطه.
الثَّاين :القتل �شبه العمد :هو ق�صد فعل القتل بذات �شخ�ص مبا ال يقتل غال ًبا.
وفيه الدِّ ية مغ َّلظة.
الثَّالث :القتل اخلط�أ :هو ما وقع دون ق�صد الفعل َّ
وال�شخ�ص� ،أو دون ق�صد
بي واملجنون .وجتب فيه الدِّ ية والك َّفارة.
�أحدهما ،وعمد َّ
ال�ص ِّ
و�سيتع َّر�ض هذا البحث لقتل العمد.
المطلب َّ
الثاني :تعريف الكافر:

كافر على وزن فاعل من الفعل (كفر) ،فالكاف والفاء وال َّراء �أ�صل �صحيح
ُّ
يدل على معنًى واحد ،وهو تغطية َّ
�ضد
ال�شيء تغطي ًة ت�ستهلكه ...والكفرُّ :
الإميان� ،س ِّمي لأنَّه تغطية احلقِّ ((( ..وقد كفر باهلل كفراً .وجمع الكافر ك َّفار وكفرة
وكفار �أي�ضاً ،مثل جائع وجياع ،ونائم نيام .وجمع الكافرة الكوافر.
�ضد ُّ
ال�شكر .وقد كفره كفوراً وكفراناً.
والكفر �أي�ضاً :جحود النعمة ،وهو ُّ
((( امل�صباح املنري(491ق ت ل)؛ �شرح حدود ابن عرفة 475؛ القامو�س املحيط 1344/1؛ املحكم واملحيط
الأعظم 59/6؛ خمتار ال�صحاح (218/1ق ت ل).
((( انظر :املغني البن قدامة ( ،)260 /8املجموع �شرح املهذب ()5 /19؛ البيان يف مذهب الإمام ال�شافعي
()449 /11؛ املو�سوعة الفقهية الكويتية (.)327 /32
((( مقايي� ��س اللغ ��ة (كف ��ر) ( .)191 /5وانظ ��ر :تهذي ��ب اللغة ()112 /10؛ ال�ص ��حاح تاج اللغة و�ص ��حاح
العربية (كفر) (،)807 /2
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عز وج� َّ�ل:
ومنه قوله تعالى :ﭿ ﯕ ﯖ ﯗﭾ(((� ،أي جاحدون .وقوله َّ
ﮕ ﮖ ﮗ ﭾ((( .قال الأخف�ش :هو جمع الكفر ،مثل برد وب��رود(((َّ .
وكل
�شيء َّ
ال�سكيت« :ومنه �س ِّمي الكافر ،لأنَّه ي�سرت
غطى �شيئاً فقد كفره ،قال ابن ّ
نعم اهلل عليه» .وا�ستعمال الكفر يف جحود الدِّ ين �أكرث ،وا�ستعمال الكفران يف
جحود النِّعمة �أكرث(((.
والزارع؛ لأنَّه ِّ
ويطلق لفظ الكافر �أي�ضاً على مغيب َّ
يغطي
ال�شم�س ،والبحرَّ ،
احلب برتاب الأر�ض ،ومنه قوله تعالى :ﭿﭸﭹﭺﭾ((( ،وال َّليل املظلم،
َّ
لأنَّه �سرت َّ
كل �شيء بظلمته(((.
والكفر من الأر���ض :ما بعد .والكفر �أي�ضاً :القرب .ومنه قيل« :اللهم اغفر
لأهل الكفور» .وظلمة الليل و�سواده وقد يك�رس ،والقرية ،والرباءة( .((1وك َّفر
اللهَّ �س ِّيئات عبده بال َّت�شديد �أي حماها و�سرتها(.((1
�ضد الإميان� ،س ِّمي لأنَّه تغطية احلقِّ  .قال ال َّليث :يقال �إمنا �س ِّمي
واملراد به هنا ُّ
الكافر كاف ًرا لأن الكفر َّ
غطى قلبه ك َّله .قال الأزه��ري.. :و�إي�ضاحه �أن الكفر
يف ال ُّلغة ال َّتغطية ،والكافر ذو كفر �أي ذو تغطية لقلبه بكفره ،كما يقال لالب�س
ﭿﮔ

((( الق�ص�ص.48 :
((( الإ�سراء،99 :
((( ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية (كفر) 708/2؛ ل�سان العرب ()441 /5؛ القامو�س املحيط 074؛
خمتار ال�صحاح (كفر) 172
((( املو�سوعة الفقهية الكويتية ()140 /32
((( احلديد.20 :
((( ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية (كفر) (.)807 /2
( ((1كق ��ول اهلل تعال ��ى حكاي� � ًة ع ��ن َّ
ال�ش ��يطان يف خطيئته �إذا دخ ��ل ال َّن ��ار :ﭿﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﭾ؛ �أي ت�ب�ر�أت الزاه ��ر يف غريب �ألفاظ ال�ش ��افعي  .250انظر :املحكم واملحيط الأعظم (كفر) /7
3؛ ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية (كفر) ()808 /2؛ ل�سان العرب ()144 /5؛ القامو�س املحيط
(�ص )470 :خمتار ال�صحاح (كفر) .271
( ((1طلبة الطلبة يف اال�صطالحات الفقهية .72
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ال�سالح كافر ،وهو ا َّلذي َّ
ال�سالح ،ومثله رجل كا�س �أي ذو ك�سوة ،وماء
غطاه ِّ
ِّ
دافق ذو دفق ،قال :وفيه قول �آخر �أح�سن ممَّا ذهب �إليه ،وذلك �أن الكافر ملَّا دعاه
اللهَّ �إلى توحيده فقد دعاه �إلى نعمة و�أحبها له �إذا �أجابه �إلى ما دعاه �إليه ،فل َّما �أبى
ما دعاه �إليه من توحيده كان كاف ًرا نعمة اهلل �أي ِّ
مغط ًيا لها ب�إبائه حاج ًبا لها عنه(.((1
وميكن تعريف الكفر �رشعاً مبا قاله ابن حزم :ب�أنَّه �صفة من جحد �شيئاً ممَّا
احلجة عليه ببلوغ احلقِّ �إليه بقلبه دون ل�سانه
افرت�ض اهلل تعالى الإميان به بعد قيام َّ
�ص ب�أنَّه خمرج له بذلك عن ا�سم
�أو بل�سانه دون قلبه �أو بهما معاً �أو عمل جاء ال َّن ُّ
الإميان(.((1
وقال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية« :الكفر :عدم الإميان باهلل ور�سله؛ �سواء كان
معه تكذيب �أو مل يكن معه تكذيب بل ٌّ
�شك وريب �أو �إعرا�ض عن هذا ك ِّله
ال�صارفة عن اتِّباع ال ِّر�سالة(.»((1
ح�سداً �أو كرباً �أو اتباعاً لبع�ض الأهواء َّ
المطلب َّ
الثالث :أنواع الكفر

للكفر عند العلماء �أق�سام كثرية باعتبارات متعددة(-:((1
 اعتبار حكمه ،ينق�سم �إلى� :أكرب و�أ�صغر. اعتبار بواعثه و�أ�سبابه ينق�سم �إل��ى :تكذيب وجحود ،وعناد ،ونفاق،و�إعرا�ضٍّ ،
و�شك.
( ((1تهذي ��ب اللغ ��ة ()112 /10؛ الع�ي�ن ()356 /5؛ ل�س ��ان الع ��رب ( ،)146 /5وانظ ��ر :ال�ص ��حاح ت ��اج اللغة
و�ص ��حاح العربية (كفر) 808/2؛ ل�س ��ان العرب ()144 /5؛ القامو�س املحيط (�ص)470 :؛ القامو�س
املحيط (�ص)470 :؛ تاج العرو�س ()52 /14؛ خمتار ال�صحاح (كفر) .271
( ((1الإحكام البن حزم .49/1
( ((1جمم ��وع الفت ��اوى ـ .335/12وانظر� :أعالم ال�س ��نة املن�ش ��ورة حلافظ احلكمي  .146واملدخل لدرا�س ��ة
العقيدة الإ�سالمية للربيكان 181؛ املفيد يف مهمات التوحيد .175
( ((1الوالء والرباء والعداء يف الإ�سالم (�ص.)16 :
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قلبي ،وقو ٍّ
وعملي.
يل،
ٍّ
 اعتبار ما يقوم به من �أع�ضاء البدن ينق�سم �إلىٍّ :أ�صلي وردة.
 اعتبار كونه �أ�صلياً �أو طارئاً ينق�سم �إلىٍّ � : اعتبار �إطالقه وتنزيله على املعينني ينق�سم �إلى :مطلق ،ومعينَّ .�أنواع الكفر باعتبار حكمه نوعان-:
النوع الأ َّول :الكفر الأ�صغر:
وهو موجب ال�ستحقاق الوعيد دون اخللود يف ال َّنار ،كما يف قوله �ص َّلى
اهلل عليه و�س َّلم« :ال ترغبوا عن �آبائكم ،فمن رغب عن �أبيه فهو كفر»( ((1وقوله:
«ال ترجعوا بعدي ك َّفا ًرا ي�رضب بع�ضكم رقاب بع�ض»( ((1وهذا ت�أويل ابن
ال�صحابة يف قوله تعالى ﭿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ع َّبا�س وعا َّمة َّ
ﮬﭾ( .((1قال ابن ع َّبا�س :لي�س بكفر ينقل عن امل َّلة ،بل �إذا فعله فهو به
كفر ،ولي�س كمن كفر باللهَّ واليوم الآخر ،وكذلك قال طاو�س ،وقال عطاء :هو
كفر دون كفر ،وظلم دون ظلم ،وف�سق دون ف�سق.
..وال�صحيح � َّأن احلكم بغري ما �أنزل اهلل يتناول الكفرين ،الأ�صغر والأكرب
َّ
بح�سب حال احلاكم ،ف�إنَّه �إن اعتقد وجوب احلكم مبا �أنزل اهلل يف هذه الواقعة،
م�ستحق للعقوبة ،فهذا كفر �أ�صغر ،و�إن
وعدل عنه ع�صيانًا ،مع اعرتافه ب�أنَّه
ٌّ
اعتقد �أنَّه غري واجب ،و�أنَّه خميرَّ فيه ،مع تيقُّنه �أنَّه حكم اللهَّ  ،فهذا كفر �أكرب،
و�إن جهله و�أخط�أه فهذا خمطئ ،له حكم املخطئني.
(� ((1أخرج ��ه البخ ��اري يف �صحيح ��ه :الفرائ� ��ض ،ب ��اب م ��ن ادع ��ى لغ�ي�ر �أبي ��ه ( )156/8 ،6768وم�سلم يف:
الإميان ،باب من رغب عن �أبيه وهو يعلم ( )80/1 ،62من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
(� ((1أخرج ��ه البخ ��اري يف �صحيح ��ه :ف�ضل العلم ،باب الإن�صات للعلم ��اء ( )35 /1 ،121من حديث جرير
ر�ضي اهلل عنه .وم�سلم يف :الإميان ،باب بيان معنى قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ال ترجعوا بعد
كفارا (.)81/1 ،65
( ((1املائدة.44 :
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والق�صد � َّأن املعا�صي ك َّلها من نوع الكفر الأ�صغر ،ف�إنَّها �ضدُّ ُّ
ال�شكر ،ا َّلذي هو
العمل َّ
فال�سعي �إ َّما �شكر ،و�إ َّما كفر ،و�إ َّما ثالث ،ال من هذا وال من هذا(.((1
بالطاعةَّ ،
الدنيا حكم �سائر �أهل املعا�صي ،ال يخرجون من
حكم �أهل الكفر الأ�صغر يف ُّ
دائرة الإ�سالم ،ويحكم لهم بحكم امل�سلمني ،وهم يف الآخرة حتت م�شيئة اهلل،
عذبهم ،و�إن �شاء غفر لهم ،و�إن ّ
�إن �شاء ّ
عذبهم بال ّنار ف�إنّه ال يخ ّلدهم فيها ،بل ال
املوحدين(.((2
ّبد من خروجهم منها ك�سائر ع�صاة ّ
النوع الثاين :الكفر الأكرب:
وهو املوجب للخلود يف ال َّنار ،وينق�سم باعتبار بواعثه �إلى خم�سة �أنواع:
الر�سل ،وهذا الق�سم قليل يف الك َّفار ،ف� َّإن
 -1كف���ر ال َّتكذيب فهو اعتقاد كذب ُّ
اللهَّ تعالى �أ َّيد ر�سل���ه ،و�أعطاهم من الرباهني والآيات على �صدقهم ما �أقام
احلجة ،و�أزال به املعذرة ،ق���ال اللهَّ تعالى عن فرعون وقومه ﭿﭑ ﭒ
ب���ه َّ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭾ( ،((2وق���ال لر�سوله �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم ﭿﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﭾ( .((2و�س ِّم���ي هذا كفر تكذيب لإنَّه
تكذيب بال ِّل�سان.
 -2كفر اجلحود والإباء واال�ستكبار ،يعرتف بقلبه وال يق َّر بل�سانه فهو كافر
جاحد ،نحو كفر �إبلي�س ،ف�إنَّه مل يجحد �أمر اهلل وال قابله بالإنكار ،و�إنمَّ ا تلقَّاه
باجلحود والإباء واال�ستكبار ،ومن هذا كفر من عرف �صدق ال َّر�سول ،و�أنَّه
جاء باحلقِّ من عند اللهَّ  ،ومل ينقد له �إبا ًء وا�ستكبا ًرا ،وهو الغالب على كفر
الر�سل ،كما حكى اللهَّ تعالى عن فرعون وقومه ﭿﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
�أعداء ُّ
( ((1مدارج ال�سالكني بني منازل �إياك نعبد و�إياك ن�ستعني ( )344 /1بت�صرف.
( ((2الوالء والرباء والعداء يف الإ�سالم (�ص)16 :
( ((2النمل.14 :
( ((2الأنعام.33 :
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ﮆ ﮇﭾ( ((2وهو كفر اليهود كما قال تعالى
�صدقه ومل َّ
ﭦﭧﭾ( ((2وهو كفر �أبي طالب � ً
ي�شك يف �صدقه ،ولكن
أي�ضا ،ف�إنَّه َّ
�أخذته احلم َّية ،وتعظيم �آبائه �أن يرغب عن م َّلتهم ،وي�شهد عليهم بالكفر.
 -3كفر الإعرا�ض� :أن يعر�ض ب�سمعه وقلبه عن ال َّر�سول ،ال ي�صدِّ قه وال
ِّ
يكذبه ،وال يواليه وال يعاديه ،وال ي�صغي �إلى ما جاء به الب َّتة ،كما قال �أحد بني
بي �ص َّلى اللهَّ عليه و�س َّلم :واللهَّ �أقول لك كلم ًة� ،إن كنت �صاد ًقا،
عبد ياليل لل َّن ِّ
ف�أنت � ُّ
أجل يف عيني من �أن �أر َّد عليك ،و�إن كنت كاذبًا ،ف�أنت �أحقر من �أن
�أك ِّلمك .وقد ي�س ِّمي بع�ضهم هذا ال َّنوع كفر �إنكار.
ال�ش ِّك� :أن ال يجزم ب�صدقه وال ِّ
يكذبه ،بل ُّ
 -4كفر َّ
ي�شك يف �أمره ،وهذا
ي�ستمر ُّ
�شكه �إلاَّ �إذا �ألزم نف�سه الإعرا�ض عن ال َّنظر يف �آيات �صدق ال َّر�سول
ال
ُّ
�ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم جمل ًة ،فال ي�سمعها وال يلتفت �إليها ،و�أ َّما مع التفاته �إليها،
ونظره فيها ف�إنَّه ال يبقى معه ٌّ
لل�صدق ،وال �س َّيما مبجموعها،
�شك ،لأنَّها م�ستلزمة ِّ
ال�صدق كداللة َّ
ال�شم�س على ال َّنهار.
ف� َّإن داللتها على ِّ
 -5كفر النِّفاق� :أن يظهر بل�سانه الإميان ،وينطوي بقلبه على ال َّتكذيب ،فهذا
هو النِّفاق الأكرب(.((2
فمن لقي ر َّبه ب�شيء من ذلك مل يغفر له ويغفر ما دون ذلك ملن ي�شاء.
وتتفاوت �أحكام الك َّفار يف الدنيا بح�سب �أق�سامهم باعتبار كون كفرهم
�أ�صل َّياً �أو كفر ردة ،وكونهم حماربني �أو غري حماربني ،وكونهم �أهل كتاب �أو
لي�سوا ب�أهل كتاب.
ﭿﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

( ((2امل�ؤمنون.47 :
( ((2البقرة.89 :
( ((2مدارج ال�سالكني بني منازل �إياك نعبد و�إياك ن�ستعني ( )345 /1بت�صرف.
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المطلب الرابع :ألفاظ ذات ِّصلة بالكفر َّد ً
اللة ومعنى

الداللة واملعنى ،منها(:((2
هناك �ألفاظ ذات ِّ�صلة بالكفر يف َّ
 -1ال ِّر َّدة:
وارتد عنهَّ :حتول تقول :رددت َّ
فال ِّر َّدة لغ ًة :رجع َّ
ال�شيء �أر ُّده ر ًّدا.
ال�شيءَّ ،
املرتد لأنَّه ر َّد نف�سه �إلى كفره(.((2
و�س ِّمي ُّ
ويف اال�صطالح :ما يخرج به �صاحبه عن الإ�سالم نطقاً كان �أو اعتقاداً� ،أو
َّ
�شكاً �أو فع ًال(.((2
أ�صليا بخالف ال ِّر َّدة ف�إنَّها طارئة
والكفر � ُّ
أعم من ال ِّر َّدة ،لأنَّه قد يكون كف ًرا � ًّ
على �إ�سالمه.
 -2الإ�شراك:
والإ�رشاك م�صدر �أ�رشك ،وهو :اتِّخاذ ال�شرَّ يك ،يقال� :شارك فالناً؛ �صار
�رشيكه ،و�أ�رشك باهلل ،جعل له �رشي ًكا يف ملكه .واال�سم :ال�شرِّ ك ،ومن عدل
باهلل �شيئاً من خلقه فهو م�رشك ل َّأن اهلل واحد ال �رشيك له وال َّند وال نديد(.((2
ويف ا�صطالح الفقهاء يق�صد به :اعتقاد �رشيك هلل ا َّلذي ال �رشيك له(.((3
والفرق بني الكفر وال�رشكَّ � :أن الكفر خ�صال كثريةُّ ،
وكل خ�صلة منها ت�ضا ُّد
خ�صل ًة من الإميان؛ ل َّأن العبد �إذا فعل خ�صل ًة من الكفر فقد �ضيع خ�صلة من
الإميان وال�رشك خ�صلة واحدة وهو ايجاد �آلهة مع اهلل �أو دون اهلل وا�شتقاقه
( ((2املو�سوعة الفقهية الكويتية (.)15 /35
( ((2مقايي�س اللغة 386 /2؛ املحكم واملحيط الأعظم (.)267 /9
( ((2حترير �ألفاظ التنبيه 312؛ املطلع على �ألفاظ املقنع .41
( ((2تهذي ��ب اللغ ��ة 13 /10؛ ال�صح ��اح ت ��اج اللغ ��ة و�صح ��اح العربي ��ة ()1593 /4؛ امل�صب ��اح املنري يف غريب
ال�شرح الكبري (.)311 /1
( ((3ك�شاف ا�صطالحات الفنون والعلوم .1020 /1
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ينبىء عن هذا املعنى َّثم كرث ح َّتى قيل لكل كفر �رشك على وجه ال َّتعظيم له
واملبالغة يف �صفته(.((3
 -3الإحلاد:
والإحلاد يف ال ُّلغة :امليل والعدول عن َّ
ال�شيء ،وهو هنا :املائل عن اال�ستقامة(.((3
ويف اال�صطالح :قال ابن عابدين :الإحلاد يف الدِّ ين :هو امليل عن ال�شرَّ ع
القومي �إلى جهة من جهات الكفر»( .((3وامللحد ،هو الزِّنديق ،وهو ا َّلذي ال
الدهر ،والعرب تعبرِّ عن هذا بقولهم :ملحد
يتم�سك ب�رشيعة ،ويقول بدوام َّ
َّ
�أي طاعن يف الأديان .ومن الإحلادَّ :
الطعن يف الدِّ ين مع ا ِّدعاء الإ�سالم� ،أو
ال َّت�أويل يف �رضورات الدِّ ين لإجراء الأهواء(..((3
�ضد الإميان.
وال�صلة بني الكفر والإحلادَّ � :أن الإحلاد نوع من الكفر ا َّلذي هو ُّ
ِّ
جرمية الكفر ِّ
وال�شرك باهلل تعالى:
الكفر باهلل �أعظم ُّ
الذنوب و�أكرب الكبائر ،وما بعده جرم ،وال يقبل اهلل عم ًال
فكل ُّ
ممَّن وقع فيهُّ ،
الذنوب تهون وقد تغفر �إلاَّ الكفر والإ��شراك باهلل تعالى،
قال تعالى :ﭿﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗﭾ( ((3وقال تعالى :ﭿﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭾ( ،((3ولعظم هذه
اجلرمية �ساءت عاقبة �صاحبها ﭿﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﭾ( ،((3وهل بعد هذا من فعل حمرم وعقوبة �أبد َّية!
( ((3الفروق اللغوية للع�سكري .230
( ((3تهذيب اللغة 244/4؛ ك�شف امل�شكل من حديث ال�صحيحني 388 /2؛ معجم لغة الفقهاء .87
( ((3الدر املختار وحا�شية ابن عابدين  .296 /3وانظر :عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري ()158 /8؛
( ((3امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري 256 /1؛ الدر املختار وحا�شية ابن عابدين .296 /3
( ((3الن�ساء .48 :وانظر :الزواجر البن حجر .24 /1
(� ((3سورة لقمان.13 /
(� ((3سورة املائدة.72 /
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األول
المبحث َّ

قتل الكافر وأنواع الكافر
وآلية األمان في الوقت المعاصر
َّ
المطلب األول :حكم القتل:

حر�ص الإ�سالم على حماية ال َّنف�س ،ووقايتها من ِّ
وعد ذلك
كل ما ي�ؤذيهاَّ ،
من ال�رضور َّيات اخلم�س ا َّلتي ال يجوز ال َّتعدِّ ي عليها� ،أو امل�سا�س ب�سالمتها،
ف�إزهاق ال َّنف�س -بغري حق -جرمية عظيمة ،وكبرية من الكبائر ،وفعل �شنيع ين�أى
الإ�سالم ب�أفراده �أن يقعوا يف رج�سه� ،أو يهووا يف وهدته؛ فنهى عنه وح َّرمه
وقرن حرمته بال�شرِّ ك به َّ
جل وعال ،قال تعالى :ﭿ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞﭾ� ..إلى �أن قال :ﭿ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭾ( ،((3وتو َّعد فاعله بعقاب �شديد ،وعذاب �أليم فقال
تعالى :ﭿﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﭾ( .((3قال ابن كثري« :وهذا تهديد �شديد ووعيد �أكيد
ملن تعاطى هذا َّ
الذنب العظيم ،ا َّلذي هو مقرون بال�شرِّ ك باللهَّ يف غري ما �آية يف
كتاب اهلل ،حيث يقول �سبحانه يف �سورة الفرقان :ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭾ( ،((4والأحاديث يف حترمي القتل كثرية
بي �ص َّلى اهلل عليه
ًّ
جدا»( ،((4ففي احلديث الـم َّتفق عليه عن �أبي هريرة عن ال َّن ِّ
( ((3الأنعام.151 :
( ((3الن�ساء.93/
( ((4الفرقان.68 :
( ((4تف�سري ابن كثري (.)376 /2
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هن؟! قال:
ال�سبع املوبقات» ،قالوا :يا ر�سول اللهَّ  :وما َّ
و�س َّلم قال« :اجتنبوا َّ
وال�سحر ،وقتل ال َّنف�س ا َّلتي ح َّرم اهلل �إلاَّ باحلقِّ  ،و�أكل ال ِّربا ،و�أكل
«ال�شرِّ ك باللهَّ ِّ ،
الزحف ،وقذف املح�صنات امل�ؤمنات الغافالت»(.((4
مال اليتيم ،وال َّتوليِّ يوم َّ
وعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال :قال ر�سول اهلل �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم« :لن
يزال امل�ؤمن يف ف�سحة من دينه ما مل ي�صب د ًما حرا ًما»(.((4
العربي« :ثبت ال َّنهي عن قتل البهيمة بغري حقٍّ  ،والوعيد يف ذلك؛
قال ابن
ِّ
ال�صالح!(.((4
قي َّ
آدمي! فكيف بامل�سلم! فكيف بال َّت ِّ
فكيف بقتل ال ِّ
عز َّ
وجل،
قال ابن املنذر :فدماء امل�ؤمنني حم َّرمة على ظاهر كتاب اهلل َّ
وبالأخبار الثَّابتة عن ر�سول اهلل �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم وب�إجماع �أهل العلم،
عز َّ
وجل يف كتابه وعلى ل�سان نب ِّيه �ص َّلى اهلل عليه
�إلاَّ باحلق ا َّلذي ا�ستثناه اهلل َّ
و�س َّلم...
عز َّ
وجل :ﭿ ﮌ
 ..فمن احلقِّ ا َّلذي ا�ستثناه اهلل يف كتابه الق�صا�ص ،قال اهلل َّ
ﮍ ﮎ ﭾ الآية ..ﭿﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭾ وقال َّ
جل ذكره:
ﭿﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﭾ.
عز َّ
وجل يف كتابه ،وعلى ل�سان نب ِّيه �ص َّلى اهلل عليه
ومن احلقِّ ا َّلذي ذكره اهلل َّ
و�س َّلم �إباحة دم من كفر بعد �إميانه� ،أو َّ
زل بعد �إح�صان(.((4
والنف�س �أ َّياً كان نوعها �أو جن�سها فهي نف�س مع�صومة ،ولها حقوق معلومة،
(� ((4أخرج ��ه البخ ��اري يف �صحيح ��ه يف :الو�صايا ،باب ق ��ول اللهَّ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﭾ( .)10/4 ،2766وم�سل ��م يف :الإمي ��ان ،ب ��اب بي ��ان الكبائ ��ر
و�أكربها (.)92/1 ،89
(� ((4أخرجه البخاري يف �صحيحه يف :الديات ،باب قول اهلل تعالى :ﭿﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﭾ(.)2/9 ،6862
( ((4فتح الباري البن حجر (.)189 /12
( ((4الإ�شراف على مذاهب العلماء البن املنذر (.)235 /7
تعالى :ﭿﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
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ال يجوز ال َّتعدِّ ي عليها بغري وجه حقٍّ  ،ولو كانت لكافر؛ فقد حرم الإ�سالم
و�شدد يف العقوبة على �أفراده و�أتباعه �إذا جتاوزوا �أو ظلموا � َّأي �إن�سان وفد �إلى
َّ
بالد امل�سلمني من غريهم �أو وفدوا عليه لي�س بينهم حرب؛ فعن عبداهلل بن عمرو
بي �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم قال« :من قتل معاهدًا مل يرح
ر�ضي اهلل عنهما عن ال َّن ِّ
رائحة اجل َّنة ،و� َّإن ريحها توجد من م�سرية �أربعني عا ًما»(.((4
ملا يف هذه اجلرمية من �إزهاق للأنف�س بغري حقٍّ  ،وترويع للآمنني ،و�إ�شاعة
للفو�ضى بينهم ،مع ما فيها من غدر ،وخيانة ،ونق�ض لعهد امل�سلمني ،وما قد
يل�صق بالإ�سالم من تهم هو منها براء ب�سبب ت� ُّرصف طائ�ش ،وجهل وق َّلة عقل،
يجره من ويالت قد ي�صلى بها امل�سلمون الذين �أجل�أتهم احلياة للعي�ش
وما قد ُّ
وال َّتعامل مع غري امل�سلمني.
المطلب َّ
الثاني :قتل الكافر بالمسلم:

تعمد ال َّتعدِّ ي على الأنف�س بغري حقٍّ ولو كانت
�سبق احلديث عن حرمة ُّ
كافرةً ،و�أنَّه كبرية من الكبائر ،بعد ال�شرِّ ك باهلل تعالى ،ولعظم جرم التعدِّ ي
عليها فقد رتَّب َّ
أخروي ملن
ال�شارع عقوبات دنيو َّي ًة �شديدةً؛ �إ�ضاف ًة للجزاء ال ِّ
(� ((4أخرج ��ه البخ ��اري يف �صحيح ��ه يف :اجلزي ��ة ،ب ��اب �إث ��م من قت ��ل معاهدًا بغ�ي�ر ج ��رم (.)99/4 ،3166
و�أ َّم ��ا قات ��ل املعاه ��د فاحلدي ��ث م�ص ِّرح ب�أ َّنه ال يج ��د رائحة اجل َّنة وذل ��ك م�ستلزم لع ��دم دخولها �أبدًا،
املوحدين من ال َّنار
وه ��ذا احلدي ��ث و�أمثاله ينبغي �أن َّ
يخ�ص�ص به عموم الأحادي ��ث القا�ضية بخروج ِّ
ودخوله ��م اجل َّن ��ة بعد ذلك .وقال يف الفتح� :إ َّن املراد بهذا ال َّنفي و�إن كان عامًّا ال َّتخ�صي�ص بزمان ما
لتعا�ضد الأد َّلة العقل َّية وال َّنقل َّية �أ َّن من مات م�سل ًما وكان من �أهل الكبائر فهو حمكوم ب�إ�سالمه غري
خم َّل ��د يف ال َّن ��ار وم�آل ��ه �إلى اجل َّنة ولو ع ِّذب قب ��ل ذلك انتهى .وقد ثبت يف رِّ
التم ��ذيِّ من حديث �أبي
ال�صحابة ،ويف رواية َّ
للطربا ِّ
ين
هري ��رة بلف ��ظ�« :سبعني خري ًفا» ومثله روي عن �أحم ��د عن رجل من َّ
من حديث �أبي هريرة بلفظ« :مائة عام» ويف �أخرى له عن �أبي بكرة بلفظ« :خم�سمائة عام» ومثله
يف َّ
املوط�إ .ويف رواية يف م�سند الفردو�س من حديث جابر بلفظ�« :ألف عام» وقد جمع �صاحب الفتح
بني هذه الأحاديث .فتح الباري» 259/12
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الدن ّيو َّية مامل يعف �أولياء
�أزهق ال َّنف�س بغري حقٍّ عامداً ،فالق�صا�ص عقوبته ُّ
املقتول قال تعالى :ﭿﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﭾ ﭿﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭾ( ((4وقد
وقع الإجماع على هذا �إذا كان املقتول م�سلماً ح َّراً.
قال ابن قدامة� :أجمع �أهل العلم على � َّأن احل َّر امل�سلم يقاد به قاتله ،و�إن
�سوي اخللق� ،أو كان
جمدع الأطراف ،معدوم
كان َّ
احلوا�س ،والقاتل �صحيح ُّ
ِّ
بالعك�س؛ �إذا كان القتل عمداً(.((4
وقال ابن حزم :اتَّفقوا � َّأن الكافر احل َّر يقتل بامل�سلم احل ِّر(.((4
المطلب الثالث :أنواع الكافر باعتبار عهده مع المسلمين:

الكافر باعتبار عهده مع امل�سلمني �إ َّما �أن يكون الكافر من �أهل الـحـرب
�أو من �أهل العهد ،و�أهل العهد ثالثة �أ�صناف� :أهل ذ َّمة .و�أهل هدنة .و�أهل
�أمان.
ولفظ «ال� ِّ�ذ َّم��ة والعهد» يتناول ه ��ؤالء ك َّلهم يف الأ���ص��ل .وكذلك لفظ
«ال�صلح» ،ف� َّإن ِّ
الذ َّمة من جن�س لفظ العهد ،والعقد(.((5
ُّ
احلربي :من لي�س بينه وبني امل�سلمني عهد �أو ميثاق �أو دخل بالدنا
 -1الكافر
ُّ
احلربي ا َّلذي يحمل
حمارباً( .((5من�سوب �إلى احلرب ،وهو يف الوقت املعا�رص:
ُّ
الدولة الكافرة املعلنة احلرب على امل�سلمني ،ا َّلتي حاربت امل�سلمني
جن�س َّية َّ
(� ((4سورة البقرة �آية.179- 178 :
( ((4املغني البن قدامة (.)269 /8
( ((4مراتب الإجماع .138
(� ((5أحكام �أهل الذمة .873 /2
( ((5انظر :القامو�س الفقهي .84
166

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

هشام بن صالح بن صالح الزِّ ير

وقاتلتهم( .((5و�س ِّمي حرب َّياً لأن اهلل تعالى �أمر بقتاله وحماربته ،قال تعالى:
ﭿﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﭾ .وقال تعالى :ﭿﮔ
ﮕﮖﮗﭾ .فهذا ال خالف يف جواز قتاله وقتله؛ لأنَّه من اجلهاد يف �سبيل
وال�صد عن حوزة امل�سلمني ،ودفع ال�ضرُّ ِّ عنهم(.((5
اهللَّ ،
احلربي فهو من بينه وبني امل�سلمني عهد ،و�أهل العهد ثالثة
 -2الكافر غري
ٍّ
�أ�صناف� :أهل ذ َّمة .و�أهل هدنة .و�أهل �أمان.
الأ َّول� :أهل ذ َّمة ،واحدهم ِّذ ِّم ُّي ،ن�سب ًة �إلى عقد ِّ
الذ َّمة ،وهو عند الفقهاء:
�إقرار بع�ض الك َّفار على كفرهم يف ديارنا وحمايتهمَّ ،
والذ ِّب عنهم ،ب�رشط بذل
اجلزية والتزام �أحكام امل َّلة ..وهو عقد م�ؤ َّبد(.((5
الثَّاين� :أهل هدنة من املهادنة والعهد ،وهو :م�صاحلة �أهل احلرب على العقد
مد ًة معلوم ًة .واملعاهدِّ :
كالذ ّم ِّي يف هذا اجلانب؛ لأنَّه معاهد
على ترك القتال َّ
ِّ
والكف عنه(.((5
ومبايع على ما عليه من �إعطاء اجلزية
الثَّالث� :أهل �أمان ،واحدهم م�ست�أمن ،وهو :من دخل دار الإ�سالم ب�أمان
طلبه(.((5
( ((5معجم لغة الفقهاء .178
( ((5نيل الأوطار .152/7
( ((5انظر :بدائع ال�صنائع  ،4330/9حا�شية الد�سوقي 200/2؛ الذمي احلاوي الكبري ()297 /14؛ �أ�سنى
املطال ��ب يف �ش ��رح رو� ��ض الطال ��ب ()226 /4؛ ك�شاف القن ��اع  ،116/3والإف�صاح الب ��ن هبرية ،292 /2
�أح ��كام �أه ��ل الذم ��ة 39 /1؛ دقائق �أويل النه ��ى ل�شرح املنتهى ()658 /1؛ املو�سوع ��ة الفقهية الكويتية
230/25؛ الفقه الإ�سالمي و�أدلته للزحيلي 5879 /8
( ((5انظ ��ر :الع�ي�ن ()102 /1؛ �ش ��رح رو�ض الطالب  ،324 /4تهذيب اللغ ��ة ()300 /14؛ ك�شاف القناع عن
منت الإقناع .111 /3
احلربي
( ((5انظ ��ر :املطل ��ع على �ألفاظ املقنع  .262وعرف ��ه يف املو�سوعة الفقهية الكويتية ( :)106 /7هو
ُّ
املقي ��م �إقام� � ًة م�ؤ َّقت ًة يف دي ��ار الإ�سالم .وهي عقد م�ؤقت ينتهي بانتهاء الغر� ��ض �أو املدة املحددة فيه.
(و�إن �أحد من امل�شركني ا�ستجارك ف�أجره ح َّتى ي�سمع كالم اهلل ث َّم �أبلغه م�أمنه)
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ُّ
فكل واحد من ه�ؤالء �أعطي عهداً ي�أمن به على ماله ،وعر�ضه ،ودينه(� .((5أو �أبرم
معه �أو مع دولته معاهدة �صلح �أو معاهدة عدم اعتداء( .((5فه�ؤالء دما�ؤهم مع�صومة،
ال�سلطان.
ال يجوز االعتداء عليهم بغري �سبب موجب لذلك ،وال بدَّ �أن يكون ب�إذن ُّ
قال ابن حزم :واتَّفقوا � َّأن دم ِّ
الذ ِّم ّي ا َّلذي مل ينق�ض �شيئاً من ذ َّمته حرام(.((5
الرابع :عقد األمان في الوقت المعاصر
المطلب َّ

تطورت �آلياته ،وتقدَّ مت
عقد الأمان �أو الـمعاهدة يف الوقت املعا�رص ا ّلذي َّ
تقنياته ،وقربت م�سافاته ،قد �أ�صبح �صيغ ًة جديد ًة ت َّت�سق وال َّتنظيم ال��دَّ ويل،
واملعاهدات واالتِّفاقات الدَّ ول َّية ،حيث تلتزم الدَّ ولة ا َّلتي �سيفد �إليها الوافد من
الدَّ ولة الأخرى بحمايته ورعايته كمواطنيه ،حمفوظ الدَّ م واملال .وقد تطلب بع�ض
الدُّ ول ت�أ�شريات دخول لتوثيق وتنظيم تنقالت مواطني الدولة الأخرى �إليها.
تعد عقد �أمان يجعل
الدول َّية بني َّ
وهذه االتِّفاقات َّ
الدولة امل�سلمة والكافرة ُّ
الدِّ ماء والأموال مع�صوم ًة ،ال ُّ
عدي �أو ال َّتجاوز عليها ،قال �شيخ الإ�سالم
يحل ال َّت َّ
ال�س َّنة ب� َّأن َّ
كل ما فهم الكافر �أنَّه �أمان كان �أماناً؛ لئلاَّ يكون
ابن تيمية« :جاءت ُّ
خمدوعاً.((6(»..
«ال�صلح» ع ��ا ٌّم يف ك ِّل �صلح ،وهو يتناول �صلح امل�سلمني بع�ضهم
( ((5القامو� ��س الفقه ��ي  ،138ق ��ال ابن القيم« :لفظ ُّ
ً
مع بع�ض ،و�صلحهم مع الك َّفار ،ولكن �صار  -يف ا�صطالح كثري من الفقهاء � « -أهل ال ِّذمَّة « عبارة عمَّن ي�ؤدِّي
اجلزية ،وه�ؤالء لهم ذمَّة م�ؤبَّدة ،وه�ؤالء قد عاهدوا امل�سلمني على �أن يجري عليهم حكم اللهَّ ور�سوله� ،إذ هم
مقيم ��ون يف ال� �دَّار ا َّلت ��ي يجري فيها حكم اللهَّ ور�سوله ،بخالف �أهل الهدنة ،ف�إ َّنهم �صاحلوا امل�سلمني على �أن
ال�صلح على مال� ،أو غري مال ،ال جتري عليهم �أحكام الإ�سالم كما جتري على �أهل
يكونوا يف دارهم� ،سواء كان ُّ
ال ِّذمَّة ،لكن عليهم ُّ
ال�صلح ،و�أهل الهدنة .و�أمَّا
الكف عن حماربة امل�سلمني ،وه�ؤالء ي�سمَّون �أهل العهد ،و�أهل ُّ
امل�ست�أمن فهو ا َّلذي يقدم بالد امل�سلمني من غري ا�ستيطان لها»� .أحكام �أهل الذمة .874/2
( ((5معجم لغة الفقهاء .438
( ((5مراتب الإجماع .138
( ((6الفتاوى الكربى (.)21/6
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وبنا ًء على ذلك ُّ
الدول غري الإ�سالم َّية
فكل من دخل بالد امل�سلمني من رعايا ُّ
التي بينها وبني هذا البلد امل�سلم اتِّفاق َّية ومعاهدة فهو كحكم املعاهد ال يجوز
عدي عليه بغري حقٍّ  ،و�إذا حدث منه جتاوز فيعاقب ب�إذن الإمام .قال املو َّفق
ال َّت َّ
ابن قدامة« :ف�إن �أ�شار امل�سلم �إليهم مبا يرونه �أمانًا وقال� :أردت به الأمان فهو �أمان
و�إن قال :مل �أرد به الأمان .فالقول قوله ،لأنَّه �أعلم بن َّيته ف�إن خرج الك َّفار من
ح�صنهم بنا ًء على هذه الإ�شارة ،مل يجز قتلهم ،ولكن ير ُّدون �إلى م�أمنهم .قال
ال�سماء �إلى م�رشك،
عمر ر�ضي اهلل عنه« :واهلل لو � َّأن �أحدكم �أ�شار ب�إ�صبعه �إلى َّ
فنزل ب�أمانه ،فقتله ،لقتلته به» رواه �سعيد( .((6و�إن مات امل�سلم �أو غاب ،ف�إنَّهم
ير ُّدون �إلى م�أمنهم ،وبهذا قال مالك َّ
افعي وابن املنذر»(.((6
وال�ش ُّ
وعلى امل�سلم ا َّلذي يعي�ش حتت حكم غري امل�سلمني �أن يلزم العهد وال ينق�ضه،
وليحذر من مقالة بع�ض اجلهلة من َّ
ال�شباب وغريهم ا َّلذين يف بالد الكفر ا َّلذين
ال فقه لديهم وال مروءة ،يفتون لأنف�سهم بجواز �إف�ساد �أموال وممتلكات غري
امل�سلمني مثل �إ�ضاءات ُّ
ال�س َّيارات �أو غري ذلك فهذا حرام
الطرق� ،أو املتاجر� ،أو َّ
يف دين اهلل ،مع قوم احت�ضنوهم ،وكان امل�سلمون يف عهدهم ،ولي�سوا هم يف
أ�شد ما يكون ت�شويهاً للإ�سالم
عهد امل�سلمني فيخونهم ه�ؤالء اجلهلة ،وهذا � ُّ
وقدحاً فيه.
والقدح هنا وال َّت�شويه لي�س للإ�سالم يف الواقع لكن له�ؤالء ا َّلذين ينت�سبون
للإ�سالم ،ف�أموال املعاهدين حمرتمة �سواء كانوا معاهدين عندنا �أو نحن
عندهم ،فال ُّ
يحل االعتداء عليهم لأنَّه ظلم(.((6
(� ((6سنن �سعيد بن من�صور :اجلهاد ،باب الإ�شارة �إلى امل�شركني والوفاء بالعهد ( )270 /2 ،2590و�أخرجه
يف التلخي�ص احلبري ( )312 /4و�سكت عنه.
( ((6املغني البن قدامة (.)323 /9
(� ((6شرح الأربعني النووية للعثيمني .246
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المبحث َّ
الثاني

قتل المسلم بالكافر

اتَّفق �أهل العلم على � َّأن ّ
الكافر يقتل بامل�سلم مطلقاً( ،((6واختلفوا يف حكم
احلربي الذ ِّمي واملعاهد.
امل�سلم ا َّلذي قتل الكافر غري
ِّ
�أ َّما امل�ست�أمن فقد �أجمعوا على �أنَّه ال يقتل م�سلم
باحلربي ا َّلذي �أمن( ،((6فهذا
ِّ
خا�صة؛ مل يجز فيه قتل امل�سلم باحلربي..
عقد �أمان م�ؤ َّقت له حاالت َّ
واختلفوا يف احلكم �إذا قتل م�سلم ذ ِّمياً �أو معاهداً هل يقتل به �أو ال يقتل �إلى
ثالثة �أقوال-:
القول الأول:
مروي عن عمر بن َّ
اخلطاب ،وعثمان
� َّأن امل�سلم ال يقتل بكافر مطل ًقا ،وهو ٌّ
وعلي بن �أبي طالب ،وزيد بن ثابت( ،((6وهو قول �أكرث �أهل العلم،
بن ع َّفانِّ ،
قال به َّ
الب�رصي ،وعكرمة ،وعمر بن
افعي( ((6و�أحمد( ((6وعطاء ،واحل�سن
ُّ
ال�ش ُّ
أوزاعي و�إ�سحاق( ((6و�أبو ثور،
عبدالعزيز ،وال َّليث والث ُّ
َّوري وابن �شربمة وال ُّ
( ((6جواهر العقود 205/2؛ الإحكام �شرح �أ�صول الأحكام البن قا�سم .254 /4
( ((6بداية املجتهد .299/2
( ((6الإ�شراف على مذاهب العلماء البن املنذر (.)350 /7
( ((6الأم 38/6؛ �إعانة الطالبني 118/4؛ املهذب 173/2؛ الو�سيط 273/6؛ رو�ضة الطالبني 150/9؛ غاية
البي ��ان �شرح زبد ابن ر�س�ل�ان 290/1؛ فتح الوهاب 223/2؛ حوا�شي ال�شرواين 400/8؛ مغني املحتاج
16/4؛ نهاية املحتاج 268/7؛ احلاوي الكبري .11/12
( ((6م�سائل �أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اهلل 409/1؛ خمت�صر اخلرقي 116/1؛ الكايف 5/4؛ املحرر يف
الفق ��ه 125/2؛ الف ��روع 482/5؛ املب ��دع 268/8؛ �شرح منته ��ى الإرادات 267/3؛ ك�شاف القناع 523/5؛
مطالب �أويل النهى.32/6
( ((6الإ�شراف على مذاهب العلماء البن املنذر ()350 /7؛ م�سائل الإمام �أحمد بن حنبل وابن راهويه .256/2
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وابن املنذر ،وزفر بن الهذيل( ،((7و�أبو عبيد َّ
والظاهر َّية(.((7
قال َّ
يعزر ويحب�س ..وال يبلغ بحب�سه �سن ًة( ،((7وقال احلنابلة :عليه
افعيَّ :
ال�ش ُّ
الدِّ ية فقط(.((7
ي�صح عن ال َّنبي خرب يعار�ضه(.((7
قال ابن املنذر :وبه نقول ،وال ُّ
وا�ستد ُّلوا بــ:
–عز
َّ � -1أن يف قتل امل�سلم بالكافر فتح �سبل للكافرين على امل�سلمني واهلل َّ
وج� َّ�ل -يقول :ﭿﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭾ( ،((7ولو كان للكافر �أن
ّ
يقت�ص من امل�سلم لكان يف ذلك �أعظم �سبيل ،وقد نفى اهلل تعالى �أن يكون له
َّ
ال�سبيل نف ًيا م�ؤ َّكدًا.
عليه َّ
 -2يف احلديث «الإ�سالم يعلو وال يعلى عليه»( .((7ولو جعلنا الق�صا�ص
للكافر على امل�سلم لعال الكفر على الإ�سالم.
َّ � -3أن امل�ساواة �رشط وجوب الق�صا�ص وال م�ساواة بني امل�سلم والكافر؛ ل َّأن
الكفر نق�صان ﭿﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﭾ( ،((7ووجهه � َّأن الفعل الواقع
فيعم َّ
كل �أمر من الأمور
يف �سياق ال َّنفي يت�ض َّمن ال َّنكرة فهو يف َّقوة ال ا�ستواءُّ ،
(� ((7شرح الزرقاين .236/2
( ((7بداية املجتهد 299/2؛ اال�ستذكار 122-121/8؛ املحلى .224/10
( ((7الأم 38/6
( ((7الفروع 482/5؛ املبدع 268/8؛ �شرح منتهى الإرادات 267/3؛ ك�شاف القناع 523/5؛ مطالب �أويل النهى.32/6
( ((7الإ�شراف على مذاهب العلماء البن املنذر (.)351 /7
( ((7الن�ساء.141 :
(� ((7أخرج ��ه البخ ��اري يف �صحيح ��ه معلق� �اً ( ،)454/1ورواه الدارقطن ��ي ( )252/3ب�سن ��د �ضعي ��ف ،في ��ه
جمه ��والن .والروي ��اين يف م�سن ��ده ( )402/2 ،764قال ابن حجر« :ا�سن ��اده ح�سن» .انظر فتح الباري
( .)220/3وكذا قال الألباين يف �إرواء الغليل (.)106/5
( ((7احل�شر.20 :
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خ�ص(.((7
�إلاَّ ما َّ
بي �ص َّلى اهلل
 -4ما رواه �أبو �سعيد
ِّ
اخلدري قال جاء رجل من اليهود �إلى ال َّن ِّ
عليه و�س َّلم قد لطم وجهه فقال :يا حم َّمدَّ � ،إن رج ًال من �أ�صحابك من الأن�صار
لطم وجهي .قال :ادعوه .فدعوه .قال� :ألطمت وجهه؟ .قال :يا ر�سول اهلل،
�إين مررت باليهود ف�سمعته يقول وا َّلذي ا�صطفى مو�سى على الب�رش»( .((7فلم
النبي �ص َّلى اهلل عليه و�سلم ،ومل يثبت له الق�صا�ص ،ولو كان جائزاً
َّ
يقت�ص منه ِّ
لأمر به ،وهذا دليل عملي على عدم جواز الق�صا�ص من امل�سلم ِّ
بالذ ِّم ِّي؛ �إذ لو
جاز فيما دون ال َّنف�س لكان يف ال َّنف�س من باب �أولى.
لعلي هل عندكم كتاب؟ .قال :ال؛ �إال كتاب
 -5وعن �أبي جحيفة قال :قلت ِّ
ال�صحيفة .قال :قلت فما يف هذه
اهلل �أو فهم �أعطيه رجل م�سلم �أو ما يف هذه َّ
ن�ص يف
َّ
ال�صحيفة؟ .قال« :العقل وفكاك الأ�سري وال يقتل م�سلم بكافر»( ((8فهذا ٌّ
ِّ
حمل النِّزاع بحرمة قتل امل�سلم بالكافر.
علي ر�ضي اهلل عنهما �أنَّه �س�أله قي�س
 -6ما �أخرجه �أبوداود وغريه من حديث ٍّ
بن عبادة والأ�شرت :هل عهد �إليه ر�سول اهلل �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم عهداً مل يعهده
�إلى ال َّنا�س؟ قال :ال؛ �إ َّال ما يف كتابي هذا و�أخرج كتاباً من قراب �سيفه؛ ف�إذا فيه:
«امل�ؤمنون تتكاف�أ دما�ؤهم ،وي�سعى بذ َّمتهم �أدناهم ،وهم يد على من �سواهم،
�أال ال يقتل م�ؤمن بكافر ،وال ذو عهد يف عهده ،من �أحدث حدثاً �أو �آوى حمدثاً
( ((7نيل الأوطار .154/7
(� ((7صحي ��ح البخ ��اري :ب ��اب �إذا لطم امل�سلم يهود ًّيا عند الغ�ض ��ب ( )2534/6 ،6519من حديث �أبي �سعيد
ر�ضي اهلل عنه.
(� ((8صحي ��ح البخ ��اري :كت ��اب العلم ،باب كتابة العل ��م ( .)33/1 ،111وال�صحيف ��ة :الورقة املكتوبة وكانت
معلقة ب�سيفه .والعقل :الدية .فكاك الأ�سري :ما يخل�ص به من الأ�سر.
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فعليه لعنة اهلل واملالئكة وال َّنا�س �أجمعني»(..((8
فاحلديث ُّ
يدل على � َّأن امل�سلمني مت�ساوية دما�ؤهم ،فال فرق بينهم يف الدِّ ماء؛
والكافر ال ي�ساوي امل�سلم ،وال يقتل امل�سلم به .قال ال�شوكاينُّ« :فيه دليل على
احلربي فذلك �إجماع كما حكاه �صاحب
� َّأن امل�سلم ال يقاد بالكافر� ،أ َّما الكافر
ُّ
البحر ،و�أ َّما ِّ
الذ ِّم ُّي فذهب �إليه اجلمهور ل�صدق ا�سم الكافر عليه»(.((8
 -7ما روي عن ال َّن َّزال بن �سربة � َّأن رجلاً م�سل ًما قتل رجلاً من �أهل احلرية؟
فكتب عمر بن َّ
اخلطاب� :أن يقاد بهَّ .ثم كتب عمر كتابًا بعده� :أن ال تقتلوه،
ولكن اعقلوه»(.((8
(� ((8س�ن�ن �أب ��ي داود :ب ��اب �أيق ��اد امل�سلم بالكاف ��ر (� )180/4 ،4530سنن الن�سائي الكربى :كت ��اب الق�سامة ،باب
القود بني الأحرار واملماليك يف النف�س ( .)217/4 ،6936م�سند �أحمد بن حنبل  .)122/1 ،993( -ومن
رواية عمرو بن �ش ��عيب عن �أبيه عن جده يف �س�ن�ن �أبى داود :باب ال�س ��رية ترد على �أهل الع�س ��كر(،2753
 )34/3ق ��ال الألب ��اين :ح�س ��ن �ص ��حيح .انظر �ص ��حيح و�ض ��عيف �س�ن�ن �أب ��ي داود  .251/6امل�س ��تدرك على
ال�ص ��حيحني :كتاب ق�س ��م الفيء ،باب الأ�صل من كتاب اهلل عز وجل (2623؛  )153/2وقال :هذا حديث
�ص ��حيح على �ش ��رط ال�ش ��يخني .قال يف « ال َّتنقيح «� :سنده �صحيح .قال الألباين� :صحيح .انظر :تنقيح
التحقيق البن عبد الهادي ()460 /4؛ ن�صب الراية 34/3؛ �إرواء الغليل .265/7
( ((8نيل الأوطار .152/7
ً
( ((8م�ص ��نف عبد الرزاق :باب قود امل�س ��لم بالذمي ( .)102/10 ،18520قال ابن حزم بعد �أن �ساق جملة من الآثار:
« وال ي�ص ��حُّ يف هذا �ش ��يء غري هذا عن �أحد من ال�صَّ ��حابة � اَّإل ما ذكرنا عن عمر � ً
أي�ض ��ا من طريق ال َّن َّزال بن
�سربة» .املحلى  .349/10وانظر :تلخي�ص احلبري 16/4؛ اجلوهر النقي البن الرتكماين  .34/8وجاء يف كنز
العم ��ال (40237؛  )95 /15بلف ��ظ «�أن رج�ل�ا من امل�س ��لمني قتل رجال من �أهل احلرية ن�ص ��رانيا عمدا ،فكتب
يف ذل ��ك �إل ��ى عم ��ر فكتب �أن� :أقيدوه في ��ه! فدفع �إليه فكان يقال له :اقتله! فيق ��ول :حتى يجئ الغيظ ،حتى
يجئ الغ�ضب ،فبينما هم كذلك �إذ جاء كتاب من عند عمر �أن :ال تقتلوه ،ف�إنه ال يقتل م�ؤمن بكافر ،وليعط
الدية .وقال يف «نخب الأفكار يف تنقيح مباين الأخبار يف �ش ��رح معاين الآثار» ( :« )362 /15و�أخرجه ب�إ�س ��ناد
�صحيح ،عن �إبراهيم بن مرزوق ،عن وهب بن جرير ،عن �شعبة ،عن عبد امللك بن مي�سرة الهاليل العامري،
عن الن َّزال بن �س�ب�رة الهاليل العامري املختلف يف �ص ��حبته» .وجاء يف التحجيل يف تخريج ما مل يخرج من
الأحادي ��ث والآث ��ار يف �إرواء الغلي ��ل�« :أما �أثر عمر :ف�أخرجه حممد بن احل�س ��ن يف «كتاب احلجة»)355/4( :
وعن ��ه ال�ش ��افعي كم ��ا يف «الأم» )- 321/7( :وم ��ن طريق ��ه البيهق ��ي يف «الك�ب�رى» )32/8( :ويف «املعرف ��ة» من
طري ��ق �أب ��ي حنيف ��ة عن حماد عن �إبراهيم�« :أن رج ًال من بكر بن وائل قتل رج ًال من �أهل احلرية ،فكتب فيه
عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �أن يدفع �إلى �أولياء املقتول ،ف�إن �شا�ؤوا قتلوا ،و�إن �شا�ؤوا عفوا ،فدفع الرجل
�إل ��ى ويل املقت ��ول� ،إل ��ى رجل يق ��ال له حنني من �أهل احل�ي�رة ،فقتله فكتب عمر بعد ذل ��ك� :إن كان الرجل مل
يقتل فال تقتلوه ،فر�أوا �أن عمر ر�ضي اهلل عنه �أراد �أن ير�ضهم يف الدية « .قال :ويف �إ�سناده انقطاع «� .ص.487
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 -8وعن حميد َّ
الطويل� :أنَّه �سمع �أن�س بن مالك يحدِّ ث � َّأن يهود ًّيا قتل غيل ًة
فق�ضى فيه عمر بن َّ
اخلطاب باثني ع�رش �ألف درهم(.((8
فهذه حادثتا عني –وروي غريها-حدثت مع اخلليفة امللهم عمر الفاروق،
عدل عن جواز قتل املـ�سلم بالكافر ملـَّا �أدرك حرمة دم امل�سلم و�أنَّه ال يقاد بكافر،
و�إنمَّ ا يدفع ديته ،ولو كان جائزاً ملا �أر�سل يف نق�ض حكمه الأ َّول.
 -9وعن �سامل بن عبداهلل بن عمر عن �أبيهَّ � :أن رجلاً م�سل ًما قتل رجلاً من
�أهل ِّ
الذ َّمة عمدً ا؟ فدفع �إلى عثمان بن ع َّفان فلم يقتله به ،وغ َّلظ عليه الدِّ ية كدية
امل�سلم»(.((8
هري :قتل خالد بن املهاجر  -هو ابن خالد بن الوليد  -رجلاً ذ ِّم ًّيا
وقال ُّ
الز ُّ
يف زمن معاوية؟ فلم يقتله به ،وغ َّلظ عليه الدِّ ية �ألف دينار(.((8
فعثمان ومعاوية ر�ضي اهلل عنهما مل يجزا قتل امل�سلم ِّ
بالذ ِّمي ،بل غ َّلظا ديته
بالذ ِّم ِّي ملا جاز لهما �أن ِّ
�إذ كانت اجلناية عمداً ،ولو كان يجوز قتل امل�سلم َّ
يعطال
القود ِّ
مي ،وال يعطي ذويه �إلاَّ الدِّ ية ،ومل يوجد لهما خمالفاً.
للذ ِّ
ال�س َّنة �أن ال يقتل
 -10ما �أخرجه َّ
علي ر�ضي اهلل عنه قال« :من ُّ
الدارقطني عن ٍّ

( ((8م�صنف عبد الرزاق :باب دية املجو�سي ()97/10 ،18495؛ املحلى .349/10
( ((8م�صنف عبد الرزاق :باب دية اليهودي والن�صراين ()128/6 ،10224؛ �سنن الدارقطني :كتاب احلدود
والدي ��ات وغ�ي�ره ( .)145/3 ،193املحلى .349/10قال ابن حزم :هذا يف غاية ال�ص ��حة .قال الألباين:
�صحيح� .إرواء الغليل يف تخريج �أحاديث منار ال�سبيل ( .)312 /7وانظر :تلخي�ص احلبري .16/4
( ((8م�ص ��نف عب ��د ال ��رزاق  .96/10وذك ��ر ع ��ن ابن جريج �أخربين ابن �ش ��هاب عن عثمان ومعاوي ��ة مثله ،قال
ابن حزم :هذا يف غاية ال�ص ��حة عن عثمان وال ي�ص ��ح يف هذا �ش ��يء غري هذا عن �أحد من ال�ص ��حابة اال
م ��ا ذكرن ��ا عن عمر من طريق النزال « .املحلى .349/10وانظر :اجلوهر النقي البن الرتكماين 33/8؛
التو�ض ��يح ل�ش ��رح اجلامع ال�ص ��حيح ()320 /31؛ قال يف التحجيل يف تخريج ما مل يخرج من الأحاديث
والآثار يف �إرواء الغليل (�ص :)491 :تابعه ابن جريج عن الزهري عند عبد الرزاق ،وفيه انقطاع.
174

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

هشام بن صالح بن صالح الزِّ ير

حر بعبد»(.((8
م�ؤمن بكافر وال ٌّ
َّ � -11أن يف ع�صمة الذ ِّم ِّي �شبهة العدم؛ لثبوتها مع القيام املنايف وهو الكفر؛
لأنَّه مبيح للقتل يف الأ�صل؛ لكونه جناي ًة متناهي ًة ،فيوجب عقوب ًة متناهي ًة وهو
الدنيو َّية� ،إلاَّ �أنَّه منع من قتله لغريه ،وهو
القتل؛ لكونه من �أعظم العقوبات ُّ
نق�ض العهد الثَّابت ِّ
بالذ َّمة ،فقيامه يورث �شبه ًة ،ولهذا ال يقتل امل�سلم بامل�ست�أمن
فكذا ِّ
الذ ِّم ُّي(.((8
� -12أنَّهم �أجمعوا على �أنَّه ال يقتل م�سلم
باحلربي ا َّلذي �أمن( ،((8وهذا عقد
ِّ
خا�صة مل يجز فيه قتل امل�سلم باحلربيِّ ،
فبالذ ِّم ِّي من باب
�أمان م�ؤ َّقت له حاالت َّ
�أولى.
قال ابن الق ِّيم :وقيا�س الكافر ِّ
الذ ِّم ِّي واملعا ّهد على امل�سلم يف قتله بعيد،
�سوى بني الك َّفار يف جه َّنم ويف قطع
وقيا�سه على
احلربي �أ�شبه قطعاً؛ ل َّأن اهلل َّ
ِّ
املواالة وغري ذلك(.((9
القول الثاين
وذه��ب �أب��و حنيفة و�أب��و يو�سف وحم َّمد وزف��ر واب��ن �أب��ي ليلى وعثمان
الب ِّت ُّي( ،((9وهو قول عمر بن عبدالعزيز� :إلى �أنّه يقتل امل�سلم بالكافر ِّ
الذ ِّم ِّي �إذا
قتله عمداً( ،((9وامل�شهور عند �أبي حنيفه �أنَّه ال يقتل بامل�ست�أمن(((9؛ قيا�ساً على
(� ((8س�ن�ن الدارقطني :كتاب احلدود والديات وغريه ( .)133/3 ،160قال يف �إرواء الغليل « :267/7وهذا
�إ�سناد �ضعيف جدا� ،آفته جابر اجلعفي وقد تفرد به ..وهو مرتوك كما قال الدارقطني».
( ((8بدائع ال�صنائع .237/7
( ((8بداية املجتهد .299/2
( ((9الإحكام �شرح �أ�صول الأحكام البن قا�سم (.)254 /4
( ((9البحر الرائق 337/8؛ �أحكام القر�آن للج�صا�ص.198/1
( ((9الإ�ش ��راف عل ��ى مذاه ��ب العلم ��اء البن املنذر ()351 /7؛ فت ��ح الباري  ،261/12املحل ��ى ،225-222/10
وانظر :اجلوهر النقي البن الرتكماين .33/8
( ((9البناية �شرح الهداية .82 /13
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الدم على ال َّت�أبيد.
احلربي؛ لكونهما غري حمقوين َّ
ِّ
وقال َّ
خعي« :يقتل باليهودي وال َّن�رصاين دون املجو�سي»(.((9
عبي وال َّن ُّ
ال�ش ُّ
وا�ستد ُّلوا بـــ:
الدا َّلة على الق�صا�ص نحو قوله تعالى :ﭿﮉ ﮊ ﮋ
 -1عموم ال ُّن�صو�ص َّ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﭾ ،وقوله �سبحانه وتعالى ﭿﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﭾ ،وقوله َّ
جل وعال ﭿﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭾ فلم مت ِّيز بني
قتيل وقتيل ،ونف�س ونف�س ،ومظلوم ومظلوم ،فمن ا َّدعى ال َّتخ�صي�ص وال َّتقييد
اجل�صا�ص(« :((9ال داللة فيه على خ�صو�ص �أ َّول الآية
فعليه َّ
الدليل .قال �أبو بكر َّ
أخوة من جهة ال َّن�سب ،ول َّأن عطف بع�ض
يف امل�سلمني دون الك َّفار؛ الحتمال ال َّ
ما انتظمه لفظ العموم عليه بحكم خم�صو�ص ال ُّ
يدل على تخ�صي�ص حكم
اجلملة( ...فلفظ الآية) يقت�ضي عمومه قتل امل�ؤمن بالكافر؛ ل َّأن �رشيعة من قبلنا
من الأنبياء ثابتة يف ح ِّقنا ما مل ين�سخها اللهَّ تعالى على ل�سان ر�سوله عليه ال�سالم
بي عليه ال�سالم قال اهلل تعالى :ﭿﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
وت�صري حينئذ �رشيع ًة لل َّن ِّ
ﯱﯲﯳﭾ».
 « -2قوله �سبحانه وتعالى :ﭿﯔﯕﯖﯗﭾ ،فتحقيق معنى احلياة يف
قتل امل�سلم ِّ
بالذ ِّم ِّي �أبلغ منه يف قتل امل�سلم بامل�سلم؛ ل َّأن العداوة الدِّ ين َّية حتمله
خ�صو�صا عند الغ�ضب ،ويجب عليه قتله لغرمائه فكانت احلاجة �إلى
على القتل
ً
أم�س فكان يف �رشع الق�صا�ص فيه يف حتقيق معنى احلياة �أبلغ»(.((9
َّ
الزاجر � َّ
بي �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم« :قاد
 -3ما روي عن جابر ر�ضي اهلل عنه � َّأن ال َّن َّ
( ((9الإ�ش ��راف عل ��ى مذاه ��ب العلم ��اء الب ��ن املن ��ذر 351 /7؛ فت ��ح الب ��اري  ،261/12املحل ��ى ،225-222/10
وانظر :اجلوهر النقي البن الرتكماين .33/8
(� ((9أحكام القر�آن للج�صا�ص.198/1
( ((9بدائع ال�صنائع  237/7وانظر :تبيني احلقائق .103/6
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أحق من و َّفى بذ َّمته»(.((9
م�سل ًما بذ ِّم ٍّي ،وقال� :أنا � ُّ
 -4وروى � َّأن ابن عمر ر�ضي اهلل عنها �أراد �أن يقتل م�سلماً بذ َّم ٍّي فقيل له :هذا
فار�س من فر�سان امل�سلمني ف�صالح من دمه على مال(.((9
 -5وكتب ع َّمار بن يا�رس �إلى عمر ر�ضي اهلل عنه يف مثل هذه احلادثة فكتب
�إليه �أن اقتله(.((9
 -6ما روي عن �سعيد بن امل�سيب � َّأن عبيداهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنه قتل
جفينة( ((10وهو م�رشك و�رضب الهرمزان( ((10وهو كافر َّثم كان �إ�سالمه بعد
ذلك .ف�أ�شار املهاجرون ر�ضوان اهلل عليهم على عثمان ر�ضي اهلل عنه بقتل
(� ((9أخرجه �أبوحنيفة يف م�سنده 104/1؛ م�صنف ابن �أبي �شيبة :باب من قال� :إذا قتل ال ِّذم َِّّي امل�سلم قتل
به ()408/5 ،27460؛ والبيهقي يف ال�سنن الكربى :باب بيان �ضعف اخلرب الذى روى يف قتل امل�ؤمن
َّارقطني :مل ي�س ��نده غري �إبراهي ��م بن �أبي يحيى،
بالكاف ��ر � .30/8س�ن�ن الدارقطن ��ي  .135/3قال الد
ُّ
ين ،مر�س ��ل ،وابن البيلما ِّ
وال�ص ��واب عن ربيعة عن ابن البيلما ِّ
ين �ض ��عيف ،ال
وهو مرتوك احلديثَّ ،
حجة �إذا و�ص ��ل احلديث ،فكيف مبا ير�س ��له « .قال ابن القيم« :مر�س ��ل ال يثبت ..وال ي�ص ��ح
تقوم به َّ
م ��ن الوجه�ي�ن الإر�س ��ال واب ��ن البيلم ��اين « .قال ابن رجب « :هذا مر�س ��ل �ض ��عيف قد �ض ��عفه الإمام
�أحم ��د و�أب ��و عبيد و�إبراهيم احلربي واجلوزجاين وابن املن ��ذر والدارقطني ..وقال اجلوزجاين �إمنا
�أخ ��ذه ربيع ��ة ع ��ن �إبراهيم بن �أب ��ي يحيى عن ابن املنذر ع ��ن ابن البيلماين واب ��ن �أبي يحيى مرتوك
احلدي ��ث « .جام ��ع العل ��وم واحلك ��م  .126/1وانظر :حا�ش ��ية اب ��ن القيم 170/12؛ اخت�ل�اف احلديث
565/1؛ ن�صب الراية (.)335 /4
(� ((9إيثار الإن�صاف يف �آثار اخلالف (�ص.)399 :
(� ((9إيثار الإن�صاف يف �آثار اخلالف (�ص.)399 :
( ((10جفينة العبادي ،كان جفينة من ن�صارى احلرية وكان ظئ ًرا ل�سعد بن �أبي و َّقا�ص يع ِّلم ال َّنا�س َّ
اخلط
باملدينة ،اتهم يف اال�ش�ت�راك مع �أبي ل�ؤل�ؤة املجو�س ��ي يف قتل عمر ر�ض ��ي اهلل عنه ،وقتل على يد عبيد
اهلل ب ��ن عم ��ر .انظر :تاريخ الأمم واملل ��وك للطربي ( ،)587/2البداي ��ة والنهاية البن كثري 101/7؛
تاريخ الإ�سالم لب�شار .165 /2
( ((10الهرمزان �ص ��احب ت�س�ت�ر ،وهو من جملة امللوك الذين حتت يد يزدجرد الفار�س ��ي� ،أ�س ��ر يف فتوح
العراق يف �سنة ع�شرين� ،أ�سلم على يد عمر بن اخلطاب ،وح�سن �إ�سالمه ،فكان ال يفارق عمر ،وحج
م ��ع عم ��ر ،وقتل يف الي ��وم الذي قتل فيه عمر على يد عبيد اهلل ابن عمر .انظر :الطبقات الكربى
ط89 /5؛ البداي ��ة والنهاي ��ة الب ��ن كث�ي�ر ( ،)167/7الإ�ص ��ابة الب ��ن حج ��ر 572/6؛ تاريخ الإ�س�ل�ام
لب�شار .163/2
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وعلي فيهم»(..((10
عبيداهلل ٌّ
بي �صلى اهلل عليه و�سلم )ال يقتل م�ؤمن بكافر) يراد
فمحال �أن يكون قول ال َّن ِّ
علي على عثمان بقتل عبيد اهلل بكافر
به غري
ِّ
احلربي َّثم ي�شري املهاجرون وفيهم ٌّ
ذي عهد ولكن معناه هو على ما ذكرنا من �إرادته الكافر ا َّلذي ال ذ َّمة له(.((10
ف�إن قال قائل :ففي هذا احلديث � َّأن عبيداهلل ر�ضي اهلل عنه قتل بن ًتا لأبي ل�ؤل�ؤة
�صغري ًة َّتدعي الإ�سالم فيجوز �أن يكون �إنمَّ ا ا�ستح ُّلوا �سفك دم عبيداللهَّ بها ال
( ((10م�ص ��نف عبد الرزاق 477/5؛ تاريخ مدينة دم�ش ��ق 61/38؛ الإ�صابة يف متييز ال�صحابة 573/6؛ املحلى
 .115/11وانظر :ن�ص ��ب الراية  .338/4ملخ�ص الق�ص ��ة كما رواها يف �ش ��رح معاين الآثار 193/3؛ نخب
الأفكار يف تنقيح مباين الأخبار يف �ش ��رح معاين الآثار� « 356/15أ َّن عبد ال َّرحمن بن �أبي بكر ال�صِّ � �دِّيق،
ق ��ال  -ح�ي�ن قت ��ل عم ��ر  -م ��ررت على �أب ��ي ل�ؤل�ؤة ومع ��ه هرم ��زان .فل َّما بغتهم ثاروا ف�س ��قط م ��ن بينهم
خنجر له ر�أ�س ��ان مم�س ��كه يف و�س ��طه .قال :قلت فانظروا لع َّله اخلنجر ا َّلذي قتل به عمر فنظروا ف�إذا
ه ��و اخلنج ��ر ا َّلذي و�ص ��ف عبد ال َّرحم ��ن .فانطلق عبيداهلل بن عمر حني �س ��مع ذلك م ��ن عبدال َّرحمن
ال�س ��يف ح َّت ��ى دعا الهرمزان فل َّما خ ��رج �إليه قال :انطلق ح َّتى تنظر �إل ��ى فر�س يل ث َّم ت� َّأخر عنه،
ومع ��ه َّ
اَّ
ال�س ��يف قال ال �إل ��ه �إل اهلل قال عبي ��د اهلل ودعوت
م�س َّ
�إذا م�ض ��ى ب�ي�ن يدي ��ه ع�ل�اه َّ
بال�س ��يف ،فل َّم ��ا وجد َّ
َّ
بال�س ��يف ف�صلت بني عينيه ،ث َّم انطلق
علوته
يل
�
إ
خرج
ا
م
فل
احلرية
�ارى
جفينة وكان ن�ص ��ران ًّيا من ن�ص �
َّ
َّ
عبيداهلل فقتل ابنة �أبي ل�ؤل�ؤة �ص ��غري ًة تدَّعي الإ�س�ل�ام .فل َّما ا�س ��تخلف عثمان دعا املهاجرين والأن�ص ��ار
فق ��ال� :أ�ش�ي�روا عل � َّ�ي يف قتل هذا ال َّرجل ا َّلذي فتق يف ال ِّدي ��ن ما فتق .فاجتمع املهاجرون فيه على كلمة
واحدة ي�أمرونه ِّ
بال�ش� �دَّة عليه ويح ُّثون عثمان على قتله وكان فوج ال َّنا�س الأعظم مع عبيداهلل يقولون
حلفين ��ة والهرم ��زان �أبعدهما اهلل فكان يف ذلك االخت�ل�اف .ث َّم قال عمرو بن العا�ص :يا �أمري امل�ؤمنني
�إ َّن هذا الأمر قد �أعفاك اهلل من �أن تكون بعدما قد بويعت و�إنمَّ ا كان ذلك قبل �أن يكون لك على ال َّنا�س
�س ��لطان ف�أعر�ض عن عبيد اهلل .وتف َّرق ال َّنا�س عن خطبة عمرو بن العا�ص وودى ال َّرجلني واجلارية».
قال الألباين�« :أخرجه الطحاوي يف «�شرح املعاين» ( )111 /2عن �سعيد بن امل�سيب ،ويف �سنده عبد اهلل
بن �ص ��الح وفيه �ض ��عف ،لكن رواه ابن �س ��عد يف «الطبقات» ( )258 - 256 /1 /3من طريق �أخرى ب�س ��ند
�ص ��حيح ع ��ن �س ��عيد ،وظاهره الإر�س ��ال لأنه كان �ص ��غريا مل ��ا قتل عم ��ر ،كان عمره يومئذ دون التا�س ��عة،
ويبعد ملن كان يف مثل هذه ال�س ��ن �أن يتلقى هذا اخلرب عن �ص ��احب الق�ص ��ة مبا�ش ��رة وهو عبيد اهلل بن
عمر ،ثم ال ي�سنده عنه ،ف�إن كان �سمعه منه �أو من غريه ممن �أدرك الق�صة من الثقات فال�سند �صحيح،
و�إال ف�ل�ا ،جلهال ��ة الوا�س ��طة ،اللهم �إال عند من يقول ب�أن مرا�س ��يل �س ��عيد حجة .وعل ��ى كل حال فلي�س
يف الق�ص ��ة ن�ص على �أن امل�س ��لم يقتل بالذمي لأن عثمان واملهاجرين الذين �أرادوا قتله مل ي�ص ��رحوا ب�أن
ذل ��ك لقتل ��ه جفينة الن�ص ��راين ،كيف وهو قد قتل م�س ��لمني معه :ابنة �أبي ل�ؤل� ��ؤة ،والهرمزان ف�إنه كان
م�س ��لما كما رواه البيهقي ،فهو ي�س ��تحق القتل لقتله �إياهما ،ال من �أجل الن�صراين واهلل �أعلم� « .سل�سلة
الأحاديث ال�ضعيفة واملو�ضوعة و�أثرها ال�سيئ يف الأمة (.)673 /1
( ((10م�شكل الأثار .193/3
178

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

هشام بن صالح بن صالح الزِّ ير

بجفينة والهرمزان .قيل له :يف هذا احلديث ما ُّ
يدل على �أنَّه �أراد قتله بجفينة
والهرمزان وهو قولهم «�أبعدهما اهلل» .فمحال �أن يكون عثمان ر�ضي اهلل عنه
�أراد �أن يقتله بغريهما ويقول ال َّنا�س له�« :أبعدهما اهلل»َّ ،ثم ال يقول لهم�« :إنيِّ مل
�أرد قتله بهذين �إنمَّ ا �أردت قتله باجلارية»؛ ولك َّنه �أراد قتله بهما وباجلارية� ،أال تراه
يقول« :فكرث يف ذلك االختالف»َّ .
فدل ذلك � َّأن عثمان ر�ضي اهلل عنه �إنمَّ ا �أراد
قتله مبن قتل وفيهم الهرمزان وجفينة»(.((10
عليا �أتي برجل من امل�سلمني قتل رجلاً من �أهل ِّ
� -7أخرج َّ
الذ َّمة،
الطربا ُّ
ين «� َّأن ًّ
فقامت عليه الب ِّينة ،ف�أمر بقتله ،فجاء �أخوه فقال� :إنيِّ قد عفوت ،قال :فلع َّلهم
علي �أخي وعر�ضوا يل
َّ
هددوك وف َّرقوك وق َّرعوك ،قال :الَّ ،
ولكن قتله ال ير ُّد َّ
ور�ضيت ،قال� :أنت �أعلم ،من كان له ذ َّمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا»(.((10
علي بن �أبي طالب ،وابن م�سعود ،قاال
 -8وروي عن احلكم بن عتيبةَّ � :أن َّ
جمي ًعا :من قتل يهود ًّيا� ،أو
ن�رصانيا قتل به»(.((10
ًّ
ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم اتَّفقوا على جواز قتل امل�سلم بالذمي
فه�ؤالء كبار َّ
من غري نكري(.((10
 -9وعن عمرو بن ميمون ،قال «� :شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز �إلى
بع�ض �أمرائه يف م�سلم قتل ذ ِّم ًّيا :ف�أمره �أن يدفعه �إلى ول ِّيه ،ف�إن �شاء قتله ،و�إن
( ((10م�شكل الأثار .193/3
(� ((10س�ن�ن البيهق ��ي الك�ب�رى :باب الروايات فيه عن علي (� )34/8 ،15712س�ن�ن البيهقي الكربى .34/8
قال �أبو احل�سن الدارقطني :احلافظ �أبو اجلنوب �ضعيف احلديث.
( ((10م�صنف ابن �أبي �شيبة :باب من قال� :إذا قتل ال ِّذم َِّّي امل�سلم قتل به ()408/5 ،27461؛ قال ابن حزم:
وهذا مر�سل .املحلى .225-222/10
(� ((10إيثار الإن�صاف يف �آثار اخلالف (�ص.)399 :
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�شاء عفا عنه  -قال ميمون :فدفع �إليه ف�رضب عنقه و�أنا �أنظره»(.((10
الرحمن
 -10وروى ابن �أبى �شيبة ب�سند �صحيح عن احلارث بن عبد َّ
�أنَّ رجلاً من ال َّنبط عدا عليه رجل من �أهل املدينة فقتله قتل غيلة ،ف�أتي به
�أبان بن عثمان وهو �إذ ذاك على املدينة ،ف�أمر بامل�سلم ا َّلذي قتل ِّ
الذ ِّم َّي �أن
يقتل»(.((10
احلربي دمه حالل وماله حالل ،ف�إذا �صار ذ ِّم ًّيا حرم دمه وماله كحرمة
َّ � -11أن
َّ
دم امل�سلم ومال امل�سلم.
َّ � -12أن من �رسق من مال ِّ
الذ ِّم ِّي ما يجب فيه القطع ،قطع كما يقطع يف مال
امل�سلم ،فل َّما كانت العقوبات يف انتهاك املال ا َّلذي قد حرم ِّ
بالذ َّمة كالعقوبات
يف انتهاك املال ا َّلذي حرم بالإ�سالم كان يجيء يف ال َّنظر � ً
أي�ضا �أن تكون العقوبة
الدم ا َّلذي قد حرم ِّ
بالذ َّمة كالعقوبة يف ا َّلذي قد حرم بالإ�سالم(.((11
يف َّ
أحق �أن يقتل بالكافر من الكافر بامل�سلم؛ وذلك �أنَّ امل�سلم
� -13أنَّ امل�سلم � ُّ
هتك حرمة الإ�سالم بقتل الكافر؛ لأنَّه اعتقد باعتقاد دين الإ�سالم حرمة
كم�ستخف مبذهبه .و�أ َّما ِّ
دم َّ
ٍّ
الذ َّم ُّي ف�إنَّه ال يعتقد باعتقاد
الذ ِّم ِّي ،وهو بقتله
ٍّ
كم�ستخف مبذهبه،
مذهبه حرمة دماء �أهل الإ�سالم ،فهو لي�س بقتل امل�سلم
ٍّ
أحق بالق�صا�ص من
وامل�سلم
كم�ستخف بدينه ،على ما ذكرنا .لذلك كان � َّ
الكافر.
ِّ
كامل�ستخف
�أال ترى � َّأن من قتل يف احلرم قتل به؛ لأنَّه هتك حرمة احلرم
( ((10م�ص ��نف اب ��ن �أب ��ي �ش ��يبة :ب ��اب من ق ��ال� :إذا قت ��ل ال ِّذم َِّّي امل�س ��لم قت ��ل ب ��ه ()408/5 ،27462؛ املحلى
 ،222/10و�صححه ابن حزم.
( ((10م�ص ��نف اب ��ن �أب ��ي �ش ��يبة :ب ��اب م ��ن ق ��ال �إذا قتل الذم ��ي امل�س ��لم قت ��ل ب ��ه ()409 /5 ،27469؛ املحلى
 .181/11وانظر :اجلوهر النقي البن الرتكماين .33/8
( ((11م�شكل الأثار 194/3؛ احلاوي الكبري (.)11 /12
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به .و�إذا قتل خارجاً منهَّ ،ثم التج�أ �إليه ،مل يقتل به ح َّتى يخرج منه؛ لأنَّه لي�س
ٍّ
ٍّ
كم�ستخف له ،والأ َّول
م�ستخف؛ لذلك افرتقا .فكذلك الأ َّول(.((11
�صح عن عمرو بن ميمون ،قال� :شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز �إلى
َّ -14
بع�ض �أمرائه يف م�سلم قتل ذ ِّم ًّيا :ف�أمره �أن يدفعه �إلى ول ِّيه ،ف�إن �شاء قتله ،و�إن
�شاء عفا عنه(.((11
َّ � -15أن امل�سلم والذ ِّم َّي يقت�ضي الق�صا�ص بينهما ا�ستوا�ؤهما يف الع�صمة
امل�ؤ َّبدة(.((11
َّ �-16أن َّ
كل من قتل به الكافر جاز �أن يقتل بالكافر كالكافر(.((11
َّ � -17أن َّ
اليهودي
كل من قتل ب�أهل م َّلته جاز �أن يقتل بغري �أهل م َّلته كقتل
ِّ
بال َّن�رصا ِّ
ين(.((11
 -18كما � َّأن يف عدم الق�صا�ص تنفرياً لهم عن قبول عقد ِّ
الذ َّمة.
القول الثالث
وذهب املالك َّية( ((11وهو �أحد الوجهني يف مذهب �أحمد( ((11وا َّلليث(� ((11إلى
�أنَّه ال يقتل امل�سلم ب�سبب ِّ
الذ ِّم ِّي �إلاَّ �أن يقتله غيل ًة� ،أو حراب ًة ،فيقاد به ،قبل �أن
ق�صا�صا ،بل لدفع ف�ساد؛كقتل املحارب
يتوب ،فيقتل امل�سلم بالكافر لكن لي�س
ً
( ((11تف�سري املاتريدي (ت�أويالت �أهل ال�سنة) (.)9 /2
( ((11املحلى بالآثار (.)221 /10
( ((11م�شكل الأثار 194/3؛ احلاوي الكبري (.)11 /12
( ((11احلاوي الكبري (.)11 /12
( ((11احلاوي الكبري (.)11 /12
( ((11بداية املجتهد 299/2؛ اال�س ��تذكار 121/8؛ حا�ش ��ية العدوي 321/2؛ منح اجلليل �شرح خليل 9/10؛
�شرح الزرقاين.236/2
( ((11الفروع 482/5؛ زاد املعاد .49/4
( ((11بداية املجتهد 299/2؛ اال�ستذكار .121/8
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لأنَّه يف معناه .و�أ َّما �إن تاب بعد ما قتل فعليه دية ِّ
الذ ِّم ِّي .وعليه يف قتله خط�أً �أو
عمدً ا غري غيلة الدِّ ية فقط ،والك َّفارة يف اخلط�أ.
وقتل الغيلة �أن ي�ضجعه فيذبحه
وبخا�صة على ماله(.((11
َّ
قال ابن تيمية« :القتل يف املحاربة �أو الغيلة ح ٌّد لعموم امل�صلحة ،فال تتعينَّ
احلر و�إن كان املقتول عبداً ،وامل�سلم و�إن كان املقتول
فيه املكاف�أة ،بل يقتل فيه ُّ
ذ ِّم َّياً»(.((12
وا�ستد ُّلوا بــ-:
 -1عموم قول اهلل تعالى :ﭿﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﭾ فالآية عا َّمة مل تف ِّرق
جمني عليه ،فمن حارب و�سعى يف الأر�ض
بني م�سلم �أو غري م�سلم جان �أو
ٍّ
ف�ساداً
ا�ستحق العقوبة ال�شرَّ ع َّية املرت ِّت ّبة عليه.
َّ
-2ما روي � َّأن ر�سول اهلل �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم قتل يوم حنني م�سل ًما بكافر،
ن�ص يف حكمه
قتله غيل ًة ،وقال�« :أنا �أولى� ،أو � ُّ
أحق من �أوفى بذ َّمته»( ((12فهذا ٌّ
�ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم يف امل�سلم الذي يقتل ذ َّم َّياً غيل ًة وغدراً.
َّ � -3أن عمر بن َّ
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه كتب يف م�سلم قتل معاهدًا فكتب:
( ((11بداية املجتهد ونهاية املقت�صد (.)181 /4
( ((12جمموع الفتاوى .382/20
(� ((12أبو داود يف املرا�سيل يف :الديات ،باب يف امل�سلم يقاد بالكافر �إذا قتله (ح  .)251ويف �إ�سناده جمهوالن،
ق ��ال اب ��ن َّ
القط ��ان :يف كتاب ��ه وعبد اللهَّ ب ��ن يعقوب ،وعب ��د اللهَّ بن عبد العزيز ه ��ذان جمهوالن ،ومل
�أج ��د لهم ��ا ذك ًرا ،انتهى .انظر :ن�ص ��ب الراي ��ة 336 /4؛ الدراية يف تخريج �أحادي ��ث الهداية 262 /2؛
اجلوهر النقي .31 /8
182

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

هشام بن صالح بن صالح الزِّ ير

ل�صا عاد ًيا فاقتله»(.((12
�إن كانت طري ًة يف غ�ضب ف�أغرم �أربعة �آالف ،و�إن كان ًّ
َّ � -4أن عبد اهلل بن عامر كتب �إلى عثمان بن ع َّفانَّ � :أن رجلاً من امل�سلمني عدا
على دهقان( ((12فقتله على ماله؟ فكتب �إليه عثمان� :أن اقتله به ف� َّإن هذا قتل غيل ًة
على احلرابة(.((12
فهذان حكمان من خليفتني را�شدين عمر بن اخلطاب وعثمان ر�ضي اهلل
عنهما بقتل امل�سلم بالكافر� ،إذ قتله غيل ًة ،ومل يجعال يف ذلك خيا ًرا لول ِّيه ،وال
يعرف لهما يف ذلك خمالف.
 -5روى ابن �أبي �شيبة ب�سند �صحيح عن احلارث بن عبد ال َّرحمن � َّأن رجلاً
من ال َّنبط عدا عليه رجل من �أهل املدينة فقتله قتل غيلة ،ف�أتي به �أبان بن عثمان
وهو �إذ ذاك على املدينة ،ف�أمر بامل�سلم ا َّلذي قتل ِّ
الذ ِّم َّي �أن يقتل»(.((12
( ((12ال�س�ن�ن الك�ب�رى للبيهق ��ي :اجل ��راح ،ب ��اب الرواي ��ات في ��ه عن عم ��ر ر�ض ��ي اهلل عن ��ه (.)60 /8 ،15929
و�أخرج ��ه عب ��د ال ��رزاق )97/10( :والدارقطن ��ي )149/3( :عن �أن�س ب ��ن مالك�« :أن يهودي� �اً قتل غيلة
فق�ضى فيه عمر بن اخلطاب باثنى ع�شر �ألف درهم» وفيه رباح� ،ضعيف احلديث .انظر :التحجيل يف
تخريج ما مل يخرج من الأحاديث والآثار يف �إرواء الغليل  .489و�أخرجه عبد الرزاق )94/10( :بلفظ
«�أن م�سلماً قتل رج ً
ال من �أهل الكوفة فكتب فيه �أبو مو�سى �إلى عمر ،فكتب عمر فيه� :إن كانت طائرة
ً
من ��ه فاغرم ��ه الدي ��ة ،و�إن كان خلقا �أو ع ��ادة ف�أقده منه .و�أخرجه ابن �أبي �ش ��يبة )509/5( :من طريق
قت ��ادة ع ��ن �أب ��ي امللي ��ح مبعناه .وفي ��ه انقطاع .انظ ��ر :التحجيل يف تخري ��ج ما مل يخرج م ��ن الأحاديث
والآث ��ار يف �إرواء الغلي ��ل  .489و�أخرج ��ه عبد الرزاق )93/10( :من طريق عمرو بن دينار عن رجل عن
�أبي مو�س ��ى بنحوه« .وروي عن احل�س ��ن الب�ص ��ري وال�شعبي ويحيى بن �سعيد وغريهم عن عمر ،وكلها
�آث ��ار منقطعة ي�ؤكد بع�ض ��ها بع�ض� �اً» .التحجيل يف تخري ��ج ما مل يخرج من الأحادي ��ث والآثار يف �إرواء
الغليل  .490قال ال�شوكاين « :قال َّ
افعي يف الق�ص�ص املرو َّية عن عمر يف القتل باملعاهد �إ َّنه ال يعمل
ال�ش ُّ
بحرف منها ،لأ َّن جميعها منقطعات �أو �ضعاف �أو جتمع االنقطاع َّ
وال�ضعف» .نيل الأوطار .17 /7
( ((12الدِّهقان والدُّ هقان :ال َّتاجر ،فار�س ��ي معرب .انظر :املحكم واملحيط الأعظم 457 /4؛ ل�س ��ان العرب
.107 /10
( ((12املحلى  181/11قال ابن حزم :من رواية عبد امللك بن حبيب الأندل�س ��ي ويف بع�ض ��ها ابن �أبي الزناد
وهو �ضعيف وبع�ضها مر�سل وال ي�صح منها �شيء.
( ((12م�ص ��نف اب ��ن �أب ��ي �ش ��يبة :ب ��اب م ��ن ق ��ال �إذا قتل الذم ��ي امل�س ��لم قت ��ل ب ��ه ()409 /5 ،27469؛ املحلى
 .181/11وانظر :اجلوهر النقي البن الرتكماين .33/8
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و�أ َّبان معدود من فقهاء املدينة قال عمرو بن �شعيب« :ما ر�أيت �أحداً �أعلم
بحديث وال فقه منه»( .((12فحكم هذا الفقيه يف املدينة ُّ
يدل على � َّأن امل�سلم يقتل
بالذ ِّم ِّي �إذا قتله غيل ًة� ،إذ مل ِّ
ِّ
الدم منه بل حكم بقتله ،وال يعرف له يف
ميكن �أولياء َّ
ذلك خمالف ،فكان يف حكم االتِّفاق بينهم.
« -6وممَّا ُّ
يدل على عدم اعتبار املكاف�أة يف قتل احلرابة� ،إجماع العلماء على
� َّأن عفو و ِّ
يل املقتول يف احل َّرابة لغو ال �أثر له ،وعلى احلاكم قتل املحارب القاتل،
فهو دليل على �أنَّها لي�ست م�س�ألة ق�صا�ص خال�ص ،بل هناك تغليظ زائد من جهة
املحاربة»(.((12
� -7أنَّه لو ترك القاتل لأ�صبح وح�شاً �ضارياً معتاداً على �سفك الدِّ ماء لوثوقه
من عدم قتله ،وقد ي�ست�سهل دفع الدِّ يه ا َّلتي قد ال ت�ساوي �شيئاً بجانب ما �أخذه
من املقتول.
مناق�شة الأد َّلة:
تناول الفقهاء �أدلة خمالفيهم بالدِّ را�سة وال َّنقد؛ و�صو ًال للحق يف امل�س�ألة،
ف�أجاب �أ�صحاب القول الثَّاين على �أدلة القول الأول مبا يلي:
�-1أ َّم��ا الآي��ات يف نفي امل�ساواة بني الك َّفار وامل�ؤمنني ،فلي�س املراد بها ما
عد ًة منها:
ذكروا؛ فقد ذكر �أهل العلم لها معان َّ
� َّأن املراد بها يف �أحكام الآخرة وذلك مبينَّ يف �آخر ِّكل �آية.
العربي« :معناه ثالثة �أوجه:
 وكذلك ما ذكره ابنِّ
الأ َّول :ولن يجعل اللهَّ للكافرين على امل�ؤمنني �سبيلاً ميحو به دولة امل�ؤمنني،
ويذهب �آثارهم ،وي�ستبيح بي�ضتهم ،كما جاء يف احلديث :ودعوت ربِّي �ألاَّ
(� ((12سري �أعالم النبالء .353/4
(� ((12أ�ضواء البيان يف �إي�ضاح القر�آن بالقر�آن .398 /1
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ي�س ِّلط عليهم عد ًّوا من غريهم ي�ستبيح بي�ضتهم ف�أعطانيها.
الثَّاينَّ � :أن اهلل �سبحانه ال يجعل للكافرين على امل�ؤمنني �سبيلاً منه �إلاَّ �أن
تتوا�صوا بالباطل ،وال تتناهوا عن املنكر ،وتتقاعدوا عن ال َّتوبة؛ فيكون ت�سليط
جدا.
العد ِّو من قبلكم؛ وهذا نفي�س ًّ
الثَّالثَّ � :أن اهلل �سبحانه ال يجعل للكافرين على امل�ؤمنني �سبيلاً بال�شرَّ ع؛ ف�إن
وجد ذلك فبخالف ال�شرَّ ع ((12(»...والفهم نف�سه يقال يف حديث «الإ�سالم
يعلو وال يعلى عليه».
َّ �-2أن امل�ساواة يف الدِّ ين لي�ست ب�رشط� ،أال ترى � َّأن ِّ
الذ ِّم َّي �إذا قتل ذ ِّم ًّيا َّثم
لكن الق�صا�ص حمنة
�أ�سلم القاتل يقتل به
ً
ق�صا�صا ،وال م�ساواة بينهما يف الدِّ ينَّ ،
امتحن اخللق بذلكُّ ،
فكل من كان �أقبل بحقِّ اهلل تعالى ،و�أ�شكر لنعمه كان �أولى
بهذه املحنة ،ل َّأن العذر له يف ارتكاب املحذور � ُّ
أقل ،وهو بالوفاء بعهد اللهَّ تعالى
�أولى ،ونعم اهلل تعالى يف ح ِّقه �أكمل فكانت جنايته �أعظم(.((12
ال�سالم «امل�سلمون تتكاف�أ دما�ؤهم» ،فمن �أ�صلنا � َّأن
 -3و�أ َّم��ا قوله عليه َّ
ال�شيء ِّ
بالذكر ال ُّ
تخ�صي�ص َّ
يدل على نفي ما عداه ،فال يكون هذا بيان � َّأن دماء
غري امل�سلمني ال تكافئ دماء امل�سلمني(.((13
ال�سالم «ال يقتل م�ؤمن بكافر» ،فهذه ال ِّروايات مع �صحتها
 -4و�أ َّما قوله عليه َّ
وعدم َّ
الطعن يف راو من رواتها ال ت�صلح لال�ستدالل؛ لأمرين:
�أحدهما :قيلَّ � :إن قوماً قتل بع�ضهم ً
بع�ضا يف اجلاهل َّية ،ف�أ�سلم بع�ضهم،
ف�أراد �أولئك �أن ي�أخذوا من �أ�سلم منهم بالق�صا�ص ،فقال ر�سول اهلل �ص َّلى اللهَّ
(� ((12أحكام القر�آن البن العربي .640/1
( ((12بدائع ال�صنائع 237/7؛ تبيني احلقائق 103/6؛ �أحكام القر�آن للج�صا�ص.198/1
( ((13املب�سوط لل�سرخ�سي 134/26؛ تبيني احلقائق 104/6؛ بدائع ال�صنائع .237/7
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عليه و�س َّلم « :-ال يقتل م�سلم بكافر» ،كما قالُّ :
«كل دم كان يف اجلاهل َّية فهو
قدمي هذا».
مو�ضوع حتت َّ
الثَّاين� :أنَّهم اعتربوا �صدر احلديث و�رصفوا ال َّنظر عن باقيه ،مع � َّأن الآخر ير ُّد
الأّ َّول ،وبيان ذلكَّ � :أن احلديث ا�شتمل على جملتني؛ الأولى« :ال يقتل م�سلم
تام والثَّانية
بكافر» ،والثَّانية« :وال ذو عهد بعهده» .والأول��ى معطوف عليه ٌّ
البد فيه من تقدير يف اجلملة الثَّانية لتكون مق َّيد ًة
معطوف ناق�ص ،ومثل هذا َّ
في�صبح معنى احلديث :ال يقتل م�سلم بكافر وال ذو عهد بعهده بكافر ،واملراد
بالكافر امل�ست�أمنُّ ،
فكل كافر ال يقتل به ذو عهد يف عهده مل يقتل به امل�سلم.
ِّ
فالذ ِّم ُّي يقتل به ذو العهد ،لذلك يقتل به امل�سلم .وامل�سلم �إذا قتل م�ست�أمنًا مل
يقتل به .وكذلك ِّ
الذ ِّم ُّيَّ .
فدل مبا ذكرنا �أنَّه �أراد بالكافر امل�ست�أمن ،ال َّ
الذمي(.((13
احلربي يعني من ال ُّ
وال�صبيان ف�إنَّه
�أو املراد به
يحل قتله من �أهل احلرب كالنِّ�ساء ِّ
ُّ
ال يقتل امل�ؤمنون بهم بدليل قوله« :وال ذو عهد يف عهده» �أي وال يقتل ذو العهد
احلربي(.((13
بالكافر ،و�إنمَّ ا ال يقتل ذو العهد بالكافر
ِّ
جمرى على ظاهره باالتِّفاق؛ ل َّأن القاتل �إذا �أ�سلم بعد قتله ذ ِّم َّياً
كما �أنَّه غري
ً
ق�صا�صا ،في�صبح حكمنا قتل م�ؤمن بكافر
يقتل
ً
ور َّد عليهم مبا يلي-:
ا�ستحق الق�صا�ص قبل
�أ َّو ًالّ � :أن قتل ا َّلذي �أ�سلم بعد قتله لذ ِّم ٍّي قتل كافر
َّ
�إ�سالمه بكافر؛ لكن ت�أخَّ ر تنفيذ الق�صا�ص وا�ستيفا�ؤه �إلى ما بعد �إ�سالمه؛ وبنا ًء
عليه ،فلي�س ذلك قتل م�سلم بكافر.
يخ�ص�صه،
عام يقت�ضي عموم الك َّفار ،وال يوجد ما ِّ
ثانياًَّ � :أن ا َّللفظ «بكافر» ٌّ
( ((13تف�سري املاتريدي = ت�أويالت �أهل ال�سنة (.)9 /2
( ((13املب�سوط لل�سرخ�سي 134/26؛ تبيني احلقائق 104/6؛ بدائع ال�صنائع .237/7
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خا�صاً
احلربي معلوم حكمه،
معنى جديداً ،ل َّأن قتل
ولو كان َّ
باحلربي ملا �أ�ضاف ً
ِّ
ِّ
و�أّنه ال يقتل م�سلم به.
مدة عهده؛ قلنا :ابتداء الواو
 ف�إن قيل :هذا ابتداء �أي ال يقتل ذو العهد يف َّخ�صو�صا فيما ال يكون م�ستقلاًّ بنف�سه .ف�إن قيل :قد روي «وال
حقيق ًة للعطف
ً
بذي عهد» فيفهم منه � َّأن امل�ؤمن ال يقتل بذي العهد .قلنا� :إن ثبتت هذه ال ِّرواية
فهي حممولة على امل�ست�أمن ،وبه نقول � َّإن امل�سلم ال يقتل بامل�ست�أمن ،وكذلك
لو اجتمع نفر من امل�سلمني على قتل ذ ِّم ٍّي قتلوا به؛ لأنَّهم يف حكم الق�صا�ص
الدالئل �صيان ًة لها عن
كامل�سلمني .ونحن به نقول �أو نحمله على هذا؛ توفي ًقا بني َّ
ال َّتناق�ض(.((13
حجة لنا ،ف� َّإن عمر ر�ضي اهلل عنه قد ر�أى � ً
أي�ضا �أن يقتل
 -5و�أ َّما �أثر عمر فهو َّ
امل�سلم بالكافر ،كتب به �إلى عامله بح�رضة �أ�صحاب ر�سول اهلل �ص َّلى اهلل عليه
و�س َّلم فلم ينكره عليه منهم منكر .فهذا -عندنا -منهم على املتابعة منهم له
على ذلك ،وكتابه بعد هذا «ال يقتل» يحتمل �أن يكون ذلك كان منه على �أنَّه
كره �أن يبيحه دمه ملَّا كان من وقوفه عن قتله ،وجعل ذلك �شبهة منعه بها من
القتل ،وجعل له ما يجعل يف القتل العمد ا َّلذي تدخله �شبهة وهو الدِّ ية(.((13
اجلعفي وقد تف َّرد به ..وهو
جداً� ،آفته جابر
علي ف�إ�سناده �ضعيف َّ
 -6و�أ َّما �أثر ٍّ
ُّ
الدارقطني(.((13
مرتوك كما قال َّ
 -7و�أ َّما قولهمَّ �« :أن يف ع�صمة ِّ
الذ ِّم ِّي �شبهة العدم» .ممنوع؛ بل دمه حرام ال
يحتمل الإباحة بحال مع قيام ِّ
الذ َّمة مبنزلة دم امل�سلم مع قيام الإ�سالم ،وقوله:
( ((13املب�سوط لل�سرخ�سي 134/26؛ تبيني احلقائق .104/6
( ((13م�شكل الأثار .195/3
(� ((13إرواء الغليل  ،267/7وانظر� :سنن الدارقطني .133/3
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«الكفر مبيح على الإطالق» ممنوع؛ بل املبيح هو الكفر الباعث على احلراب،
مبيحا(.((13
وكفره لي�س بباعث على احلراب فال يكون ً
ويف حال نق�ضه للعهد ينتق�ض ُّ
كل ما ترتَّب عليه ،وكذلك امل�سلم �إذا ارتكب
ما يبيح دمه فقد نق�ض �شيئاً من التزاماته.
و�أج��اب �أهل القول الأ َّول القائلني بحرمة قتل امل�سلم بالكافر على �أد َّلة
املجيزين �-أ�صحاب القول الثَّاين والثَّالث -مبا يلي-:
خم�ص�صة
� -1أ َّما ا�ستداللهم بعموم الأد َّلة َّ
الدا َّلة على الق�صا�ص فيجاب ب�أنَّها َّ
بالأحاديث التي ذكرناها.
� -2أ َّما قولهم � َّإن يف الق�صا�ص �ضمان �أمن للمجتمع وحفاظاً على �أرواح
�أفراده ،وتعظم �أه ِّم َّية العناية به يف تطبيقه على امل�سلم �إذا قتل ذ َّم َّياً؛ لوجود
العداوة الدِّ ين َّية ،فيجاب عن ذلك ب� َّأن ذلك غري �صحيح؛ ف� َّإن الإ�سالم �أمر
باحلفاظ على العهد ،ونهت عن نق�ضه� ،أو ال َّتعدِّ ي على �أفراده؛ فهي قد حفظت
و�شددت على �أفرادها
الدِّ ماء ،ونهت عن ال َّتعدِّ ي عليها ولو كانت لغري م�سلمَّ ،
ا ّلذين ينتهكون ذلك ب�أليم العقوبات.
(حربي) وال ذو عهد
�-3أ َّما تقدير احلنف َّية للحديث بـ« :ال يقتل م�ؤمن بكافر
ٍّ
(حربي)» ،فيجاب عليه( ((13بـــــ:
يف عهده بكافر
ٍّ
( ((13املب�سوط لل�سرخ�سي 134/26؛ تبيني احلقائق 104/6؛ بدائع ال�صنائع .237/7
( ((13ني ��ل الأوط ��ار  154/7وانظ ��ر :الأم 322/3؛ املجموع �ش ��رح املهذب (356 /18؛ فت ��ح الباري 261/12؛
حتف ��ة الأح ��وذي 558/4؛ ني ��ل الأوطار  .154/7الكوكب املنري �ش ��رح خمت�ص ��ر التحري ��ر « .22/2وقد
ين وجماعة من معا�ش ��ر َّ
ال�س ��معا ِّ
ال�شافع َّية وكذا ابن
وافق احلنف َّية على مدَّعاهم يف هذه امل�س� ��ألة ابن َّ
َّ
بحربي خ ��رج عن ترجمة
ِّر
د
�
�
ق
إذا
�
ه
ن
�
أ
�ى
�
ف
يخ
وال
احلاج ��ب؛ لأ َّن مدَّعاه ��م �أرج ��ح م ��ن حي ��ث الدَّلي ��ل
ّ
امل�س� ��ألة ب� ��أ َّن العط ��ف على العا ِّم ال يقت�ض ��ي العموم �أو يقت�ض ��يه وحينئ ��ذ فاملثال املوافق له ��ا �أن يقال
مثلاً �أهنت الكافر وفا�س� � ًقا فهل فا�س� � ًقا عا ٌّم كالكفر لعطفه عليه �أم ال؟» حا�ش ��ية العطار على جالل
الدين املحلي .23/2
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�أ َّو ًالَّ � :أن هذا مفهوم �صفة ،واخلالف يف العمل به م�شهور بني �أئ َّمة الأ�صول.
ي�صح احتجاجهم به(.((13
ومن جملة القائلني بعدم العمل به احلنف َّية فكيف ُّ
وثانياً :ب� َّأن اجلملة املعطوفة ،يعني قوله «وال ذو عهد يف عهده» ملج َّرد ال َّنهي
عن قتل املعاهد فال تقدير فيها �أ�ص ًال.
ور َّد عليه :ب� َّأن احلديث م�سوق لبيان الق�صا�ص ال لل َّنهي عن القتل ،ف� َّإن حترمي
قتل املعاهد معلوم من �رضورة �أخالق اجلاهل َّية ف�ضلاً عن الإ�سالم.
و�أجيب على هذا :ب� َّأن الأحكام ال�شرَّ ع َّية �إنمَّ ا تعرف من كالم َّ
ال�شارع ،وكون
حترمي قتل املعاهد معلو ًما من �أخالق اجلاهل َّية ال ي�ستلزم معلوم َّيته يف �رشيعة
الإ�سالم ،كيف والأحكام ال�شرَّ ع َّية جاءت بخالف القواعد اجلاهل َّية ،فال َّبد من
ال�سبب يف خطبته �ص َّلى اهلل
معرفة � َّأن ال�شرَّ يعة الإ�سالم َّية ق َّررته ،وي�ؤ ِّيد ذلك � َّأن َّ
عليه و�س َّلم يوم الفتح بقوله «ال يقتل م�سلم بكافر» ما ذكره َّ
افعي يف ال ِّأم
ال�ش ُّ
حيث قال« :وخطبته يوم الفتح كانت ب�سبب القتيل ا َّلذي قتلته خزاعة وكان له
( ((13م�س� ��ألة عطف اخلا�ص على العام هل يخ�ص�ص ��ه :خال�ص ��ة اخلالف �أن اجلمهور يرون �أن التعاطف
بني الكلمتني ال يقت�ضي �أكرث من ا�شرتاكها يف �أ�صل احلكم ،وقال احلنفية� :إن عموم املعطوف عليه
ي�س ��ري �إل ��ى معطوف ��ه عن طريق التبعية ،وبن ��اء عليه قال اجلمهور يف احلدي ��ث� :إن كلمة «كافر» يف
اجلملة عامة تعم الذمي واحلربي ،و�إذا قتل امل�س ��لم ذمياً �أو حربياً فال يقتل به ،و�أن اجلملة الثانية
معطوف ��ة علي ��ه ،وال عالق ��ة له ��ا بعمومها ،ومعناها� :أن ��ه ال يجوز قتل املعاهد م ��ادام غري خارج على
عهده ،فالأولى عامة ،والثانية خا�صة .وقال احلنفية :العطف ي�سوي بني املعطوف واملعطوف عليه
يف العم ��وم ،وال ي�ص ��ح العم ��وم يف احلدي ��ث يف املعط ��وف لأنها ت�ص ��بح «وال يقتل ذو عه ��د بعهده بقتل
كاف ��ر ذمي� �اً كان �أو حربياً» وهذا غري �ص ��حيح ،لأن املعاهد ال يقت ��ل بقتله الكافر احلربي ،ولكن يقتل
باتف ��اق بقتل ��ه الكافر الذمي ،ولذلك قال احلنفية�« :إن الفقرة الثانية خ�ص�ص ��ت بدليل �آخر ،ويجب
تخ�ص ��ي�ص اجلملة الأولى مثلها للت�س ��اوي بينهما ،ويخ�ص ���ص العام الأول ،في�ص�ي�ر «ال يقتل م�س ��لم
بكاف ��ر حربي» .خمت�ص ��ر التحرير �ش ��رح الكوكب املن�ي�ر (« )264 /3انظر :الإح ��كام للآمدي ،258/2
املحلي على جمع اجلوامع  ،424 ،32/1نهاية ال�س ��ول � ،163/2ش ��رح تنقيح الف�ص ��ول �ص ،222املعتمد
 ،308/1الع�ض ��د عل ��ى اب ��ن احلاج ��ب والتفتازاين علي ��ه  ،121 ،120/2امل�س ��ودة  ،140ف ��واحت الرحموت
 ،298/1تي�س�ي�ر التحري ��ر  .261/1امله ��ذب يف عل ��م �أ�ص ��ول الفق ��ه املق ��ارن ( )1643 /4اجلامع مل�س ��ائل
�أ�صول الفقه وتطبيقاتها على املذهب الراجح .274
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بي �ص َّلى اهلل عليه و�سلم فقال« :لو قتلت م�سل ًما بكافر لقتلته به
عهد ،فخطب ال َّن ُّ
وقال :ال يقتل م�ؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده» ف�أ�شار بقوله« :ال يقتل م�سلم
اخلزاعي باملعاهد ا َّلذي قتله ،وبقوله« :وال ذو
بكافر» �إلى تركه االقت�صا�ص من
ِّ
عهد يف عهده» �إلى ال َّنهي عن الإقدام على ما فعله القاتل املذكور ،فيكون
قوله« :وال ذو عهد يف عهده» كال ًما تا ًّما ال يحتاج �إلى تقدير وال �س َّيما وقد تق َّرر
� َّأن ال َّتقدير خالف الأ�صل فال ي�صار �إليه �إلاَّ ل�رضورة وال �رضورة كما تق َّرر»(.((13
ال�صحيح املعلوم من كالم املح ِّققني من ال ُّنحاة� ..أ َّن��ه ال يلزم
ثال ًثاَّ � :أن َّ
ا�شرتاك املعطوف واملعطوف عليه �إلاَّ يف احلكم ا َّلذي لأجله وقع العطف ،وهو
ق�صا�صا �أو غري ق�صا�ص ،فال
هنا ال َّنهي عن القتل مطل ًقا ،من غري نظر �إلى كونه
ً
ي�ستلزم كون �إحدى اجلملتني يف الق�صا�ص �أن تكون الأخرى مثلها ،ح َّتى يثبت
املدعى .و� ً
أي�ضا تخ�صي�ص العموم بتقدير ما �أ�ضمر يف املعطوف
ذلك ال َّتقدير َّ
�صحة ال َّتقدير املتنازع فيه
ممنوع لو �س َّلمنا َّ
 -4و�أ َّما ا�ستداللهم بحديث عبد ال َّرحمن بن البيلماينَِّّ �« :أن ر�سول اهلل �ص َّلى
اهلل عليه و�س َّلم قتل م�سل ًما مبعاهد وقال� :أنا �أكرم من و َّفى بذ َّمته» .فال تثبت مبثله
حجة لإر�ساله ،ول َّأن ابن البيلما ِّ
حجة �إذا و�صل
ين املذكور �ضعيف ال تقوم به َّ
َّ
احلديث فكيف �إذا �أر�سله .قال �أبو عبيد القا�سم بن �سالم :هذا حديث لي�س
مب�سند وال يجعل مثله �إما ًما ت�سفك به دماء امل�سلمني.
وقد �أجاب َّ
افعي يف ال ِّأم عن حديث ابن البيلما ِّ
ين املذكور-بفر�ض
ال�ش ُّ
ق�صة امل�ست�أمن ا َّلذي قتله عمرو بن �أم َّية ،فلو ثبت لكان
�صحته -ب�أنَّه كان يف َّ
َّ
بي �صلى اهلل عليه
من�سوخً ا ،ل َّأن حديث« :ال يقتل م�سلم بكافر» خطب به ال َّن ُّ
( ((13الأم 323/7؛ نيل الأوطار (.)16 /7
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وق�صة عمرو بن �أم َّية متقدِّ مة
و�سلم يوم الفتح كما يف رواية عمرو بن �شعيبَّ ،
على ذلك بزمان(.((14
 -5و�أ َّما ا�ستداللهم مبا �أخرجه َّ
هم
الطربا ُّ
ين يف َّ
علي ر�ضي اهلل عنه ملَّا َّ
ق�صة ٍّ
بالذ ِّم ِّي فعفا ِّ
بقتل امل�سلم َّ
علي .. :من كان له ذ َّمتنا فدمه
الذ ِّم ُّي ،وكان ممَّا قال ٌّ
�صحابي ،ففي �إ�سناده
كدمنا وديته كديتنا « ف�أجيب عليه :ب� َّأن هذا مع كونه قول
ٍّ
علي
الد
أ�سدي وهو �ضعيف احلديث كما قال َّ
�أبو اجلنوب ال ُّ
ّ
ارقطني .وقد روى ٌّ
ر�ضي اهلل عنه عن ر�سول اهلل �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم�« :أنَّه ال يقتل م�سلم بكافر»،
واحلجة �إنمَّ ا هي يف روايته .وروي عن َّ
افعي يف هذه الق�ض َّية �أنَّه قال :ما
َّ
ال�ش ِّ
(((14
بي �صلى اهلل عليه و�سلم �شيئًا ويقول بخالفه؟
عليا يروي عن ال َّن ِّ
د َّلكم � َّأن ًّ
علي ر�ضي اهلل عنه وا َّلذي جاء فيه نفي قتل امل�ؤمن
ور َّد عليهم بـ� َّأن «حديث ٍّ
بالكافر بقوله« :ال يقتل م�ؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده» .ي�ستحيل �أن يكون
معناه على ما حمله عليه �أهل القول الأ َّول؛ لأنَّه لو كان معناه على ما ذكروا
لكان ذلك حلنًا ،ور�سول اهلل �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم �أبعد ال َّنا�س من ذلك ،ولكان
ال يقتل م�ؤمن بكافر وال ذي عهد يف عهده .فل َّما مل يكن لفظه كذلك و�إنمَّ ا هو
املعني بالق�صا�ص .ف�صار
«وال ذو عهد يف عهده» علمنا بذلك � َّأن ذا العهد هو ُّ
ذلك كقوله «ال يقتل م�ؤمن وال ذو عهد يف عهده بكافر» .وقد علمنا � َّأن ذا العهد
كافر َّ
بي �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم �أن يقتل به امل�ؤمن
فدل ذلك � َّأن الكافر ا َّلذي منع ال َّن ُّ
يف هذا احلديث هو الكافر ا َّلذي ال عهد له .فهذا ممَّا ال اختالف فيه بني امل�ؤمنني
احلربي و� َّأن ذا العهد الكافر ا َّلذي قد �صار له ذ َّمة ال
� َّأن امل�ؤمن ال يقتل بالكافر
ِّ
يقتل به � ً
ريا يف القر�آن قال اللهَّ تعالى ﭿﯛ ﯜ
أي�ضا .وقد جند مثل هذا كث ً
( ((14الأم .323/7
(� ((14سنن البيهقي الكربى .34/8
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ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩﭾ .فكان معنى ذلك
فقدم
ﭿﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭾ ﭿ ﯦ ﯧ ﯨﯩﭾ ﭿﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭾ َّ
و�أخَّ ر .فكذلك قوله« :ال يقتل م�ؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده» �إنمَّ ا مراده فيه
فقدم و�أخَّ ر .فالكافر
واللهَّ �أعلم –«ال يقتل م�ؤمن وال ذو عهد يف عهده بكافر» َّا َّلذي منع �أن يقتل به امل�ؤمن هو الكافر غري املعاهد .ف�إن قال قائل :قوله «وال ذو
عهد يف عهده» �إنمَّ ا معناه «ال يقتل م�ؤمن بكافر» فانقطع الكالم َّثم قال «وال
ذو عهد يف عهده» كال ًما م�ست�أن ًفا �أي« :وال يقتل املعاهد يف عهده» .فكان من
حجتنا عليه � َّأن هذا احلديث �إنمَّ ا جرى يف الدِّ ماء امل�سفوك بع�ضها ببع�ض؛ لأنَّه
َّ
قال «امل�سلمون يد على من �سواهم تتكاف�أ دما�ؤهم وي�سعى بذ َّمتهم �أدناهم» َّثم
قال «ال يقتل م�ؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده» ف�إنمَّ ا �أجرى الكالم على الدِّ ماء
ق�صا�صا ومل يجر على حرمة دم بعهد فيحمل احلديث على ذلك
ا َّلتي ت�ؤخذ
ً
فهذا وجه(.((14
بي �صلى اهلل
علي ر�ضي اهلل عنه عن ال َّن ِّ
كما � َّأن هذا احلديث �إنمَّ ا روي عن ٍّ
عليه و�سلم وال نعلم �أنَّه روي عن غريه من طريق �صحيح فهو كان �أعلم بت�أويله.
وت�أويله فيه �إذ كان حمتم ًال عندكم يحتمل هذين املعنيني ا َّلذين ذكرمت دليل على
� َّأن معناه يف احلقيقة هو ما ت�أ َّوله عليه»(.((14
� -6أ َّما الق�ص�ص املرو َّية عن عمر يف القتل باملعاهد ،ف�أجاب َّ
افعي فقال:
ال�ش ُّ
«�إنَّه ال يعمل بحرف منها ،ل َّأن جميعها منقطعات �أو �ضعاف �أو جتمع االنقطاع
وال�ضعف»(.((14
َّ
(� ((14شرح معاين الآثار .192 /3
( ((14م�شكل الأثار .193/3
( ((14الأم .323/7
192

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

هشام بن صالح بن صالح الزِّ ير

ال�صحابة �أ�صحاب ر�سول
� -7أ َّما ال ِّرواية عن عثمان وعن رجال كثري من �أبناء َّ
أندل�سي،
جدا؛ لأنَّها عن عبد امللك بن حبيب ال
اهلل �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم ف�ضعيفة ًّ
ّ
جداَّ ،ثم عن م�سلم بن جندب ،ومل يدرك عثمان(.((14
وهو �ساقط ال ِّرواية ًّ
حجة لهم فيه �أي�ضاً؛ لأنَّه لو كان القتل
 -8و�أ َّما �أثر عمر ر�ضي اهلل عنه فال َّ
عليه واج ًبا ما كان عمر ليكتب �ألاَّ يقتل؛ لأنَّه من فر�سان امل�سلمني؛ ل َّأن ال�شرَّ يف
غنى يف احلقِّ �سواء ،فكتاب عمر الثَّاين
غنى ومن لي�س فيه ً
والو�ضيع ومن فيه ً
دليل على عدم جواز قتل امل�سلم بالكافر.
 -9و�أ َّما ا�ستداللهم بالإجماع على � َّأن امل�سلم تقطع يده �إذا �رسق من مال
ذ ِّم ّي فنف�سه �أحرى �أن ت�ؤخذ بنف�سه ،فهذه م�سالة خمتلف فيها ،ومع ال َّت�سليم بها
فالقيا�س باطل لأمرين-:
�صحة الأثر(.((14
الأ َّول :لوجود الأثر َّ
ال�صحيح ،وال مدخل للقيا�س وال َّنظر مع َّ
الثَّاينَّ � :أن حكم ال َّتعدِّ ي على املال يختلف عن ال َّنف�س؛ �إذ القطع يف ال�سرَّ قة
الدم(.((14
حق لورثة َّ
حق هلل ،والق�صا�ص ٌّ
قال �أحمدَّ :
واليهودي وال َّن�رصاينِّ،
املجو�سي
خعي قاال :دية
ِّ
ِّ
عبي وال َّن ُّ
«ال�ش ُّ
املجو�سي مثل امل�سلم،
مثل دية امل�سلم ،و�إن قتله يقتل به .هذا عجب ،ي�صري
ُّ
بي �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم يقول:
�سبحان اهلل ،ما هذا القول ،وا�ستب�شعه .وقال :ال َّن ُّ
( ((14املحلى  .225/10قال يف تقريب التهذيب ( )362عن عبدامللك بن حبيب�« :ص ��دوق �ض ��عيف احلفظ
كثري الغلط « .قال ابن القطان :هالك .قال ابن امللقن :كان كثري الوهم .قال الذهبي :كان مو�صوفاً
باحلذق يف الفقه ،كبري َّ
ال�صيت� ..إ َّال �أ َّنه يف باب ال ِّرواية لي�س مبتقن ،بل يحمل احلديث
ال�ش�أن ،بعيد ِّ
ته� � ُّوراً كي ��ف ا َّتف ��ق ،وينقله وجاد ًة و�إج ��از ًة ،وال يتعانى حترير �أ�ص ��حاب احلديث .انظ ��ر :بيان الوهم
والإيهام يف كتاب الأحكام ()334 /2؛ البدر املنري ()554 /6؛ �سري �أعالم النبالء (.)103 /12
( ((14اال�ستذكار .122 /8
( ((14فتح الباري البن حجر ( ،)262/12الفروع البن مفلح ()371/9
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أ�شد من هذا»(.((14
«ال يقتل م�سلم بكافر» .وهو يقول :يقتل بكافر ،ف� ُّأي �شيء � ُّ
ور َّد عليهم :لي�س القيا�س املذكور من الوجه ا َّلذي فهموه ،و�إنمَّ ا هو من وجه
الدم ا َّلذي قد حرم بعقد ِّ
الدم
الذ َّمة بالعقوبة يف َّ
�آخر ،وهو ا�ستواء العقوبة يف َّ
ا َّلذي قد حرم بالإ�سالم ،قيا�ساً على ا�ستواء العقوبة يف انتهاك املال ا َّلذي قد
حرم بعقد ِّ
الذ َّمة بالعقوبة يف انتهاك املال ا َّلذي قد حرم بالإ�سالم ،وال َّ
�شك
� َّأن دم ال َّرجل وماله يف احلرمة �سواء ،على � َّأن القطع يف ال�سرَّ قة و�إن كان من
حقوق اهلل تعالى ،ولك َّنه ال يظهر �إلاَّ من جهة امل�رسوق منه(.((14
ور َّد على �أد َّلة القول الثَّالث القائل بقتل امل�سلم بالكافر �إذا قتله غيل ًة ،بــ-:
 � َّأن الآيات ا َّلتي فيها ذكر القتل مل تف ِّرق بني قتل الغيلة وغريه .وكذلكال�سنن ا َّلتي ذكرت ،وعمومها يوجب القتل على وجه الق�صا�ص ال على وجه
ُّ
حمجوجا.
احلدِّ  ،فمن خرج عنها بغري داللة كان
ً
 �أ َّما �آية احلرابة فهي خم�صو�صة مبا ذكر من �أدلة عدم قتل امل�سلم بالكافر. �أ َّما قولهم �أنَّها حدُّ حرابة ،فيجاب عليه �أنَّه ال خالف بني �أحد ممَّن قال بالترَّ تيبيف �أنَّه ال يقتل املحارب �إن قتل يف حرابة ،من ال يقتل به �إن قتله يف غري احلرابة،
و�أنتم ال تقتلون امل�سلم بال ِّذ ِّم ِّي يف غري احلرابة فظهر ف�ساد هذا ال َّتق�سيم بيقني(.((15
ور َّد عليهمَّ � :أن ممَّا ُّ
يدل على عدم اعتبار املكاف�أة يف قتل احلرابة� ،إجماع
العلماء على � َّأن عفو و ِّ
يل املقتول يف احل َّرابة لغو ال �أثر له ،وعلى احلاكم قتل
املحارب القاتل ،فهو دليل على �أنَّها لي�ست م�س�ألة ق�صا�ص خال�ص ،بل هناك
تغليظ زائد من جهة املحاربة»(.((15
( ((14املغني البن قدامة (.)273 /8
( ((14نخب الأفكار يف تنقيح مباين الأخبار يف �شرح معاين الآثار .359 /15
( ((15املحلى .225/10
(� ((15أ�ضواء البيان يف �إي�ضاح القر�آن بالقر�آن .398 /1
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 �أ َّم��ا حديث �أ َّن��ه �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم قتل يوم حنني م�سل ًما بكافر ،قتلهيحتج به ،فهو مر�سل ويف �إ�سناده جمهوالن ،قال ابن َّ
القطان :وعبد
غيل ًة »...فال ُّ
اللهَّ بن يعقوب ،وعبد اللهَّ بن عبد العزيز هذان جمهوالن ،ومل �أجد لهما ذك ًرا(.((15
 و�أ َّما ما ذكر من �آثار عن عمر بن َّاخلطاب وعثمان بن ع َّفان ر�ضي اهلل عنهما؛
فقد قال َّ
افعي يف الق�ص�ص املرو َّية عن عمر يف القتل باملعاهد� :إنَّه ال يعمل
ال�ش ُّ
بحرف منها ،ل َّأن جميعها منقطعات �أو �ضعاف �أو جتمع االنقطاع َّ
وال�ضعف»(.((15
وقال ابن حزم يف الآثار املرو َّية عن عثمان« :من رواية عبد امللك بن حبيب
ي�صح
ال
أندل�سي ويف بع�ضها ابن �أبي ال ِّزناد وهو �ضعيف وبع�ضها مر�سل وال ُّ
ِّ
منها �شيء»(.((15
وقد يجاب عنها ب�أنَّها �آثار منقطعة لكن ي�ؤ ِّكد بع�ضها بع�ضاً(.((15
الرتجيح
بعد ا�ستعرا�ض كالم �أهل العلم و�أد َّلتهم جند-:
�أَّ � -أن �سبب اخلالف هو-:
 ظاهر تعار�ض عموم الآيات الآمرة بالق�صا�ص مع عموم الآيات ا َّلتي جتعلامل�ؤمن �أف�ضل من الكافر.
 النِّزاع يف ثبوت احلديث العا�ضد لعموم الآيات املوجبة للق�صا�ص بنيالدِّ ماء دون ال َّنظر �إلى الأديان.
خم�ص�ص
 النِّزاع يف داللة احلديث على عدم قتل امل�سلم بالكافر و�أنَّه ِّلعموم الآيات املوجبة للق�صا�ص بني الدِّ ماء.
( ((15انظر :ن�صب الراية 336 /4؛ الدراية يف تخريج �أحاديث الهداية 262 /2؛ اجلوهر النقي .31 /8
( ((15الأم  .323/7وانظر :نيل الأوطار .17 /7
( ((15املحلى .181/11
( ((15التحجيل يف تخريج ما مل يخرج من الأحاديث والآثار يف �إرواء الغليل .490
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 قيا�س َّ�صحة قيا�سه عليه.
الذ ِّم ِّي على
احلربي �أو عدم َّ
ِّ
بَّ � -أن اجلميع م َّتفق على حرمة دم الكافر ا َّلذي بينه وبني امل�سلمني عهد
وميثاق �أمان ِّ
الذ ِّم َّي واملعاهد وامل�ست�أمن  -ما دام امليثاق باقياً ومل ينق�ض.ج� -أكرث �أهل العلم يرون � َّأن امل�سلم ال يقتل ِّ
بالذ ِّمي ،وعماد �أد َّلتهم حديث
وق�صة عثمان وهي ثابتة يف
علي ر�ضي اهلل عنه ،وهو حديث ثابتَّ ،
�صحيفة ٍّ
تطبيق هذا احلديث� ،أ َّما بق َّية �أد َّلتهم ف�أجاب احلنف َّية عن كثري منها.
د -وممَّن يرى ذلك املالك َّية لك َّنهم ا�شرتطوا �ألاَّ يكون قتله غيل ًة لأخذ ماله؛
حد احل َّرابة تغليظ زائد من جهة
حداً ال ق�صا�صاً .وعمدتهم � َّأن َّ
و�إلاَّ ف�إنَّه يقتل به َّ
املحاربة ولي�س م�س�ألة ق�صا�ص خال�ص بدليل �إجماع العلماء على � َّأن عفو و ِّ
يل
املقتول يف احل َّرابة لغو ال �أثر له ،وعلى احلاكم قتل املحارب القاتل .كما � َّأن يف
وتنوعها-مع ما يف معظمها من ع ِّلة يف
الآثار الواردة عن َّ
ال�صحابة وال َّتابعني ُّ
�إ�سناده -دالل ًة على � َّأن لها �أ�ص ًال ت�ستند �إليه ،وم َّتكئاً تعتمد عليه.
 �أد َّلة احلنف َّية ا َّلذين يرون الق�صا�ص بني امل�سلم والذ ِّمي وت�أويلهم ال تقوى�أمام الثَّابت من �أد َّلة جمهور �أهل العلم .كما � َّأن ر�أي احلنف َّية ي َّتفق مع القوانني
الو�ضع َّية احلديثة ،فهى ال تف ِّرق يف العقوبة الختالف الدِّ ين(.((15
لدي هو � َّأن امل�سلم ال يقتل ِّ
بالذ ِّمي �إلاَّ �أن يقتله غيل ًة� ،أو �إن
يرتجح َّ
وا َّلذي َّ
يرى الإمام م�صلح ًة يف ذلك؛ تعزيراً له ،وذلك لــ-:
 � َّأن فيه جمعاً بني الآثار ا َّلتي ظاهرها ال َّتعار�ض يف هذه امل�س�ألة و�إعما ًال لها.( ((15الت�شريع اجلنائي يف الإ�سالم  .135/3روى البيهقي واخلطيب يف « الفقيه « ( )57 /2عن عبد الواحد
بن زياد قال :لقيت زفر فقلت له �صرمت حديثا يف النا�س و�ضحكة! قال :وما ذلك؟ قال :قلت :تقولون
يف الأ�ش ��ياء كله ��ا :ادرءوا احلدود بال�ش ��بهات ،وجئتم �إل ��ى �أعظم احلدود فقلتم :تقام بال�ش ��بهات! قال:
وما ذلك؟ قلت :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم « :ال يقتل م�ؤمن بكافر « ،فقلتم :يقتل به! قال:
ف�إنى �أ�ش ��هدك ال�س ��اعة �أين قد رجعت عنه ،ورواه �أبو عبيد بنحوه ،و�س ��نده �ص ��حيح كما قال احلافظ.
انظر� :سل�سلة الأحاديث ال�ضعيفة واملو�ضوعة و�أثرها ال�سيئ يف الأمة (.)669 /1
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 �أنَّه الأعدل بني الأقوال ،فلم ي�ساو بني امل�سلم والكافر ،ومل يعف امل�سلمتعدى خطر جرميته �إلى �أمن املجتمع وا�ستقراره.
ا َّلذي َّ
 � َّأن فيه ردعاً للمف�سدين يف الأر�ض ،والعابثني ب�أمنه وا�ستقراره ،والأخذعلى �أيدي املـتجاوزين عليه ،ممَّن مل يلقوا با ًال للعقوبة الأخرو َّية واحلرمان ح َّتى
من رائحة اجل َّنة.
 � َّأن فيه حتقيقاً ملقا�صد َّال�شارع يف احلفاظ على املجتمع و�أمنه ،و�ضمان
للدخول يف الإ�سالم
احلفاظ على عهد امل�سلمني ،وترغيب غري امل�سلمني ُّ
واالندماج يف املجتمع امل�سلم؛ ملا يرونه من �سيا�سة �رشع َّية كفلت لهم حقوقهم،
يتعدى عليها.
وتعاملت بحزم مع من َّ
خا�صة ،وق�ضاء حازم ،ي�ضمن
ال�سيا�سة ال�شرَّ ع َّية تقت�ضي توفري عناية ّ
 � َّأن ِّ�سالمة غري امل�سلمني الذين وف��دوا �إلينا يف ِّ
الدولة الإ�سالم َّية،
ظل �ضعف َّ
خا�ص ًة يف
وحاجتها لغري امل�سلمني ل�سدِّ الأعمال ا َّلتي يحتاجها املجتمع امل�سلمَّ ،
الأعمال ال َّنوع َّية ِّ
خ�ص�ص َّية والأعمال ا َّلتي يقوم عليها علماء
كالطبابة والعلوم ال َّت ُّ
م َّربزون ،وخرباء مم َّيزون ،ي�ساهمون يف بناء ورفع طاقة وكفاءة انتاج َّية املجتمع
امل�سلم ،جلباً لهم للعي�ش يف املجتمع امل�سلم.
 � َّأن فيه قطعاً لدابر ت�سلط حكومات غري امل�سلمني يف حال اعتداء وغدر بع�ضامل�سلمني برعاياهم يف البلد امل�سلم بغري وجه حقٍّ  ،وعدم حزم ق�ضاء امل�سلمني
معه ،خا�ص ًة مع وجود الفكر َّ
ال�ض ِّال ا َّلذي ال يرعى ذ َّمة امل�سلمني وميثاقهم.
رجحه �شيخ الإ�سالم ابن تيمية وقال :وهو �أعدل الأقوال وفيه جمع
وهذا ما َّ
بني الآثار املنقولة يف هذا الباب �أي�ضاً( .((15واهلل �أعلم و�أحكم.
( ((15كتب ور�سائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه 382/20؛ فتاوى ابن تيمية .523/5
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المبحث َّ
الثالث

متفرقة
مسائل
ِّ

هناك م�سائل متع ِّلقة بعنوان البحث يح�سن ذكرها �إكما ًال جلوانب املو�ضوع،
وتتميماً للفائدة ،منها �إذا تغيرَّ حال اجلاين �أو املجني عليه من كفر �أو �إ�سالم �إلى
�ضدِّ هما فما احلكم يف ٍّ
كل؟ ،وغريها من امل�سائل املتع ِّلقة مبو�ضوع البحث.
امل�س�ألة الأ َّولى� :إن قتل كافر كاف ًرا ث َّم �أ�سلم القاتل� ،أو جرحه ث َّم �أ�سلم
اجلارح ،ومات املجروح
�إن قتل كافر كاف ًرا َّثم �أ�سلم القاتل� ،أو جرحه َّثم �أ�سلم اجل��ارح ،ومات
يقت�ص منه باعتبار حاله وقت اجلناية؟ �أو
املجروح؛ فما احلكم يف القاتل ،هل ُّ
يقت�ص منه باعتبار حال الإ�سالم ا َّلذي �صار �إليه؟ ،فقد اختلف الفقهاء �إلى
ال ُّ
قولني-:
(((16
القول الأ َّول :ذهب جماهري الفقهاء من احلنف َّية( ((15واملالك َّية(َّ ((15
ال�شافع َّية
يقت�ص منه؛ ل َّأن الق�صا�ص عقوبة ،فكان االعتبار فيها بحال
واحلنابلة(� ((16إلى �أنَّه ُّ
حق وجب عليه قبل �إ�سالمه ،فلم
وجوبها دون حال ا�ستيفائها ،كاحلدود ،ولأنَّه ٌّ
كالدين.
ي�سقط ب�إ�سالمهَّ ،
( ((15بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ()237 /7؛ البناية �شرح الهداية ()79 /13؛ البحر الرائق �شرح
كنز الدقائق (.)337 /8
( ((15النوادر والزيادات ()549 /13؛ الكايف يف فقه �أهل املدينة ()1097 /2؛ �شرح خمت�صر خليل للخر�شي (.)13 /8
( ((16احلاوي الكبري ()11 /12؛ نهاية املطلب يف دراية املذهب ()13 /16؛ الو�سيط يف املذهب ()273 /6؛
املجموع �شرح املهذب ()357 /18؛ مغني املحتاج �إلى معرفة معاين �ألفاظ املنهاج (.)278 /5
( ((16الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي (.)470 /9
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تقدمها التزام بذ َّمة �أو �أمان فال ت�سقط بالإ�سالم
فحقوق الآدم ِّيني �إذا َّ
وي�ستوفيه الإمام بطلب الكافر وال َّ
ميكن الكافر من ا�ستيفائه حذ ًرا من �سلطنة
الكافر على امل�سلم(.((16
أوزاعي ّ
والظاهر َّية( ،((16قال ابن
والقول الثّاين� :أن ال يقتل به .وهو قول ال ِّ
حزم(« :((16لو � َّأن كاف ًرا ذ ِّم ًّيا قتل ذ ِّم ًّيا َّثم �أ�سلم القاتل بعد قتله املقتول� ،أو قبل
موت املقتول :فال قود على القاتل �أ�صلاً »(.((16
وا�ستد ُّلوا بــ:
بي �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم« :ال يقتل م�سلم بكافر»( ،((16ولأنَّه م�ؤمن،
قول ال َّن ِّ
ال�سبب ،منع
فال يقتل بكافر ،كما لو كان م�ؤمنًا حال قتله ،ول َّأن �إ�سالمه لو قارن َّ
عمله ،ف�إذا طر�أ �أ�سقط حكمه(.((16
التجيح:
رَّ
حق فلم ي�ؤ ِّده ح َّتى وجد ما لو
هذه امل�س�ألة تدخل حتت قاعدة� :إذا وجب عليه ٌّ
(((16
كان موجوداً حالة الوجوب ملنع الوجوب هل مينع الوجوب �أو ال؟
الدم املوجودة وقت
ف�أد َّلة القول الثَّاين نلحظ �أنها عا َّمة ،مل تعن بحرمة َّ
اجلناية من القاتل واملقتول ،وان�شغال ذ َّمته بدم املقتول ،ف�إنَّه ال ي�سقط ب�إ�سالمه،
كالدين.
َّ
(((16

( ((16املنثور يف القواعد الفقهية (.)162 /1
( ((16املنثور يف القواعد الفقهية (.)206 /3
( ((16املغني البن قدامة ( ،)274 /8املجموع �شرح املهذب (.)357 /18
( ((16املغني البن قدامة ( ،)274 /8املجموع �شرح املهذب (.)357 /18
( ((16املحلى بالآثار (.)249 /11
(� ((16سبق تخريجه.
( ((16املغني البن قدامة (.)274 /8
( ((16القواعد والفوائد الأ�صولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية (�ص.)108 :
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يقت�ص من الكافر ِّ
الذ ِّم ِّي �إذا
وال َّراجح :ما ذهب �إليه جماهري �أهل العلم� :أنَّه ُّ
قتل ذ ِّم ًّيا َّثم �أ�سلم القاتل بعد ذلك؛ لقوة م�ستندهم؛ فذ َّمته كانت م�شغول ًة بدم
مكافئه ،مل ت�ستوف منه ،كما �أنَّه قد ي�ؤّ ِّدي �إلى ّدخول القتلة يف الإ�سالم لي�س
قناع ًة به ولكن ا�ستغال ًال لهذا القول بالفرار من الق�صا�ص بدماء مكافئيهم يف
عدم الق�صا�ص منه.
م�سلما:
امل�س�ألة الثانية :جرح م�سلم كاف ًرا ف�أ�سلم املجروح ث َّم مات
ً
�إن جرح م�سلم كاف ًرا ،ف�أ�سلم املجروحَّ ،ثم مات م�سل ًما ب�رساية اجلرح،
فاخلالف يف م�س�ألتنا قتل امل�سلم بالكافر قريبة من هذه امل�س�ألة-:
فاحلنف َّية :يرون �أنَّه يقاد به ،وهو �أحد الوجهني عند َّ
ال�شافع َّية -وامل�شهور ال
يقاد-؛ لأنَّه قد �أتت عليه حالة لو قتله فيها مل يجب عليه الق�صا�ص(.((17
واجلمهور :يرون �أنّه ال يقتل به قاتله؛ ل َّأن ال َّتكاف�ؤ معدوم حال اجلناية ،وعليه
دية م�سلم؛ ل َّأن اعتبار الأر�ش بحالة ا�ستقرار اجلناية ،بدليل ما لو قطع يدي
رجل ورجليه ،ف�رسى �إلى نف�سه ،فعليه دية واحدة ولو اعترب حال اجلرح ،وجب
ديتان(.((17
امل�سالة الثَّالثة :حكم امل�سلم الذي قتل ذمي ًا عمد ًا عند من ال يرى قتله
�إذا قتل م�سلم ذ َّم َّياً عمداً ف�إنَّه اليقتل به عند جمهور �أهل العلم؛ ولك َّنهم
يعزر؟ على النحو ال َّتايل-:
اختلفوا ،هل يودى؟ وهل ّ

( ((17املجموع �شرح املهذب (.)357 /18
( ((17املغني البن قدامة ()274 /8؛ املجموع �شرح املهذب (.)357 /18
200

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

هشام بن صالح بن صالح الزِّ ير

القول الأ َّول :ذهب احلنف َّية �-إذا مل يقد امل�سلمَّ ((17(-
وال�شافع َّية(َّ � ((17أن الواجب
على امل�سلم الدِّ ية ال غري ،ودية ِّ
الذ ِّم ِّي يف العمد ،واخلط�أ واحد؛ للعموم ،وكما
حر عبدًا عمدًا؛ لأنَّه بدل متلف ،فلم تت�ضاعف ك�سائر الأبدال.
لو قتل ٌّ
يعزر ويودىَّ :ثم اختلفوا يف
القول الثّاين :ذهب املـالك َّية واحلنابلة �إلى �أنَّه َّ
طبيعة ال َّتعزير-:
فذهب املالك َّية �إلى �أنَّه �إن قتل م�سلم كاف ًرا عمدًا �رضب مائ ًة وحب�س عا ًما� ،أو
خط�أً فديته على عاقلته �أو جماعة فالدِّ ية على عواقلهم(.((17
وقال احلنابلة� :إن قتل م�سلم كاف ًرا حمقون الدم عمدً ا �أ�ضعفت الدِّ ية؛ لإزالة
القود؛ ل َّأن امل�سلم ال يقتل بكافر ،ول َّأن القود �رشع زج ًرا عن تعاطيه(.((17
ملا �أخرج �أحمد � َّأن رجلاً قتل رجلاً من �أهل ِّ
الذ َّمة فرفع �إلى عثمان ،فلم يقتله
وغ َّلظ الدِّ ية �ألف دينار(.((17
يعزر وال يودى :قال ابن حزم :و�إن قتل م�سلم عاقل بالغ:
القول الثَّالثَّ :
ذ ِّم َّياً� ،أو م�ست�أمناً عمداً� ،أو خط�أً فال قود عليه ،وال دية ،وال ك َّفارة ولكن ي�ؤ َّدب
خا�ص ًة ،وي�سجن ح َّتى يتوب؛ ك ّفاً ل�رضره( .((17وبرهنوا لقولهم بـــ-:
يف العمد َّ
( ((17العناي ��ة �ش ��رح الهداي ��ة ()278 /10؛ االختي ��ار لتعلي ��ل املخت ��ار ()36 /5؛ البح ��ر الرائ ��ق �ش ��رح كن ��ز
الدقائق (.)373 /8
( ((17البي ��ان يف مذه ��ب الإم ��ام ال�ش ��افعي ()492 /11؛ املجموع �ش ��رح املهذب ()52 /19؛ حا�ش ��يتا قليوبي
وعمرية (.)133 /4
( ((17التهذيب يف اخت�صار املدونة ()598 /4؛ الذخرية للقرايف (.)318 /12
( ((17املب ��دع يف �ش ��رح املقن ��ع ( )301 /7وانظر :ال�ش ��رح الكبري على منت املقن ��ع ()556 /9؛ الإقناع يف فقه
الإمام �أحمد بن حنبل ()215 /4؛ مطالب �أويل النهى يف �ش ��رح غاية املنتهى ()99 /6؛ �ش ��رح منتهى
الإرادات = دقائ ��ق �أويل النه ��ى ل�ش ��رح املنته ��ى ()303 /3؛ دلي ��ل الطال ��ب لنيل املطال ��ب (�ص)303 :؛
ك�ش ��اف القناع عن منت الإقناع ()31 /6؛ نيل املارب ب�ش ��رح دليل الطالب ()336 /2؛ ك�ش ��ف املخدرات
()728 /2؛ منار ال�سبيل يف �شرح الدليل (.342 /2
(� ((17سبق تخريجه.
( ((17املحلى بالآثار (.)220 /10
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-1ق��ول اهلل تعالى:
وال�ضمري ا َّلذي
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭾ ..الآي��ة( .((17فهذا ك ُّله يف امل�ؤمن بيقني َّ
يف هذه الآية ﭿﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﭾ راجع
�رضور ًة  -ال ميكن غري هذا � -إلى امل�ؤمن املذكور �أ َّولاً  ،وال ذكر يف هذه الآية
ف�صح يقينًا � َّأن �إيجاب الدِّ ية على امل�سلم يف ذلك ال
لذ ِّم ٍّي �أ�صلاً  ،وال مل�ست�أمن َّ -
يجوز �ألب َّتة ،وكذلك �إيجاب القود عليه وال فرق(.((17
والراجح من هذه الأقوال �أ َّنه �إذا قتل م�سلم كافراً عمداً �أ�ضعفت ديته وذلك لـــ-:
 �أنَّه بدل لإزالة القود.ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم.
 ولق�ضاء بع�ض َّ � َّأن فيه ردعاً وزجراً للمعتدين على �أهل َّالذ َّمة.
يهودي قتله م�سلم :فهل يقتل به؟ �أو
�سئل �شيخ الإ�سالم ابن تيمية عن رجل
ٍّ
ماذا يجب عليه؟
ف�أجاب :ال ق�صا�ص عليه عند �أئ َّمة امل�سلمني وال يجوز قتل ِّ
الذ ِّم ِّي بغري حقٍّ ؛
بي �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم �أنَّه قال« :ال يقتل
ف�إنَّه قد ثبت يف َّ
ال�صحيح عن ال َّن ِّ
م�سلم بكافر»( .((18ولكن جتب عليه الدِّ ية .فقيل :الدِّ ية الواجبة ن�صف دية
يفرق بني العمد واخلط�أ فيجب يف العمد
امل�سلم .وقيل :ثلث ديته .وقيلَّ :
مثل دية امل�سلم ويروى ذلك عن عثمان بن ع َّفان� :أنَّ م�سل ًما قتل ذ ِّم ًّيا فغ َّلظ
بي
عليه و�أوجب عليه كمال الدِّ ية .ويف اخلط�أ ن�صف الدِّ ية .ففي ُّ
ال�سنن عن ال َّن ِّ
ﭿﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

( ((17الن�ساء.92 :
( ((17املحلى بالآثار (.)220 /10
(� ((18صحيح البخاري :كتاب العلم ،باب كتابة العلم (.)33/1 ،111
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�ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم «� :أنَّه جعل دية ِّ
الذ ِّم ِّي ن�صف دية امل�سلم»( .((18وعلى ِّ
كل
حال جتب ك َّفارة القتل � ً
أي�ضا وهما عتق رقبة م�ؤمنة ف�إن مل يجد ف�صيام �شهرين
متتابعني.((18(».
امل�سالة ال َّرابعة :الق�سامة لأهل ال ِّذ َّمة من امل�سلم.
أزهري :وهم القوم
الق�سامة :ا�سم م�صدر من �أق�سم �إق�سا ًما وق�سام ًة .قال ال ُّ
�سموا ق�سام ًة با�سم امل�صدر
يق�سمون يف دعواهم على رجل �أنَّه قتل �صاحبهمُّ ،
كعدل ً
ور�ضى(.((18
و�رش ًعا� :أميان مك َّررة يف دعوى قتل مع�صوم(.((18
و�صفة الق�سامة �أن َّيدعي قوم � َّأن مورثهم قتله فالن ،ويحلفون على �أنَّه هو
املدعى
القاتل ،ويك ِّررون الأميان ،ف�إذا فعلوا ذلك و َّمتت �رشوط الق�سامة �أعطي َّ
عليه له�ؤالء يقتلونه ،فلي�س فيها ب ِّينة ،و�إنمَّ ا هذه الأميان فقط(.((18
والق�سامة م�رشوعة لإثبات حقِّ دم م�سلم مع�صوم ،واختلف الفقهاء هل
يحكم بالق�سامة ِّ
مي �إلى قولني-:
للذ ِّ
(� ((18أحمد ()182 ،178/2؛ �س�ن�ن الرتمذي :الديات ،باب ما جاء يف ديات الكفار ()25/4 ،1413؛ ال�س�ن�ن
ح�سنه رِّ
و�صححه ابن اجلارود،
التمذيُّ
َّ
الكربى للن�سائي :الق�سامة ،كم دية الكافر (َّ .)357 /6 ،6982
ق ��ال الألباين� :ص ��حيح .انظر .:نيل الأوطار ( ،)78 /7في� ��ض القدير ( .)535 /3واختلف �أهل العلم
ين ،فذه ��ب بع�ض �أهل العلم يف دية اليهوديِّ وال َّن�ص ��را ِّ
يف دي ��ة اليهوديِّ وال َّن�ص ��را ِّ
ين �إلى ما روي عن
بي �ص َّلى اللهَّ عليه و�س َّلم .وقال عمر بن عبد العزيز :دية اليهوديِّ وال َّن�صرا ِّ
ين ن�صف دية امل�سلم،
ال َّن ِّ
َّ
وبه ��ذا يق ��ول �أحمد بن حنب ��ل ،وروي عن عمر بن اخلطاب �أ َّنه قال :دية اليهوديِّ وال َّن�ص ��را ِّ
ين �أربعة
�آالف درهم ،ودية املجو�س � ِّ�ي ثمامنائة درهم ،وبهذا يقول مالك بن �أن�سَّ ،
�افعي ،و�إ�س ��حاق ،وقال
وال�ش � ُّ
بع�ض �أهل العلم :دية اليهوديِّ وال َّن�صرا ِّ
ين مثل دية امل�سلم ،وهو قول �سفيان ال َّثوريِّ  ،و�أهل الكوفة.
( ((18جمموع الفتاوى» (.)146 /34
( ((18مطالب �أويل النهى يف �شرح غاية املنتهى (.)147 /6
( ((18مطالب �أويل النهى يف �شرح غاية املنتهى (.)147 /6
( ((18ال�شرح املمتع على زاد امل�ستقنع (.)193 /14
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القول الأ َّول :ذهب احلنف َّية( ((18وهو املذهب عند احلنابلة(َّ ،((18
والظاهر َّية
� َّأن الق�سامة ت�رشع ِّ
مي ولو على م�سلم �إذا تو َّفرت �رشوطها( ،((18وروي عن
للذ ِّ
ن�رصانيا عمدًا؛ يحلف امل�شهود
الإمام مالك قوله� :إن �شهد عدل � َّأن م�سل ًما قتل
ًّ
عليه خم�سني ميينًا(.((19
وبرهانهم ا َّلذي ا�ستندوا عليه-:
يخ�ص�ص ال َّر�سول �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم ملـَّا حكم بالق�سامة
�ص فلم ِّ
عموم ال َّن ِّيخ�ص
�أنَّها للم�سلمني فقط؛ بل حكم بها يف قتيل وجد حينها ،وكان م�سلماً ،ومل َّ
ال�سالم حالاً من حالِّ ،
والذ ِّم ُّي قتيل ،فالق�سامة فيه واجبة �إذا ا َّدعاها �أوليا�ؤه
عليه َّ
�صح ما ا َّدعوه بالب ِّينة
على ذ ِّم ٍّي �أو ذ ِّم ِّيني؛ لأنَّه �إن ا َّدعوها على م�سلم  -فح َّتى لو َّ
 فال قود فيه -عند من يرى ذلك.((19(-آدمي يوجب الك َّفارة ف�رشعت الق�سامة فيه كاحل ِّر امل�سلم.
 �أنَّه قتل � ٍّحج ًة يف قتل ِّ
كل مع�صوم
حج ًة يف قتل امل�سلم احل ِّر كان َّ
 و� َّأن ما كان َّكالعبد ِّ
والذ ِّم ِّي(.((19
(((18

( ((18الدر املختار وحا�شية ابن عابدين (رد املحتار) (.)626 /6
( ((18الإن�ص ��اف يف معرف ��ة الراجح من اخل�ل�اف للمرداوي ()139 /10؛ الفروع وت�ص ��حيح الفروع (/10
)16؛ املبدع يف �شرح املقنع ()355/7؛ ك�شاف القناع عن منت الإقناع (.)67 /6
( ((18املحلى بالآثار (.)320 /11
( ((18الإن�ص ��اف يف معرف ��ة الراجح من اخل�ل�اف للمرداوي ()139 /10؛ الفروع وت�ص ��حيح الفروع (/10
)16؛ املبدع يف �شرح املقنع ()355/7؛ ك�شاف القناع عن منت الإقناع (.)67 /6
( ((19التهذيب يف اخت�صار املدونة ()598 /4؛ الذخرية للقرايف (.)318 /12
( ((19املحلى بالآثار (.)320 /11
( ((19املب ��دع يف �ش ��رح املقن ��ع ()355 /7؛ وانظ ��ر :الف ��روع وت�ص ��حيح الفروع ()16 /10؛ ك�ش ��اف القناع عن
منت الإقناع (.)67 /6
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والقول الثَّاين :وذهب املالك َّية -وهو امل�شهور عن مالك َّ ((19(-
وال�شافع َّية
املدعى عليه امل�سلم مبعنىَّ � :أن ِّ
الذ ِّم َّي �إذا
�إلى �أنَّه ال ق�سامة بني �أهل الكتاب وبني َّ
وجد منفوذ املقاتل وهو يقول :دمي عند فالن امل�سلم و�شهد على �إقراره عدالن
ف�إنَّه ال ق�سامة فيه ،ل َّأن الق�سامة �سببها قتل احل ِّر امل�سلم»(.((19
قال مالك :ال يق�سم ال َّن�صارى وال يق�سم �إلاَّ امل�سلمون ،وال يكون مع قوله
�أي ال َّن�رصاين-ق�سامة �إذا قام لهما �شاهد عدل على قتله»(.((19ل َّأن الق�سامة �إنمَّ ��ا تكون فيما يوجب القود ،وال قود على امل�سلم للكافر
عندهم(.((19
قالوا« :و�إذا قلنا بعدم الق�سامة يف قتل الكافر؛ ف�إن ثبت � َّأن امل�سلم قتله ب�شاهدين؛
ف�إ َّنه يغرم ديته يف العمد من ماله ،ومع العاقلة يف قتل اخلط�إ ،و�إن مل يوجد �إلاَّ �شاهد؛
ف� َّإن ول َّيه يحلف ميينًا واحد ًة وي�أخذ ديته ،وي�رضب اجلاين مائ ًة يف العمد ويحب�س �سن ًة،
ف�إن مل يكن �إلاَّ دعوى و ِّ
يل الكافر على امل�سلم ف�إ َّنه ال يلتفت �إليه(.((19
والراجح ما ذهب �إليه �أهل القول الأ َّولَّ � :أن الق�سامة ت�رشع ِّ
مي ولو على
للذ ِّ
املخ�ص�ص له ،وعدم
م�سلم �إذا تو َّفرت �رشوطها؛ لعموم ال َّن ِّ
�ص ،وعدم وجود َّ
ما يعار�ضه .واهلل �أعلم و�أحكم.

(((19

( ((19الفواكه الدواين على ر�سالة ابن �أبي زيد  .184/2وانظر :الكايف يف فقه �أهل املدينة 1120/2؛ �شرح
خمت�صر خليل للخر�شي 50/8؛ �شرح خمت�صر خليل للخر�شي 59/8؛ ال�شرح الكبري لل�شيخ الدردير
وحا�شية الد�سوقي 287/4؛ املنتقى �شرح املوط�إ .57 /7
( ((19رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني (.)9 /10
( ((19الفواك ��ه ال ��دواين عل ��ى ر�س ��الة ابن �أبي زي ��د الق�ي�رواين  .184/2وانظر :الكايف يف فق ��ه �أهل املدينة
1120/2؛ �ش ��رح خمت�ص ��ر خليل للخر�شي 50/8؛ �شرح خمت�صر خليل للخر�شي 59/8؛ ال�شرح الكبري
لل�شيخ الدردير وحا�شية الد�سوقي 287/4؛ املنتقى �شرح املوط�إ .57/7
( ((19املدونة (.)647 /4
( ((19الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي (.)139 /10
( ((19الفواكه الدواين على ر�سالة ابن �أبي زيد القريواين (.)184 /2
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امل�س�ألة اخلام�سة :قتل املرت ِّد
املرتد له �أحكام متع ِّلقة به
الرجوع واخلروج عن الإ�سالم .وهذا ُّ
ال ِّر َّدة هي ُّ
ويهمنا يف هذا البحث امل�سائل املتع ِّلقة بحكم قتل
وب�إثبات ر َّدته ،واحلكم فيهاُّ ،
امل�سلم للمرتد ،وحكم قتل الـمــرتدِّ لغريه.
مرتداً:
الفرع الأ َّول� :إذا قتل م�سلم َّ
من ثبتت ردته �رشعاً وحكم بكفره ف�إنه ي�أخذ �أحكام الكافر ويقال يف حكمه
ماقيل يف قتل امل�سلم بالكافر.
مرتداً:
الفرع الثَّاين� :إذا قتل ذ ِّمي َّ
(((20
مرتداً ،فذهب جمهور الفقهاء من احلنف َّية( ((19واملالك َّية
�إذا قتل ذ ِّم ٌّي ّ
يقت�ص من ِّ
واحلنابلة(َّ ((20
الذ ِّم ِّي(((20؛ لأنَّه
وال�شافع َّية يف الأظهر(� ((20إلى �أنَّه ال ُّ
ال�ضمان كما لو قتله م�سلم.
الدم ف�سقط عنه َّ
مباح َّ
القول الثَّاين :وهو وجه عند َّ
علي ابن �أبي هريرة� :أنَّ على
ال�شافع َّية اختاره �أبو ِّ
املرتد
الذ ّمي القود �أو الدِّ ية ،و�إن مل يجب على امل�سلم يف قتله قود وال دية؛ لأنَّ َّ
الدم يف حقوق الأولياء دون
الدم يف امل�سلمني دون الك َّفار ،كالقاتل مباح َّ
مباح َّ
املرتد �إن
غريهم ،ف�إن قتله الأولياء مل ي�ضمنوا و�إن قتله غريهم �ضمنوا ،كذلك ُّ
قتله �أوليا�ؤه امل�سلمون مل ي�ضمنوه ،و�إن قتله غريهم �ضمنوه(.((20
( ((19املب�س ��وط 106 /10؛ بدائع ال�ص ��نائع 237 /7؛ الفتاوى الهندية 3 /7؛ املغني البن قدامة (/8
.)278- 277
( ((20اخلر�شي على خمت�صر خليل 66 /8؛ منح اجلليل .467 /4
( ((20املغني البن قدامة ()278- 277 /8؛ الإقناع .175 /4
( ((20الأم  ،33 /6خمت�ص ��ر امل ��زين ()345 /8؛ املجم ��وع �ش ��رح امله ��ذب ()355 /18؛ حتف ��ة املحتاج يف �ش ��رح
املنهاج (.)401 /8
( ((20املغني البن قدامة (.)277 /8
( ((20احلاوي الكبري (.)81 /12
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ال�شافع َّية قال به �أبو ِّ
القول الثَّالث :وهو وجه َّثالث عند َّ
الط ِّيب بن �سلمة:
الذ ِّم ِّي بالقود دون الدِّ ية ،فيقاد به ِّ
�أنَّه م�ضمون يف حقِّ ّ
الذ َّم ٌّي؛ ل َّأن القود معترب
باملعتقد ،وقد تكاف�آ فيه فوجب ،ف�إن عفي عنه �سقطت الدِّ ية ،لأنَّها بوجوب احلرمة،
وال حرمة لنف�س املرتدِّ  ،فلم جتب يف قتله دية ،وعك�س ما قاله ابن �سلمة �أ�شبه ،ل َّأن
وجوب القود �أغلظ من وجوب الدِّ ية ل َّأن عمد اخلط�أ يوجب الدِّ ية ،وال يوجب
القود ،فلو قالَّ � :إن الدِّ ية واجبة لبيت املال دون القود لكان �أ�شبه بالأ�صول(.((20
والراجح :ما ذهب �إليه اجلمهور من عدم �أخذ َّ
الدم
الذ ِّم ِّي بالقود لأنَّه مباح َّ
ال�ضمان كما لو قتله م�سلم.
ف�سقط عنه َّ
الفرع الثَّالث :قتل مرت ٌّد م�سلماً:
ويقدم الق�صا�ص على القتل
املرتد يقتل بامل�سلمَّ ،
�أجمع �أهل العلم على � َّأن َّ
آدمي .و�إن عفا عنه و ّ
يل الق�صا�ص ،فله دية املقتول(.((20
بال ِّر َّدة؛ لأنَّه ُّ
حق � ٍّ
الفرع ال َّرابع :قتل مرت ٌّد ذ ِّم َّياً:
(((20
ذهب جمهور �أهل العلم من احلنف َّية( ((20واحلنابلة( ((20وهو �أظهر قويل َّ
افعي
ال�ش ِّ
آدمي .و�إن
�إلى � َّأن املرتدَّ يقتل بال ِّذ ِّم ِّي ،ويقدَّ م الق�صا�ص على القتل بال ِّر َّدة؛ لأ َّنه حقُّ � ٍّ
عفا عنه و ّ
أ�صلي.
يل الق�صا�ص ،فله دية املقتول؛ لأ َّنه كافر ،فيقتل بال ِّذ ِّم ِّي ،كال ِّ
وذهب املالك َّية(َّ ((21
وال�شافع َّية -يف القول الآخر� :((21(-إلى �أنَّه ال يقتل املرتدُّ
( ((20احلاوي الكبري (.)81 /12
( ((20املغني البن قدامة (.)278- 277 /8
( ((20بدائع ال�صنائع 237 /7؛ الفتاوى الهندية 3 /7؛ املغني البن قدامة (.)278- 277 /8
( ((20املغني البن قدامة ()278- 277 /8؛ ال�شرح الكبري على منت املقنع ()359 /9؛ الإقناع .175 /4
( ((20الأم  ،33 /6املجموع �شرح املهذب ()355 /18؛ حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج وحوا�شي ال�شرواين والعبادي (.)401 /8
( ((21اخلر�شي على خمت�صر خليل 66 /8؛ منح اجلليل .467 /4
( ((21املجم ��وع �ش ��رح امله ��ذب ()355 /18؛ احل ��اوي الكب�ي�ر ()80 /12؛ البي ��ان يف مذهب الإمام ال�ش ��افعي
(.)315 /11
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بال ِّذ ِّم ِّي؛ ل َّأن �أحكام الإ�سالم يف ح ِّقه باقية؛ لبقاء علقة الإ�سالم ،فاملرتدُّ ال يق ُّر على
ر َّدته ،بل يحمل على الإ�سالم؛ بدليل وجوب العبادات عليه ،ومطالبته بالإ�سالم.
و�أجيب عن قولهمَّ � :إن �أحكام الإ�سالم باقية .ب� َّأن هذا غري �صحيح؛ ف�إ َّنه قد زالت
ع�صمته وحرمتهُّ ،
و�صحة العبادات
وحل نكاح امل�سلمات ،و�رشاء العبيد امل�سلمنيَّ ،
حجة عليهم ،ف�إ َّنه ُّ
يدل على تغليظ كفره ،و�أ َّنه ال
وغريها ،و�أ َّما مطالبته بالإ�سالم ،فهو َّ
يق ُّر على ر َّدته؛ ل�سوء حاله ،ف�إذا قتل بال ِّذ ِّم ِّي مثله فمن هو دونه �أولى ،لأ َّنه �أ�سو�أ ً
حاال
من ال ِّذ ِّم ِّي� ،إذ املرتدُّ مهدر الدَّ م وال حتل ذبيحته ،وال مناكحته ،وال يق ُّر باجلزية(.((21
مرتداً �آخر:
الفرع اخلام�س :قتل مرت ٌّد َّ
مرتداً �آخر �إلى قولني-:
اختلف �أهل العلم يف احلكم �إذا قتل مرت ٌّد َّ
الأ َّول� :أ َّن��ه يقتل ب��ه؛ لت�ساويهما ،كما لو قتل ذ ِّم� ٌّ�ي ذ ِّم� ًّي��ا ،وه��و الأظهر عند
َّ
ال�شافع َّية(.((21
الدم(.((21
الثَّاين :ال يقتل به؛ ل َّأن املقتول مرت ٌّد مباح َّ
وال َّراجح الثَّاين �إن ا�ستتيب فلم يتب؛ لكن للإمام تعزيره بالقتل �إن ر�أى
الدم ..واهلل �أعلم و�أحكم.
امل�صلحة يف ذلك؛ لأنَّه مل يعد مع�صوم َّ

( ((21املغني البن قدامة (.)278- 277 /8
( ((21حتف ��ة املحتاج يف �ش ��رح املنهاج وحوا�ش ��ي ال�ش ��رواين والعبادي ()411 /8؛ مغن ��ي املحتاج �إلى معرفة
معاين �ألفاظ املنهاج ()240 /5؛ حا�شية اجلمل على �شرح املنهج (.)21 /5
( ((21حتف ��ة املحت ��اج يف �ش ��رح املنهاج وحوا�ش ��ي ال�ش ��رواين والعب ��ادي ()411 /8؛ مغن ��ي املحتاج �إل ��ى معرفة معاين
�ألفاظ املنهاج ()240 /5؛ �شرح منتهى الإرادات ()265 /3؛ مطالب �أويل النهى يف �شرح غاية املنتهى (.)28 /6
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الخاتمة

وال�سالم على
احلمد هلل الذي ال ف�ضل �إلاَّ منه ،وال خري �إلاَّ من لدنّهَّ ،
وال�صالة َّ
خري الأنام نب ِّينا حم َّمد وعلى �آله و�صحبه وال َّتابعني له ب�إح�سان� ..أ َّما بعد-:
فبعد م�سرية هذا البحث ،وال َّتنقل بني م�سائله ومباحثه ،و�إمعان ال َّنظر يف
�أقوال �أهل العلم و�أد َّلتهم وردودهم ،و�صو ًال �إلى ال َّراجح منها -بتوفيق اهلل-
�أ�ضع �أبرز نتائجه وتو�صياته ،وهي-:
�ضد الإميان� ،أي عدم الإميان باهلل ور�سله؛ �سواء كان معه تكذيب
 -1الكفر ُّ
�أو مل يكن معه تكذيب بل ٌّ
�شك وريب �أو �إعرا�ض عن هذا ك ِّله ح�سداً �أو كرباً �أو
ال�صارفة عن �إتِّباع ال ِّر�سالة.
�إتباعاً لبع�ض الأهواء َّ
 -2تتفاوت �أحكام الك َّفار يف الدنيا بح�سب �أق�سامهم باعتبار كون كفرهم
�أ�صل َّياً �أو كفر ردة ،وكونهم حماربني �أو غري حماربني ،وكونهم �أهل كتاب �أو
لي�سوا ب�أهل كتاب.
و�شدد يف العقوبة على �أفراده و�أتباعه �إذا جتاوزوا �أو ظلموا
 -3حرم الإ�سالم َّ
� َّأي �إن�سان وفد �إلى بالد امل�سلمني من غريهم �أو وفدوا عليه.
� -4أجمع �أهل العلم على � َّأن احل َّر امل�سلم يقاد به قاتله �إذا كان القتل عمداً.
 -5الكافر باعتبار عهده مع امل�سلمني �إ َّما �أن يكون-:
الدولة الكافرة
 حرب َّياً وهو يف الوقت املعا�رص:احلربي ا َّلذي يحمل جن�س َّية َّ
ُّ
املعلنة احلرب على امل�سلمني ،ا َّلتي حاربت امل�سلمني وقاتلتهم ،فهذا ال خالف
وال�صد عن حوزة امل�سلمني،
يف جواز قتاله وقتله؛ لأنَّه من اجلهاد يف �سبيل اهللَّ ،
ودفع ال�ضرُّ ِّ عنهم.
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حربي ،وهو من بينه وبني امل�سلمني عهد ،و�أهل العهد ثالثة �أ�صناف:
 غري ٍّ�أهل ذ َّمة .و�أهل هدنة .و�أهل �أمان .وه�ؤالء دما�ؤهم مع�صومة ،ال يجوز االعتداء
ال�سلطان.
عليهم بغري �سبب موجب لذلك ،وال َّبد �أن يكون ب�إذن ُّ
الدولة امل�سلمة
الدول َّية بني َّ
 -6عقد الأمان يف الوقت املعا�رص هو االتِّفاقات َّ
تعد عقد �أمان يجعل الدِّ ماء والأموال مع�صوم ًة ،ال ُّ
عدي �أو
يحل ال َّت َّ
والكافرة ُّ
ال َّتجاوز عليها.
َّ � -7أن امل�سلم ال يقتل ِّ
بالذ ِّمي �إلاَّ �أن يقتله غيل ًة� ،أو �إن يرى الإمام م�صلح ًة
يف ذلك؛ تعزيراً له.
يقت�ص من الكافر ِّ
الذ ِّم ِّي �إذا قتل ذ ِّم ًّيا َّثم �أ�سلم القاتل بعد ذلك.
ُّ -8
� -9إن جرح م�سلم كاف ًرا ،ف�أ�سلم املجروحَّ ،ثم مات م�سل ًما ب�رساية اجلرح،
فحكمه حكم م�س�ألتنا قتل امل�سلم بالكافر.
� -10إذا قتل م�سلم كافراً عمداً ومل يقتل �أ�ضعفت ديته.
َّ � -11أن الق�سامة ت�رشع ِّ
مي ولو على م�سلم �إذا تو َّفرت �رشوطها.
للذ ِّ
املرتد ولي�س لغري الإمام �أو نائبه �أمر قتله .ف�إن قتله غري الإمام،
 -12يقتل ُّ
�أ�ساء ،وال �ضمان عليه ،وعلى من فعل ذلك ال َّتعزير.
يقت�ص من ِّ
مرتداً.
الذ ِّم ِّي �إذا قتل ذ ِّم ٌّي ّ
 -13ال ُّ
ويقدم الق�صا�ص على
املرتد يقتل بامل�سلمَّ ،
� -14أجمع �أهل العلم على � َّأن َّ
القتل بال ِّر َّدة.
املرتد يقتل ِّ
ويقدم الق�صا�ص على القتل بال ِّر َّدة.
بالذ ِّم ِّيَّ ،
َّ -15
مرتداً مل يقتل به �إن ا�ستتيب فلم يتب.
� -16إذا قتل مرت ٌّد َّ
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